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Coroczne szczecińskie spotkania w ramach Adlojady, jak i powstające 
na ich podstawie publikacje książkowe, wyznaczają prężny i niemożliwy 
do pominięcia nurt we współczesnych badaniach nad historią i kulturą 
Żydów polskich.
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Czwarta edycja szczecińskich Dni Kultury Żydowskiej Adlojada odbyła się pod 
tytułem „Prawo i kultura”. Tak jak poprzednio, także w ubiegłym roku rozmawia-
liśmy o dziełach sztuki na Pomorzu Zachodnim, debatowaliśmy o przemieszcze-
niach i grabieżach cennych zbiorów, przybliżaliśmy (kolejny raz) ekspozycję stałą 
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Nasze spotkania potraktowaliśmy też 
jako okazję, aby przypomnieć postać wybitnej intelektualistki XX wieku Hannah 
Arendt, której czterdziestą rocznicę śmierci obchodziliśmy. Ta okoliczność uspra-
wiedliwia pytania o zakres jej obecności we współczesnej kulturze i w dyskursie 
naukowym. Tylko ostatnio ukazało się bowiem kilka książek i opracowań, w któ-
rych myśl Arendt jest podstawą ważkich rozpoznań historycznych i cennych 
konstrukcji teoretycznych. 

Czy jedną z najgłośniejszych z nich nie jest Prześniona rewolucja Andrzeja 
Ledera? Tom omawiany był nie tylko w specjalistycznych periodykach i na 
zamkniętych seminariach, ale także na łamach tygodników i w publicznych 
debatach upowszechnionych na portalach internetowych. Przypomnijmy, in-
spirującą myśl Arendt wykorzystał Leder, formułując jedną z  najważniejszych 
diagnoz  współczesności. Książka O rewolucji wydana w 1963 roku1 przydała się 
w konstruowaniu Prześnionej rewolucji, czyli w opisie tego, co stało się w Polsce od 
lat trzydziestych XX wieku aż po lata ostatnie.  Leder analizował między innymi 
jeden z ciekawych wątków myśli Arendt, a mianowicie zagadnienie nędzy jako 
sytuacji ekstremalnej, ponieważ separującej ludzi nią objętych od wspólnoty 
symbolicznej. Filozof uznaje biedę za „stan wyjątkowy”, który „unicestwia prawa 
społeczne i prawa ładu symbolicznego”2. Książka jest intrygującym przykładem 
tego, jak dzisiaj przydaje się dawna analiza politologiczna. Zresztą równie cieka-
we jest to, jak Leder wykorzystuje rozmaite opracowania historyczne, włączając 
je w swoją diagnozę społeczną, a nawet profecję: „Każde imaginarium, które 
akceptuje wykluczenie nędzarzy, skazuje się na kryzys i upadek”3.

Inne zagadnienie z obszaru refleksji społecznej wybrała Karolina Wigura. 
Wydobyła z myśli Arendt kategorię przebaczenia jako kwestię powojennej teo-
rii i praktyki politycznej. A interesowały ją między innymi źródła przebaczenia 
(religia, prawo, literatura), a także jego rodzaje. Wigura przypomina, że Arendt 
wyodrębnia dwie koncepcje:

1 H. Arendt, O rewolucji, przeł. M. Godyń, Kraków 1991.
2 A. Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej, Warszawa 2014, s. 163.
3 Ibidem, s. 167.
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 Zgodnie z pierwszą przebaczenie może istnieć w równie naturalny sposób w sferze pry-
watnej i w polityce. W obu przypadkach pełni funkcję lekarstwa dla wspólnoty ludzkiej. Po 
procesie Eichmanna powstaje jednak druga, diametralnie różna od pierwszej koncepcja. 
Poruszona tym, co zobaczyła podczas procesu, Arendt zakłada, że po XX wieku wspólnota 
ludzka przestała być czymś oczywistym, a przebaczenie – czymś naturalnym. Mamy prawo 
wskazywać tych, których nie wolno zaliczyć do wspólnoty. Przebaczenie ich nie dotyczy4. 

To, jak czytana jest Arendt w Polsce, stanowi tylko wycinek jej oddziaływania 
w piśmiennictwie światowym. Omawiane są przecież jej książki historyczne, 
filozoficzne, politologiczne. Mniej oczywisty jest jej wpływ na rozmaite debaty 
szczegółowe i cząstkowe, na przykład na dyskusję o polityce społecznej, o pro-
gramach pomocowych. Richard Sennett, zastanawiając się nad współczesnymi 
formami altruizmu, odnosi się do dwu afektów, które starożytni oddawali słowami 
largesse i caritas. To pierwsze oznacza szczodrość, drugie – miłość. Sennett sięga 
do wczesnej pracy Arendt o świętym Augustynie (pisanej pod kierunkiem Karla 
Jaspersa) i do jej opinii formułowanych później, kiedy krytycznie odnosiła się do 
kształtu instytucjonalnego pomocy społecznej. Państwa, jak wywodzi Sennett, 
potrzebują dobrze zorganizowanych struktur, w których system socjalny „sprowa-
dzałby się  wyłącznie do transakcji księgowych i w ogóle nie pojawiałyby się w nim 
jakiekolwiek subiektywne relacje”5. Tak wydawałoby się abstrakcyjne zagadnienia 
filozofii i filologii spotykają się z elementarnymi problemami społecznymi.

Jakkolwiek Arendt dystansowała się wobec filozofii (uważała się za teoretyczkę 
polityki), to oczywiście jej książki nieustannie są komentowane przez przedsta-
wicieli tej dyscypliny. Na naszej konferencji wystąpił Marcin Moskalewicz z refe-
ratem Nomos dziejów w ujęciu Hannah Arendt. Poruszył w nim jeden z tematów, 
który podjął również w swojej książce Totalitaryzm, narracja, tożsamość. Filozofia 
historii Hannah Arendt. Tom jest swego rodzaju monografią Korzeni totalitaryzmu, 
niektórzy sadzą, że najważniejszej książki z zakresu filozofii polityki XX wieku. 
Książka Moskalewicza jest jednak interesującym przykładem dociekań filozoficz-
nych uwzględniających jeszcze inne zagadnienia, które dzisiaj zaprzątają uwagę 
psychologów, pedagogów, literaturoznawców. Moskalewicz wraca do analizy 
Arendt dotyczącej rozróżnienia pomiędzy „rzeczą uczynioną a pomyślaną”. Aby 
je unaocznić, Arendt odwołuje się do Homera. Przypomina pobyt Odyseusza na 
dworze Feaków, gdy bard, śpiewając, wywołuje zdarzenia z jego życia:  

Odyseusz  słucha, kryje twarz i płacze, choć nigdy wcześniej nie płakał, a już na pewno 
nie wtedy, gdy działo się to, o czym teraz słucha. Dopiero słuchając tej historii, zdobywa 
pełną świadomość jej sensu. I Homer powiada: bard śpiewa dla ludzi i bogów to, co muza 
Mnemozyna, która czuwa nad pamięcią, kładzie mu do głowy. Muza obdarza go dobrem 
i złem – pozbawia go wzroku, lecz obdarza słodką pieśnią6.

Tę scenę można komentować na różne sposoby, na przykład zachwycać się 
mitograficzną wyobraźnią autorki albo zastanawiać się nad alegoryczną wykład-
nią eposu i wnikać w niebagatelne w „systemie” Arendt literackie źródła filozofii. 
Moskalewicz umieszcza interpretację filozofki w kontekście sporów narratywistów 

4 K. Wigura, Wina narodów. Przebaczenie jako strategia prowadzenia polityki, Gdańsk–Warszawa 
2011, s. 191.

5 R. Sennett, Szacunek w świecie nierówności, przeł. J. Dzierzgowski, Warszawa 2012, s. 147.
6 H. Arendt, Myślenie, przeł. H. Buczyńska-Garewicz, przedmową opatrzył M. Król, Warszawa 1991, 

s. 187.
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o rozumienie przeszłości i w odniesieniu do debat o tożsamości. Nie chodzi więc 
tylko o to, że czyn nabiera sensu dopiero, gdy jest opowiedziany. Rzecz w tym, że: 

[s]cena Odysei jest paradygmatyczna, gdyż w opowieści  nie chodzi wcale o jej wartość 
poznawczą. Widok płaczącego Odyseusza, który doskonale pamięta  swoje własne  przy-
gody, obrazuje  główny  motyw stojący za pisaniem historii, polegający  na pojednaniu 
(reconciliation) z rzeczywistością, czego warunkiem jest „ponowne odegranie” oraz „imi-
tacja działania” w słowach, stanowiące jednocześnie „transformację” przeszłości7. 

Nie trzeba dodawać, jakie konsekwencje ta interpretacja ma dla historiografii 
i innych dziedzin humanistyki. W dniu filozoficznym Adlojady podejmowaliśmy 
jeszcze inne intrygujące – jak nam się wydaje – tematy: pytaliśmy o rozumienie 
kłamstwa politycznego Arendt, porównywaliśmy myślenie o aksjologii Arendt 
i Józefa Tischnera, zestawialiśmy koncepcję demaskowania antysemityzmu Arendt 
i Leszka Kołakowskiego.

W trakcie Adlojady omawialiśmy także książkę eseistyczną Ludzie w mrocznych 
czasach. Jest to pozycja wyjątkowa, zwłaszcza w kontekście literatury. Ukazała 
się zresztą w serii literackiej redagowanej w wydawnictwie słowo/obraz tery-
toria przez Piotra Kłoczowskiego. Rozmawialiśmy (z Jakubem Telcem i Piotrem 
Weiserem) o różnych sprawach. Pokazywaliśmy wielość form wypowiedzi, któ-
rych Arendt używała i w których formułowała swoje myśli (traktat, esej, wykład, 
przyczynek, recenzja, polemika...). Przypominaliśmy mistrzowskie wypełnianie 
przez Arendt powinności monografistki. Komentowaliśmy jej rozumienie edukacji. 
Roztrząsaliśmy stosunek do judaizmu i syjonizmu. Podziwialiśmy również 
niesłychane wyczucie sytuacyjności wypowiedzi, czego potwierdzeniem 
może być urodzinowe przemówienie na cześć Heideggera, niezrównane 
osiągnięcie w tym gatunku, również dzisiaj inspirujące tych, którzy mają 
potrzebę wypowiedzenia pochwały swojego mistrza: 

Powiedziałam, że ludzie szli śladem wieści o Heideggerze, by nauczyć się myśleć. 
Doświadczali myślenia jako czynności samej w sobie, to znaczy niepowodowanej pragnie-
niem wiedzy ani poznawania, przekonywali się, że myślenie jako czynność sama w sobie 
może stać się namiętnością, która bynajmniej nie podporządkowuje sobie innych umie-
jętności i talentów, lecz je porządkuje i opanowuje. Tak bardzo przywykliśmy do dawnej 
opozycji rozumu i namiętności, ducha i życia, że sama idea n a m i ę t n e g o myślenia, 
w której myślenie i życie stają się jednym, nas zaskakuje. Anegdota głosi, że Heidegger 
sam wyraził kiedyś tę jedność w jednym tylko zdaniu, wygłaszając na początku cyklu 
wykładów o Arystotelesie zamiast przyjętego wstępu biograficznego następujące słowa: 
„Arystoteles urodził się, pracował i umarł”. To, że istnieje coś takiego, jak namiętne myślenie 
Heideggera, jest, jak się o tym w końcu przekonujemy, warunkiem istnienia filozofii jako 
takiej. Jest jednak rzeczą nader wątpliwą, szczególnie w naszej epoce, czy doszlibyśmy 
do tego bez myślącej egzystencji Heideggera8.

Książka Ludzie w mrocznych czasach uzmysłowiła nam ponadto, w jak rozma-
itych związkach pozostają ze sobą biografia i twórczość. Zresztą nie tylko doko-
nania, ale także życie Arendt stanowiło źródło inspiracji artystycznej, powstały 

7 M. Moskalewicz, Totalitaryzm, narracja, tożsamość. Filozofia historii Hannah Arendt, Toruń 2013, s. 334.
8 H. Arendt, Martin Heideggr kończy osiemdziesiąt lat, w: Ludzie w mrocznych czasach, red. E. Rzanna, 

posłowie K. Schlögel, Gdańsk 2014, s. 178.



bowiem powieści, dramaty, wiersze. Warto przypomnieć, że jedną z ciekawych 
realizacji lirycznych zawdzięczamy Ewie Lipskiej, autorce wiersza Hannah Arendt, 
z tomu 1999. Oto pierwsze strofy tego intrygującego utworu, w którym punktem 
wyjścia myślenia o Arendt jest nazwa pociągu sieci Euro City:

Ona.
Hannah Arendt
Euro City na trasie Heidelberg–Hamburg.
Chroniczna miłość pędząca
przez uległe kwadraty pól
przewlekłą infekcję Europy
prostotę zła.

On.
Martin Heidegger.
Fürer filozofii.

Byłby pociągiem punktualnym
Jak dwuznaczność wiary.

Marsz. Marsz. Dalekobieżny marsz.
Fanatyczna zawiłość mijających stacji.
Vaterland
pod rozpiętym żaglem przeznaczenia9.

 Arendt zaciekawiała także jako postać pogranicza. Pytano zatem, jak jej umy-
słowość i duchowość ukształtowane zostały przez miasta, w których się wycho-
wywała i dojrzewała (między innymi Królewiec, Marburg, Frankfurt). A zwracano 
uwagę na rolę w XX wieku intelektualistów pochodzących z małych ośrodków 
miejskich. Tony Judt pisał nawet o wyjątkowym wpływie w XX wieku myślicieli 
„z peryferyjnych obszarów swych własnych kultur – z Wilna i Królewca, z Gdańska, 
Triestu, Aleksandrii czy Dublina”10. Nie muszę dodawać, że i ten wątek jest nam 
bliski w Szczecinie, mieście pogranicza.

Osobne miejsce poświęcić trzeba Arendt jako bohaterce filmu Margarethe 
von Trotty11. Oglądaliśmy go w kinie Pionier (najstarszym czynnym w Europie 
kinie studyjnym, jak podają opracowania historyczne), później zaś debatowa-
liśmy w Secesji Café. Film opowiada o ważnym okresie działalności akademic-
kiej i publicznej Arendt (proces Eichmanna). Tak więc poprzez film biograficzny 
otrzymujemy cząstkową historię powojennego uniwersytetu, możemy poznać, 
jak wówczas wyglądały naukowe debaty, jak Arendt prowadziła wykłady, jakie 
były relacje pomiędzy profesorami a studentami. Mamy wgląd w to, jak Arendt 
walczy o niezależność w formułowaniu swoich myśli i w przedstawianiu diagnoz 
kulturowych oraz politycznych. A wreszcie śledzimy historię środowiskową, film 
bowiem opowiada o tym, jak kształtowały się relacje wśród emigracji politycznej 
z Niemiec.

9 E. Lipska, Wiersze wybrane, Kraków 1999, s. 245.
10 T. Judt, Brzemię odpowiedzialności. Blum, Camus, Aron i francuski wiek dwudziesty, tłum. M. Filipczuk, 

Warszawa 2013, s. 172.
11 Hannah Arendt, reż. M. von Trotta, scen. M. von Trotta, P. Katz, Francja, Luksemburg, Niemcy, Izrael, 

2012, 100 min.
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Gdybym jednak miał stwierdzić, w czym widzę największe zasługi reżyserki, 
zwróciłbym uwagę na to, jak von Trotta portretuje intelektualistkę w powojen-
nym świecie. I to w określonej społecznej i obyczajowej przestrzeni. A chodzi też 
o pewne kwestie techniki filmowej: jak wiarygodnie uobecnić czyjąś biografię na 
ekranie, jak pokazać w kinie myślenie filozofki polityki. Jeśli chodzi o to pierwsze, 
sprawa jest dość prosta – intelektualistę trzeba fotografować, gdy narkotycznie 
pali papierosy, gdy pisze na maszynie, uderzając z wielką mocą w klawisze ma-
szyny, gdy wkręca w wałki kolejną białą kartkę. Ponadto widzimy Arendt, gdy 
czyta gazety. Modelowa pod tym względem jest scena, w której zapada decyzja 
o wyjeździe do Jerozolimy. Arendt odbiera poranne wydanie „The New York 
Times”, nalewa kawę do filiżanki i już w czasie lektury zapala papierosa. 

Innym miejscem aktywności intelektualistki jest kawiarnia – przestrzeń dyskusji 
przy papierosach i kawie. Pełna pasji rozmowa, w której poświęca się wszystko 
inne na rzecz myślenia – w takim spotkaniu objawia się najlepsza wersja dialek-
tyki, oddająca zakres jej kompetencji. Oczywiście wiemy, że i te obrazy należą do 
historii. Intelektualiści nie mają już maszyn do pisania (może rdzewieją w piwnicy) 
i rzucili palenie (a nawet stali się awangardą stylu fit).

Jest wreszcie sala sądowa. W tej przestrzeni Arendt czuje się źle. Traktuje pro-
ces Eichmanna jako spektakl, w którym uczestnicy odgrywają swoje role. Wie, 
że również cały przewód sądowy zajmuje ważne miejsce w ówczesnej polityce 
Izraela, czego nie może zaakceptować. Arendt przeżywa to, co dzieje się na sali 
(jest zdziwiona, że sądzony może być zamknięty w klatce), ale także to, co jest 
poza nią. I nie ulega wątpliwości, że traktuje proces w Jerozolimie jako namiastkę 
procesu w Norymberdze. A przecież pobyt w Izraelu ma dla niej wielorakie 
konsekwencje. Czy to nie z okazji „reportażu” z tej rozprawy Arend jest 
najbardziej znana, bo właśnie z książki Eichmann w Jerozolimie pochodzi 
termin „banalność zła”12.  

Niewątpliwie proces znaczy też w perspektywie psychologii jednostki –  
jest dla Arendt jeszcze jedną okazją, aby zamanifestować swą niezależność; 
stwarza sposobność, aby prezentować racje „ja” wobec tych, którzy utoż-
samiają się z poglądami zbiorowymi, z „my”. Notabene serdeczne powitanie 
z przyjacielem w Jerozolimie w początkowej partii filmu zapowiada ich gorzkie 
rozstanie. To także koszt niezależności, jak ją pojmuje Arendt.

Piszę o intelektualistce, niebagatelna jest więc kwestia płci. Padają w filmie 
zajmujące deklaracje. W jednej z ciekawszych scen mamy konfrontację Arendt z jej 
przyjaciółką, amerykańską pisarką Mary McCarthy. To w jej obecności filozofka 
wypowiada zdanie, by nie wychowywać mężczyzn, tylko brać ich takimi, jakimi 
są. Słyszymy także odważną wypowiedź, a zarazem złośliwość pod adresem 
przyjaciółki, że Arendt nie wychodziła za mąż za wszystkich swoich kochanków. 
Ta żartobliwa wymiana zdań obrazuje poważniejszy problem – dystans Arendt 
wobec feminizmu. Jak zauważa Sennett, wynikał on stąd, że Arendt odczytywa-
ła ówczesny feminizm poprzez współczucie, wobec którego się dystansowała, 
zarówno w relacjach osobistych, jak i w rozwiązaniach społecznych13.  

Jeszcze inna sprawa to recepcja filmu. Jest ona żywa na świecie i interesująca 
w Polsce. Mogę tylko nie bez satysfakcji dodać, że i debata w Secesji Café z udzia-
łem Eryka Krasuckiego, Jerzego Kochana, Magdaleny Piekary, Pawła Wolskiego 
była żywa i włączyli się w nią również słuchacze.  

12 H. Arendt, Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła, tłum. A. Szostkiewicz, Kraków 1987.
13 R. Sennett, Szacunek w świecie nierówności, op. cit., s. 148.



 W pewnym zakresie film przedstawia to, co wiemy o Arendt z opublikowanych 
już biografii. A nie brakuje wśród nich bardzo dobrych opracowań. Książkę pod 
znamiennym tytułem Geniusz kobiecy napisała Julia Kristeva14. Ciekawa jest też 
biografia intelektualna Arendt. Tom stanowi nie tylko dobrą realizacją gatunku, 
ale zawiera coś więcej. Przedstawia kolejne miasta, które kształtowały filozofkę. 
Wpisuje życie intelektualistki w kontekst kulturowy. Po raz kolejny okazuje się, 
że Arendt jest wytworem niemieckiej idei Bildung. Ale książka zawiera też coś, 
co nazwać można poetyką tekstów Arendt. W rozdziale Pisanie autorka zwraca 
uwagę na to, co jeszcze z tego obszaru aktywności filozofki czeka na opracowanie:

Jej aforystyczny styl ma swoje źródło w języku będącym w ogóle źródłem jej myślenia 
i pisania, czyli w niemieckim; a wykształca się on w miarę, jak wokół skrytej w tekście 
germańskiej pojęciowości tkana jest jawna kanwa angielskich i amerykańskich cytatów. 
Wydaje się więc dość zaskakujące, że krytycy, poza bardzo nielicznymi wyjątkami, nie 
zajęli się głębiej badaniem jej sztuki pisania, a ograniczają się do powtarzania banałów 
o niemieckiej „ciężkości” frazy”15. 

Pisanie Arendt było wyzwaniem dla najbardziej wnikliwych czytelników. Nie-
kiedy budziło poważne zastrzeżenia i przekładało się na ocenę dorobku. Jeden 
z najważniejszych historyków powojennego życia intelektualnego Tony Judt 
stwierdzał nawet: „[...] mnie Arendt wydaje się irytująco niejasna i skłonna do 
metafizyki w wielu tekstach teoretycznych, szczególnie gdy niezbędna jest epi-
stemologiczna precyzja i dowody historyczne”16.

Biografia intelektualna Arendt jest w części etnopoetyką. Świetnie zresztą ob-
razuje zagadnienia kulturowe. Autorka przytacza na przykład anegdotę z okresu, 
gdy filozofka mieszkała w Królewcu, a jej wychowaniem zajmował się dziadek, 
rabin. Już wtedy dziewczynka wiedziała, co to prowokacja. W trakcie kolejnej lekcji 
wyznała: „Nie wierzę w Boga”. Rabin na to: „Czy ktoś o to pytał?”17.

Ubiegły rok przyniósł kolejne publikacje o Arendt. Jedną z najciekawszych jest 
książka  Pauliny Sosnowskiej, a decydują o tym przynajmniej trzy okoliczności. Po 
pierwsze autorka wprowadza nas w nieoczywisty zakres badań Arendt – w pe-
dagogikę. Czyni to w rozległych odniesieniach kulturowych, na tle przemian 
politycznych i instytucjonalnych w Niemczech, a także w kontekście kształto-
wania idei uniwersytetu w niemieckiej i pooświeceniowej wersji. To, że ewolucja 
uniwersytetu jest również obecnie ważnym tematem, staraliśmy się pokazać 
w debacie przeprowadzonej w trakcie Adlojady z udziałem o. Macieja Biskupa, 
Teresy Czerepaniak-Walczak, Marka Górskiego, Ingi Iwasiów, Lecha Karwowskie-
go, Arkadiusza Marchewki, Zbigniewa Nosowskiego, Andrzeja Przyłębskiego18.                              

Po drugie Sosnowska zapoznaje nas z problematyką poprzez paralelę Arendt –  
Heidegger, w szczególnej jednak konfiguracji: mistrz i uczennica, kochankowie, 
przyjaciele, niemieccy intelektualiści. Oboje dbają o społeczne znaczenie swoich 

14 J. Kristeva, Geniusz kobiecy. Hannah Arendt. Biografia, Warszawa 2007.
15 M.-I. Brudny, Hannah Arendt. Próba biografii intelektualnej, tłum. M. Kowalska, Warszawa 2010, s. 129.
16 Rozważania o wieku XX. Rozmowy Timothy’ego Snydera z Tonym Judtem, przeł. P. Marczewski, 

Poznań 2013, s. 51.
17 Hannah Arendt. Próba biografii intelektualnej, tłum. M. Kowalska, Warszawa 2010, s. 16. Te i inne 

wątki związane z biografią Arendt dobrze, w relacji do innych wybitnych intelektualistek XX 
wieku, wydobywa Sylvie Courtine-Denamy w książce Trzy kobiety w dobie ciemności. Edith Stein, 
Hannah Arendt, Simone Weil, przeł. G. Przewłocki, Warszawa 2012.

18 Debata „Uniwersytet otwarty” (Szczecin, 19.03.2015), Polskie Towarzystwo Autobiograficzne,  
https://www.youtube.com/watch?v=yse6_Y1DHqw (dostęp 5.02.2016).
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poglądów poza akademią. Spotykają się w takiej wykładni filozofia i pedagogika, 
rozpisane zresztą na kolejne opozycje, znakomicie tłumaczące konteksty myśl 
zarówno Heideggera, jak i Arendt (między innymi paideia – Bildung; lexis – praxis).  
Takie badanie pozwala wiarygodnie zrekonstruować koncepcję pedagogiki nie-
jako w dialektyce i w odniesieniu do dawnych idei, które są reinterpretowane 
w kontekście historii, a ponadto pozwalają wyprowadzić pedagogikę z praktyki.

Po trzecie imponujące jest zaplecze biograficzne i archiwalne analiz Soso-
nowskiej. Autorka sięga po rzadkie dokumenty i opracowania, czyta również 
epistolografię Arendt i Heideggera. I wyławia perełki. Znajduje taki oto list Arendt 
do Heideggera z okazji wydania książki O kondycji ludzkiej: 

Zobaczysz, że w książce nie ma żadnej dedykacji. Gdyby między nami wszystko było 
w porządku – mam na myśli między, nie chodzi o mnie ani o Ciebie – to zapytałabym Cię, 
czy mogę Ci ją zadedykować; wyrosła ona bezpośrednio z pierwszych dni fryburskich 
i pod każdym względem zawdzięcza Ci niemal wszystko19.

Książka Sosnowskiej niejako przy okazji pozwala nam przemyśleć jeszcze inne 
ważkie naukowo i intelektualnie zagadnienie. Na przykład związki z Wystanem 
Hugh Audenem, wybitnym poetą i eseistą. To on napisał jedną z wyrafinowanych 
pochwalnych opinii o książce swojej przyjaciółki: 

Naturalną konsekwencją lektury książki czytanej z podziwem i przyjemnością jest pra-
gnienie, by także inni dzielili nasze wrażenia. Zdarzają się jednak, jak sądzę, wyjątki od 
tej reguły. Czasami bowiem natrafiam na książkę, która wydaje się mnie pisana. 
W przypadku dzieła sztuki odnoszę wtedy wrażenie, że autor stworzył świat, na który 
czekałem całe moje życie, natomiast w przypadku książki zmuszającej do myślenia 
jej autor odpowiada na dokładnie te same pytania, które sam sobie stawiałem. 
Mój stosunek do takiej książki nabiera charakteru zazdrosnej zachłanności – nie 
chcę wtedy, by czytał ją ktokolwiek inny. Chcę zatrzymać ją wyłącznie dla siebie. 
Kondycja ludzka Hannah Arendt zalicza się właśnie do tej wąskiej i ekskluzywnej 
grupy książek  pisanych mnie20. 

Zwracam uwagę na pedagogiczną interpretację myśli Arendt nie tylko dlatego, 
że jest inspirująca, ale także dlatego, by nawiązać do ostatniego dnia Adlojady. 
Debatowaliśmy w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 
a więc w instytucji zajmującej się nowoczesną edukacją, podejmując analizę 
nieoczywistych związków prawa i literatury. Zaprzątał nas ten problem zarówno 
w wymiarze historycznym, jak i systematycznym (prawo i literatura w kulturze 
dawnej, thriller prawniczy, przekraczanie prawa w komiksie, spory prawne o świa-
dectwa Holocaustu...).

19 P. Sosnowska, Arendt i Heidegger. Pedagogiczna obietnica filozofii, Kraków 2015, s. 6.
20 W.H. Auden, Myśl, co robisz, w: H. Arendt, W.H. Auden, Drut kolczasty, wybrał, przełożył i wstępem 

opatrzył Piotr Nowak, Warszawa 2011, s. 159.
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Pojęcie odpowiedzialności sytuuje się na pograniczu etyki i prawa. Z punktu 
widzenia etycznego odpowiedzialność „dotyczy zdolności przyjęcia ciężaru 
tego, za co człowiek odpowiada [...]; człowiek odpowiedzialny ma świadomość 
wartości swoich czynów”1. Słownik etyczny definiuje odpowiedzialność jako 
„właściwość ludzkiego postępowania polegającą na możności lub go-
towości do ponoszenia konsekwencji, wzięcia na siebie dobrych i złych 
skutków własnych poczynań”2. Istotą odpowiedzialności jest taka relacja 
człowieka do jego czynów popełnionych w sposób świadomy i wolny, że 
„dobro lub zło zawarte w treści spełnionego przezeń czynu staje się cząstką 
składową jego osobowości”3. Można by wręcz powiedzieć, że dobro lub 
zło popełnione przez danego człowieka staje się nim samym, on się z nimi 
utożsamia, przyjmuje je za swoje. W prawie odpowiedzialność jest to ponoszenie 
konsekwencji cywilnych bądź karnych za działanie lub jego zaniechanie4. 

Pojęcie odpowiedzialności staje w centrum każdego procesu sądowego. Za-
daniem sądu jest bowiem określenie zakresu odpowiedzialności tego, przeciwko 
komu toczy się sprawa. Proces Adolfa Eichmanna, który w latach 1961–1962 
odbył się w Jerozolimie, na nowo postawił pytanie o zakres odpowiedzialności 
za czyny popełnione przeciwko ludności cywilnej w czasie wojny. Czy wojna 
unieważnia moralność, ponieważ żołnierz jest zobowiązany do posłuszeństwa 
i wykonywania rozkazów? Amerykański psycholog Stanley Milgram twierdzi: 

Mimo że zachowania osoby działającej na polecenie władzy wydają się sprzeciwiać 
głosowi sumienia, nie byłoby prawdą stwierdzenie, że traci ona poczucie moralności; 
natomiast cała sytuacja nabiera innego znaczenia. Działania, które jednostka wykonuje, 
nie wywołują u niej uczuć moralnych. Jej refleksja moralna zostaje teraz raczej zastąpiona 
rozważaniem, jak dobrze spełnia ona oczekiwania, jakie ma wobec niej władza. W czasie 
wojny żołnierz nie pyta, czy zbombardowanie wioski jest dobre, czy złe; nie doświadcza 

1 A. Derdziuk, Odpowiedzialność [aspekt psychologiczny], w: Encyklopedia katolicka, t. 14, Lublin 
2010, kol. 334.

2 Słownik etyczny, red. S. Jedynak, Lublin 1990, s. 175.
3 A. Podsiad, Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa 2001, kol. 582.
4 Zob. ibidem.
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wstydu czy poczucia winy z powodu zniszczenia wioski: odczuwa raczej dumę lub wstyd 
w zależności od tego, jak dobrze wypełnił powierzoną mu misję5.

W przypadku Eichmanna nie chodziło jednak o bombardowanie czy inne 
działania militarne, ale o eksterminację ludności cywilnej. Czy w takiej sytuacji 
można się także powoływać na wypełnianie rozkazów? 

Podobne pytania stawiano sto lat wcześniej podczas procesu Henry’ego Wirza 
(właściwie Heinricha Hartmanna Wirza), oficera Armii Konfederacji oraz komen-
danta obozu jenieckiego „Camp Sumter” w pobliżu Andersonville w stanie Geo-
rgia, w latach 1864–1865. Wirz w 1865 roku został skazany przez Wojskowy Try-
bunał Specjalny w Waszyngtonie na karę śmierci za zbrodnie wojenne. Oblicza 
się, że w czasie jednego roku istnienia obozu przewinęło się przez niego około 
45 tysięcy ludzi, z czego zmarło blisko 14 tysięcy jeńców. Obóz, usytuowany na 
otwartej przestrzeni, był przeludniony, brakowało żywności, lekarstw, wody pit-
nej, a jeńców dziesiątkowały choroby: biegunka, dyzenteria, szkorbut, gangrena 
i dur brzuszny. W momencie największego przeludnienia w obozie było ponad 33 
tysiące osadzonych6. Wirzowi postawiono 13 zarzutów celowego działania prze-
ciwko zdrowiu i życiu żołnierzy amerykańskich oraz wielokrotnego morderstwa 
z przekroczeniem prawa i zwyczajów wojennych. W trakcie procesu powoływał 
się on na obowiązek posłuszeństwa wobec przełożonych jako okoliczność wyłą-
czającą jego osobistą odpowiedzialność za zło, które działo się w zarządzanym 
przez niego obozie. Ale przecież tutaj też nie chodziło o bezpośrednie działania 
wojenne, ale o bezbronnych jeńców. Czy posłuszeństwo usprawiedliwia czyny, 
które są obiektywnie złe?

Eichmann – niezłomny fanatyzm
Jeszcze przed rozprawą sądową, od chwili zatrzymania i pierwszych przesłu-
chań, Eichmann przyjął określoną strategię – konsekwentnie przyznawał się do 
zarzucanych mu czynów, a jednocześnie odmawiał uznania odpowiedzialności 
za nie. Na każdy z zarzutów postawionych mu w procesie odpowiadał jednako-
wo: „W rozumieniu aktu oskarżenia – niewinny”7. Upierał się, że nie jest winny, 
ponieważ to przełożeni kazali mu robić „straszne rzeczy”. „Zawsze dbałem o to, 
żeby otrzymać instrukcje od swojego przełożonego nawet w najdrobniejszych 
sprawach” – zeznawał przed sądem w Jerozolimie. Wiedział, że część deporto-

5 S. Milgram, Posłuszeństwo wobec autorytetu, tłum. M. Hołda, Kraków 2008, s. 157.
6 The Norfolk post. (Norfolk, Va.), 24 Aug. 1865. Chronicling America: Historic American Newspapers. 

Library of Congress, http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85038624/1865-08-24/ed-1/seq-1/ 
(dostęp 20.10.2015). Wśród historyków nie ma zgodności co do bezpośredniej odpowiedzial-
ności komendanta Henry’ego Wirza za stan obozu czy warunków życia jeńców.  „Do oceny 
jego komendantury w obozie należy podchodzić bardzo ostrożnie, ponieważ nie odpowiadał 
on bezpośrednio za dostawy zaopatrzenia, zaplecze medyczne oraz warunki kwaterunkowe. 
Do jego obowiązków, jako komendanta wewnętrznej części obozu, należało m.in. utrzymanie 
dyscypliny, zapobieganie ucieczkom, ściganie zbiegów oraz dbanie o porządek w obozie. Poza 
tym dokonanie jakichkolwiek prac modernizacyjnych było niemożliwe m.in. ze względu na brak 
narzędzi potrzebnych do ich wykonania. Pomimo tych trudności nieustannie próbowano mo-
dernizować obóz, m.in. przemieszczając szpital poza palisadę tak, aby zmniejszyć śmiertelność 
wśród jeńców. Większość tych prób kończyła się jednak niepowodzeniem, głównie ze względu 
na niewystarczający transport, nieporozumienia w dowodzeniu oraz przede wszystkim braku 
surowców”. D. Machaj, Obóz jeniecki w Andersonville. Piekło zgotowane federalnym żołnierzom przez 
konfederatów?, http://phw.org.pl/oboz-jeniecki-w-andersonville-pieklo-zgotowane-federalnym-
zolnierzom-przez-konfederatow/#_edn30 (dostęp 20.11.2015).

7 H. Arendt, Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła, tłum. A. Szostkiewicz, Kraków 2010, s. 30.
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wanych Żydów zostanie zagazowanych w obozach koncentracyjnych, ale – jak 
twierdził – nie miał wyboru: „Musiałem wysyłać transporty zgodnie z rozkazami”8. 
Jeśli był „winien” czegokolwiek, to – jak twierdził – tego, że był zbyt lojalny, co 
mu się wcale nie opłaciło, gdyż podczas procesu w Norymberdze jego przełożeni 
całą winę próbowali zrzucić na niego, aby ocalić samych siebie9. W trakcie procesu 
Eichmann kreował się na ofiarę. Miał – jak mówił – „pecha”, ponieważ oficero-
wie wyższych stopni mogli „wykręcać się od służby”, ale on – żołnierz niższego 
szczebla – nie mógł się uchylać od obowiązków. Był tylko „narzędziem w rękach 
silniejszych i potężniejszych, a także nieubłagalnego losu”10, a ostatecznie – jak 
stwierdził w słowie końcowym – „został skazany za czyny innych”11.

Deborah Lipstadt w książce Proces Eichmanna wykazuje, że proces jednak 
udowodnił, iż Eichmann nie był tylko biernym wykonawcą otrzymywanych roz-
kazów. Wielokrotnie wykazywał się osobistą inicjatywą, która wykraczała poza 
przyjęty zakres obowiązków: 

Jeżeli rozkazano mu zakończyć deportacje w ustalonym momencie, nie szczędził starań, 
żeby przedłużyć ten termin. Jeżeli rozkazano mu deportować Żydów z jednego regionu, 
włączał do transportu Żydów z innego. Wyłaniał się portret człowieka, który był pełnym 
inicjatywy, energicznym i twórczym mistrzem oszustwa12. 

Oskarżyciel przytoczył w procesie stenogramy nagrań, na których Eichmann 
jeszcze w Buenos Aires opowiadał „prawdziwą” historię „ostatecznego rozwią-
zania”. Ubolewał wówczas nad tym, że reżim nie zabił więcej Żydów, i wyrażał 
ogromne zadowolenie ze sprawnego przebiegu procesu deportacji13. Oso-
biste zaangażowanie Eichmanna było widać szczególnie w trakcie deportacji 
Żydów węgierskich. Kiedy pod naciskiem międzynarodowej opinii współ-
pracujący z nazistami węgierski rząd zgodził się wypuścić 40 tysięcy Żydów 
do Szwajcarii, a dalej do Palestyny, Eichmann robił wszystko, by ten proces 
opóźnić. Kiedy część Żydów otrzymała pozwolenie na wyjazd do Hiszpanii, 
Eichmann myślał o ich zawróceniu, gdy byli jeszcze we Francji. Kiedy wzno-
wiono deportacje, Eichmann naciskał, aby je przyśpieszyć. Jak pisze Lipstadt,  
„[w] ostatnich podrygach ostatecznego rozwiązania pozostał bardziej zaanga-
żowany w jego realizację niż jego przełożeni. [...] Przez cały ten okres Eichmann 
naciskał na szybszą eksterminację Żydów”14. Stenogramy nagrań z Buenos Aires 
dostarczyły kolejnych dowodów przeciwko zbrodniarzowi. Z ust Eichmanna 
płynęły stwierdzenia, że funkcjonariusze, którzy chcieli wstrzymać deportacje 
z Węgier, „zgrzeszyli przeciwko krwi niemieckiej”, on zaś – w przeciwieństwie do 
nich – uzyskał „wskaźniki deportacji, z których może być dumny”, co przypisywał 
swojemu „niezłomnemu fanatyzmowi”, „jakiego należy oczekiwać od narodowe-
go socjalisty z długim stażem”15. 

Jak relacjonuje postawę Eichmanna Hannah Arendt: 

8 D. Lipstadt, Proces Eichmanna, tłum. M. Antosiewicz, Warszawa 2012, s. 136.
9 Ibidem, s. 68.
10 Ibidem, s. 136.
11 Ibidem, s. 164.
12 Ibidem, s. 89–90.
13 Zob. ibidem, s. 91.
14 Ibidem, s. 123.
15 Ibidem, s. 128, 157.



oskarżony przyznał, że zbrodnia popełniona na narodzie żydowskim była największą 
w pisanych dziejach, przyznał się także do roli, jaką w niej odegrał. Powiedział jednak, 
że nigdy nie działał z pobudek niskich i nigdy nie przejawiał najmniejszej skłonności do 
zabijania kogokolwiek, nigdy nie żywił nienawiści do Żydów, a zresztą nie mógł postę-
pować inaczej i nie czuje się winnym16. 

Eichmann kreował się na człowieka pokojowego, a wręcz życzliwie nasta-
wionego do narodu żydowskiego. Kiedy relacjonował konferencję w Wannsee  
(20 stycznia 1942 roku), podczas której podjęto decyzję o „ostatecznym rozwią-
zaniu kwestii żydowskiej”, stwierdził, że był z niej zadowolony, gdyż owo straszne 
„rozwiązanie” wówczas zaproponowane nie było jego pomysłem i nie był z nim 
„osobiście związany”. On sam bowiem zawsze poszukiwał „pokojowych rozwią-
zań”. Na bezpośrednie pytanie, które zostało mu zadane w toku procesu: „Osobi-
ście nie był pan antysemitą?”, Eichmann odpowiedział krótko i rzeczowo: „Nie”17. 

Z zabijaniem Żydów nie miałem nic wspólnego – mówił podczas procesu Eichmann. – 
Nigdy nie zabiłem żadnego Żyda ani nie-Żyda: nigdy nie zabiłem żadnego człowieka. 
Nigdy nie wydałem rozkazu zabicia Żyda lub nie-Żyda, ja po prostu tego nie zrobiłem18. 

Było – jak twierdził – mnóstwo osobistych powodów, żeby nie żywił do Żydów 
nienawiści. Podczas przesłuchania opowiadał, jak to w czasie chodzenia do szkoły 
zaprzyjaźnił się z pewnym żydowskim uczniem i utrzymywał z nim kontakty także 
po wstąpieniu do partii nazistowskiej. 

Według niego „rola, jaką odegrał w Ostatecznym Rozwiązaniu miała charakter 
przypadkowy i prawie każdy mógł zająć jego miejsce, wobec czego potencjalnie 
prawie wszyscy Niemcy są winni w równej mierze”19. Można by więc powie-
dzieć, że „jeśli wszyscy lub prawie wszyscy są winni, to nikt nie jest winny”20. 
Jednocześnie Eichmann miał swoiste poczucie odpowiedzialności za to, co robił. 
W trakcie procesu powiedział z całkowitym przekonaniem, że nie jest – jak się 
sam wyraził – „innerer Schweinehund”, czyli łajdakiem z samej swej istoty. Jak 
relacjonuje Arendt: 

był święcie przekonany, że odczuwałby wyrzuty sumienia jedynie wówczas, gdyby nie 
wykonał otrzymanego rozkazu, to znaczy nie posłał milionów mężczyzn, kobiet i dzieci 
na śmierć, czyniąc to z wielką energią i najbardziej pedantyczną starannością21.

 
Jak wiadomo, badania psychologiczne, którym poddano Eichmanna, nie wy-

kazały, by jego psychika sytuowała się poza normą. Przeciwnie, podkreślano 
właściwe relacje wobec najbliższych. Jak stwierdził jeden z psychologów, stosunek 
Eichmanna do swojej rodziny, żony, dzieci, matki, ojca, przyjaciół jest „nie tylko 
normalny, ale jak najbardziej pożądany”22. Jak pisze Arendt, Eichmann „absolut-
nie nie przedstawiał przypadku patologii moralnej, a tym bardziej prawnej”23. 

16 H. Arendt, Eichmann..., op. cit., s. 360–361.
17 Ibidem, s. 155.
18 Ibidem, s. 31.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
21 Ibidem, s. 36.
22 Ibidem.
23 Ibidem.
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Eichmann był normalny. Sędziowie nie wierzyli w jego zapewnienia, ponieważ 
„nie mogli zakładać, że osoba »normalna«, w pełni władz umysłowych [...] była 
całkowicie niezdolna do odróżnienia dobra od zła”24. Nie wierzyli, że niemiecki 
zbrodniarz nie zdawał sobie sprawy z charakteru swoich czynów. 

Wirz – rozkazy, które zabijały
Na podstawie autentycznych protokołów sądowych amerykański dramaturg 
Saul Levitt dokonał literackiej rekonstrukcji procesu Henry’ego Wirza w sztuce 
The Andersonville Trial25. Cytowane wypowiedzi Wirza nie mają charakteru „do-
kumentalnego”, ale bardzo dobrze wyrażają jego strategię obrony, można zatem 
je traktować jako wykładnik jego prawdziwych intencji. Wirz – podobnie jak 100 
lat później Eichmann – wielokrotnie powtarzał w trakcie procesu, że był „takim 
samym człowiekiem, jak inni”, a zrobiono z niego potwora. Tej „normalności” nie 
kwestionował zresztą oskarżający go prokurator wojskowy: „[...] sądzę, że był pan 
normalnym ojcem i mężem i starał się pan właściwie wychować swoje dzieci, 
wpajając im powszechnie przyjęte zasady”26.

Prokurator wojskowy wielokrotnie pytał Wirza, dlaczego był posłuszny mimo 
tego, że – czego komendant miał świadomość – to właśnie nieposłuszeństwo 
mogło uratować życie wielu więźniów. Na pytanie, dlaczego mimo panującego 
w obozie głodu nie pozwolił wwozić na jego teren jedzenia przez mieszkające 
w okolicach kobiety, odpowiedział, że był niższy stopniem od generała Windera, 
który tego zabronił, i po prostu nie mógł lekceważyć jego rozkazów. Posłuszeń-
stwo było dla niego sednem wojskowego kodeksu. Spytany, jak go pojmuje, 
odpowiedział: 

Że człowiek robi, to co mu każą. [...] Że jest posłuszny. Że nie zajmuje się polityką 
swoich dowódców – tylko jest posłuszny. Że wykonuje wyznaczone zadanie – i jest 
posłuszny. Że kiedy słyszy rozkaz: „do ataku!”, jest posłuszny. Że kiedy ma rozkaz pil-
nować jeńców – jest posłuszny. A jeśli wykonując ten rozkaz musi umrzeć – umiera27. 

Na wiele pytań oskarżyciela, który sugerował mu, że można było podjąć 
inne decyzje, a tym samym uratować życie ludzi, Wirz odpowiadał podobnie: „to 
byłoby nielegalne”, „to byłoby niezgodne z prawem”, „nie byłem upoważniony”, 
„nie miałem pełnomocnictwa”, „musiałem być posłuszny”. Komendant świado-
mie wykonywał rozkazy, „które zabijały”. Wykonywał je, chociaż wiedział, „że 
posłuszeństwo oznacza śmierć tych ludzi, a nieposłuszeństwo – ich ratunek” –  
jak uświadamiał mu to prokurator28.

W trakcie przesłuchania oskarżenie starało się sprowokować komendanta 
do dokonania przez niego osobistej oceny moralnej zarzucanych mu czynów. 
Na pytanie, czy się zgodzi, że „racje moralne, głos sumienia, są dla wszystkich 
ludzi sprawą najważniejszą”29, Wirz bez wahania odpowiedział: „Oczywiście”, 
zastrzegając jednak, że stosuje się do tego wtedy, kiedy może. W obozie w An-
dersonville nie mógł przestrzegać zasad moralnych, gdyż za obóz odpowiadał 

24 Ibidem.
25 S. Levitt, The Andersonville Trial, New York 1961. Korzystałem z: S. Levitt, Sprawa Andersonville, 

tłum. A. Przedpełska-Trzeciakowa, „Dialog” 1972, nr 12, s. 50–89.
26 Ibidem, s. 84.
27 Ibidem, s. 83.
28 Ibidem, s. 88.
29 Ibidem.



jego zwierzchnik, generał John Winder. Spytany o zależność od przełożonego, 
Wirz odpowiedział: „Miał nade mną pełną władzę, we wszystkim, zważywszy, że 
była to sytuacja wojskowa i wojenna”30. Prokurator zapytał go więc, czy byłby 
tak samo posłuszny, gdyby generał Winder kazał mu zarżnąć jedno z własnych 
dzieci. Wtedy Wirz stanowczo odpowiedział, że nie, gdyż byłby to rozkaz obłędny. 
„Tak. Obłędny. Albo nieludzki. Albo niemoralny. A więc w gruncie rzeczy człowiek 
osądza wewnętrznie rozkaz, który wykonuje!” – tryumfował prokurator, wykazując 
Wirzowi niespójność w jego etyce31. 

W tym miejscu trzeba zauważyć, że o ile Wirz ukazany jest w dramacie Levitta 
jako osoba niezdolna do przekroczenia pewnej granicy posłuszeństwa, o tyle 
Eichmann – według Arendt – „wyraźnie dał do zrozumienia, że zabiłby własnego 
ojca, gdyby otrzymał taki rozkaz”32. Dlaczego Eichmann był gotów przekroczyć 
granicę, która wydaje się nieprzekraczalna? Problem ten pojawił się podczas prze-
słuchania przed trybunałem. Jeden z sędziów rozpoczął je od miniwykładu, czym 
jest imperatyw kategoryczny Immanuela Kanta, co oczywiście nie pozostawało 
bez związku z procesem. Okazało się bowiem, że wcześniej, w trakcie przesłu-
chania przed inspektorem Awnerem Lessem z Biura O633, Eichmann powiedział, 
iż swoje życie oparł właśnie na tezie Kanta, która brzmi: „Postępuj tylko według 
takiej maksymy, dzięki której możesz zarazem chcieć, żeby stała się powszech-
nym prawem”34. Ta formuła bliska jest tak zwanej złotej zasadzie etycznej, która 
brzmi: traktuj innych tak, jak byś chciał, aby inni cię traktowali35. Sędzia spytał 
Eichmanna, jak może pogodzić stwierdzenie, że żył zgodnie z tą zasadą, z jego 
czynami z czasów wojny. Eichmann odpowiedział bardzo podobnie jak zapytany 
o sumienie Wirz – przyznając, że nie żył w sposób całkowicie z nią zgodny, „cho-
ciaż chciał”, ale nie zawsze mógł. Nie mógł żyć zgodnie z tą zasadą, ponieważ 
musiał „wykonywać rozkazy najwyższej głowy państwa”36. Na pytanie, kiedy 
uświadomił sobie, że nie może żyć tak, jak mu nakazuje Kant, przyznał, że wtedy, 
gdy był świadkiem masowych rozstrzeliwań. Uznał wówczas supremację władzy 
zewnętrznej nad jego sumieniem. „Eichmann przyznał, że rozumie implikacje 
tego, co robi, ale robił to nadal, aby wykonywać rozkazy” – konkluduje Lipstadt37. 

W trakcie procesu wykazano jednak, że niejednokrotnie – wbrew rozkazom –  
Eichmann pomagał Żydom, na przykład umożliwiając ucieczkę pewnemu żydow-
skiemu małżeństwu czy pozwalając swojej ciotce, pół-Żydówce, na wyjazd do 
Szwajcarii. Sędzia prowadzący przesłuchanie stwierdził, że podsądny mógł jednak 
„przymykać oko”, lekceważyć rozkazy i „postępować zgodnie ze swoimi ludzkimi 
odruchami”. Eichmann wpadł w ten sposób w pułapkę, gdyż uświadomiono mu, 
że miał w sobie zdolność do dokonywania wyborów. „To były bardzo nieliczne 
przypadki”38 – usprawiedliwiał się nieudolnie. Nieliczne, ale były. 

30 Ibidem, s. 85.
31 Ibidem.
32 H. Arendt, Eichmann..., op. cit., s. 31.
33 Biuro 06 – specjalna jednostka policji utworzona do prowadzenia śledztwa, na którym miał się 

opierać akt oskarżenia. Zob. D. Lipstedt, Proces..., op. cit., s. 67.
34 I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, Warszawa 1971, s. 50.
35 A. Szostek, Imperatyw, w: Encyklopedia katolicka, t. 7, Lublin 1997, kol. 89.
36 D. Lipstad, Proces..., op. cit., s. 152.
37 Zob. Ibidem.
38 Ibidem, s. 156.
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Wiedział, że robi coś złego, a jednak nadal to robił. Jego przysięga na wierność nie była 
nienaruszalna – można ją było uchylić. Jeśli chciał, mógł się stosować do imperatywu 
kategorycznego i ratować życie – twierdzi Lipstadt39. 

Podobnie było w przypadku komendanta Wirza, którego prokurator przekony-
wał, że człowiek dokonuje jednak wewnętrznej oceny rozkazów, które otrzymuje, 
a „jeśli te rozkazy dostatecznie głęboko obrażają jego poczucie człowieczeństwa, 
może odmówić ich wykonania”40. Według prokuratora generał nie miał władzy ab-
solutnej, to znaczy miał władzę wojskową, ale nie był zwierzchnikiem moralnym: 
„A ponieważ sytuacja stała się do głębi niemoralna, i ponieważ generał Winder 
nie był pana zwierzchnikiem moralnym, pan nie miał obowiązku go słuchać”41. 

W sztuce Levitta komendant Wirz na pytanie prokuratora, dlaczego był po-
słuszny, odpowiada z rosnącym niedowierzaniem, że w ogóle stawia mu się takie 
pytanie. Posłuszeństwo wydaje się mu jako żołnierzowi zachowaniem absolutnie 
oczywistym i oczekiwanym. Wirz zaprzeczał jakoby bał się ewentualnego sądu 
wojennego, oskarżenia o zdradę i w konsekwencji rozstrzelania. Jego postępo-
wanie wydawało mu się w pewnym sensie naturalne: „Jakich to heroicznych 
czynów żąda pan ode mnie... zwykłego człowieka, takiego jak inni” – pytał re-
torycznie prokuratora42. Na pytanie, dlaczego wewnętrznie nie mógł zdobyć się 
na nieposłuszeństwo, wyznał: 

Po prostu – nie mogłem. Brakowało mi... tego poczucia... wewnątrz... że potrafię. Nie miałem 
tego poczucia, że starczy mi sił... Ja... nie potrafiłem... być nieposłuszny43. 

Nie znaczy to jednak, że Wirz nie miał ludzkich odruchów. Podobnie jak 
Eichmann, który w trakcie przesłuchania wpadł w pułapkę przechwalania się, 
ile razy uczynił wobec Żydów wyjątek, także Wirz w trakcie procesu domagał 
się prawa, by opowiedzieć o wyświadczonym dobru, na przykład powracał 
do historii o małych doboszach, których obecność w obozie „bardzo go 
gnębiła”, dlatego pozwalał im wychodzić poza teren obozu44.

Próbując obronić swoje postępowanie, komendant obozu postawił pyta-
nie o to, jak inni postąpiliby w jego sytuacji: „Niech pan ich zapyta tu, na tej sali, 
czy mogą uczciwie powiedzieć, że będąc na moim miejscu, postąpiliby inaczej!”45. 
Odpowiedź prokuratora w perspektywie sprawy Eichmanna brzmi proroczo: 

Jeśli by nie byli zdolni postąpić inaczej, to biada światu, na którym żyjemy... to z lękiem 
trzeba myśleć o tym, co będzie, kiedy jeden człowiek stanie się panem sumień wielu ludzi. 
Bo wtedy czeka nas tylko świat obozów Andersonville – świat dozorców więziennych, 
zajętych tylko wykonywaniem rozkazów swoich mocodawców46.

39 Ibidem, s. 155.
40 S. Levitt, Sprawa..., op. cit., s. 87.
41 Ibidem, s. 87.
42 Ibidem.
43 Ibidem, s. 89.
44 Ibidem, s. 82.
45 Ibidem, s. 88.
46 Ibidem.



Normalność potworów
Przypadek Eichmanna stał się – jak wiadomo – inspiracją dla Stanleya Milgrama, 
amerykańskiego psychologa, który poszukiwał odpowiedzi, dlaczego tak zwani 
normalni ludzie jak Eichmann czy Wirz byli w stanie podejmować decyzje wy-
wołujące u innych ból i cierpienie. Aby wytłumaczyć ten mechanizm, Milgram 
wprowadził pojęcie stanu nieautonomicznego, w trakcie którego osoba działa 
jakby w imieniu kogoś innego, wykonuje czyjeś polecenia i ma przekonanie, że 
za rezultaty tych działań odpowiadać będzie jedynie osoba wydająca polecenie, 
a nie on. Jednostka włącza się w system władzy i staje się pozbawioną własnej woli 
częścią większego mechanizmu47. Zgodnie z wynikami eksperymentu Milgrama 
taka osoba: „[s]postrzega siebie nie jako osobę działającą w sposób moralnie 
odpowiedzialny, ale jako wykonawcę poleceń zewnętrznej władzy”48.

W przypadku Eichmanna czy Wirza można znaleźć wszystkie elementy deter-
minujące funkcjonowanie w warunkach stanu nieautonomicznego: percepcja 
legalnej władzy, włączenie w system władzy, zgodność polecenia z funkcją władzy 
i nadrzędna ideologia49. Podczas przesłuchania, które prowadził Less, Eichmann 
twierdził, że był tylko „małym pionkiem” i „wykonawcą rozkazów”. W procesie 
udowodniono mu jednak, że wbrew temu, co mówił, wykazywał się osobistą ini-
cjatywą, czyniąc wyjątki od rozkazów, na przykład wyłączając niektórych Żydów 
z deportacji. Oczywiście miał świadomość, że przyznawanie się do tych ludzkich 
odruchów działa na jego niekorzyść. „Eichmann, świadom, że nie może przypisać 
sobie za to zasługi i nadal twierdzić, iż »tylko wykonywał rozkazy«, odparł, że jego 
przełożeni zatwierdzili te wszystkie wyjątki”50. 

Arendt w Banalności zła pokazuje, że sędziowie Eichmanna – chyba inaczej niż 
oskarżyciel Wirza – nie potrafili sobie poradzić ze zrozumieniem mechanizmu 
psychologicznego przestępcy, którego mieli osądzić. Jak pisze Milgram, 

[w] ogólnym odczuciu potworne czyny, jakich dopuścił się Eichmann, wymagały brutalnej, 
wypaczonej i sadystycznej osobowości, wcielonego zła. Po obejrzeniu setek zwykłych 
ludzi podporządkowujących się władzy w naszych eksperymentach, muszę stwierdzić, 
że koncepcja banalności zła Arendt bardziej zbliża się do prawdy, niż można by ośmielić 
się przypuszczać51. 

Eichmann wcale nie musiał być antysemitą, ponieważ – jak twierdzi Milgram – 
„zwyczajni ludzie, wykonujący po prostu swoją pracę, bez jakiejkolwiek szczegól-
nej wrogości ze swojej strony, mogą stać się aktywnymi uczestnikami straszliwie 
destrukcyjnego procesu”52. I tak właśnie miałoby się dziać z Eichmannem, który –  
jak twierdził – osobiście nigdy nie miał nic przeciwko Żydom. 

Oskarżyciele Eichmanna próbowali go przedstawić jako perwersyjnego sadystę 
i potwora. Główny oskarżyciel, Gideon Hausner, domagał się ukarania najbardziej 
nienormalnego potwora w dziejach świata. Co znamienne, przed utrwaleniem ta-
kiego samego obrazu bronił się także komendant Wirz. Uznanie tych dwóch osób za 
sadystycznych potworów byłoby czymś – jeśli można tak powiedzieć – wygodnym, 
ale obaj się przed tym bronili, chcąc uchodzić za ludzi normalnych i zwyczajnych. 
47 S. Milgram, Posłuszeństwo wobec autorytetu, op. cit., s. 154–158.
48 Ibidem.
49 Ibidem.
50 Ibidem, s. 155.
51 Ibidem, s. 22.
52 Ibidem.
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Kłopot z Eichmannem polegał na tym, że ludzi takich jak on było wielu, a nie byli oni sady-
stami ani osobnikami perwersyjnymi, byli natomiast – i wciąż są – okropnie i przerażająco 
normalni – twierdzi Arendt53. 

Podobnie było z Wirzem. „Byłem takim samym człowiekiem jak inni i chcę tego 
dowieść” – mówił komendant wobec trybunału, domagając się przesłuchania go 
jako świadka we własnej sprawie54. Ta „normalność [...] była dużo bardziej prze-
rażająca niż wszystkie potworności razem wzięte”55 – pisze Arendt. Przekonanie, 
że autorem tak okrutnych zbrodni nie może być osoba „normalna”, wyrażało się 
także w pewnych oczekiwaniach estetycznych wobec Eichmanna. Kiedy oskar-
żony wszedł do szklanego boksu ustawionego w sali rozpraw, wszyscy stawiali 
sobie to samo pytanie: „Czy ten człowiek o całkiem normalnym wyglądzie mógł 
być odpowiedzialny za śmierć milionów?”56. Zgromadzeni dziennikarze zgodnie 
przyznali, że Eichmann niczym szczególnym nie różni się od „normalnych ludzi”. 

Istotne pozostaje pytanie, czy rzeczywiście jest tak, jak sugeruje Arendt, że: 

ów nowy rodzaj przestępcy, będący w istocie hostis generis humani, popełnia swoje 
zbrodnie w okolicznościach, które właściwie nieomal uniemożliwiają mu uświadomienie 
sobie poczucie, że czyni coś złego57. 

Przytoczone historie obu postaci zdają się potwierdzać taką tezę. Wirz nie-
ustannie powtarzał, że znajdował się „w określonej sytuacji wojskowej”. Na py-
tanie, czy przestrzega norm moralnych, odpowiedział, że tak, ale wtedy, kiedy 
może. W tej „wojskowej i wojennej sytuacji” odpowiedzialność przejmował jego 
zwierzchnik, co w konsekwencji uniemożliwiało Wirzowi przestrzeganie 
zasad moralnych. Oskarżyciel Wirza nie mógł się zgodzić na uznanie tego 
typu wyjątkowości, która zwalniałaby od odpowiedzialności moralnej. To – 
jak mówił prokurator – „już nie była sytuacja wojskowa. [...] nie była to już 
sprawa wojny, ale ludzka sprawa”58. Mówiąc inaczej, nic nie może zwolnić 
człowieka od jego człowieczeństwa, ani szczególne okoliczności wojny, ani 
funkcjonująca w takich okolicznościach relacja podporządkowania i wynikający 
z tego obowiązek posłuszeństwa, który nie może stać ponad sumieniem i wy-
maganiami moralnymi.

Teza o „banalności zła”, która stoi w centrum relacji Arendt z procesu Eich-
manna, często bywa źle zrozumiana. Wbrew temu, co jej zarzucano, Arendt nie 
twierdziła, że samo zło dokonane przez nazistów było „banalne”, ale że czymś 
„banalnym” jest samo przekroczenie bariery zła. Lipstadt pisze, że Arendt:

użyła określenia „banalny”, aby podeprzeć swój argument, że Eichmann nie działał z głębo-
kiego przekonania ideologicznego lub dlatego, że był z gruntu zły. Gdyby działał z takich 
pobudek, jego działania miałyby „sens”59. 

53 H. Arendt, Eichmann..., op. cit., s. 359.
54 S. Levitt, Sprawa..., op. cit., s. 80.
55 H. Arendt, Eichmann..., op. cit., s. 359.
56 D. Lipstadt, Proces..., op. cit., s. 81.
57 H. Arendt, Eichmann..., op. cit., s. 359.
58 S. Levitt, Sprawa..., op. cit., s. 87.
59 D. Lipstadt, Proces..., op. cit., s. 187.



Autorka Korzeni totalitaryzmu próbowała zrozumieć, jak doszło do tego, że 
Eichmann i wielu innych Niemców, tak zwanych porządnych obywateli, przy-
zwoitych ojców i mężów, zostało mordercami. To samo pytanie można zresztą 
postawić wobec Wirza oraz wielu innych. 

Na pozór byli normalnymi ludźmi, którzy dopuszczali się aktów niewyobrażalnego zła. 
[Arendt] [u]ważała, że wielu z nich postępowało w ten sposób, chociaż początkowo nie 
kierowała nimi irracjonalna, głęboko zakorzeniona nienawiść. Intrygowała ją transformacja 
normalnych na pozór ludzi w morderców60. 

Czy nie miała racji? 

[...] jej twierdzenie, że wielu sprawców nie było potworami, lecz „zwyczajnymi” ludźmi, 
którzy dopuszczali się potwornych rzeczy, wydaje się nie tylko słuszne, ale jest powszech-
nie akceptowane przez większość badaczy zajmujących się tym tematem. To właśnie 
ich zwyczajność – ich banalność – sprawia, że ich straszliwe czyny są tak niepokojące –  
przyznaje Lipstadt61.

Dokumenty zebrane w trakcie procesu Eichmanna pokazują jednak, że z jednej 
strony wykazywał się osobistą inicjatywą i gorliwością w wypełnieniu rozkazów, 
a z drugiej – potrafił okazywać swoje ludzkie oblicze w wyjątkowych przypadkach. 

Chociaż początkowo Eichmann może i nie był zajadłym antysemitą, to nasiąknął tą ide-
ologią bardzo wcześnie i pozwolił, aby motywowała go w takim stopniu, że nawet długo 
po wojnie opisywał [...] radość, jaką odczuwał, kiedy z tak niesłychaną szybkością wysyłał 
węgierskich Żydów na śmierć, i swoje zadowolenie, że ma na sumieniu 6 milionów Żydów62. 

Nie można więc wszystkiego wyjaśnić Milgramowskim stanem nieautono-
micznym, w którym działali Eichmann czy Wirz, co sprawiało, że potrafili – mimo 
świadomości wyrządzanego zła – brać w nawias imperatyw moralny i osąd su-
mienia, czym przecież dotychczas się w życiu kierowali. W oświadczeniu spisanym 
w więzieniu Eichmann opisał swoje ostatnie przemówienie do współpracow-
ników, które wygłosił, gdy Trzecia Rzesza legła w gruzach. Mówił wówczas, że 
wojna kosztowała życie 5 milionów Żydów. Eichmann oświadczył, że odejdzie 
z tego świata jako człowiek spełniony, ponieważ miał w tym swój udział63. Aby 
mieć w sobie siłę zupełnego zagłuszenia sumienia i pełnego posłuszeństwa wy-
dawanym rozkazom, potrzebna jest jeszcze – jak zauważył Milgram – nadrzędna 
ideologia, która funkcjonuje jako motyw. 

Przez ponad dekadę zaciekła antyżydowska propaganda systematycznie przygotowywała 
ludność niemiecką do zaakceptowania zagłady Żydów. Krok po kroku Żydzi byli wyklu-
czani z kategorii obywateli miasta i państwa, a w końcu zanegowano ich status jednostek 
ludzkich. Systematyczna dewaluacja ofiary służy jako psychologiczne uzasadnienie jej bru-
talnego traktowania i nieodłącznie towarzyszyła ona masakrom, pogromom i wojnom64. 

60 Ibidem.
61 Ibidem.
62 Ibidem, s. 188.
63 Ibidem, s. 152.
64 S. Milgram, Posłuszeństwo..., op. cit., s. 22.
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Mówiąc inaczej, Eichmann podejmował swoje działania skierowane przeciwko 
Żydom nie tylko dlatego, że mu tak kazano, ale także dlatego, że według niego 
jako wrogowie Niemców po prostu na to zasłużyli. 

Nie inaczej postępował komendant Wirz w czasach wojny secesyjnej. Przyparty 
do muru przez prokuratora wojskowego w pewnym monecie w dużym emocjo-
nalnym napięciu zaczął opisywać swój stosunek do więźniów. Jego zadaniem 
było ich pilnowanie, oni zaś nieustannie szukali możliwości ucieczki. Jednym ze 
sposobów był podkop pod palisadą. 

[...] nic nie mogło ich powstrzymać... to rycie... Nocami... Nie śpię. Nie potrzebuję ich wi-
dzieć, żeby wiedzieć, co robią. Ryją. Nocami. Kopią, kopią... starają się... daremnie... uciec... 
kopią, pełzną... jak szczury...65 

W tym momencie przerwał mu prokurator: „A szczury mogą zdychać i nikt nie ma 
z tego powodu wyrzutów sumienia”. Gdy Wirz zaoponował, prokurator stwierdził: 

więc nie były to dla pana szczury – ale również nie byli to już dla pana ludzie. W duchu 
przekreślił ich pan jako ludzi, zrobił pan z nich coś mniej ważnego i wtedy mogli umierać 
i nikt nie potrzebował cierpieć z tego powodu66.

Wirz nie kierował się jedynie posłuszeństwem wobec rozkazów przełożonych, 
ale także narastającą w nim niechęcią, by nie powiedzieć nienawiścią do jeńców, 
których w swej świadomości dehumanizował, o czym świadczy fakt, że nazywał 
ich szczurami. W obu przypadkach, u Eichmanna i Wirza, posłuszeństwo wobec 
władzy stawało się mechanizmem usprawiedliwiającym nienawiść. To ona 
przekształcała normalnych ludzi w potwory. 

65 S. Levitt, Sprawa..., op. cit., s. 89.
66 Ibidem.



On Responsibility at Miserable Times on the Basis of the Trials of Adolf 
Eichmann and Henry Wirz

Moral responsibility as well as liability are the center of each trial. Adolf Eichmann’s trial in 1961–62 

in Jerusalem raised anew the question of the scope of responsibility for the acts committed against 

civilians during war. Does war annul morality, since soldiers are pledged to obey and carry out orders? 

Similar questions were posed a hundred years before, during the trial of Henry Wirz, Confederate 

officer and commander of Camp Sumter – prisoner-of-war camp near Andersonville, Georgia in 

1864–65. Wirz was convicted for the war crimes and sentenced to death by Special Military Com-

mision in Washington, DC. Both Eichmann and Wirz claimed that they had been ordinary, common 

people pledged to obedience to their superiors. They claimed that such a situation had absolved 

them of responsibility. Describing Eichmann’s trial, Hannah Arendt developed the concept of “the 

banality of evil”, according to which the so-called “ordinary man” is capable of committing serious 

crime at given circumstances, without demanding this person to be a moral monster. However, 

Deborah Lipstadt showed in her account of the trial that Eichmann was far from being only a sub-

missive subordinate. On the one hand, he showed zeal in tracking down Jews; on the other hand, he 

happened to have human feelings and sometimes helped some of them escape. Also Saul Levitt’s 

drama “The Andersonville Trial” recounts similar behavior of Henry Wirz, who also showed some 

heart from time to time. Both trials demonstrated the crucial role of increasing hatred in the conduct 

of both Eichmann and Wirz. Regarding the former it was hatred towards Jews, whereas the latter – 

towards prisoners-of-war. It was indeed the hatred that transformed ordinary people into monsters.

Translated by Agnieszka Piskozub-Piwosz
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Wspólne Hannah Arendt i Józefowi Tischnerowi jest traktowanie myślenia jako 
czegoś, co nie jest ani neutralne, ani oddzielone od praktycznego i moralnego 
wymiaru rzeczywistości. Przeciwnie, myślenie pozostaje w związku z życiem. 
Z niego wyrasta i do niego wraca. Może ochronić przed złem i „przygotować 
uszy do słyszenie” dobra, jak pisze Tischner1. 

Arendt widzi w bezmyślności źródło zła. Pisze o tym w książce Eichmann 
w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła. Tytułowa banalność oznacza, że zło nie 
ma głębokich korzeni ani nie jest szczególnie demoniczne (przynajmniej 
u źródeł). Bezmyślność czy głupota są banalne i każdy może im ulec. Nie 
jest to głupota w sensie braku inteligencji czy wiedzy, ale braku wyobraźni, 
niezdolności do patrzenia na cokolwiek z punktu widzenia innego człowieka2, 
także nieumiejętność mówienia, „pustosłowie”3 (mowa i myślenie są ze sobą 
powiązane, myślenie wyraża się w mowie, zatem także braki myślenia powodują, 
zdaniem Arendt, nieudolność mowy). Skutkiem braku myśli jest niezdolność do 
odróżniania dobra od zła4. 

Bezmyślność to brak tego, co w zasadzie jest każdemu dostępne: „myślenie 
nie jest  przywilejem nielicznych, lecz zdolnością stale obecną u każdego”5. Nie 
można  usprawiedliwiać bezmyślności wrodzonymi niedostatkami. Ale choć 
każdy może myśleć, każdy też może od myślenia – „od tego wewnętrznego 
stosunku ze sobą”6 – uciec. Są epoki, kiedy tylko nieliczni korzystają ze zdolności 
myślenia – ci, którzy zaufali swojemu własnemu sądowi7.

1 J. Tischner, Filozofia dramatu, Paryż 1990, s. 91.
2 H. Arendt, Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła, przeł. A. Szostkiewicz, Kraków 1987, 

s. 61 i n. oraz s. 370–371.
3 Ibidem, s. 63–64.
4 Ibidem, s. 35, 380.
5 H. Arendt, Myślenie, przeł. H. Buczyńska-Garewicz, Warszawa 2002, s. 256.
6 Ibidem.
7 H. Arendt, Eichmann w Jerozolimie..., op. cit., s. 380.
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Czym więc jest myślenie i co sprawia, że może ono chronić przed złem? My-
ślenie jest w gruncie rzeczy czymś bardzo prostym: „Chodzi jedynie o to, żeby-
śmy pomyśleli nad tym, co robimy”8 – pisze Arendt. Jest to „nawyk rozważania 
wszystkiego, co się zdarza i co zwraca uwagę”9. Tego rodzaju postawa – uważności, 
namysłu, zatrzymania się i rozważenie sprawy jeszcze raz, jeśli pojawia się coś 
nowego – pozwoli rozpoznać zło i przed nim uchronić. Dlatego też myślenie to 
„najwyższa i najczystsza ludzka czynność”10. 

Arendt twierdzi, że jedyną metaforą myślenia jest życie: „bez oddechu życia 
ciało jest trupem, bez myślenia umysł jest martwy”11. Myślenie i życie są podobne 
w tym, że jedno i drugie jest nieustanną aktywnością. Nie są jednak tożsame i spe-
cyfika myślenia, jako kontaktu czegoś niewidzialnego w umyśle z niewidzialnym 
światem, jest właściwie nieuchwytna12. 

Myślenie jest zresztą oparte na paradoksach – wymaga oderwania od świata 
i życia, samotności, bierności. Arendt powtarza za myślicielami starożytnymi: „Ni-
gdy człowiek nie jest bardziej aktywny niż wtedy, kiedy nic nie robi, nigdy nie jest 
mniej samotny niż wtedy, gdy jest sam”13. Odejście od świata służy światu i życiu, 
ponieważ celem myślenia i mowy jest „dojście do ładu z danymi doświadczenia”14, 
myślenie i wyrażająca je mowa to sposoby przyswajania świata, poszukiwania 
sensu, rozumienia. 

Arendt przeciwstawia poznawanie i myślenie. Pierwsze służy gromadzeniu 
wiedzy, drugie niczego nie gromadzi, chce zrozumieć. Dla wiedzy i poznania celem 
jest prawda, a tym, co jej przeciwne – złudzenia, pozory. Dla myślenia celem jest 
sens, któremu przeciwstawia się nonsens, bezsens. 

Inspiracją tego przeciwstawienia jest Kantowskie odróżnienie intelektu i rozu-
mu. Kant wprowadził to rozróżnienie, mówi Arendt, gdy odkrył  „»skandal rozumu« 
czyli fakt, że nasz umysł nie jest zdolny do osiągnięcia wiedzy pewnej o sprawach, 
o których nie może zaniechać myślenia”15. Kant „uwolnił rozum, czyli zdolność 
myślenia, usprawiedliwiając go przez wskazanie pytań ostatecznych”16, i w ten 
sposób „zrobił miejsce nie dla wiary, lecz dla myślenia. A ponadto nie zanegował 
wiedzy, tylko oddzielił poznanie od myślenia”17.  

Tischner nie przeprowadza rozróżnienia na poznawanie i rozumienie, na praw-
dę i sens. Można by powiedzieć, że dla niego ideą kierowniczą myślenia jest praw-
da. Widać to na przykład wtedy, gdy mówi o różnicy między myśleniem artysty, 
które jest „myśleniem w żywiole piękna”, a myśleniem filozofa, czyli „myśleniem 
w żywiole prawdy”18. Odniesienie do prawdy jest konieczne, żeby uchronić się 
od błądzenia. Temu zagrożeniu Tischner poświęca wiele uwagi w książce Filozo-
fia dramatu19. Błądzić można w „żywiole prawdy”, „żywiole dobra” lub „żywiole 
piękna”. To znaczy, że wartości, którymi się kierujemy, mogą okazać się pozorne 

8 H. Arendt, Kondycja ludzka, przeł. A. Łagocka, Warszawa 2000, s. 9.
9 H. Arendt, Myślenie, op. cit., s. 38.
10 H. Arendt, Kondycja ludzka, op. cit., s. 9.
11 H. Arendt, Myślenie, op. cit., s. 176.
12 Ibidem, s. 175.
13 Ibidem, s. 41.
14 Ibidem, s. 147.
15 Ibidem, s. 48.
16 Ibidem, s. 48–49.
17 Ibidem, s. 49.
18 J. Tischner, Myślenie w żywiole piękna, Kraków 2004, s. 7 i n.
19 Por. J. Tischner, Filozofia dramatu, op. cit.
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lub wręcz zafałszowane. Kłamstwo przybiera maskę prawdy, pozorne dobro jest 
pokusą, piękno zwodzi na manowce. Uchronić może od tego myślenie, które 
sprawdza autentyczność wartości, oczyszcza z tego, co je zasłania i zafałszowuje, 
rozwiewa pozory. Myślenie zatem to sprawdzian wartości. 

Prawda, prawda wartości jest tu więc rozumiana jako ich autentyczność. Ale 
też pełni rolę pewnego rodzaju transcendentalnej „miary” czy „światła”, podobną 
do roli dobra w Tischnerowskiej agatologii. 

Prawda potrzebna jest też w dziedzinie wiary i myślenia religijnego. Zbawić 
może tylko to, co prawdziwe – prawdziwe dobro, prawdziwe piekno. Myślenie 
religijne jest więc szukaniem prawdy, która zbawia. Stawia ono pytania, które nie 
są wyrazem buntu, lecz – jak pytanie Marii w scenie Zwiastowania –  otwarciem 
się na przyjecie łaski20.

Według Tischnera „myślenie to swobodna odpowiedź ducha na to, co daje 
do myślenia i na to, co umożliwia i kieruje poszukiwaniem”21. W tym jednym 
zdaniu są zawarte chyba wszytkie podstawowe motywy Tischnerowskiego ujęcia 
myślenia. Zwraca uwagę na coś, co daje do myślenia, co ofiaruje myśleniu sam 
jego początek, nadaje ruch myśli, a także podsuwa możliwe rozwiązania. Rysuje 
się też sytuacja dialogu – myślenie jest odpowiedzią, reakcją na to, co „daje do 
myślenia”. Wreszcie, jest ono poszukiwaniem, czyli odkrywaniem i twórczością.  

Myślenie zostaje pobudzone do działania przez coś, co „daje do myślenia”. 
Ten zwrot powtarza się u Tischnera wielokrotnie – symbol lub metafora dają do 
myślenia, także to, co agatologiczne, doświadczenie agatologiczne czy też ludzka 
tragiczność odkrywana w spotkaniu z drugim dają do myślenia. Samo myślenie 
może być dane; „ktoś mi myśli” – pisze Tischner w eseju o myśleniu religijnym22. 

Za każdym razem chodzi o to, że myślenie zostaje pobudzone przez coś, co 
nim nie jest, co przychodzi niejako z zewnątrz – może to być warta zgłębiania, 
pełna niejasnych treści metafora albo świadectwo świadka wiary czy wreszcie 
światło dobra, które – jak to ma miejsce w doświadczeniu agatologicznym –  
pozwala rozpoznać, że jest coś, czego być nie powinno, że świat nie jest 
taki, jaki być powinien. Rozpoznanie tragiczności życia ludzkiego – czyli 
zagrożenia różnorakim złem, utratą, niepewnością czy niemożnością osiągnię-
cia dobra – rodzi bunt (Tischner nazywa go buntem preferencyjnym), ale także 
prowokuje do stawiania pytań. Tu jest źródło myślenia filozoficznego. „Myślenie 
radykalnie filozoficzne jest formą preferencyjnego buntu przeciwko tragiczności 
świata” – pisze Tischner23.  

Na początku myślenia jest więc bunt, ale i on, i potrzeba stawiania pytań 
pojawiają się dzięki idealnemu światłu dobra – „wymiar świetlanej idealności 
problematyzuje wszystko, z czym się spotykamy”24. Niezgodność między tym, 
z czym się spotykamy w świecie a idealną miarą absolutnego dobra pobudza do 
buntu przeciw złu, do stawiania podstawowych, filozoficznych pytań i do myślenia 
o tym, jak można złu zaradzić, co i jak można zrobić. Myślenie teoretyczne oraz 
praktyczne wywodzą się z tego samego źródła i pojawiają się razem.

Doświadczenie agatologiczne, czyli oglądanie świata w świetle dobra, oraz 
doświadczenie aksjologiczne, czyli odkrywanie wartości, które warto i należy 

20 „Nie bunt, lecz gotowość przyjęcia prawdy, jak łaski”. J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 
1982, s. 347.

21 Ibidem, s. 495.
22 Ibidem, s. 346.
23 Ibidem, s. 493.
24 Ibidem.



urzeczywistniać, mają miejsce w sytuacji spotkania z drugim człowiekiem. Spo-
tkanie, tak jak myślenie, to dziedzina wolności. Jest ono początkiem dramatu 
o nieprzewidywalnym przebiegu25, spotkanie z człowiekiem, jego nieszczęściem, 
z  tragicznością świata, nie wymusza myślenia, tylko daje do myślenia. Wobec 
drugiego człowieka, jak i wobec wartości, nic się nie musi, ale bardzo wiele można. 
Jeśli chcesz, możesz – zwykł powtarzać Tischner. Spotkanie, rozmowa czy my-
ślenie „z kimś” pozostawiają drugiemu przestrzeń wolności, a nawet odsłaniają 
wartość samej wolności26. 

Są więc dwa zadania myślenia – krytyczne i twórcze. Demaskuje i dekonstruje 
ono pozory i fałsze, oczyszcza i uwalnia od nich, ale też potrafi odkrywać i tworzyć 
nowe sensy, budować teoretyczne konstrukcje. Na tym polega porządkowanie 
i rozumienie świata. Arendt wskazuje, że łatwo tu popełnić błąd, który jej zdaniem 
stał się udziałem na przykład idealizmu niemieckiego. Błąd polega na potrak-
towaniu myślowej konstrukcji jako czegoś więcej niż tylko sposobu rozumienia 
rzeczywistości – jako wiedzy o rzeczywistości, tak jakby była tworem nauki. Jest to 
błąd metafizyczny, który pojawia się, gdy od myślenia oczekuje się tego samego, 
co od nauki i stosuje do niego te same kryteria pewności. Myślenie szuka jednak 
nie tyle pewności i prawdy, ile sensu, znaczenia: „myślenie nigdy nie pyta, czy 
coś jest lub czy coś istnieje [...], lecz co to znaczy, że coś istnieje”27. Dotyczy ono 
czegoś innego niż poznanie naukowe i potoczne, ma prawo do przekraczania 
granic zakreślonych dla intelektu (czyli zgodnie z Kantem – władzy umysłu czynnej 
w poznaniu naukowym).   

Prawdziwy myśliciel powinien być jak Penelopa, która w nocy pruła to, co utkała 
w dzień. Myślenie jest samodestrukcyjne28, nie przyjmuje żadnej ostatecznej wie-
dzy, podważa pewniki, wiary, dogmaty. Nie musi wynikać z tego cynizm, nihilizm 
czy rozpacz: „Praktycznie myślenie znaczy tyle, że ilekroć napotykasz w życiu na 
jakieś trudności, to za każdym razem musisz zastanowić się nad nimi na nowo”29. 
W ten sposób można się uchronić przed bezkrytycznym, bezmyślnym uleganiem 
schematom, dogmatom i przesądom oraz odnaleźć swój własny osąd.

Arendt w trzecim rozdziale książki Myślenie, zatytułowanym Co powoduje, że 
myślimy?30, pisze o czterech rodzajach motywów czy też źródeł inspiracji myśle-
nia. Po pierwsze pojawia się potrzeba jeszcze przedfilozoficzna – szukania nie-
śmiertelności w kontacie ze sferą boską, z tym, co doskonałe i wieczne. To także 
próba przyjęcia boskiego punktu widzenia, czyli punktu widzenia obserwatora 
spektaklu, jakim jest świat. Opisująca w ten sposób świat poezja unieśmiertelnia 
i poetę, i jego bohaterów, nadaje ich czynom i słowom sens. Po drugie Platoński 
punkt wyjścia to zachwyt i podziw, których przedmiotem jest harmonijna całość 
świata, jego porządek i piękno niewidzialne, ale prześwitujące przez zjawiska. 
Mowa (słowo – logos) zdaje sprawę z tych doświadczeń; myślenie stawia pytania 
o byt oraz rozprasza błędy i złudzenia. Mowa i myślenie służą afirmacji bytu. Po 
trzecie myślenie Rzymian rodzi się z ludzkiej niedoli, a jego zadaniem jest oca-
lanie i chronienie, leczenie duszy, uczenie życia i godzenie ze światem. Czwarty 
sposób myślenia reprezentuje Sokrates – człowiek taki, jak wszyscy, który żyje 

25 Ibidem, s. 492.
26 Ibidem, s. 351.
27 H. Arendt, Myślenie, op. cit., s. 97–98.
28 Ibidem, s. 132.
29 Ibidem, s. 238.
30 Ibidem, s. 180–261.
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wśród ludzi i łączy myślenie z działaniem. Filozof rozmawia i pobudza do myślenia, 
pomaga zrodzić myśl, a przede wszystkim uwolnić się od błędu, ale niczego nie 
uczy. Ruch myśli zatacza kręgi i wraca do punktu wyjścia. Jest to tylko wprawianie 
w ruch, rozmrażanie zamrożonej myśli31, tylko wiatr myśli. Arendt przywołuje tu 
rozważania Martina Heideggera, który w eseju Co zwie się myśleniem? nazwał 
Sokratesa najczystszym myślicielem Zachodu, ponieważ nieustannie stoi w tym 
wietrze i nie chroni się przed nim w osłoniętym miejscu32. Dlatego Sokrates nic 
nie napisał –  nie miał do przekazania niczego, co byłoby trwałe.

Tischnerowi bliskie jest rozumienie myślenia jako czegoś, co ma ocalać, ratować 
ludzi w  biedzie, pomagać żyć. Ważny dla niego jest też, podobnie jak dla Arendt, 
motyw Sokratesowy. Chodzi o to, że myślenie, które wykracza poza życie w stronę 
tego, co wieczne i niewidzialne, wraca do życia, do spraw praktycznych. Wraca 
także w ten sposób, że kształtuje człowieka. Nie tylko go wychowuje, ale wręcz 
stwarza czy rodzi. I Sokrates, i Tischner chętnie używają tej metafory. Obaj też 
uznaliby pomoc innym w stawaniu się sobą za powiność myśliciela.   

Myślenie, które jest udziałem człowieka, stwarza go i kształtuje jako istotę 
pytającą, „stawiając nierozstrzygalne pytanie o znaczenie, ludzie konstytuują 
się jako istoty pytające”33. Gdyby utracili potrzebę myślenia, pragnienie sensu, 
potrzebę stawiania pytań, utraciliby prawdopodobnie zdolność „wytwarzania 
tych rzeczy myślowych, które nazywamy dziełami sztuki, utracili też zdolność 
zadawania pytań rozstrzygalnych”34, czyli zdolność do tworzenia nauki, sztuki, 
kultury, a także moralności.

Co sprawia, że możliwy jest moralny wymiar myślenia? Wydaje się, że wynika 
to z jego istoty, z tego, czym ono jest, a także czym jest samoświadomość 
i podmiotowość. Arendt, za Platonem, określa myślenie jako rozmowę z sa-
mym sobą, wewnętrzny dialog: „aktywność umysłowa [...] myślenie, czyli 
bezdźwięczny dialog »ja« z samym sobą, może być rozumiana jako realizacja 
podstawowego dualizmu lub jako pęknięcie pomiędzy »ja« i mnie, które jest 
istotą wszelkiej świadomości”35.

„Pęknięcie”, podwójność świadomości to nieustanne odnoszenie się 
podmiotu do siebie samego – wychodzenie, dystansowane się i znów powrót 
do siebie, nieustanny ruch, aktywność wobec siebie. Dlatego myśliciel nie jest 
nigdy bezczynny, choćby nic nie robił, i nie jest nigdy sam, ponieważ towarzyszy 
samemu sobie. Świadomość siebie, „ja myślę”, towarzyszy wszelkiej aktywności: 
każde cogito to cogito me cogitare, każde chcenie to volo me velle – mówi Arendt36.

Towarzyszenie sobie, aktywność, która polega na tym, że  dystans do siebie jest 
ciągle na nowo odnajdywany i niwelowany, to warunek możliwości autorefleksji, 
stawania pytań, popatrzenia na siebie i na świat cudzymi oczami z rozmaitych 
punktów widzenia. To warunek krytycyzmu, podawania w wątpliwość, nawyku 
sprawdzania sensu i wartości, tego co robię, co mnie się przydarza. Jest to również 
warunek otwarcia na nowe myśli, nowe sensy, czyli twórczości. Inaczej mówiąc, 
to warunek możliwości transcedowania siebie i świata, otwartości w sensie wy-
chylenia w stronę tego, co niewyrażalne i niewidzialne oraz otwartości na głos 

31 Ibidem, s. 235.
32 Ibidem, s. 234–235.
33 Ibidem, s. 103.
34 Ibidem.
35 Ibidem, s. 116.
36 Ibidem, s. 117.



wewnętrzny: dajmoniona, nauczyciela wewnętrznego, blask dobra czy głos su-
mienia, o którym Arendt mówi, że jest produktem ubocznym myślenia37. 

Jak wewnętrzny dialog może uodpornić na zło? Hannah Arendt znów odwołuje 
się do Platona. Jego Sokrates mówił, że w domu zawsze czeka na niego ten drugi, 
jego drugie »ja«, któremu musi zdać sprawę z tego, co robił. Ten wewnętrzny dia-
log domaga się zgody ze sobą, wewnętrznej spójności: „Lepiej już cierpieć zło, niż 
czynić zło, ponieważ możesz pozostać przyjacielem cierpiącego; kto natomiast 
chciałby być przyjacielem mordercy i stale z nim przebywać?”38

„Ludzie nikczemni” stają się  skłóceni ze sobą, rozbici wewnętrznie, uciekają 
więc od swojego własnego towarzystwa, nie wchodzą w wewnętrzny dialog. 
W ten sposób unikają myślenia, stają się bezmyślni, nawet jeśli są inteligentni. 
Zdarza się to często i można powiedzieć, że daje im komfort psychiczny. „Źli ludzie 
nie są przepełnieni żalem” – pisze Arendt, powołując się na słowa Arystotelesa39. 
To ludzie myślący, a nie bezmyślni, mają kłopoty z samymi sobą. 

Urzeczywistnieniem i uobecnieniem myślenia w świecie jest jeszcze inna wła-
dza umysłu – władza sądzenia: „Jest to zdolność osądzania zjawisk indywidual-
nych bez podporządkowywania ich zasadom ogólnym”40. Osąd ma więc zawsze 
do czynienia z czymś konkretnym i indywidualnym, dokonywany jest też przez 
indywidualne „ja”. Zgodziłby się z tym Tischner, dla którego spotkanie i dialog są 
oczywiście także spotkaniem konkretnych, indywidualnych osób.

Należy jednak wiedzieć, czym jest dobro i zło, żeby możliwa była zdolność ich 
odróżniania, sąd potrzebuje jakiejś miary. Tischner ją ma – jest to światło dobra. 
Można powiedzieć, że jego myślenie jest odpowiedzią na wezwanie, reakcją na 
to, co przychodzi, co „daje”. Myślenie Arendt, które jest spontaniczne, jeśli ma 
taką miarę, to ukrytą wewnątrz. Nie może chyba jednak się bez niej obejść, bo 
jak inaczej wytłumaczyć, dlaczego byłoby źle w towarzystwie mordercy i skąd 
bierze się niezgoda między stronami dialogu wewnętrznego? Przyjąć chyba trzeba 
istnienie własnej, głębokiej, wewnętrznej miary41.

Ostatecznie w sytuacji, gdy nic się nie da zrobić, zdolność myślenia pozwoli 
przynajmniej nie uczestniczyć, nie robić nic, czyli nie pójść za tym, co robi bez-
myślnie większość: „Pojawienie się wiatru myślenia nie jest poznaniem; jest to 
zdolność oddzielenia dobra od zła, piękna od brzydoty. A to w rzadkich mo-
mentach, w chwilach krytycznych, może ustrzec przed katastrofą przynajmniej 
własne »ja«”42. 

37 Ibidem, s. 258.
38 Ibidem, s. 251.
39 Ibidem, s. 256.
40 Ibidem, s. 258.
41 Arendt pisze, że tylko dobro ma głębię, zło jest płytkie, „rozprzestrzenia się jak grzyb porastający 

powierzchnię”. H. Arendt, Eichmann w Jerozolimie...,  s. 397 [dołączony na końcu list do Gershoma 
Scholema].

42 Ibidem, s. 258.
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The Moral Dimension of Thinking According to Hannah Arendt and 
Józef Tischner

In the considerations of both Hannah Arendt and Józef Tischner the issue of thinking occupies 

an important place. Both of them link it closely with distinguishing between good and evil in moral 

action. Arendt describes what thinking is, what its sources are, and stresses that thoughtlessness 

leads to evil. Tischner shows how thinking is born in encounters with someone else and arises out 

of rebellion against evil and the need to deal with adversity.

Translated by Jarosław Olesiak
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Wstęp1

Tekst Hannah Arendt1 poświęcony kłamstwu w polityce zwraca naszą uwagę 
w sposób pośredni na relację nie tylko pomiędzy kłamstwem a prawdą, lecz także 
na zależność między kłamstwem a prawem czy prawdą a prawem. Szczególnie 
ta ostatnia relacja wydaje się prowadzić nas ponownie w świat antycznej trage-
dii, gdzie dwie koncepcje prawa wchodzą, jak się wydaje, w nierozwiązywalny 
tragiczny spór, reprezentowany chociażby – z jednej strony – przez figurę 
Kreona, przedstawiciela prawa w znaczeniu ustanowionej przez człowieka 
normy (iustitia), z drugiej zaś – prawa reprezentowanego przez Antygonę, 
prawa wskazującego na źródło wszelkiej normatywności (aequitas). Ten 
tragiczny konflikt pomiędzy prawem paragrafów (iustitia) a indywidualnie 
doświadczanym głosem sumienia (aequitas) wydaje się trwać nieprzerwa-
nie, doprowadzając nas do zwrotnych punktów w dziejach ludzkości. 

Spór pomiędzy prawdą a polityką ma swoją długą i zawiłą historię. Jej po-
czątku Hannah Arendt upatruje już w Platońskiej Politei: 

Przez całą historię ludzkości ludzie dociekający prawdy i głoszący ją uświadamiali sobie 
ryzyko związane z tym zajęciem; póki nie zakłócali biegu spraw otoczeni byli śmiesz-
nością, a taki, który zmuszał obywateli do poważnego traktowania, usiłując uwolnić ich 
od kłamstwa i złudzeń, narażał życie: „Gdyby tylko mogli chwycić coś w garść i zabić 
go, na pewno by go... zabili” – jak powiedział Platon w ostatnim zdaniu alegorii jaskini2. 

Prawda grozi śmiercią, ostrzegają nas w dwugłosie zarówno Platon, jak 
i Arendt.

Kłamstwo zawsze uważano za niezbędne i uprawnione narzędzie rzemiosła nie tylko 
polityka czy demagoga, ale i męża stanu. Dlaczego tak jest? – pyta Arendt – I jakie to 
ma konsekwencje dla natury i godności świata polityki, a także dla natury i godności 
prawdy i prawdomówności? Czy do istoty prawdy należy bezsilność, a do istoty władzy 

1 H. Arendt, Die Lüge in der Politik, w: eadem, Wahrheit und Lüge in der Politik. Zwei Essays, Mün-
chen–Zürich 1987.

2 H. Arendt, Prawda a polityka, przeł. J. Sieradzki, „Literatura na Świecie” 1985, nr 6, s. 158.
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kłamliwość? I jaką realność może posiadać prawda w dziedzinie spraw publicznych? [...] 
I wreszcie, czy bezsilna prawda nie zasługuje na pogardę, tak samo jak władza, która 
nie przywiązuje wagi do prawdy?3 

Przyjrzyjmy się dwóm przejawom pozornej bezsilności prawdy i chwilowego 
triumfu władzy na przykładzie dwóch procesów: procesu Sokratesa oraz procesu 
Jezusa. W drugiej części artykułu skupię się na metodologicznych implikacjach 
kłamstwa w formie narracji totalitarnej.

Proces Sokratesa
Oskarżenia wniesione przeciw Sokratesowi, jak pamiętamy, dotyczyły zarówno 
demoralizowania młodzieży, jak i – a może przede wszystkim – nieuznawania 
bogów państwowych (Meletos).

Sokrates, wsłuchując się w wewnętrzny duchowy głos daimoniona, określa 
swój własny stosunek do religijności. Nie jest to ani religijność dająca się spro-
wadzić do rytuału, ani pozwalająca się zredukować do autorytetu kapłana, 
lecz religijność definiująca się poprzez osobisty stosunek do Boga (Eutyphron). 
Odkrycie wewnętrznej normatywności pozwoliło Sokratesowi spojrzeć na Ateń-
czyków i ich moralność w krytyczny sposób. Jako wieszcz nowej prawdy filozof 
sytuuje się poza dobrem oraz złem w dotychczasowym konwencjonalnym 
rozumieniu i staje się nietzscheańskim immoralistą. Wierzy jednak, że jego 
działanie jest służbą bożą. Dochodzi do przekonania o swoim posłannictwie po 
części na drodze objawienia, po części na mocy racjonalnej analizy4. Ale o sile 
jego nauki przekonała Ateńczyków nie dość trudna do zaakceptowania dla ich 
pragmatyzmu prawda etyczna (jak chociażby to, że lepiej jest znosić krzywdę, 
niż krzywdę wyrządzać), ale jego odwaga z gotowością oddania życia w walce 
o lepszą polis. 

Sokrates jest ojcem absolutyzmu moralnego, który nie zawiera doraźnych 
kompromisów ani nie daje się zwieść opinii publicznej, gdy idzie o rzeczy naj-
ważniejsze. Jego proces zakończony skazaniem z niewielką tylko przewagą 
głosów – 280 za karą śmierci, 220 przeciw – był kompromitacją prawa egzekwo-
wanego za pomocą władzy. Prawo rozmija się ze sprawiedliwością. Ateńczycy, 
skazując Sokratesa na śmierć, z punktu widzenia moralności ponoszą klęskę, 
gdyż popełniają niesprawiedliwość5.

Bo ja w perspektywie całego życia [...] tak właśnie będę postrzegany, jako ktoś, kto jest 
zawsze taki sam: nigdy wobec nikogo nie dałem zgody na jakąkolwiek rzecz, która 
byłaby sprzeczna za sprawiedliwością (33a103)6.

Ryszard Legutko w swoim komentarzu do Obrony Sokratesa zauważa, że 
w rzeczywistości toczyły się dwa procesy: 

W pierwszym z nich Ateńczycy byli sędziami, a w drugim skarżonymi. W pierwszym 
rozstrzygał głos większości wyrażający się w głosowaniu, w drugim – werdykt prawdy 
czytelny dla mniejszości7.

3 Ibidem, s. 156.
4 Platon, Obrona Sokratesa, tłum. i komentarz R. Legutko, Kraków 2007, s. 157.
5 Ibidem, s. 186.
6 Cyt. za: R. Legutko, w: Platon, Obrona..., op. cit., s. 159.
7 Ibidem, s. 186.
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Władza postępująca arbitralnie i często niesprawiedliwie zmusza współo-
bywateli, by tę niesprawiedliwość akceptowali. Filozof, który jak Sokrates jest 
moralnym absolutystą, nie może zaakceptować nieprawości, dlatego staje się 
wrogiem władzy, a jego głos uciszyć może tylko śmierć. We współczesnej sytuacji 
dziejowej jest to najczęściej śmierć dziennikarzy, chociażby Anny Politkowskiej, 
czy śmierć polityków opozycyjnych, jak na przykład Borysa Niemcowa, a w od-
wołaniu do polskiej historii – śmierć księdza Jerzego Popiełuszki. Platon w swojej 
metaforze jaskini, pisząc o człowieku sprawiedliwym – którego współobywatele 
najchętniej dopuściliby się morderstwa, żeby go uciszyć na zawsze – miał na 
myśli osobę i tragiczny los Sokratesa, któremu jego misja z boskiego nadania nie 
pozostawiała żadnego wyboru.

Zostałem państwu dany przez bogów, tak jak koniowi dużemu i rodowodowemu, lecz 
gnuśnemu z racji wielkości dany jest jakiś giez, by go pobudzał do koniecznych ćwiczeń. 
Wydaje mi się, że mnie bóg przydał państwu jako właśnie kogoś takiego, kto was ćwiczy 
i przekonuje i czyni każdemu wyrzuty, kogo całymi dniami wszędzie jest pełno (30e3-31a1)8.

Platon, inaczej niż Thomas Hobbes, nie wyjaśnia nam naszego chorobliwego 
umiłowania kłamstwa. Hobbes w ostatnich zdaniach Lewiatana zauważa, „że 
»tylko taką prawdę, która nie przeciwstawia się niczyjej korzyści ani przyjemności, 
mile przyjmują wszyscy ludzie«”, pocieszając się istnieniem prawdy obojętnej, 
zawierającej rzeczy, na których ludziom nie zależy. Jest nią na przykład prawda 
matematyczna jako: 

„nauka o liniach i figurach”, które nie krzyżują się z ambicją, korzyścią czy pożądli-
wością człowieka. Nie wątpię bowiem, że gdyby rzeczą sprzeczną z uprawnieniem 
jakiegoś człowieka do władzy albo z interesem ludzi, którzy posiadają władzę, było 
to, że trzy kąty trójkąta są równe dwóm kątom kwadratu, to teza ta byłaby jeżeli 
nie podawana w wątpliwość, to przecież usunięta przez spalenie wszystkich ksiąg 
geometrii, o ile człowiek zainteresowany mógłby tego dokonać9. 

Prawdę uznajemy zatem nie ze względu na jej „prawdziwość”, ale dlatego, że 
jest dla nas wygodna. Hobbes podporządkowuje prawdę pragmatyzmowi dzia-
łania, wykazując, że ze względu na swą absolutność i bezdyskusyjność pozostaje 
ona często w sporze z polityką, a także naturą człowieka.

Arendt zauważa, że prawdomówność w żadnej religii poza zaratustranizmem 
nie stanowi cnoty kardynalnej, co niewątpliwe skłoniło Fryderyka Nietzschego 
do rewitalizacji figury Zaratustry.

Powróćmy do procesu Sokratesa jako egzemplarycznego rozrachunku ze 
świadkiem prawdy. Platon pisze: 

[...] sprawiedliwy w takim położeniu będzie biczowany, torturowany, więziony i oczy mu 
wypalą, a w końcu wszelkie zło wycierpiawszy na pal, zostanie wbity i pozna, że nie trzeba 
chcieć być sprawiedliwym, ale chcieć takim wydawać się10. 

8 Ibidem, s. 146.
9 H. Arendt, Prawda a polityka, op. cit., s. 158.
10 Platon, Państwo, t. 2, przeł. W. Witwicki, s. 362, cyt. za: H.U. von Balthasar, Chwała. Estetyka teolo-

giczna, t. 3: Metafizyka, cz. 1: Starożytność, przeł. ks. L. Łysień, Kraków 2010, s. 155.



Cena bycia sprawiedliwym bywa zbyt wysoka, dlatego Glaukon proponuje 
zastąpienie bycia sprawiedliwym pozorem bycia sprawiedliwym. Sprawiedli-
wość uznana jest tu za wartość, chociaż niektórym wystarcza zaledwie jej pozór. 
Kościół starożytny – jak zauważa Hans Urs von Balthasar – postrzegał te miejsca 
w dziele Platona jako proroctwo dotyczące Chrystusa, nazywanego w Nowym 
Testamencie „sprawiedliwym” (Mt 27, 19)11. Proroctwo to odczytane z perspek-
tywy negatywnej mówi nam sporo o kondycji człowieka, zgodnie z którą życie 
w świadomym fałszu i skonfabulowanym świecie wydaje się podstawowym 
sposobem naszej egzystencji.

Tylko wybrani wiedzą, że „nie jest żadnym zyskiem posiadanie całego świata, 
a Dobra by w tym nie było”12. Jedynie Dobro – uważa Sokrates – daje pełnię szczę-
ścia, nawet jeśli szczęście to przypłacić można życiem. Ale właśnie to najwyższe 
świadectwo człowieka sprawiedliwego staje się w paradoksalny sposób jego 
fundamentem – mitem założycielskim – platońskiej politei. Stąd słowa filozofa 
wypowiedziane w czasie obrony, że dzięki jego świadectwu, jakie daje prawdzie, 
państwo spotyka najwyższe dobro. Dobro dopiero za sprawą świadków staje 
się realne mocą. Wspólnota nie jest tutaj tylko teoretycznym konstruktem czy 
umową społeczną, lecz miejscem nieustającego zaświadczania swojej przyna-
leżności do niej, miejscem wzajemnego dawania świadectwa. Prawd życiowych 
nie dowodzimy teoretycznie, ale przez świadectwo.

Teza Sokratesa, że lepiej cierpieć krzywdę niż wyrządzać krzywdę, nie jest opinią, brzmi 
jak prawda – stwierdza Arendt – [...] jej wpływ jako zalecenia etycznego na praktyczne 
postępowanie jest niezaprzeczalny; tylko przykazania religijne, bezwzględnie obowią-
zujące wspólnotę wyznawców, mogą przypisywać sobie szerszą aprobatę. Czy nie stoi to 
w wyraźnej sprzeczności z ogólnie uznaną bezsilnością prawdy filozoficznej? [...] Oczywiście 
był to rezultat trochę niezwykłego sposobu przekonywania; Sokrates postanowił poświęcić 
swoje życie za prawdę, dać przykład ,,nie wtedy gdy stanął przed ateńskim trybunałem, 
ale wtedy gdy odmówił wymknięcia się karze śmierci. A takie nauczanie drogą przykładu 
jest doprawdy jedynym sposobem ‘przekonywania’”13 – mówi autorka Procesu Eichmanna.

Proces Jezusa
Innym przykładem najwyższego świadectwa złożonego na ołtarzu wspólnoty 
jest świadectwo Jezusa. Oswald Spengler w Zmierzchu Zachodu14 twierdzi, że 
gdy Jezus zostaje doprowadzony przed Piłata, naprzeciwko siebie staje świat 
faktów i świat prawdy w sposób najbardziej nieprzejednany i wrogi jak nigdy 
dotąd w historii świata; a zgodnie z wcześniejszymi rozróżnieniami Hannah Arendt 
należałoby powiedzieć – świat opinii i świat prawdy. Prawda, która przyszła do 
człowieka nie po to, aby go osądzać, lecz by go zbawiać, została przez świat 
okrutnie osądzona, a jej świadek zamordowany. Jak zauważają historycy prawa 
rzymskiego, proces Jezusa miał dość osobliwy przebieg, raczej niespełniający 
wymogów formalnych tegoż prawa; brak oskarżenia jest tego najlepszym przy-
kładem. Na pytanie Piłata, o co go oskarżono, Żydzi odpowiadali wymijająco: 
gdyby nie był złoczyńcą, nie przyprowadzilibyśmy go tobie. Jezus wydaje się osą-
dzony za wykroczenia przeciw majestatowi (maiestatis crimen), za które groziła –  

11 Ibidem, s. 155.
12 Platon, Państwo, op. cit., VI 505.
13 H. Arendt, Prawda a polityka, op. cit., s. 174.
14 O. Spengler, Zmierzch Zachodu, przeł. J. Marzęcki, Kraków 2014.
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w zależności od statusu społecznego skazanego – śmierć przez ukrzyżowanie, 
śmierć przez pożarcie dzikich zwierząt bądź banicja. Przestępstwo przeciw maje-
statowi było przestępstwem przeciw ludowi rzymskiemu i jego bezpieczeństwu15.

Piłat, którego żona Prokula sympatyzowała z chrześcijanami, nie miał ochoty 
skazać Jezusa (notabene Prokula została świętą w Kościele prawosławnym). Dłu-
gi, sześciogodzinny proces rozgrywający się pomiędzy Jezusem oraz Piłatem 
a oskarżającymi go Żydami kończy się raczej porażką Piłata, który zostaje dopro-
wadzony do sytuacji bez wyjścia. Amnestia, dzięki której mógł być uwolniony 
Jezus, zakończyła się ułaskawieniem złoczyńcy Barabasza i wydaniem Jezusa. 
Na mocy jakiego prawa został więc skazany Jezus? „Mamy prawo i według tego 
prawa musi umrzeć, ponieważ uczynił się Synem Bożym” – mówią nam ustami 
Jana Ewangelisty oskarżyciele. Jezus umarł, gdyż był inkarnacją Boga, inkarna-
cją boskiej prawdy, wyrażonej i zaświadczonej czynem, ze śmiercią krzyżową 
włącznie. Nie miejsce tu by rozstrzygać, czy był już taką inkarnacją dla swego 
otoczenia za życia, czy stał się nią dopiero przez świadectwa zarówno śmierci, 
jak i zmartwychwstania. 

Podobnie jak w przypadku Sokratesa uprawomocnienie prawdy nastąpiło 
przez tragiczne świadectwo śmierci. Obaj zostali straceni za świadectwo bycia 
prawdą, za bycie głosem w jednym przypadku czy inkarnacją woli bożej w drugim. 
Trudno ocenić, czy usadzenie Jezusa na tronie sędziowskim stanowiło kpinę z jego 
osoby i tytułu króla żydowskiego, czy było gestem uznania innej prawdy, prawdy 
nie z tego świata. Tę wersję wydaje się przyjmować Kościół koptyjski, uznający 
świętość Piłata. Zarówno Judasz, jak i Piłat są według Karla Bartha egzekutorami 
Nowego Testamentu (executor Novi Testamenti). Jezus, który jest wcieleniem 
prawdy mającej zbawić świat, a nie go osądzać, zostaje sam przez świat 
osądzony. Paradoksalnie to właśnie krytyka osądzania jest istotnym filarem 
nauki Jezusa – me krineto (J 3,17; Rz 14,3; Mt 7,1).

Motyw powstrzymywania się od sądu oraz wznoszenia się ponad dobro 
i zło w potocznym tego słowa rozumieniu podjęli później Baruch Spinoza 
i Max Scheler, który twierdzi: 

„Aksjomatem wszelkiej pedagogiki” powinna być jego [Schelera – przyp. J.B.] wielka 
maksyma, aby nigdy nie zmierzać do usunięcia wad drogą negatywnej walki przeciw nim, 
drogą zakazu, nagany, oburzenia, ponieważ walka ta bardziej w nią wikła, aniżeli usuwa, 
lecz zawsze tylko pośrednio – przez budzenie nowej miłości i siły do cnoty i do wszystkich 
wartości pozytywnych16. 

Nie kto inny jak autor Antychrześcijanina zwraca ponownie naszą uwagę na to, 
że straszenie sądem ostatecznym jest bliższe faryzeuszom niż samemu Jezusowi, 
a chrześcijaństwo jest praktyką przebaczenia, a nie odwetu, praktyką świadec-
twa, które jako jedyne może uwiarygodnić nawet „prawdę nie z tego świata”17.

Co oznaczają zatem słowa Ecce homo padające z ust Piłata? Czy było to wyzna-
nie na widok pożałowania godnego skazańca? Czy może pożałowania godnych 
oskarżycieli, którzy starali się zatrzeć ślady boskiego świadectwa Jezusa? A może 
litość nad sponiewieraną przez świat boską prawdą? Czyli tym, jak powie Hannah 

15 Zob. G. Agamben, Pilatus und Jezus, Berlin 2014, s. 24.
16 M. Scheler, Stanowisko człowieka w Kosmosie, w: idem, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii 

wiedzy, tłum. S. Czerniak, A. Węgrzecki, Warszawa, s. 121, przyp. 41.
17 Nietzscheańską koncepcję nieprzeciwstawiania się złu odnajdujemy w przypowieści Zaratustry 

O żmii, zob. J. Brejdak, Ewangelia Zaratustry, Warszawa 2014, s. 118–123.



Arendt, czego zmienić się nie da, ponieważ jest to „ziemia, na której stoimy i niebo 
które rozpościera się nad nami”18. Nasz ecce homo ma zatem wiele twarzy, jest 
to nie tylko twarz boskiego skazańca, ale też twarz oskarżycieli, twarz gorzkiej 
prawdy o człowieku uśmiercającym prawdę, a przez to także siebie.

Arendt demaskująca banalność zła, czyli zła nie proaktywnie czynionego, lecz 
pasywnie współdokonywanego, cytuje słowa Adolfa Eichmanna z jego procesu 
w Jerozolimie, który w kwestii „ostatecznego rozwiązania”, pozostając w cieniu 
swoich przełożonych i decydentów, porównał się do Piłata: „W tej chwili doświad-
czyłem jak gdyby tego, czego doznał Piłat – poczułem się wolny od wszelkiej 
winy”19. Banalność zła polega tu na ucieczce przed odpowiedzialnością przed 
własnym sumieniem i ukryciu się za odpowiedzialnością ustanowionego prawa, 
państwa czy większości, tak aby pytanie Boga: „Adamie, gdzie jesteś” nie dotarło 
już do nas wcale. Jest to swoista ucieczka przed wolnością, o której pisał, analizując 
mechanizm społeczno-psychologiczny Niemców z okresu III Rzeszy, Erich Fromm.

Nasz ecce homo ma niewątpliwie kłopoty z wcielaniem prawdy w życie. Woli 
bezpiecznie schronić się za cudzą wolę i stać się jej wykonawcą, aniżeli pozwolić 
przemówić własnej woli. To zmaganie się z własną słabością najlepiej oddaje 
opis procesu Jezusa, jaki znajdujemy w Ewangelii według świętego Jana. Ciągła 
zmiana planów, wychodzenie z wnętrza pretorium i ponowne wchodzenie stają 
się odwróconą paralelą do platońskiej jaskini. Tutaj, we wnętrzu – możemy po-
wiedzieć za Augustynem – mieszka prawda (in interiore homine veritas habitat), 
na zewnątrz zaś panują reguły świata i opinii publicznej. Walka Piłata jest walką 
o autonomię sądu pomiędzy głosem ulicy a dużo głośniejszym milczeniem Jezusa. 
Tron, na którym według reguł prawa rzymskiego powinien zasiadać jako sędzia 
wydający wyroki, pozostaje pusty i tylko w końcowej scenie procesu usadzony 
na nim zostaje Jezus. Czy chodziło tylko o kpinę z Jezusa, czy przekorną próbę 
docenienia „królestwa nie z tego świata”, pod którego niesamowitym wrażeniem 
znalazł się Piłat.

Totalitaryzm politycznych narracji
Arendt za Gottfriedem Wilhelmem Leibnizem wprowadza rozróżnienie na praw-
dy rozumowe, matematyczne oraz prawdy faktyczne, czyli rzeczowe. Bardziej 
bezbronne i narażone na ciągłą konfabulacje wydają się prawdy faktyczne, które 
ze sfery stwierdzenia faktu „tego co jest” zostają przesunięte w sferę opinii, czyli 
tego, co się komuś wydaje: 

Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że choć nieprzyjemne prawdy faktualne toleruje się 
w wolnych krajach, często są one świadomie lub nieświadomie przekształcane w opinię –  
jak gdyby fakt poparcia Hitlera przez Niemców czy załamania się Francji pod naporem 
armii niemieckich w roku 1940 albo polityki Watykanu w czasie drugiej wojny światowej 
nie były sprawą przeszłości historycznej, a tylko kwestią opinii20 – stwierdza Arendt.

Fakty nagminnie się deprecjonuje, sprowadzając ich absolutność i nieodwra-
calność do subiektywnych opinii. Prawdy rozumowe są bardziej „bezpieczne” 
i mniej narażone na fałsz.

18 H. Arendt, Prawda a polityka, op. cit., s. 189.
19 H. Arendt, Konferencja w Wannsee, czyli Poncjusz Piłat, przeł. J. Sieradzki, „Literatura na Świecie” 1985, 

nr 6, s. 47. Sprawozdawcza bezstronność Arendt w bardzo widowiskowym procesie przysporzyła 
jej sporo zarzutów, oskarżano ją nawet o sympatyzowanie z oskarżonym. Arendt, nie unikając 
trudnych tematów, poruszyła między innymi wątek kolaboracji Żydów z niemieckimi oprawcami.

20 H. Arendt, Prawda a polityka, op. cit., s. 163.
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Z punktu widzenia polityki prawda ma charakter despotyczny. Jest zatem znienawidzona 
przez despotów, słusznie obawiających się konkurencji ze strony siły przymusu, której 
nie mogą sobie podporządkować [...]21.

Arendt pyta, skąd bierze się łatwość do przekręcania i konfabulacji rzeczywisto-
ści, i stwierdza, że przypadkowość faktów ośmiela opinię publiczną skłonną ujmo-
wać przypadkowość jako pewną dowolność w odróżnieniu od tego, co konieczne. 
Także w „perspektywie historycznej każdy ciąg wydarzeń wygląda, jakby nie mógł 
być inny, ale jest to optyczne czy raczej egzystencjalne złudzenie”22. W języku 
filozoficznym, formułując to, co post hoc rozumiane jest jako propter hoc, ciąg 
następujących po sobie wydarzeń pojmowany jest jako łańcuch przyczynowo- 
-skutkowy, który niszczy aurę potencjalności towarzyszącej podejmowanej decy-
zji. Fakty rodzą się z wolności, niekiedy z trudnych wyborów okupionych życiem. 
Przygodność faktów sprawia, że inspiruje ona kłamstwo, ale przygodność nie 
oznacza wcale dowolności, lecz nieprzewidywalność. Epikurejczycy nie bez racji 
mówili wręcz o cudowności przypadku. Tę cudowną aurę przypadkowości wydaje 
się respektować Arendt, postulując nowy typ narracji – narrację fragmentaryczną 
przeciwstawną narracji totalitarnej, która redukuje wolność wyboru i adekwatną 
do niej przypadkowość do określonych fatalistycznych czy deterministycznych 
konfiguracji23.

Kłamstwo w odróżnieniu od prawdy nie jest jednak bezinteresowne – stwier-
dza Arendt: „Kłamca jest człowiekiem czynu, natomiast głosiciel prawdy czy to 
racjonalnej, czy to faktualnej, z całą pewnością nim nie jest”24. Wyjątkiem są sys-
temy totalitarne, w których ceną za głoszenie prawdy jest ludzkie życie. Arendt 
zauważa, że fałszowanie prawdy faktycznej, często przy pomocy pseudo-
nauki, oznacza działanie, a jej pomijanie jest złą wróżbą dla rzeczywistości, 
czy wręcz wyrokiem skazującym. Wykreślenie przez Józefa Stalina nazwiska 
Lwa Trockiego z podręczników historii oznaczało jego rychłą śmierć. To nie 
jest już tylko tak zwane naginanie faktów do wymyślonej teorii czy doktryny, 
lecz unicestwienie ich w celu wykazania jej słuszności. Kłamstwo na temat 
osób czy grup społecznych, a także całych narodów prowadziło w systemach 
totalitarnych do ich unicestwienia. Narracja reżimów była zatem totalitarna w po-
dwójnym tego słowa znaczeniu, gdyż pomijanie faktów z przeszłości prowadziło 
do ich konsekwentnej eliminacji w przyszłości. 

Arendt uważa, że wszystkie interpretacje świata ludzkich spraw jako sfery 
wytwarzania zawierają w sobie implikacje przemocy. 

Implikacje te – pisze Marcin Moskalewicz – wynikają z faktu, że przedstawianie przeszłości 
jako wytworzonej pociąga za sobą przekonanie o możliwości analogicznego wytworzenia 
przyszłości, a w skrajnym przypadku – determinizm i fatalizm. Jest to myślenie z gruntu 
totalitarne, egzemplifikowane przez takie elementy totalitarnej wizji świata, jak rosyjska 
deifikacja przypadku, chasydzka wiara w boską opatrzność, uznanie konieczności praw 
biurokracji, a ostatecznie ideologie totalitarne będące zsekularyzowanymi opowieściami 
o zbawieniu25.

21 Ibidem, s. 168.
22 Ibidem, s. 170.
23 Zob. M. Moskalewicz, Totalitaryzm, narracja, tożsamość, Toruń 2013, s. 273 i n.
24 H. Arendt, Prawda a polityka, op. cit., s. 176.
25 M. Moskalewicz, Totalitaryzm, narracja, tożsamość, op. cit., s. 277.



Skuteczność kłamstwa wzrasta za sprawą resentymentu, czyli stanu, w któ-
rym okłamujemy siebie, nie zauważając, że kłamiemy26. Jego masową formą jest 
kłamstwo zorganizowane, w którym pogrążają się całe grupy społeczne czy 
narody. Kłamstwo okalecza, gdyż stosowane na dłuższą metę rujnuje stosunek 
do rzeczywistości, pozbawiając człowieka zaufania i powagi dla życia w ogóle. 

Często spostrzegano, że najpewniejszym następstwem prania mózgów na dłuższą metę 
jest cynizm szczególnego rodzaju, całkowita odmowa wiary w prawdziwość czegokol-
wiek, choćby nie wiem jak uzasadnionego. Inaczej mówiąc, wynikiem konsekwentnego 
i całkowitego podstawiania kłamstw w miejsce prawdy rzeczowej nie jest przyjmowanie 
kłamstwa za prawdę, a dyskwalifikowanie prawdy jako kłamstwa, oraz utrata zmysłu, 
dzięki któremu orientujemy się w rzeczywistym świecie. [...] Nie mogąc stworzyć zadowa-
lającego substytutu rzeczywistości i faktów, przekształcili fakty i zdarzenia z powrotem 
w potencjalność, z której początkowo się wyłoniły, przy czym najpewniejszą oznaką 
ich faktualności jest ich uparte bycie, którego przypadkowość zdecydowanie wyklucza 
wszelkie próby ostatecznego wyjaśnienia. [...] Dlatego właśnie konsekwentne kłamstwo, 
mówiąc metaforycznie, podkopuje grunt pod naszymi nogami i nie daje nic w zamian. To 
wrażenia drgania i chwiejności wszystkiego, na czym opieramy nasze poczucie kierunku 
i rzeczywistości, należy do głównych i najbardziej powszechnych doświadczeń ludzi 
pozostających pod władzą totalitaryzmu27. 

Zafałszowanie tego, co jest, usuwa człowiekowi grunt spod nóg. Realność 
zdarzeń buduje naszą więź ze światem, uczymy się tu zarówno siebie, jak i świata. 
Kłamstwo niszczy tę światowość, rozumianą po Heideggerowsku jako przejawia-
nie się szerszego horyzontu, pozwalającego nam zrozumieć to, co się wydarza, 
umiejscowić dane wydarzenia i nadać mu sens. Kłamstwo niszczy tę strukturę 
świata, powodując osamotnienie, także osamotnienie zbiorowe, które znieść 
może albo odzyskanie utraconego horyzontu, albo kolejne kłamstwo skierowane 
najczęściej przeciwko komuś definiowanemu jako wróg, ale przez to integrują-
cego jednocześnie resztę grupy pogrążającej się w mroku osamotnienia. Nowa 
iluzja ma pozwolić zapomnieć bolesne uczucie osamotnienia, ma być ucieczką 
przed nim w nowe zadania określone przez rodzącą się doktrynę. Totalitaryzmy, 
zdaniem Arendt, reagują na uczucie osamotnienia i bezdomności wynikającej 
z braku wspólnego świata, a brak ten to odrzucenie faktycznego wymiaru prawdy. 
Autorka Korzeni totalitaryzmu, dowartościowując wręcz w niespotykany sposób 
prawdę faktyczną, pokazuje nam niezbywalność, ale i nieodzowność tego, co kon-
kretne. Jest to niezbywalność z punktu widzenia wzrostu duchowego człowieka. 
Kłamstwo zabija nas od wewnątrz. Sokrates wydaje się mieć rację, twierdząc, że 
tylko dobro daje szczęście i pełnię egzystencji, dlatego lepiej jest znosić krzywdę, 
niźli samemu krzywdę czynić. Nie jest to jakieś czcze moralizatorstwo, lecz dużo 
bardziej „zdrowy egoizm” Sokratesa. Arendt wyciąga metodologiczne wnioski 
z sokratejskiej nauki, próbując zmienić totalitarny charakter narracji implikujący 
kłamstwo na narrację fragmentaryczną respektującą wolność jednostki.

Autorka Kondycji ludzkiej ujawnia niebezpieczeństwo zorganizowanego kłam-
stwa również w wolnych demokratycznych państwach pod postacią tak zwanej 
mentalności public relation, czyli mentalności kreowania image’u. Jej przykładem 

26 Zgodnie z Schelerowską koncepcją resentymentu jest to tak zwany etap kłamstwa organicznego 
nieuświadamianego już wcale.

27 H. Arendt, Prawda a polityka, op. cit., s. 183–184.
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jest tu nieumiejętność zakończenia wojny z Wietnamem ze względu na rozbież-
ność tego faktu z image’em Stanów Zjednoczonych jako niepokonanego mo-
carstwa. Tylko argument psychologiczny zdecydował zatem o jej bezsensownej 
kontynuacji i hodowaniu publicznego kłamstwa. 

Podsumowanie
Kryzys polityki, uważa autorka Kondycji ludzkiej, jest kryzysem języka publicznego 
oraz wiarygodności, której język ten ma służyć. Wspólnota silna politycznie jest 
wspólnotą wiarygodnej sfery publicznej, w której słowa coś jeszcze znaczą poza 
populistycznym szumem oraz odnoszą się do prawdy faktycznej narażonej na 
dowolność interpretacyjną i kłamstwo, gdzie świadectwo czynu jest najwyższą 
i jedyną miarą wiarygodności jej członków.

Zapytajmy, dlaczego zatem ginie Sokrates? Czy dlatego, że Ateńczycy byli 
faktycznie tak przejęci losem młodzieży, demoralizowanej rzekomo przez Sokra-
tesa? Czy też ich uczucia religijne względem państwowych bogów zostały aż tak 
bardzo zranione? A dlaczego zginął Jezus? Czy Żydzi, podobnie jak Grecy, czuli 
się zranieni w swych religijnych uczuciach i domagali się zemsty? Na czym pole-
gało niebezpieczeństwo nauk Sokratesa i Jezusa? I kto czuł się nimi zagrożony? 
Pytania te można by sprowadzić do jednego: ile prawdy może znieść człowiek 
i czy faktycznie jest ona dla nas tak ważna, jak deklarujemy? A może dużo większą 
rolę pełnią w naszym życiu fałsz i kłamstwo zapewniające lepszy komfort życia, 
tak zwany święty spokój. 

Można by obarczać winą totalitarną narrację, która w przypadku Sokratesa 
lansowałaby łatwiejszą z moralnego punktu widzenia formę pobożności rytualnej, 
a nie jej indywidualistyczną i głęboko egzystencjalną krytykę. W przypadku 
Jezusa zaś narrację wyczekiwania Mesjasza, a nie narrację czynu na miarę 
Boga tu i teraz. Ten typ eksplanacji otwierałby drogę złu i jego banalności, 
będącej ucieczką od odpowiedzialności indywidualnej w odpowiedzialność 
obowiązującego światopoglądu czy prawa. Archaiczny konflikt zatem po-
między ustanawianym prawem, jakże często wykorzystywanym przeciwko 
prawdzie, a indywidualnie doświadczanym źródłem wszelkiej prawomoc-
ności i normatywności wydaje się już wpisany w naturę ludzką. Hannah Arendt 
w swojej narracji fragmentarycznej podjęła próbę złagodzenia totalitarnych 
tendencji prawa, czy szerzej – dziejowej narracji.

W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o tragiczność losu naszych bohaterów 
oddajmy głos Fryderykowi Nietzschemu, który w „mowie najbrzydszej” z czwartej 
części Zaratustry O karłowatym odsłania przed nami jedną, ale chyba zasadniczą 
przyczynę uśmiercenia Boga. Małość człowieka, jego egzystencjalna karłowa-
tość nie znosi spojrzenia świadka prawdy, którego należałoby się jak najszybciej 
pozbyć. Prawda wyzwala przez to, że obnaża i kompromituje dotychczasową 
bylejakość życia. Losy świadka prawdy przedstawione nam przez Platona w Politei 
i jego metaforze jaskini nie pozostawiają złudzeń co do absolutnej wyjątkowości 
bycia świadkiem prawdy, ale także jego tragicznego losu. Tragiczność końca nie 
jest tu, jak pokazuje historia, nadaremna, lecz w paradoksalny sposób odmienia 
człowieka, a nawet odwraca losy świata. 



Ecce homo – Hannah Arendt “Lying in Politics”

The subject of these reflections is lying in politics and public sphere (Lying in Politics 1971, Truth 

and Politics 1967). Lies have been regarded as necessary and justifiable tolls of politician’s and states-

man’s trade. What are the reasons behind? What is the man standing for? Truth or much more lying? 

Who is the real ecce homo? The answer to the question is looking for a long of two legal proceedings 

fundamental for our civilization; the first one of Socrates and  the second one of Jesus. The danger 

to the political world, not only in modern times, is the loss of the factual world and the denial of 

history. The first sign of the denial of history seems to be included in our totalitarian way of thinking, 

where the truth lost against the consistency (Kołakowski).

Translated by Jaromir Brejdak
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1.

Na facebookowym profilu mojego znajomego pojawiło się zdjęcie, jakiego 
nie chcemy zwykle oglądać, od którego odwracamy wzrok, ponieważ tak 
mocno różni się od obrazów zauważanych na co dzień. Owszem, przy-
zwyczajono nas do wizerunków przemocy, śmierci, rozmaitych nieszczęść 
serwowanych nam przez masowe media, ale one nie są w stanie zachwiać 
naszej równowagi, dlatego że wcześniej dokonana została selekcja, tak aby 
przeciętny widz mógł spokojnie zjeść przy telewizyjnych wiadomościach 
kolację i obejrzeć materiał o narodzinach kolejnej pandy w jednym z ogro-
dów zoologicznych. Tym razem jest inaczej. Plaża, a na niej 3–4 letni martwy 
chłopczyk. Mały topielec leży na brzuchu, jego głowa częściowo znajduje się 
w wodzie, ale przy każdym przypływie fale bezwolnie muszą jej dotknąć, po-
głaskać krótko obcięte włosy. Obok ciała chłopca funkcjonariusz tureckiej policji 
skrupulatnie zapisuje coś w swoim notatniku. Zdjęcie nie zostało opatrzone 
żadnym komentarzem, a ci, którzy wypowiadają się na forum, ograniczają się do 
zdawkowych uwag w stylu: „grubo”, „OMG poor child”, „mocne”, kilka osób zaś 
wstawia emotikony wyrażające smutek. Autorem najdłuższego komentarza jest 
młoda Turczynka, która łamanym angielskim informuje, że w jej kraju jest wielu 
syryjskich uciekinierów, którzy próbują się przedostać na Zachód, wybierając 
często drogę morską, a dziecko, które widać na zdjęciu, zostało znalezione na 
plaży dziś rano. Wyrzuciły je morskie fale. Jest 2 września 2015 roku.

Po chwili bez trudu odnajduję fotografię w innych miejscach „sieci”. Na stronie 
brytyjskiego dziennika „The Guardian” zdarzeniu poświęcono niewielki artykuł, 
z którego dowiedzieć się można, że chłopiec nazywa się Aylan Kurdi. Był trzy-
letnim Syryjczykiem pochodzącym z miejscowości Kobane, wokół której od 
zeszłego roku toczą się zacięte walki pomiędzy wojskami Państwa Islamskiego 

Eryk Krasucki 
Uniwersytet Szczeciński

My, uchodźcy Hannah 
Arendt a zdjęcie wykonane 
na tureckiej plaży  
2 września 2015 roku



a siłami kurdyjskimi1. Aylan, wraz z rodzicami, uciekł najpierw do Turcji, skąd pró-
bowali przepłynąć nielegalnie na grecką wyspę Kos. Łodzie, na których płynęli, 
zatonęły. Na tureckiej plaży znaleziono 12 ciał. Kolejne teksty przynoszą więcej 
informacji. Syryjska rodzina wybrała się w niebezpieczną podróż po tym, jak Ka-
nada odmówiła jej przyjęcia, choć mieszka tam siostra ojca Aylana, wyrażająca 
chęć zaopiekowania się bliskimi. Na przeszkodzie stanęły kwestie formalne. Tego 
tragicznego dnia wraz z trzylatkiem zginął również jego pięcioletni brat Galip 
oraz matka chłopców. Z całej rodziny przeżył więc jedynie ojciec. Rząd kanadyjski 
jeszcze tego samego dnia wydał asekuracyjne oświadczenie w sprawie odmowy 
przyjęcia na swoim terytorium syryjskiej rodziny2.

W ciągu kilku dni zdjęcie martwego Aylana bardzo szybko stało się jednym 
z najważniejszych obrazów ilustrujących tragedię uchodźców. Peter Bouckaert, 
jeden z dyrektorów Human Right Watch, zajmujący się przypadkami nagłymi, 
będący jednocześnie uznanym ekspertem od kryzysów humanitarnych, tłumaczył, 
że podzielił się z odbiorcami tak napastliwym (offensive) obrazem, aby uzmysłowić 
przywódcom europejskim rozmiar tragedii, której miarą jest to, że współuczest-
niczą w niej dzieci3. To ostateczna konkluzja jego wywodu, ku której przywiodły 
go spostrzeżenia nadzwyczaj osobiste. Pisząc o tym, co widzi na zdjęciu, zwracał 
uwagę przede wszystkim na buty Aylana. Zwykłe adidasy, podobne do tych, ja-
kie każdego ranka on sam ubiera swoim synom. Rodzice martwego chłopca też 
pewnie, tuż przed wyruszeniem w niebezpieczną podróż, musieli pomagać mu 
w tej banalnej czynności. Na tym podobieństwa się kończą. Oba ludzkie światy, 
o których pisze Bouckaert, są jednak diametralnie różne. Ujmująca paralela zaciem-
nia bowiem istotę przekazu, który w gruncie rzeczy koncentruje się na poczuciu 
bezradności. Takie ujęcie budzi konfuzję, bo, owszem, naturalność wspomnianego 
odczucia jest oczywista (sam w chłopcu leżącym na tureckiej plaży doszukiwałem 
się w pierwszym odruchu obrazu własnego dziecka), jeśli jednak do tak osobistego 
opisu ucieka się człowiek w szczególny sposób mający dbać o poszanowanie praw 
człowieka i pozostawia nas w istocie wyłącznie sam na sam ze swoimi emocjami 
(nie licząc dramatycznie bladej konkluzji o chęci wzbudzenia pewnych odczuć 
u decydentów politycznych), znaczy to tylko tyle, że jego wiara w skuteczność 
egzekucji, mających charakter naturalny metapraw, jest niewielka. Obnaża to 
skalę dramatu, z którym się zetknęliśmy i trudno dziś w istocie jednoznacznie 
odpowiedzieć na pytanie: czy uchodźcy mają jakieś prawa? Wiele wskazuje, że nie.

Pośrednio potwierdza to zresztą sam Bouckaert jako naoczny świadek tego, 
co dzieje się na Węgrzech, dokąd pojechał, aby dokumentować na potrzeby 
swojej organizacji los syryjskich uchodźców. W relacji przytoczył między innymi 
opowieść Alego Pintara, syryjskiego Kurda, który znalazł się w Europie, uciekając 

1 H. Smith, Shocking images of drowned Syrian boy show tragic plight of refugees, http://www.
theguardian.com/world/2015/sep/02/shocking-image-of-drowned-syrian-boy-shows-tragic-
plight-of-refugees (dostęp 2.09.2015).

2 Die traurige Geschichte des Aylan Kurdi, http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/toter-
fluechtlingsjunge-die-traurige-geschichte-des-aylan-kurdi-13783344.html (dostęp 3.09.2015);  
A. Bańkowska, Ciało 3-latka wyrzucone na plażę. Co zmieni podejście Europy, jeśli nie ta historia?, 
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,18701992,aylan-mial-trzy-lata-on-i-jego-
-rodzina-probowali-uciec-z-syrii.html#Czolka3Img (dostęp 3.09.2015).

3 P. Bouckert, Dispatches: Why I Shared a Horrific Photo of a Drowned Syrian Child, https://www.hrw.
org/news/2015/09/02/dispatches-why-i-shared-horrific-photo-drowned-syrian-child (dostęp  
4.09.2015). Publikację zdjęcia próbował swoim czytelnikom wyjaśnić również „The Guardian”, zob. 
J. Fahey, The Guardian’s decision to publish shocking photos of Aylan Kurdi, http://www.theguardian.
com/commentisfree/2015/sep/07/guardian-decision-to-publish-shocking-photos-of-aylan-kurdi 
(dostęp 10.09.2015).
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przed przemocą Państwa Islamskiego. Człowiek ten miał już wykupione bilety na 
pociąg do Monachium, ale policja węgierska uniemożliwiała mu nawet wejście 
na dworzec kolejowy. Spał więc kolejne trzy noce wraz ze swoją rodziną pod 
gołym niebem. Całkowicie załamany upokorzeniami, które go spotkały, stwier-
dził w końcu: „Być może lepiej było zostać w Syrii. Tam, w wyniku wybuchu czy 
czegokolwiek, umierasz tylko raz. Tutaj, czuję się, jakbym umierał tysiące razy 
każdego dnia”4. Dla historyka przyglądającego się ze szczególną uwagą ostatnie-
mu stuleciu słowa te brzmią znajomo i nietrudno powiązać je z niezliczoną liczbą 
relacji pochodzących od osób zmuszonych opuścić swe domostwa z najrozma-
itszych powodów5. Nietrudno też umiejscowić początek tego procesu i wskazać 
na pierwszą wojnę światową, która oznaczała die Urkatastrophe – „finał klasycznej 
Europy” czy też, jak chcą niektórzy, „samobójstwo Europy”6. Mniejsza o formułę 
(każda z nich jest uprawniona, każda równie problematyczna), ważne jest to, że 
skutki ówczesnej katastrofy widoczne są do dziś. Z tego punktu widzenia mały 
Aylan jest ofiarą szaleństwa, które rozpoczęło się przed 100 laty. Mało kto jest 
w stanie wytłumaczyć to lepiej niż Hannah Arendt.

2.

Jej refleksja nad problemem uchodźctwa ma charakter nie tylko teoretyczny. 
Sama doświadczyła losu uchodźcy. Latem 1933 roku zmuszona była przedzie-
rać się nocą przez las Erzgebirge, aby uciec z Niemiec przed nazistowskim nie-
bezpieczeństwem. Paryż, do którego w końcu dotarła, nie okazał się miejscem 
przyjaznym. Laura Adler, biografka Arendt, pisze o tym w sugestywny sposób: 

W nękanej bezrobociem Francji, uchodźcy nie mają prawa podjąć pracy, a bez pienię-
dzy nie wolno im w tym kraju przebywać. Hannah i Günther [Anders – pierwszy mąż 
filozofki, przyp. E.K.], jak tylu innych, cierpią z powodu fizycznej, materialnej i moralnej 
niemożności życia, a raczej bycia zaledwie tolerowanym. O ich rozpaczy świadczy kore-
spondencja. Jak oddychać? Jaką nadzieją się karmić? Czym zapłacić za pokój w hotelu? 
Jak uniknąć zatrzymania i odesłania do Niemiec? Rozpacz, apatia. Brak sił, żeby myśleć. Ukryć 
się w jakimś pokoju. Utrzymać go. Tak postępują wszyscy. [Walter] Benjamin: „Od wielu dni 
leżę tylko dlatego, by nie mieć żadnych potrzeb i nikogo nie widzieć... i byle jak pracuję”7. 

Wielu niemieckich uchodźców popełnia samobójstwo. Są bezradni i coraz 
bardziej świadomi swego statusu pariasów, ludzi bez żadnych praw, których 
pozbawiono obywatelstwa we własnym kraju. 

4 P. Bouckert, Dispatches..., op. cit.
5 Zob. między innymi M. Kulischer, Europe on move. War and Population Changes 1917–1947, New York 

1948; K. Kersten, Stulecie przesiedleńców. Przymusowe przemieszczenia ludności – próba typologii, 
„Tygodnik Powszechny” 1994, nr 4, przedruk tekstu w: Przeprosić za wypędzenie? Wypowiedzi 
oficjalne oraz debata prasowa o wysiedleniu Niemców po II wojnie światowej, red. K. Bachmann,  
J. Kranz, Kraków 1997, s. 100–111; H. Lemberg, Problem wypędzeń w polityce europejskiej XX wie-
ku, tłum. M. Wagińska-Marzec, w: Utracona ojczyzna, red. H. Orłowski, A. Sakson, Poznań 1996,  
s. 31–44; K. Kersten, Przymusowe przemieszczenia ludności – próba typologii, w: eadem, Pisma 
rozproszone, wybór i przygotowanie do druku T. Szarota, D. Libionka, Toruń 2010, s. 210. Tekst 
ukazał się pierwotnie w: Utracona ojczyzna..., op. cit., s. 13–29.

6 Zob. między innymi W.J. Mommsen, Die Urkatastrophe Deutschlands. Der Erste Weltkrieg 1914–1918, 
Stuttgart 2002; J. Mieroszewski, Finał klasycznej Europy, „Kultura” (Paryż) 1950, nr 2–3, przedruk:  
J. Mieroszewski, Finał klasycznej Europy,  wybór, wstęp i oprac. R. Habielski, Lublin 1997, s. 51–59; 
A. Chwalba, Samobójstwo Europy. Wielka wojna 1914–1918, Kraków 2014.

7 L. Adler, Śladami Hannah Arendt, tłum. J. Aleksandrowicz, Warszawa 2008, s. 115.



Najgorsze miało dopiero nadejść wraz z wypowiedzeniem przez Francuzów 
wojny Niemcom we wrześniu 1939 roku. Status niemieckich uchodźców zmienił 
się wówczas diametralnie. Uznani zostali za wrogów, a w każdym razie za obywa-
teli wrogiego państwa zamieszkujących na terytorium francuskim. Poddano ich 
ścisłej kontroli, mężczyźni trafili do obozów internowania urządzonych naprędce, 
jak ten na stadionie de Colombes w Paryżu. To tam trafi między innymi Heinrich 
Blücher, filozof i poeta, kolejny partner życiowy Arendt, oraz Walter Benjamin, 
którego filozofka poznała w Paryżu, od lat żyjący w wielkiej rozpaczy, tracący 
z wolna nadzieję na to, czy jego myśl będzie miała szansę dotrzeć do kogokol-
wiek. Obóz dla obu, tak jak dla ponad 20 tysięcy pozostałych osób stłoczonych 
w prowizorycznych warunkach, był doświadczeniem strasznym. Za moment trafią 
zresztą w kolejne miejsca, podobnie jak Arendt, która wkrótce po drôle de guerre 
i zawieszeniu broni znajdzie się w obozie w Gurs8. 

W obozie znajduje się dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy więźniarki – pisze Adler. –  
Warunki bytowe są ciężkie, baraki zdewastowane. Podczas pierwszego deszczu obóz 
zamienia się w bagno. Skazane na egzystowanie w takim otoczeniu, kobiety organizują 
grupy wzajemnej pomocy, by wymienić się żywnością, ubraniami i umiejętnościami. 
Hannah uczestniczy w tym porywie odwagi i solidarności, angażując wszystkie siły do 
wspólnej walki uwięzionych. Zwalcza jak może brud, nędzę i upokorzenie. Więźniarki są 
podzielone na sześćdziesięcioosobowe oddziały. Lotte Eisner, jej przyjaciółka, znajduje 
się w oddziale 3, w którym oficer przychodzi codzienne wieczorem z pejczem, by wybrać 
sobie najładniejszą dziewczynę. W zamian za uległość daje jej jeść9. 

Dzięki fałszywym dokumentom Arendt udaje się uciec z Gurs. Odnajduje 
Blüchera i po kilku miesiącach skomplikowanych, naznaczonych serią upokorzeń 
staraniach oboje opuszczają bezpiecznie Francję. Benjamin również znajdzie się 
poza jej granicami, jednak zrozpaczony kolejnymi biurokratycznymi komplika-
cjami popełni samobójstwo w niewielkim hotelu w hiszpańskim Portbou10.

Bez tego doświadczenia nie byłoby tekstu My, uchodźcy, który po raz pierwszy 
ukazał się w styczniu 1943 roku na łamach nowojorskiego miesięcznika „The 
Menorah Journal”. Potraktować go można w dwójnasób. Jest to bowiem zarów-
no osobiste świadectwo, jak i szkic będący pierwszym sygnałem refleksji nad 
problemem, który pełnego rozwinięcia doczeka się w latach następnych. Pier-
wotne jest jednak to, co własne, co wynika z osobistego doświadczenia, o czym 
przekonuje tytuł tekstu i użycie w nim pierwszej osoby liczby mnogiej. Owo „my” 
oznacza tu więc samą Arendt i uchodźców, głównie Żydów, którzy tak jak ona, 
uciekać musieli przed nazistowską dyktaturą i szukali schronienia poza granicami 
III Rzeszy. Kim byli? To pierwsze z pytań, jakie stawia autorka. „Przede wszyst-
kim nie lubimy być nazywani »uchodźcami«” – pisze, określając tym samym za  
pośrednictwem zaprzeczenia główny problem, z jakim zmierzyć się mieli  
żydowscy uciekinierzy11. Oni sami woleli określenia naznaczające ich w dale-
ce mniejszym stopniu – „nowoprzybyły”, „imigrant”; określenia, które brzmiały 
znajomo, które nie kojarzyły się z bezradnością, słabością i udziałem osób trzecich,  

8 S. Courtine-Denamy, Trzy kobiety w dobie ciemności. Edith Stein, Hannah Arendt, Simone Weil, tłum. 
G. Przewłocki, Warszawa 2012, s. 201–203.

9 L. Adler, Śladami..., op. cit., s. 149.
10 H. Arendt, Walter Benjamin (1892–1940), tłum. A. Kopacki, w: eadem, Ludzie w mrocznych czasach, 

posłowie K. Schlögel, red. E. Rzanna, tłum. M. Godyń et al., Gdańsk 2013, s. 187–246.
11 H. Arendt, My, uchodźcy, tłum. H. Bortnowska, „Przegląd Polityczny” 2002, nr 55, s. 70.
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determinujących przez polityczną wolę ich decyzję o opuszczeniu Niemiec. 
Arendt widzi w tym wysublimowane samooszustwo: 

Staraliśmy się usilnie udowodnić wszystkim, że jesteśmy po prostu zwykłymi imigranta-
mi. Składaliśmy deklaracje, że z własnej nieprzymuszonej woli wyruszyliśmy do krajów 
swego wyboru i przeczyliśmy sugestiom, jakoby nasz wyjazd miał coś wspólnego z tak 
zwanym żydowskim problemem. My po prostu byliśmy imigrantami, czyli przybyszami, 
którzy opuścili swój kraj, ponieważ pewnego pięknego dnia życie w nim przestało nam 
się podobać, na przykład z racji czysto ekonomicznych. Chcieliśmy odbudować swoje 
życie, to wszystko. Na to trzeba być silnym i trzeba być optymistą, więc byliśmy wielkimi 
optymistami12.

 
Optymizm utrudniał im zrozumienie pewnej oczywistości. Tego mianowicie, 

że w krajach, do których przybywali, patrzono na nich inaczej, niż oni sami siebie 
postrzegali w nowym otoczeniu. Złudzenie, że po sześciu tygodniach czy sześciu 
miesiącach stali się już Francuzami czy Amerykanami, było u niemieckich, dobrze 
wykształconych emigrantów niemal powszechne. Znaczenie podstawowe dla 
tego sposobu myślenia miała licząca sobie dziesiątki lat tradycja asymilacji. Zapo-
mniano jednak lub po prostu nie potrafiono dostrzec, że po 1914 roku nastąpiło 
tąpnięcie dotychczasowego świata. Charakterystyczna była sytuacja pana Cohna 
z Berlina, czującego się zawsze w 150 procentach Niemcem, który w 1933 roku, 
uciekając przed Hitlerem, schronił się w Pradze i po krótkim czasie określał się 
mianem czeskiego patrioty. Od 1937 roku rząd czeski rozpoczął jednak wysiedla-
nie żydowskich uchodźców z Niemiec i nie miało dla niego żadnego znaczenia, 
jak bardzo związani czuli się oni ze swoim nowym otoczeniem. Po wyjeździe 
do Wiednia pan Cohn został oczywiście Austriakiem; nie na długo, bowiem 
Anschluss zmusił go do przeniesienia się w roku następnym do Francji, gdzie 
lubił rozprawiać o swoim odległym przodku Wercyngetoryksie. Finał tej 
historii jest znany. Przypomina bowiem los Arendt i jej przyjaciół. Z goryczą 
pisze więc ona, że „im mniej mamy swobody decydowania, kim jesteśmy 
i życia po swojemu, tym bardziej staramy się stworzyć fasadę, ukrywać fakty, grać 
role”13. Wszystko to zmierza zaś do jednego – zamazania faktu bycia uchodźcą, 
a tym samym zamazania faktu bycia Żydem.

Przy pełnej świadomości bezpożyteczności tych starań nie znajdziemy 
u Arendt ich obśmiania czy też potępienia. Nie w sytuacji, kiedy „bycie Żydem 
nie daje żadnego statusu prawnego”14. Mówiąc wprost, Żydzi stają się w ówczesnej 
sytuacji wyłącznie istotami ludzkimi, nikim więcej. Pozbawia się ich zakorzenienia 
społecznego i politycznego, jakiejkolwiek ochrony i ulgi poza tymi, które niosą 
im organizacje charytatywne, co w istocie znaczy niewiele. To sytuacja trudna 
do zniesienia i dlatego tak wielu chętnie płaci wysoką cenę za zaprzeczenie. 
Nieskrywany podziw Arendt budzą natomiast ci nazywani „świadomymi paria-
sami”, a więc nieliczni spośród uchodźców (nieszczególnie lubiani przez swoich 
rodaków, zarzucających im „nieprzyzwoitość”), którzy odmawiają dalszych starań 
asymilacyjnych, przestają pudrować rzeczywistość i starają powiedzieć prawdę 
o sytuacji, w jakiej się znaleźli. Według filozofki: 

12 Ibidem.
13 Ibidem, s. 73.
14 Ibidem, s. 75.



dla nich historia nie jest zamkniętą księgą, a polityka nie jest tylko przywilejem gojów15. 
Wiedzą, że za wykluczeniem narodu żydowskiego z Europy przyszło wykluczenie więk-
szości narodów europejskich. Przegnani z kraju do kraju uchodźcy żydowscy stanowią 
więc awangardę swoich narodów – jeśli te narody zechcą zachować swoją tożsamość. 
Wspólnota narodów Europy upadła wtedy, gdy pozwoliła, by był wyklęty jej najsłabszy 
członek; upadła dlatego, że na to pozwoliła16.

Słowa te kończą esej, a czytelnik otrzymuje jednoznaczne przesłanie. Arendt 
oskarża wspólnotę europejską o zaniechanie, a tym samym stworzenie sytuacji, 
w której uchodźca stał się istotą bezbronną, choć nie jest do końca jasne, kiedy 
ów opisywany moment krytyczny miał miejsce. Czy był nim rok 1940, w wyda-
rzeniach którego tak mocno zakorzeniony jest tekst My, uchodźcy? Czy szukać go 
należy raczej w wydarzeniach dziejących się wcześniej? Być może jednak jest tak, 
że dla samego przesłania myślicielki nie miało to w momencie powstania tekstu 
większego znaczenia (precyzyjnie wyznaczy ów punkt w kolejnej pracy, w której 
dotknie tematyki uchodźczej). Istotniejsze jest z pewnością to, jak radykalnie 
zarysowano tu status uchodźcy. Tym samym Arendt przyjęła na siebie rolę „świa-
domego pariasa”, którą, co warto zauważyć, mogła porzucić dopiero w 1951 roku, 
kiedy otrzymała amerykańskie obywatelstwo. Nie jest to jednocześnie „parias” 
związany jedynie z jedną nacją17. Tytułowe „my” wraz z końcem tekstu rozszerzyło 
bowiem swoje znaczenie. To już nie „my – Żydzi”, ale po prostu „my – ludzie”. Wraz 
ze zmianą narodowej dystynkcji problem stał się uniwersalny. Według Arendt 
znalazł się on wręcz w centrum rozważań o nowoczesności, ponieważ uchodźca 
pozbawiony wszelkich praw przeistoczył się w podmiot historii i polityki, która 
przestała być wyłącznym przywilejem wybranych.

3.

Dzieło, w którym Hannah Arendt wraca do kwestii uchodźczej, to Imperializm¸ 
stanowiący drugą część Korzeni totalitaryzmu, wydanych po raz pierwszy w 1951 roku, 
choć pierwotna wersja tekstu ukończona została w 1948 roku. Książka ta weszła do 
kanonu literatury politycznej XX stulecia18. Badaczka jasno precyzowała swój cel: 

ogarnąć współczesne wydarzenia skierowanym ku przeszłości spojrzeniem historyka, [...] 
sformułować i uściślić pytania, na które skazani byli przez większą cześć dorosłego życia 
ludzie mojego pokolenia: „Co się wydarzyło? Jak mogło do tego dojść?”19. 

15 Halina Bortnowska, tłumacząc słowo Gentiles, używa wyrażenia „poganie”, które, jak się wydaje, 
zaciemnia nieco sens przekazu Arendt. Pozwoliłem sobie zatem użyć w tekście innego określenia.

16 H. Arendt, My, uchodźcy, op. cit., s. 75.
17 W tekście z 1944 roku wróci do tematu i napisze: „Dzisiaj dawna ideologia została pozbawiona 

dna. Żyd parias i Żyd parweniusz znajdują się w jednej łodzi, wiosłując rozpaczliwie na wzbu-
rzonym morzu. Obaj są naznaczeni tym samym piętnem, obaj są ludźmi wyjętymi spod prawa. 
Dzisiaj wyszła na jaw cała prawda: nic na niebie i na ziemi nie chroni przed bezkarną zbrodnią. 
Człowieka w każdej chwili można usunąć z ulicy czy dostępnego niegdyś dla wszystkich miejsca 
publicznego. Koniec końców stało się jasne, że »bezsensowna wolność« jednostki przeciera 
drogę bezsensownemu cierpieniu całego narodu”. H. Arendt, Żyd jako parias – ukryta tradycja, 
„Literatura na Świecie” 1982, nr 12, s. 29. Zob. również I. Nordmann, Doświadczanie rzeczywistości, 
tłum. J. Kałążny, „Przegląd Polityczny” 2002, nr 55, s. 122–127.

18 M. Canovan, Totalitaryzm w myśli Hannah Arendt. Próba podsumowania, tłum. K. Dorosz, „Przegląd 
Polityczny” 2002, nr 55, s. 146–158.

19 H. Arendt, Uwagi końcowe [do Korzeni totalitaryzmu], tłum. J. Kałążny, „Przegląd Polityczny” 2002, 
nr 55, s. 130.
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W gąszczu niezliczonych spraw, których Arendt dotyka – starając się je objaśnić 
czasem w sposób mało przejrzysty i oryginalny, co przyznają również najbardziej 
życzliwi jej komentatorzy – problem uchodźców zajmuje stosunkowo niewiele 
miejsca, ale to wcale nie znaczy, że jest potraktowany marginalnie. Badaczka 
umieszcza go w kontekście refleksji nad zmierzchem państwa narodowego i koń-
cem praw człowieka. O ile pierwsza kwestia była stwierdzeniem nienowym, 
o tyle w przypadku drugiej refleksji Arendt mówi coś, co do tej pory nie było tak 
jednoznacznie wypowiedziane, choć nad kwestią tą głowili się liderzy wspólnoty 
międzynarodowej w okresie międzywojennym. Oczywiście bezskutecznie.

Pierwsza wojna zakończyła bezpowrotnie okres migracyjnej swobody. Na-
cjonalizm, rosnąca ksenofobia i dramatyczna sytuacja gospodarcza sprawiły, 
że przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi krajami stało się nieporów-
nywalnie trudniejsze, ale nie to stanowiło o bezprecedensowym charakterze 
zjawiska. Uszczelnienia granic i zwiększonej kontroli można się było spodziewać, 
wszak tendencja ta narastała od drugiej połowy XIX wieku, a każde ze zjawisk, 
które spowodowały zmianę, nie było nowe. Nowość stanowiło to, że wraz z roz-
maitymi politycznymi wstrząsami w Europie pojawiać się zaczęły kolejne grupy 
uchodźców, którzy przez władze swoich państw wyjęci zostali poza nawias 
praw i stawali się w istocie, za sprawą rządów, bezpaństwowcami. Z ustawami 
regulującymi te kwestie mamy do czynienia we Francji (1915, 1927), Portugalii 
(1916), Rosji (1921), Belgii (1922), we Włoszech (1926), Egipcie (1926), Turcji (1928), 
Austrii (1933) i Niemczech (1933, 1935). Liczba osób, które w wyniku wskazanych 
rozporządzeń prawnych stały się apatrydami, była różna, nie zawsze też o po-
zbawieniu praw przesądzała jednoznacznie działalność polityczna, czasem –  
i to stanie się rzeczoną nowością – wykluczenie poza prawo wiązało się 
z przynależnością do narodu czy też grupy społecznej, których władze 
danego państwa nie chciały widzieć na swoim terytorium. Z tego powodu 
ich repatriacja stawała się niemożliwa. Trafiali w kompletną pustkę prawną, 
bez możliwości powrotu. Dwa miliony Rosjan, którzy zostali wygnani po 
rewolucji, setki tysięcy Ormian uciekających przed Turkami, setki tysięcy 
Żydów uciekających przed nazistami, setki tysięcy Hiszpanów, którzy za granicą 
znaleźli się w wyniku wojny domowej – to tylko najbardziej znane przykłady 
bezpaństwowców z okresu dwudziestolecia20.

Rozwiązania prawne wynegocjowane przez Ligę Narodów, na przykład 
paszport nansenowski, miały charakter tymczasowy, nie obejmowały zresztą 
wszystkich uchodźców, a instytucje powołane do pomocy uchodźcom grzęzły 
w niemocy, jak na przykład Międzynarodowy Komitet do spraw Uchodźców (In-
tergovernmental Committee on Refugees). Również wielcy ówczesnego świata 
nie mieli żadnych sensownych pomysłów na rozwiązanie problemu. Fiasko kon-
ferencji w Évian-les-Bains, pięknym kurorcie nad Jeziorem Genewskim, zwołanej 
w lipcu 1939 roku z inicjatywy Franklina Delano Roosevelta i gromadzącej przed-
stawicieli 32 państw oraz 39 organizacji prywatnych, jest ówczesnej niemocy 
doskonałym przykładem. Sytuacja żydowskich uchodźców nie zmieniła się za jej 
sprawą o jotę. Niektórzy z historyków uważają nawet, że Hitler otrzymał dzięki niej 
zielone światło dla dalszych prześladowań Żydów21. Prasa anglosaska proponowała  

20 J.M. Piskorski, Wygnańcy. Przesiedlenia i uchodźcy w dwudziestowiecznej Europie, Warszawa 2010, 
s. 81–91.

21 J. Tomaszewski, Preludium Zagłady. Wygnanie Żydów polskich z Niemiec w 1938 roku, Warszawa 
1998, s. 257–260.



czytać wyraz Évian od tyłu, a nazistowski dziennik „Völkischer Beobachter” na-
pisał w komentarzu z konferencji: Niemand will sie!, i doprawdy trudno uznać te 
słowa za wyraz triumfalizmu22. Było to proste stwierdzenie faktu, potwierdzenie 
opinii, która stawała się coraz powszechniejsza, a którą najlepiej chyba ujął Chaim 
Weizmann, przewodzący Światowej Organizacji Syjonistycznej. W wywiadzie dla 
„Manchester Guardian” stwierdził już w 1936 roku: „Świat wydaje się podzielony 
na dwie części – tę, w której Żydzi nie mogą żyć, i tę, do której nie chcą ich wpu-
ścić”23. Problem nie dotyczył jednak tylko Żydów.

Arendt w opisywanych wydarzeniach widziała nie tylko ciąg kolejnych zdarzeń 
prowadzących do dramatu poszczególnych grup, ale nade wszystko uzewnętrz-
nienie słabości tkwiących w fundamentalnych zapisach Deklaracji Praw Człowieka 
i Obywatela z sierpnia 1789 roku. To człowiek, w myśl zapisów tego dokumentu, 
stawał się źródłem prawa, które miały być niezbywalne i wieczne. On sam miał 
zostać uwolniony od wszelkiej kurateli – zarówno boskiej, jak i ziemskiej. System 
ten działał nieźle w wieku XIX, szczególnie wtedy, gdy jednostka musiała zmagać 
się z coraz silniejszym państwem i arbitralnym społeczeństwem. Układ był jasny: 

człowiek jawił się jako jedyny suweren w kwestiach prawa, tak jak ogłoszono, że naród 
jest jedynym suwerenem w sprawach rządu. Suwerenność narodu (różna od suweren-
ności księcia) nie była obwieszczona z łaski Boga, ale w imię człowieka, toteż naturalne 
wydawało się, że „niezbywalne” prawa człowieka znajdą gwarancję w prawie narodu do 
suwerennego rządzenia sobą i staną się nieodłączną częścią tego prawa24. 

Rozumienie to nie uwzględniało jednak sytuacji, jaką zrodziła pierwsza wojna 
światowa, w której ktoś znalazł się poza wpływem własnego rządu, a jedyne, co 
mu pozostało, to polegać wyłącznie na owych niezbywalnych prawach. Niestety, 
gwaranta ich egzekucji nie było. Okazało się więc, że człowiek poza porządkiem 
państwowym jest istotą zupełnie bezbronną, nie ma też żadnej instytucji, która 
byłaby w stanie mu pomóc. Gwarancją jego praw stało się zatem nie abstrakcyjne 
człowieczeństwo, ale obywatelstwo, coraz częściej kwestionowane.

Sytuacja apatrydów stała się beznadziejna. 

Przedłuża się im życie dzięki dobroczynności – pisała Arendt – a nie dzięki prawu, gdyż 
nie istnieje żadne prawo, które mogłoby zmusić narody, aby ich żywiły; swoboda po-
ruszania się, jeżeli w ogóle ją mają, nie daje im prawa pobytu, które z natury rzeczy ma 
nawet uwięziony przestępca; a ich wolność poglądów jest wolnością głupca, ponieważ 
wszystko, co myślą, i tak nie ma znaczenia25. 

Potworne w tym wszystkim było jeszcze to, że w opisywanym położeniu zna-
lazły się miliony osób, obnażając tym samym nędzę współczesności. Problem 
bezpaństwowców pojawił się przecież w centrum nowoczesnego świata, w sercu 
Europy, i nie był wynikiem jakiegoś cywilizacyjnego kataklizmu czy zacofania. 
Wręcz przeciwnie – to, że z taką intensywnością zaistniał, świadczyło o zmianie 
świata na tyle, iż nie ma w nim już miejsca „poza cywilizacją”; miejsca, które dawa-
łoby możliwość nie-obywatelom na ucieczkę. Filozofka podsumowuje tę sytuację 

22 R. Probst, Die Ahnungslosen von Evian, http://www.sueddeutsche.de/politik/holocaust-die-ah-
nungslosen-von-evian-1.191882 (dostęp 2.10.2015).

23 S.F. Martin, A Nation of Immigrants, Cambridge 2011, s. 163.
24 H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, tłum. D. Grinberg, M. Szawiel, Warszawa 2008, s. 407.
25 Ibidem, s. 414.
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w bardzo gorzkich słowach: „Dopiero w całkowicie zorganizowanej ludzkości 
utrata domu i statusu politycznego mogła się stać równoznaczna z wygnaniem 
z tej ludzkości”26. Ludzie ci, znajdując się w środku cywilizacyjnego świata, zostali 
zmuszeni do powrotu do tego, co otrzymali od przyrody, a więc własnej odmien-
ności. Owo indywidualne „ja” staje się jednak bezużyteczne w sytuacji wyłączenia 
poza świat społeczny. Odebrana mu zostaje możliwość realizacji fundamentalnych 
form ekspresji, czyli pracy, wytwórczości i działania, a więc tego, co w Kondycji 
ludzkiej filozofka określiła mianem vita activa27. Dla badaczki, która w społecznej 
aktywności widziała autentyczny sens ludzkiej egzystencji, pozbawienie wielo-
milionowej grupy takiej możliwości było sprowadzeniem uchodźcy do statusu 
„barbarzyńcy”. Różnica w stosunku do wieków wcześniejszych polegała również 
na tym, że ci „barbarzyńcy” nie przyszli z zewnątrz, ale zrodzeni zostali przez naszą 
cywilizację (identycznie to właśnie w obrębie naszej cywilizacji narodził się tota-
litaryzm). W żaden sposób nie pomniejszało to jednak skali niebezpieczeństwa, 
które zawisło nad światem.

Czy istnieje jakiś ratunek? Jakieś rozwiązanie dające nadzieję na wyjęcie z dra-
matycznej sytuacji? Arendt nie uchyla się od odpowiedzi, ale nie jest to propozycja 
ani prosta do przyjęcia, ani łatwa do zrealizowania. 

Tylko zaplanowany początek historii – pisze – tylko świadomie przekazana w dziedzictwie 
nowa polityczna wspólnota umożliwi ponowną integrację tych wszystkich, którzy coraz 
liczniej są wypędzani z ludzkości i odcinani od dotychczasowych warunków ludzkiego 
życia. [...] Prawa człowieka jako koncepcja mogą odzyskać sensowność tylko pod warun-
kiem, że zostaną na nowo zdefiniowane – jako prawo do podstawowych elementów 
ludzkiej egzystencji, które zależy od przynależności do wspólnoty ludzkiej; jako 
prawo do tego, by nigdy nie być zależnym od przyrodzonej godności ludzkiej, która 
(odsuwając na bok jej gwarancję przez bliźnich) nie tylko że de facto nie istnieje, to 
jeszcze jest ostatnim i być możne najbardziej zuchwałym mitem, jaki wynaleźliśmy 
w naszej długiej historii. Prawa człowieka można wprowadzić tylko wtedy, gdy staną 
się przedpolityczną podstawą nowej politycznej wspólnoty, przedprawną podstawą 
nowej struktury prawnej, niejako przedhistorycznym fundamentem, na którym historia 
ludzkości będzie budowała swój istotny sens w podobny sposób, jak to cywilizacja za-
chodnia uczyniła z jej założycielskimi mitami początku28. 

W tym, co napisała Arendt, pobrzmiewa charakterystyczna dla tej myślicielki 
wiara w ludzką racjonalność, w to, że jako wspólnota jesteśmy w stanie się opa-
miętać i spojrzeć na cierpienie, które zrodziło się z naszego oświeceniowego 
entuzjazmu, czy mówiąc inaczej – braku wyobraźni. Ten wątek w refleksji autorki 
Korzeni totalitaryzmu pojawi się również i później. Czyż nie brak wyobraźni jest, 
jej zdaniem, źródłem zła, które otrzymało banalną twarz jednego SS-Obersturm-
bannführera?29

26 Ibidem, s. 415.
27 H. Skarżyński, Hannah Arendt – budowanie myśli, „Literatura na Świecie” 1985, nr 6, s. 4–30.
28 H. Arendt, Uwagi końcowe..., op. cit., s. 137.
29 H. Arendt, Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła, tłum. A. Szostkiewicz, Kraków 2004.
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Początek historii można zaplanować, nie jest to nadzwyczaj trudne. Trudniej 
ten plan wprowadzić w życie. Potrzebni są do tego silni polityczni stronnicy lub 
rewolucja. Tyle że nikt specjalnie nie był po drugiej wojnie światowej zaintere-
sowany rewolucją w imię praw człowieka. Nikt z możnych nie wpadł na to, żeby 
pomysł Arendt potraktować poważnie jako szansę. „Zimna wojna”, przynosząca 
leniwą stabilizację, dawała przyzwolenie na krótkowzroczność30. Dlatego wkrótce 
po jej zakończeniu stare problemy wróciły i już w 1994 roku Georgio Agamben 
napisał tekst My, uchodźcy31. Zbieżność nie jest oczywiście przypadkowa. Jest to 
bowiem komentarz do opublikowanego ponad 50 lat wcześniej artykułu Arendt. 
Identyczność tytułu jest znakiem, że nic się nie zmieniło, że tkwimy wciąż w tym 
samym miejscu, że stare upiory wracają. 

To – pisze włoski filozof – że w politycznym porządku państwa narodowego nie ma autono-
micznej przestrzeni dla czegoś takiego jak czysty człowiek sam w sobie, staje się oczywiste, 
choćby przez fakt, że – w najlepszym przypadku – status uchodźcy jest zawsze postrzegany 
jako stan tymczasowy, który powinien zakończyć się albo naturalizacją, albo repatriacją. Trwały 
status człowieka jako takiego jest niewyobrażalny dla prawodawstwa państw narodowych32. 

W tej konkluzji nie ma niczego nowego i jest ona w pełni zbieżna ze spo-
strzeżeniami Arendt. Agemben stara się jednak przyjrzeć bliżej współczesnym 
konsekwencjom wzniosłych zapisów Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela. 

Jest dla niego jasne, że należy przestać je traktować jako proklamację praw 
wiecznych, które zobowiązują prawodawcę do ich przestrzegania. Nie można 
pielęgnować fikcji. Długo się jednak to ludzkości udawało. Ale też czas, kiedy ni-
czym to nie groziło, właśnie się kończy. Masowe pojawienie się uchodźców, osób 
wyłączonych z triady państwo–naród–terytorium, stwarza coraz większe zagro-
żenie dla fundamentów państwa narodowego. Z tego powodu ową marginalną 
figurę, tę postać z tła, należy uznać za „centralną dla naszej historii politycznej”33. 
Również z szacunku dla tego, co wydarzyło się nie tak dawno. Czyż pierwsze 
obozy w cywilizowanej Europie nie powstały po to, aby uchodźców trzymać 
pod kontrolą? Czyż sekwencja – obóz internowania, obóz koncentracyjny, obóz 
zagłady – jest tylko wymysłem chorego umysłu? Po co Niemcy zadawali sobie 
tyle trudu, kiedy przed wysłaniem Żydów czy Cyganów na pewną śmierć, pozba-
wiali ich wszelkich praw, odbierali im status obywatela? Agemben nie bez kozery 
przywołuje też stare rzymskie prawo, w którym „poświęcony” znaczyło tyle, co 
skazany na śmierć. Historia XX wieku przyniosła nazbyt wiele dowodów na to, że 
tak w istocie było. Uchodźca jest więc „pojęciem granicznym”, które w radykalny 
sposób podważa zasady państwa narodowego, obnażając fikcję leżącą u źródeł 
nowoczesnej suwerenności. Wraz z biegiem lat coś się jednak zmieniło i kwestia 
uchodźcza wygląda współcześnie nieco inaczej niż w momencie, gdy zajmowała 
się nią Arendt. Sam Agamben napisze później, że zabrakło w jej myśleniu per-
spektywy biopolitycznej34.

30 T. Judt, Kiedy zmieniają się fakty. Eseje 1995–2010, oprac. i wstęp J. Homans, tłum. A. Jankowski, 
Poznań 2015, s. 87–109.

31 G. Agamben, My, uchodźcy, w: A. Bielik-Robson et al., Agamben. Przewodnik „Krytyki Politycznej”, 
Warszawa 2010, s. 25–34.

32 Ibidem, s. 29.
33 Ibidem, s. 31.
34 G. Agamben, Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, tłum. M. Salwa, Warszawa 2008, s. 164.
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Obecnie – przypomnieć warto, że filozof pisze to na początku lat dziewięć-
dziesiątych XX wieku – mamy do czynienia z sytuacją, w której państwa Za-
chodu stanęły przed poważnym problemem tak zwanych noncitizens, a więc 
osób żyjących w nich na stałe, które jednak ani nie mogą, a częstokroć też nie 
chcą być neutralizowane, ani też nie ma możliwości ich wydalenia. Nie są oni, 
w przeciwieństwie do bezpaństwowców opisywanych przez Arendt, pozbawieni 
obywatelstwa w kraju swego pochodzenia, jednak ani nie chcą, ani czasem też 
nie mogą korzystać z ochrony swego państwa. Pozostają więc faktycznie bez-
państwowcami i stają się rezydentami (denizens). Ich status jest jednocześnie 
podobny do ogromnej liczby tych, którzy wszelkie prawa w danym państwie 
posiadają, ale korzystać z nich nie chcą. Niechęć do polityki, a co za tym idzie –  
wycofanie się z politycznej partycypacji również uczyniła z nich rezydentów. 
Agamben milczy na temat motywów przyświecających tym ludziom, ale prze-
cież dyskusja o demokracji trwa w najlepsze od lat i nietrudno się ich domyślić. 
Równolegle do opisywanego procesu wzrastają nastroje ksenofobiczne oraz 
mobilizacja do obrony politycznego i narodowego status quo. To ta grupa przez 
swoje zaangażowanie staje się najbardziej widoczna i najgłośniejsza, ma też, 
jak się zdaje, największy wpływ na kształt politycznych decyzji. Czy nie grozi to 
powrotem do sytuacji, w której w Europie znów pojawią się obozy? Pyta Agam-
ben, przepowiadając niejako to, co nieuchronne, a co stanie się główną osią jego 
wykładu, skupionego na pojęciu homo sacer i biopolityce, który rozwijać będzie 
w kolejnych latach i kolejnych dziełach. Na razie zastanawia się nad rozwiązaniem 
praktycznym zaistniałej sytuacji. I je znajduje35.

Przed powstaniem obozów zagłady w Europie uchronić nas może jedynie, 
zdaniem filozofa, zakwestionowanie przez państwa narodowe zasady wpisa-
nia urodzenia w ich porządek prawny, a tym samym unieważnienie ustalonej 
przez praktykę XIX wieku triady państwo–naród–terytorium. Przykładem, 
w jaki sposób można tego dokonać, jest Jerozolima. Filozof odwołuje się tu 
do jednej z propozycji rozwiązania sporu istniejącego wokół tego miasta. 
W jej myśl miasto miałoby się stać stolicą obu państw – Izraela i Palestyny –  
jednocześnie, bez podziału terytorialnego, a więc i wyznaczenia granic, które 
z konieczności musiałyby je podzielić. W ten sposób w miejscu dwóch naro-
dowych państw, obcych sobie i odizolowanych od siebie, pojawiłyby się dwie 
społeczności polityczne, mieszkające obok siebie i będące w stanie wzajemnego 
exodusu. Tym, co by je określało, nie byłoby obywatelstwo, ale refugium, a więc 
ostoja, azyl, bezpieczne miejsce, w którym się w danym momencie znajdują. 
W ten sam sposób mogłaby się dokonać przemiana „Europy narodów”, która 
powinna się stać przestrzenią aterytorialną czy eksterytorialną, a jej mieszkańcy 
(zarówno obywatele, jak i ci bez obywatelstwa) znajdowaliby się w stanie ciągłego 
uchodźctwa. Status Europejczyka oznaczałby więc obywatela w stanie exodusu 
(choć sama konieczność przemieszczania się, wpisana w ten termin, nie musiałaby 
być realizowana). 

Tym samym – pisze Agamben – przestrzeń europejska reprezentowałaby nieprzekra-
czalna szczelinę między urodzeniem a narodem, w której dawne pojęcie ludu (a ten, jak 
dobrze wiadomo, jest zawsze mniejszością) mogłoby odzyskać polityczny sens, stano-
wiąc zdecydowanie przeciwieństwo pojęcia narodu (które dotąd bezprawnie go sobie 
przywłaszczało)36. 

35 G. Agamben, My, uchodźcy..., op. cit., s. 31–32.
36 Ibidem, s. 33.



Topologia więc, zdaniem włoskiego filozofa, powinna zastąpić topografię, nie 
czyniąc rozróżnienia na to, co zewnętrzne i wewnętrzne. 

5.

Oba pomysły – i ten Arendt, i ten Agambena – które rozdziela ponad 50 lat, 
są w istocie ostrzeżeniami. Że fikcja, do której się przywiązaliśmy, nie jest tak 
niewinna, jak nam się może zdawać. Że w określonych warunkach wiedzie ona do 
zbrodni. Że rozkołysana łódź w końcu wyrzuci swoich pasażerów. Unaoczniają one 
jednocześnie to, że głos filozofa, nawet najbardziej znaczącego, jest tylko sowim 
pohukiwaniem. Praktyka polityczna, nawet jeśli wpisuje na sztandary jakieś myśli, 
niespecjalnie się nimi przejmuje. Od myśli istotniejsze są hasła. „Prawa człowieka 
i obywatela”, „skok do królestwa wolności”, „decyzjonizm” – to kilka z nich, które 
przywoływać mogą w pierwszym odruchu to, co w przeszłości pisali Jan Jakub 
Rousseau, Karol Marks, Fryderyk Engels, Tomasz Hobbes i Carl Schmitt, jednak 
głębszego zrozumienia dla ich myśli próżno tam szukać, choć wielu chce, choć 
wielu wydaje się, że to filozof odpowiada za Gułag i Auschwitz. Filozof w świecie, 
w którym naczelny głos mają mass media, obecny jest właściwie tylko w kon-
tekście skandalu. Tak było z Arendt po wydaniu Eichmanna w Jerozolimie, kiedy 
oskarżono ją między innymi o to, że usprawiedliwia czyny zbrodniarza, a co za 
tym idzie – usprawiedliwia Zagładę, w końcu również o to, że nie „kocha swego 
narodu”37. Czy z równą żarliwością dyskutowano o Korzeniach totalitaryzmu? 
Nie, choć tam materiału do tego, by podnieść larum, było dużo więcej. Tak jest 
poniekąd i teraz – piszę przecież o Arendt w kontekście skandalu. Bo gdyby mały 
Aylan nie wypadł z łodzi na Morzu Śródziemnym, ten tekst najpewniej by nie 
powstał. O setkach innych dzieci, choćby nieco starszym Galipie Kurdim, pisze się 
przecież niewiele. Bo nie stoi za nimi szokujący obraz. Bo nie stały się one częścią 
„pornograficznego” spektaklu.

To, że mamy do czynienia ze spektaklem, zauważyć można choćby po pojawia-
jących się niemal natychmiast po 2 września zestawieniach „iluś tam” fotografii, 
do których dołączono zdjęcie z tureckiej plaży38. Współczesne media lubują się 
w takich wyliczeniach: 16 najlepszych ćwiczeń jak spalić tłuszcz; 20 najważniej-
szych trendów sezonu; 10 książek, które powinna przeczytać każda kobieta; 50 
sposobów na zimne uszy. Oto świat, którego częścią stało się to zdjęcie zmarłego 
chłopca. Jestem jednocześnie święcie przekonany, że ono niewiele zmieni, tak jak 
nie zmieniło niczego jakiekolwiek inne; podobnie jak fotografia zrobiona przez 
Kevina Cartera w Sudanie w 1993 roku, na której widać wycieńczoną z głodu 
dziewczynkę i tłustego sępa czekającego cierpliwie na jej śmierć, podobnie jak 
zdjęcie oparzonej Phan Thi Kim Phúc, którą w Wietnamie w 1972 roku sfotogra-
fował Nick Ut zaraz po amerykańskim ataku napalmowym. Owszem wpływają 
one na nastroje społeczne, ale czy za ich sprawą Sudan stał się krainą pokoju 
i dobrobytu, czy może Amerykanie zaprzestali natychmiast po publikacji zdjęcia 
działań wojennych. W obu przypadkach odpowiedź jest negatywna. 

37 Zob. D.E. Lipstadt, Proces Eichmanna, tłum. M. Antosiewicz, Warszawa 2012, s. 167–204; Ch. Wie-
se, Bez miłości do narodu żydowskiego, tłum. A. Lipszyc, „Przegląd Polityczny” 2011, nr 109–110,  
s. 180–192.

38 S. Tonkin, N. Enoch, 16 pictures that changed the world: From the horrors of starvation in south 
Sudan to Tiananmen Square – the heartbreaking sight of little Aylan’s lifeless body is just one photo 
that changed history, http://www.dailymail.co.uk/news/article-3222657/Aylan-s-lifeless-body-
powerful-photographs-changed-course-history.html#ixzz3r7wiSofZ (dostęp 25.10.2015).
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O kształcie polityki decydują politycy, nie odczucia. Choć oni sami, rzecz jasna, 
również – w co absolutnie nie wątpię – są poruszeni losem małego Aylana. Tak jak 
premier Wielkiej Brytanii David Cameron, który – nie tracąc nic ze swojej wystu-
diowanej elegancji – mówi o własnych ojcowskich odczuciach. Brytyjski kanclerz 
skarbu George Osborne jest z kolei „bardzo przygnębiony”, a szkocka premier 
Nicola Sturgeon mówi, że musi „powstrzymywać łzy”, kiedy patrzy na fotografię 
małego topielca. Wszyscy oni nie zapominają jednocześnie o swoim powołaniu. 
A więc politykują – wspominają, jak „moralnym i odpowiedzialnym” narodem są 
Anglicy, mówią o tworzeniu dogodnych warunków dla uchodźców z Syrii, próbują 
za miedzą szukać winnych całej sytuacji39. W innym miejscu Europy politycy są 
nieco mniej poruszeni losem syryjskiego chłopca. Walczą o swoje. Walczą na 
przejściach granicznych i na dworcu Keleti w Budapeszcie. Walczą przy stołach 
negocjacyjnych o to, aby do ich kraju dostali się z Bliskiego Wschodu jedynie 
chrześcijanie, muzułmanów bowiem się tu specjalnie nie lubi. Walczą o to, żeby 
przyjąć pięć, a nie dzieisięć tysięcy osób. W obu miejscach – zarówno na zachodzie, 
jak i na wschodzie Europy – rządzący bacznie przyglądają się sondażom opinii 
publicznej, które podpowiedzieć im mają, co się bardziej opłaca: współczucie dla 
imigrantów czy też szczucie przeciwko nim. Istnieją ponadto poważne przesłanki, 
że kwestia uchodźcza stała się niezłym biznesem40.

A łódź się kołysze, co tak obrazowo próbowała przed laty objaśnić Hannah 
Arendt, a w ślad za nią Giorgio Agamben. Dlatego konwencjonalność proponowa-
nych obecnie rozwiązań budzi zdumienie. W głównym nurcie debaty politycznej 
nie można się dopatrzyć woli rzeczywistego przemyślenia kwestii podstawowych 
i przenicowania pojęcia praw człowieka. Bez tego obrazy, jak ten z 2 września 
2015 roku, będą do nas wracać.  

39 P. Sonwalker, Migrant crisis. When a toddler’s photo changed UK govt’s policy, http://www.hin-
dustantimes.com/world/migrant-crisis-when-a-toddler-s-photo-changed-uk-govt-s-policy/
story-Ip8rcEPCInMNJzCiwUXAwM.html (dostęp 25.10.2015).

40 Zob. R. Andersson, Illegality, Inc. Clandestine Migration and the Business of Bordering Europe, Oakland 
(CA) 2015.

Hannah Arendt and a Photo Taken on a Turkish Beach on 2nd Sep-
tember 2015

In 1943 Hannah Arendt wrote the article We, refugees, which constituted the radical criticism of 

the Enlightenment concept of human rights. In the author’s opinion, connecting their guarantee with 

the status of the citizen of state, created the situation, in which stateless persons became persons 

deprived of any laws automatically. For the first time it became apparent after 1914, and this process 

lasts until today. It is possible to observe it also in the light of the today’s refugee crisis.

Translated by Eryk Krasucki
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Wśród pozytywistycznych dialogów z Innym szczególne miejsce zajmuje 
kwestia asymilacji Żydów. W tej dyskusji wiele jest głosów antynomicznych; to 
swoista kakofonia związana z modyfikacją poglądów i niemożnością odcięcia 
się od stereotypów, a także ciągłymi próbami ustosunkowania się do dziedzic-
twa kulturowego oraz odniesienia się do własnych i społecznych doświadczeń 
(w tym tych najbardziej aktualnych, jak okres zbratania polsko-żydowskiego 
czy późniejsze pogromy). Najistotniejszym aspektem dla kwestii żydow-
skiej w polskiej literaturze pozytywistycznej jest swoista ambiwalencja, 
ciągłe oscylowanie między pojęciami „swojskości” i „obcości”. Przełamanie 
w obrębie drugiego elementu tej opozycji dokonuje się najczęściej przez 
wprowadzenie kategorii wspólnoty losów, ukazania podobieństwa przeżyć 
i uczuć  – z naciskiem na oddanie głosu właśnie temu Innemu, różnemu 
od nas samych, uznawanemu ciągle nawet nie tyle za odmiennego, ile za od-
mieńca. Ukazanie kwestii żydowskiej w tym świetle pozwala na dostrzeżenie 
tego, co łączy, pozwala przedstawić możliwe punkty porozumienia, wspólnotę 
doświadczeń1, szczególnie tych historycznych i terytorialnych (co może zmierzać 
do dość subtelnego zasygnalizowania patriotyzmu polskich Żydów). Ten właśnie 
punkt widzenia prezentuje Eliza Orzeszkowa, pomysłodawczyni tomu Z jednego 
strumienia, która w przedmowie do niego pisała:

Na drogach dziejowych społeczeństwo polskie wzięło w siebie tak znaczną liczebnie 
przymieszkę ludności żydowskiej, że badacze i poeci polscy więcej, niż jacykolwiek inni, 
pociągani musieli być w tym kierunku, zarówno przez umysłową i artystyczną chęć po-
znania, jak i przez pożądanie pełnienia służby2.

1 Pisał o tym Andrzej Fabianowski, który tworzy termin „myślenie analogiami”, oznaczający liczne 
paralele między narodem polskim i żydowskim tworzone w okresie romantyzmu, a obecny 
także w pozytywizmie (na przykład podobieństwo diaspory żydowskiej i Polaków na emigracji 
czy upadek państwa żydowskiego jako przestroga dla Polski). Por. A. Fabianowski, Judaizm – 
Diaspora – Mesjanizm. Romantyczne myślenie analogiami, w: Kwestia żydowska w XIX wieku. Spory  
o tożsamość Polaków, red. G. Borkowska, M. Rudkowska, Warszawa 2004, s. 43–60.

2 E. Orzeszkowa, Przedmowa, w: Z jednego strumienia. Szesnaście nowel przez dziesięciu autorów  
z przedmową Elizy Orzeszkowej, Kraków 1905, s. VIII.

Magdalena Piekara 
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Obcy sobie  
na obcej ziemi



Adam Szymański, autor zamieszczonego w zbiorze nowel Z jednego strumienia  
i omawianego w niniejszym tekście Srula z Lubartowa, był więźniem X Pawilonu 
Cytadeli Warszawskiej, a później zesłańcem na Syberię za prowadzenie działalności 
niepodległościowej (prace w Rządzie Narodowym oraz stworzenie organizacji 
Związek Synów Ojczyzny). Nowela Szymańskiego jest doskonałym przykładem 
wspomnianej przeze mnie wcześniej ambiwalencji, swoistego balansowania mię-
dzy uprzedzeniami i stereotypem a próbą zrozumienia, dostrzeżenia wspólnoty 
przeżyć, doświadczeń i uczuć.

Miejsce poza życiem. Życie poza światem. Już nawet nie na jakimkolwiek mar-
ginesie, ale zdecydowanie gdzieś poza nim, tam, gdzie odebrana zostaje wszel-
ka nadzieja. Tam, gdzie czas nie ma znaczenia („Było to w roku... ale mniejsza 
o rok”3), gdzie natura jest nieprzyjazna i wręcz wroga człowiekowi („Ciepłomierz 
spirytusowy Reaumura wskazywał 35 stopni zimna”, SL, 230), tam, gdzie nawet 
nie zostaje zachowana powaga śmierci, gdzie – jak mogłoby się wydawać – nic 
dobrego stać się nie mogło i nie może, następuje spotkanie dwóch wygnańców, 
dwóch samotnych ludzi. Wcześniej może nie wrogów, ale też nie przyjaciół, ta-
kich, którzy właśnie tam, na ziemi, gdzie ludzie nie powinni mieszkać, odnajdują 
wspólnotę, chociaż nie wiedzą o sobie zupełnie nic. Jak się okazuje, to niewiele 
znaczy, ponieważ:

rzeczywistość dziedziny publicznej zasadza się na równoczesnej obecności niezliczonych 
perspektyw i aspektów, w których prezentuje się wspólny świat i dla których nie da się wy-
myślić żadnej wspólnej miary czy wspólnego mianownika. Wspólny świat jest wprawdzie 
gruntem, na którym spotykają się wszyscy, różne są jednak miejsca, jakie zajmują, i czyjeś 
położenie może być tak samo mało zbieżne z położeniem innego, jak umiejscowienie dwu 
przedmiotów. Bycie widzianym i słyszanym przez innych czerpie swe znaczenie z faktu, 
że każdy widzi i słyszy z innego miejsca4.

To spotkanie dwóch zesłańców jest niezwykle interesujące, ponieważ dzięki 
niemu narrator może poddać refleksji swe uprzedzenia, zmienić perspektywę 
widzenia  –  pozbyć się uprzedzeń, przestać myśleć stereotypowo, a także zoba-
czyć i usłyszeć, jakże wyraziście, głos innego, poznać jego marzenia, pragnienia, 
wspomnienia. Jest to dla niego szczególnie ważne w tej chwili, w tym momencie 
jego życia, ponieważ Srul wkracza w jego przestrzeń wtedy, gdy wątpi on w istotę 
człowieczeństwa, w sens ludzkiego życia. I dlatego, właśnie dlatego, może przyjąć 
tę perspektywę Innego, która staje się w części jego własną. Czy jednak ją przyj-
muje, czy nie mamy do czynienia z pozorem i ułudą? Czy ten obrazek stworzenia 
wspólnoty, możliwość dialogu, gdy zostaną przełamane i – jak się wydaje – znikną 
bariery dzielące zesłańców (Polaka i Żyda) jest możliwy? Czy takie odczytanie  
Srula z Lubartowa nie jest naiwne? Czy jego zakończenie nie jest tak samo  
gorzkie jak finał Mendla Gdańskiego, którego bohater uświadamia nam, że w po-
czątkowym rozpoznaniu, jakże subtelnie zaznaczonym przez Marię Konopnicką 

3 A. Szymański, Srul z Lubartowa, w: Z jednego strumienia. Szesnaście nowel przez dziesięciu autorów 
z przedmową Elizy Orzeszkowej, Kraków 1905, s. 230. Wszystkie cytaty wykorzystane w niniejszym 
tekście pochodzą z tego wydania – przy następnych cytacjach podawany będzie skrót SL i od-
powiedni numer strony.

4 H. Arendt, Kondycja ludzka, przeł. A. Łagodzka, Warszawa 2000, s. 63–64.
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(„każdy jakby domowy”), najważniejsza jest ta partykuła sugerująca, iż sąd wyra-
żony w zdaniu nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością. Nowela Szymańskiego, 
jak może się zdawać, przynosi bardziej optymistyczne rozwiązanie (dotyczące 
kwestii żydowskiej w XIX wieku), ale czy rzeczywiście?

Dlaczego Srul jest z Lubartowa? Abstrahując od tego, że dość popularnym 
zabiegiem w czasach pozytywizmu było nadawanie takich tytułów powieściom 
i nowelom, które były samym imieniem czy imieniem i nazwiskiem ich bohaterów 
bądź zawierały główną cechę charakteryzującą tychże (na przykład Damian Ca-
penko, Chawa Rubin, Pan Graba, Dziurdziowie, Mirtala, Sylwek Cmentarnik, Zygmunt 
Ławicz i jego koledzy, Panna Antonina, Janko Muzykant, Bartek Zwycięzca), tytuł 
opowiadania Szymańskiego jest tak samo znaczący, jak w przypadku Mendla 
Gdańskiego Konopnickiej. Nie tylko imię głównego bohatera noweli (imię, które 
w tamtych czasach było jednym z synonimów ubogiego, mało znaczącego Żyda –  
Mosiek, Srul) powinno zostać odczytane jako przykład, jako część typowego 
obrazka (czego także dowody mamy bezpośrednio w tekście), pochodzenie 
bohatera również stanowi dla czytelników wyraźny sygnał, jaką konkretnie fi-
gurę chciał przedstawić Szymański. Figura ta jest tak znana, że nie trzeba było 
wielu słów, wielu określeń, by stała się bardzo dokładna, a przy tym zwyczajna, 
codzienna, powszechna:

 
typowy, małomiasteczkowy żyd polski. Kto go widywał w Łosicach lub Sarnakach, ten 
pozna go nie tylko w jakuckich i w patagońskich skórach. Poznałem go przeto od razu. [...] 
Przeciwnie. Z pewną przyjemnością wpatrywałem się w znajome mi rysy [...]. Wszystkie 
najordynarniejsze rysy plemienia żydowskiego, zdaje się, wcieliły się w siedzącą 
obok mnie postać: i gruby, pałkowaty, trochę na bok zakrzywiony nos, i przenikliwe, 
jastrzębie oczy, i broda klinowata, barwy dojrzałego ogórka, i wreszcie czoło niskie, 
grubym włosem okolone, wszystko to posiadał mój gość, lecz, rzecz dziwna, wszystko 
to, razem wzięte, być może, skraszone wyrazem twarzy znędzniałej, tchnącej jakąś 
szczerą otwartością i przyjaźnią, nie sprawiło na mnie w tej chwili złego wrażenia. 
(SL, 234–236)

W noweli trzykrotnie podkreślono, że Srul jest chasydem, dwukrotnie w połą-
czeniu z epitetem „fanatyczny” (za trzecim razem, w finale, Srul staje się „starym 
chasydem”). To także ważna informacja. Dopełnia obrazu bohatera, przekazuje 
istotną wiedzę o postaci handlarza. Właśnie, stereotypowego handlarza, na do-
datek z Lubartowa, z ważnego ośrodka chasydzkiego, w którym nauczał mię-
dzy innymi Dow Ber z Międzyrzecza, uczeń Baal Szem Towa, a po jego śmierci, 
przywódca ruchu chasydzkiego. Polscy inteligenci zainteresowani w drugiej 
połowie XIX wieku kwestią żydowską najczęściej budowali jej obraz na podstawie 
polskojęzycznej prasy żydowskiej, którą tworzyli głównie krzewiciele asymilacji 
w duchu polskim. Przez maskili, czyli zwolenników haskali, bez względu na to, 
czy asymilowali się do polskości, czy też bliższy był im model kultury niemieckiej, 
chasydyzm był postrzegany jako „wytwór żydowskiego mistycyzmu i kwintesen-
cja kabały (»tego nowotworu na ciele judaizmu«), co miało być samo przez się 
wyjaśnieniem wszystkich jego ułomności”5, tak więc był opisywany. Dla prze-
ciętnego mieszkańca miast i miasteczek Królestwa Polskiego (bez względu na 
wyznanie), chasyd był zatem nieuświadomionym, niewykształconym fanatykiem, 
mistykiem zanurzonym w niezrozumiałych tekstach i rytuałach, które właśnie 

5 M. Wodziński, Oświecenie żydowskie w Królestwie Polskim wobec chasydyzmu. Dzieje pewnej idei, 
Warszawa 2003, s. 238.



dlatego lekceważono i wyśmiewano – chasydów nazywano często „fikającymi 
koziołki”, co miało związek z ich modlitwami połączonymi z tańcem, ekspresyjnie 
okazywaną radością czy żywiołowymi ruchami.

Zauważmy, że takie ukształtowanie zarówno obrazu Srula, jak i relacji oraz 
reakcji narratora są dla ówczesnych odbiorców całkowicie zrozumiałe. Na doda-
tek dzięki stereotypowemu wizerunkowi tytułowego bohatera można było nie 
poruszać pewnych kwestii, nie sygnalizować pewnych zjawisk. Były one bowiem 
oczywiste same przez się, odwoływały się do powszechnego doświadczenia, 
obiegowych sądów obecnych w dyskursie.

Zwróćmy jednak uwagę, że w opisie Srula także mamy do czynienia z pewną 
niekonsekwencją. Ma on jednocześnie „wszystkie najordynarniejsze rysy plemie-
nia żydowskiego”, ale narrator wpatruje się w nie z przyjemnością. Twarz Żyda 
nie sprawia „złego wrażenia”, ponieważ jest swojska, przywołuje znajome wspo-
mnienia. Wszystko, co dzieje się tu i teraz, jest w noweli (poza jednym przypad-
kiem – nazwiskiem zmarłego zesłańca, o czym za chwilę) anonimowe. Nieważne 
są czas i miejsce. Przestrzeń, w której rozgrywa się akcja jest niedookreślona, 
zarówno jeśli chodzi o topografię, jak i to najbliższe narratorowi, zajmowane 
i obserwowane przez niego otoczenie, w którym następuje spotkanie. Spotkanie 
przywołuje z kolei bardzo konkretne wspomnienia – nazwy miejscowe w Polsce, 
pory roku – i związane z nimi zjawiska przyrody, zapachy i smaki, konkretne na-
zwy własne („fasola”, „wróble”). W tym przeciwstawieniu sobie dwóch światów, 
tego z przeszłości – Polski, i tego teraźniejszego – Syberii, doskonale mieści się 
Srul. Początkowo niepoznany, do którego mówi się po jakucku, okazuje się on 
elementem swojskim, przyjaznym, pochodzącym ze znanej przeszłości (będącym 
jej reprezentantem, a może raczej łącznikiem, jedynym realnie istniejącym, z nią), 
nabiera cech konkretnych, jednostkowych, własnych i sympatycznych. Srul może, 
mimo najordynarniejszych cech swego plemienia, stać się kimś bliskim, a nawet 
swojskim dzięki szczególnym, specyficznym okolicznościom spotkania dwóch 
zesłańców. 

Śmierć nie tylko podkreśla i przypieczętowuje historyczne znaczenie czyjejś dokonanej 
biografii, lecz ponadto pomaga ona tym najbardziej nieuświadomionym z nas uświado-
mić sobie darmowość i głęboką dziwność życia, darmowość i dziwność, które przeszłyby 
niezauważenie obok niewolników zdrowego rozsądku [...] śmierć w swej niewyobrażalnej 
brutalności, rzuca światło na darmowość oraz pośrednio na arbitralną naturę samego 
stanu bycia pomiędzy początkiem i końcem6.

Śmierć Kurpia Bałdygi (to jedyny element w tekście, który dotyczy Syberii i nie 
jest anonimowy) oraz jego pogrzeb uświadamiają narratorowi nie tylko „dziw-
ność” stanu bycia między początkiem i końcem, dziwność samego życia, ale także 
nieodwracalność, nieuchronność, które same w sobie nie są tak przerażające, 
jak śmierć na Syberii. W tym miejscu bez życia nie tylko nie można oczekiwać 
jakiegokolwiek majestatu towarzyszącego śmierci, ale nawet zachowania jakie-
gokolwiek istnienia ludzkiego w pamięci innych. Twarz trupa z otwartymi oczami 
jest przerażająca dla wszystkich zesłańców, ponieważ w stężeniu zamarzniętego 
ciała dostrzegają strach, który jest ich doświadczeniem, a nie zmarłego: „uparty 
był, jak Kurp, więc wierzył do końca, że wróci nad Narew. Widocznie jednak przed 

6 V. Jankélévitch, „Quoddité” jako niezniszczalna, przeł. M. Jastrzębiec-Mosakowski, w: Wymiary 
śmierci, wybór i słowo wstępne S. Rosiek, Gdańsk 2010, s. 349.
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śmiercią zrozumiał, że tak nie będzie” (SL, 231). Życie jest więc na Syberii równie 
przerażające jak śmierć. Tak samo jak ona jest pozbawione nadziei, nawet tej 
związanej z religią, nie tylko dlatego, że to krawcowa pełni rolę duchownego, 
ponieważ tylko ona zna słowa modlitw i pieśni, ale też dlatego, że po zmarłym 
nie pozostaje nawet grób, a w związku z tym nikt nie wie o jego życiu, cierpieniu 
i zgonie: 

i po chwili tylko mała, świeżo usypana kupka ziemi świadczy o niedawnem jeszcze ist-
nieniu Bałdygi na świecie. Świadczyć jednak będzie niedługo, kilka miesięcy zaledwie; 
nadejdzie wiosna, ogrzana słońcem kupka mogilna roztaje; zrówna się z ziemią, porośnie 
trawą i zielskiem; po roku, dwóch, wymrą lub rozejdą się po świecie szerokim świadkowie 
pogrzebu i choćby cię matka rodzona szukała, nie znajdzie już nigdzie na ziemi! Aleć 
i szukać tu nikt zmarłego nie będzie i pies nawet o cię nie zapyta. (SL, 231)

Nie może więc dziwić, że po powrocie z pogrzebu narrator odczuwa pustkę7, 
pragnie oddać się marzeniom za tym, co choć dawniej codzienne, teraz stało się 
dalekie, mityczne. Można tu mówić o tworzeniu fantazmatu przeszłości, fanta-
zmatu niezwykle bliskiego mickiewiczowskiej frazie z polskiej epopei narodowej: 

Widziałem łany pozłociste, łąki szmaragdowe, lasy starce, dawne dzieje mi szemrzące.  
Słyszałem szum fal  kłosistych, gwar bożych piewców skrzydlatych, howor dębów olbrzy-
mów, hardo wichrom urągających.  I napawałem się wonią tych lasów balsamicznych i tych 
pól kwiecistych, ubarwionych dziewiczą świeżością chabrów niebieskich, krasą wiosny –  
fiołkiem niewinnym. [...] zapatrzony, zasłuchany, nie widziałem i nie słyszałem już 
nic około siebie... (SL, 233)

W ten wyidealizowany obraz przeszłości-polskości wkracza – zakłócając 
go i zaburzając jego piękno – Żyd z najordynarniejszymi rysami swego ple-
mienia. Ten kontrast jest niezwykle interesujący, narrator bowiem ani przez 
chwilę nie zakłada, że może swymi wspomnieniami i uczuciami podzielić 
się z przybyszem. Po pierwsze próbuje go zniechęcić do wizyty, biorąc go (oczy-
wiście) za handlarza i dobitnie zaznaczając, że nie jest zainteresowany towarem, 
jaki kupiec mógł przynieść. Po drugie, gdy już dowiaduje się, że Srul przyszedł 
właśnie po to, aby porozmawiać o emocjach, by podzielić się własnym smutkiem, 
chce mu opowiadać o polityce, a przede wszystkim handlu polskich Żydów8. Do 
tego momentu ich spotkanie jest zderzeniem dwóch perspektyw, nie dlatego, że 
one zaistniały w jakiejkolwiek postaci, ale dlatego, że są założone apriorycznie. 
Założenie to automatycznie implikuje kolejne, że Żydowi jest łatwiej na zesłaniu, 
ponieważ spotyka też innych, rosyjskich Żydów, a także to, że interesować go 
mogą jedynie sprawy przyziemne, przede wszystkim finanse. 

Kontynuując myśl Hannah Arendt przywołaną na początku, położenie obu in-
terlokutorów jest identyczne, ale ta myśl jest tak niewyobrażalna, nie do przyjęcia, 
że automatycznie zostaje odrzucona. Dopiero w chwili dostrzeżenia wspólnego 
doświadczenia, wspomnień, marzeń i oczekiwań pozwala na dialog, na postawie-
nie znaku równości między sobą a Innym, a w jakimś sensie przeniesienie go ze 
sfery przedmiotowej do podmiotowej, gdy Innemu zostaje przyznane prawo do 

7 „[...] nie mogłem oprzeć się ułudnym marzeniom, czyżbym dziś mógł się ostać pokusie? I pokusa 
była silniejszą, i ja sam słabszy niż zwykle” (SL, 233).

8 „[...] pewno chcesz wiedzieć, jak się żydom powodzi, jak handel idzie?” (SL, 238).



takich samych emocji. Podobnie jest, gdy emocje Żyda nie są – jak początkowo 
zakładał Polak – skoncentrowane na kwestiach przyziemnych, ale dotykają sfery, 
która dla zesłańca jest sferą sacrum, sferą przeszłości utożsamionej z wolnością, 
obu wyidealizowanych, obu nieosiągalnych, a przez to bardziej fantazmatycznych.

Żyd dopiero na zesłaniu może stać się elementem „wspólnoty wyobrażonej”9, 
gdy dobitnie ujawni swą przynależność do niej, gdy przejdzie swoisty proces 
weryfikacji, gdy w jakimś sensie umieści się w stworzonej wcześniej przestrzeni. 
Wzruszenie, które ogarnia zarówno narratora-Polaka, jak i Żyda, a dotyczące rze-
czy najprostszych, przypomnienia wesołości i ruchliwości warszawskich wróbli, 
a najpierw nazwy samych ptaków, która zatarła się w pamięci Srula, nie może być 
traktowane jako definitywne porozumienie, jako tworzenie czegoś głębokiego 
i trwałego. Dotyczy ono bowiem sytuacji, którą Arendt formułuje w związku 
z analizą myśli Gottholda Efraima Lessinga:

prześladowani pod presją prześladowań zbliżali się do siebie tak bardzo, że owa „prze-
strzeń pomiędzy”, którą wcześniej nazwaliśmy światem (a która przed prześladowaniami 
istniała oczywiście również między nimi, utrzymując ich we wzajemnym dystansie), po 
prostu znika. Łatwo się wówczas wytwarza swoiste ciepło w stosunkach międzyludzkich10.

Nie można więc uznać tej nici chwilowego porozumienia, która wytworzyła 
się w specyficznych warunkach (nie tylko pragnienia „schronienia się” przed 
rzeczywistością jakucką w marzeniach, ale też pewnej egzaltacji, gdy okazuje się, 
że Żyd rozumie polskość, że brakuje mu jej tak samo jak narratorowi) za dowód 
trwałej zmiany, ponieważ doskonale wiemy, że:

[c]złowieczeństwo poniżanych i obrażanych nigdy, nawet o minutę, nie przetrwało godziny 
wyzwolenia. Nie oznacza to, że jest niczym – to ono bowiem czyni poniżenie znośnym; 
oznacza jednak, że pod względem politycznym jest całkowicie nieistotne11. 

Nie możemy więc założyć, że na przykład asymilacja nie ma znaczenia, że liczy 
się właśnie wspólnota oparta na pewnym zrozumiałym tylko dla jej członków 
kodzie, przede wszystkim językowym – gdy fasola i wróble12 oznaczają (uprasz-
czając) przynależność do niej. To porozumienie dwóch zesłańców jest nietrwałe, 
ulotne. Dodatkowo zauważmy, że to Polak narzuca w tej rozmowie swoją wizję, 
to on dzieli się, a może nawet więcej – „naucza” Żyda, którego nazywa bratem: 

9 Pojęcie to stosuję za Benedictem Andersonem który mówi, że jest to: „wyobrażona wspólnota 
polityczna, wyobrażona jako nieuchronnie ograniczona i suwerenna. Jest wyobrażona, ponieważ 
członkowie nawet najmniej licznego narodu nie znają większości swych rodaków, nie spotykają 
ich, nic o nich nie wiedzą, a mimo to pielęgnują w umyśle obraz wspólnoty. [...] wszystkie wspól-
noty większe od pierwotnej wioski, w której kontakty międzyludzkie mają charakter bezpośredni 
(a może nawet i te), są wspólnotami wyobrażonymi. Różnice między nimi nie polegają na tym, że 
jedne są prawdziwe, drugie fałszywe, lecz na stylu, w jakim są one wyobrażone”. Por. B. Ander-
son, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, przeł. 
S. Amsterdamski, Kraków 1997, s. 19.

10 H. Arendt, Kilka myśli w związku z Lessingiem. O człowieczeństwie w mrocznych czasach, w: eadem, 
Ludzie w mrocznych czasach, przeł. A. Wołkowicz, Gdańsk 2013, s. 28.

11 Ibidem, s. 32.
12 Zwróćmy jeszcze uwagę na fakt, że Żyd zapomina języka, słów, których znaczenie i wagę przy-

wraca mu interlokutor. Brzmienie tych słów ewokuje konkretne obrazy wywołane z zakamarków 
pamięci, ale możliwe jest to tylko wówczas, gdy pojawi się pośrednik, ten „zanurzony” w języku 
(znający jego siłę, w tym poezję narodową), bliższy polskości.
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Więc to o tem pogadać ze mną chciałeś? Więc ty nie myślisz o ludziach, o swej doli cięż-
kiej, o biedzie, która cię gniecie, lecz tęsknisz do słońca, powietrza, ziemi rodzinnej? [...] 
Słuchajże bracie!... (SL, 240) 

Jednak tak może się stać w tym specyficznym miejscu i w tym niezwykłym 
czasie (a może raczej w bez-miejscu i bez-czasie), gdzie nawet fanatyczny chasy-
dyzm i najordynarniejsze rysy, stając się czymś znanym i swojskim, umożliwiają nie 
tylko ciepło, lecz iluzję równości. Czy rzeczywiście? Wszak znów istnieje założenie, 
że Żyd nie mógł poznać tego, o czym słucha, że raczej odczuwa, niż wie, że musi 
mieć pośrednika, a może raczej przewodnika po polskości, że tylko dzięki takiej 
osobie może w niej „jakby” (tu powtórzmy wspomniane przeze mnie wcześniej 
sformułowanie Konopnickiej, które podaje w wątpliwość początkowe rozpoznanie 
czytelnicze) uczestniczyć. 

Nie możemy jednak tej dostrzeżonej protekcjonalności odczytywać jedno-
wymiarowo jako bezprzedmiotowego, bezcelowego poczucia wyższości, po-
nieważ jej istnienie uzależnione jest od konkretnej sytuacji historycznej. Arendt 
zauważa, że w okresie rozkwitu imperializmu ekspansja nie musi być, i często nie 
jest (jak w przypadku Rosji), związana z podbojami terytorialnymi, ale ukazuje 
„zasadniczą polityczną strukturę, a mianowicie próbę podzielenia ludzkości na 
panów i niewolników, na »higher and lower breeds«, czarnych i białych, oby-
wateli i »force noire«”13. W tym kontekście obaj zesłańcy nie tylko znajdują się 
na samym dole struktury społecznej, ale też chwilowo – właśnie ze względu 
na podobieństwo, wręcz jedność swego miejsca w systemie – mogą, a raczej 
powinni mieć te same cele. 

Żydzi – Szymański myśli zapewne podobnie jak Orzeszkowa14 – mogą w tej 
sytuacji stać się sprzymierzeńcami, a ich odejście od polskości może uniemoż-
liwić albo mocno opóźnić odzyskanie niepodległości. Ich deklaracja dotyczą-
ca przynależności narodowej może być więc znaczącym elementem w chwili 
odrodzenia się Polski jako niezależnego bytu państwowego. Tak więc przy-
pomnienie Srulowi o polskim dziedzictwie – językowym i geograficznym –  
wydaje się zrozumiałe, nawet jeśli porozumienie polsko-żydowskie jest chwilowe, 
stworzone dla doraźnych celów. Wówczas bycie mentorem staje się rodzajem zo-
bowiązania, co jest szczególnie dostrzegalne wówczas, gdy uwzględni się pogląd 
Aliny Całej, która uznaje, że w kwestii żydowskiej polscy pozytywiści przemawiali 

13 H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, przeł. M. Szawiel, D. Grinberg, Warszawa 1993, s. 165.
14 Według pisarki (co formułuje zarówno w tekście artykułu o Żydach i kwestyi żydowskiej, jak 

i w późniejszym, niedokończonym O nacyonalizmie żydowskim), Żydzi z Królestwa Polskiego nie 
odczuwali samoistnie potrzeby stworzenia własnego narodu, ponieważ przez asymilację miały 
pojawić się uczucia miłości do ojczyzny (Polski, nawet tej nieistniejącej), związane z odpowiednim 
poziomem edukacji społecznej i obywatelskiej. Tak więc postulat edukacji patriotycznej nie był 
w tamtych czasach niczym niezwykłym. Połączenie dwóch odrębnych kultur w jeden organizm 
dokonywał się w konkretnym działaniu, co dostrzeżemy też w ówczesnych wypowiedziach ży-
dowskich, na przykład w odezwie Ozeasza Lublinera: „wspólne uwięzienie Żydów w cytadelach, 
wspólne wywiezienie Żydów na Sybir, te wszystkie wypadki, zupełnie nieprzewidzianie, prawie 
cudowne, skojarzyły nierozłącznym węzłem Polaków-chrześcijan z Polakami-Izraelitami. Przez 
współudział Żydów na bruku Warszawy w miesiącach lutym i kwietniu roku 1861 nie tylko na-
byli, ale zdobyli oni prawo do tytułu obywatela polskiego. Prawo to Polacy-chrześcijanie z całą 
serdecznością im przyznali”. Udział w walce narodowo-wyzwoleńczej był swoistą nobilitacją, 
zaświadczeniem o polskości. Był on także narodzinami nowej tożsamości, świadomego Polaka-
-Żyda uczestniczącego w życiu społecznym, walczącego z zaborcą i ponoszącego, jak wszyscy, 
konsekwencje swych wyborów. Lubliner pisał też, że wspólna walka jest momentem dla Żydów 
wyjątkowym, ponieważ po raz pierwszy, nie na mocy uchwały ani dekretu, ale ze względu na 
poczucie wspólnoty nastąpiło „nabycie prawa” do obywatelstwa polskiego.



z elitarnej pozycji inteligenckiej oraz reprezentowali chrześcijańsko- i polsko-
centryczny punkt widzenia15, a także gdy przypomnimy, iż dla pozytywistów 
jednostka zawsze stanowiła część znacznie większej całości16. To wspomniane 
zobowiązanie wiąże się nie tylko z otrzymywaniem od tej zbiorowości, ale też 
z dawaniem. Proporcja praw i obowiązków oznacza miejsce w strukturze społecz-
nej – ci, którzy mogą, powinni dawać więcej od innych. To dzielenie się z innymi, 
mniej obdarowanymi przez los, jest też stworzeniem własnego miejsca, pozycji 
w grupie (w tym wypadku narodowościowej):

Gdybyśmy nie byli zobowiązani do spełniania obietnic, nie bylibyśmy w stanie zachować 
własnej tożsamości; bylibyśmy skazani na bezradne i pozbawione kierunku błąkanie 
się w ciemnościach samotnego człowieczego serca, pochwyceni w jego sprzeczności 
i niejednoznaczności – ciemnościach, które może rozproszyć jedynie światło rzucane na 
dziedzinę publiczną za sprawą obecności innych, potwierdzających tożsamość tego, kto 
obiecuje, i tego, kto spełnia obietnice17.

W tym miejscu należy jednak postawić pytanie, co otrzymuje Srul od narratora? 
Czy Żyd nie uczestniczy raczej w pewnym fantazmacie, marzeniu, którego powsta-
nie ma przecież silny związek z aktualnym stanem emocji Polaka [„puściłem wodze 
rozgorączkowanej wyobraźni. Więc i poniosłaż mnie swawolna!” (SL, 232)]. Wizja 
szmaragdowych lasów i pozłocistych łanów, poza funkcją poetycką, nie niesie ze 
sobą wiele. Porozumienie dokonuje się w obrębie fantazmatu – małe, rozkoszne 
wróble bawiące się pod oknem modlącego się Żyda doskonale wzmacniają równie 
cudowną wizję polskiej wsi stworzoną w wyobraźni przez narratora. Polskość staje 
się więc utożsamiona z Arkadią, co utwierdzone jest przekonaniem o połączeniu 
malarskiego krajobrazu z powszechnym dobrem, szczególnie, że przywoływa-
ne obrazy są idealistyczne, wręcz nierealne, nasycone afirmacyjnymi ocenami: 
„nędzy i złości ludzkiej pozbawione”, „piękna i harmonii pełne”, „lasy szumiące 
dawne dzieje”. Narrator nie jest w żadnym razie pośrednikiem z polskością, ale 
przedstawia wyłącznie swą jednowymiarową wizję absolutnego ładu i nieskoń-
czonego piękna. To obraz Polski-Absolutu, który może być jedynie zrozumiały 
dla pragnących widzieć go właśnie w takim, a nie innym kształcie:  

nie wątpiłem dłużej, że żyd stary, chasyd fanatyczny, tęsknił za krajem tak samo, jak i ja, 
że obaj byliśmy chorzy na jedną chorobę; niespodziane takie znalezienie współkolegi 
cierpienia, rozrzewniło mnie wielce [...]. Myślisz o polach, łąkach i lasach, o ich mieszkań-
cach bożych, których w życiu swem biednem nie miałeś nawet czasu poznać dobrze, 
i dziś, gdy obrazy miłe znikają z twej pamięci, boisz się pustki, która cię otoczy, sieroctwa 
wielkiego. (SL, 240)

Arendt, przywołując myśl Lessinga, zauważa, że „rozum wspólny wszystkim 
ludziom jest podstawą człowieczeństwa [...]. To rozum wytwarza prawdziwą 

15 Por. A. Cała, Pozytywizm i pozytywiści, w: eadem, Asymilacja Żydów w Królestwie Polskim (1864–1897). 
Postawy. Konflikty. Stereotypy, Warszawa 1989, s. 216–267.

16 Por. G. Borkowska, Publicystyka Elizy Orzeszkowej jako szkoła myślenia obywatelskiego, w: E. Orzesz-
kowa, Publicystyka społeczna, t. 1, wybór i wstęp G. Borkowska, opracowanie edytorskie I. Wi-
śniewska, Kraków 2005, s. 14 („jednostka do narodu ma się tak jak naród do świata. Jako jednostki 
i jako członkowie narodów uczestniczymy w większych do siebie całościach”).

17 H. Arendt, Kondycja..., op. cit., s. 258.
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unię między dwoma osobami”18. Skoro przywołana przez rozmówców z Syberii 
wizja jest fantazmatem, nie może być mowy o rozumie, powstałe pomiędzy nimi 
porozumienie jest zatem ułudą. Tęsknota i cierpienie powodowane oderwaniem 
od ziemi ojczystej nie mogą być nawet nikłą postawą do tworzenia jedności, 
wspólnoty. Uczestnictwo w polskości sprowadzone zostaje u Szymańskiego nie-
mal do egzaltacji, zaś próba stworzenia wizerunku Żyda, o którego narodowym 
zaangażowaniu świadczyć ma tęsknota za krajobrazem, zdaje się potwierdzać 
tezę o ambiwalencji obrazu postaci starozakonnych w literaturze pozytywizmu, 
gdzie oscylowanie między „obcością” a „swojskością” wyznacza pole dyskursu. 
U Szymańskiego dowodem na „swojskość” nie jest sama obecność Srula na ze-
słaniu – narrator nie zadaje pytania, dlaczego Żyd musiał się tam znaleźć – ale 
chęć jego uczestnictwa w polskich marzeniach. 

18 H. Arendt, Kilka myśli..., op. cit., s. 32.

Stranger to Oneself in a Strange Land

Among Positivist dialogues with the Other, the broadly understood Jewish issue holds a particular 

place. In this discussion numerous antinomic voices are present, forming a peculiar cacophony result-

ing from modified attitudes and an impossibility of renouncing stereotypes as well as continuous 

attempts at positioning oneself to the cultural heritage and relations to both one’s own and social 

experience. The crucial aspect of the Jewish issue in Polish Positivist literature is its distinc-

tive ambivalence, its constant wavering between the concepts of nativeness and otherness. 

Breaking through the second element of this opposition is most often made possible by an 

introduction of the category of the shared fate and by pointing to the similarity of experience 

and emotion. In doing so, the emphasis is upon granting a voice to the Other, to the one unlike 

us, the one considered not so much even as different, but as a misfit. Srul z Lubartowa (Srul from 

Lubartów), Adam Szymański’s short story is a perfect example of the aforesaid ambivalence 

and of a distinctive balancing between biases and stereotypes; it is an attempt at understanding 

and at perceiving the similarity of experiences and emotions.

Translated by Rafał Borysławski
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Kolekcja Muzeum 
Historii Żydów Polskich 
POLIN a wystawa stała 
muzeum Tysiąc lat życia 
żydowskiego w Polsce

Początki Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (dalej MHŻP) sięgają wcze-
snych lat dziewięćdziesiątych XX wieku, jednak budowanie kolekcji rozpoczęto 
dopiero pod koniec ubiegłego stulecia, kiedy zainicjowano prace nad wystawą 
stałą. Jednym z priorytetów tworzenia kolekcji było ocalenie śladów żydowskiego 
życia w Polsce, już wtedy było wiadomo, że planowane przez jego twórców 
narracyjne muzeum nie może się obejść bez oryginalnych przedmiotów 
i historii przez nie opowiadanych. Kiedy brytyjska firma projektowa Event 
Communications włączyła się do prac nad wystawą, jej inicjatorzy byli już 
pewni, że „wielka” historia Żydów w Polsce powinna być także opowiedzia-
na i dopowiedziana przez losy zwykłych ludzi. Ich przeżycia, osobiste histo-
rie odczytywane z należących do nich przedmiotów wzmacniały główny 
przekaz wystawy, przybliżając widzom jej najważniejsze przesłanie – tysiąc lat 
żydowskiego życia w Polsce.

Celem muzeum było więc dotarcie do osób posiadających w domach obiekty, 
fotografie, dokumenty – świadectwa obecności Żydów w Polsce, a jednocze-
śnie poszukiwanie obiektów, które podtrzymają i wzmocnią narrację wystawy. 
Połączenie tych dwóch celów sprawiło, że muzealna ekspozycja ma wyjątkowy, 
osobisty charakter, nie jest to bowiem typowa kolekcja synagogaliów, jakie 
istnieją od lat w muzeach, lecz zbiór pamiątek związanych z historią polskich 
Żydów, rzeczy przekazywanych do muzeum w przekonaniu, że jest to dla 
nich najodpowiedniejsze miejsce. Ponad 90 procent zbiorów stanowią dary –  
pamiątki osobiste, rodzinne dokumenty, fotografie...

Po inauguracji 21 września 2006 roku Programu zbierania pamiątek (PZP) 
w otwieranym tego dnia Ohelu – czyli tymczasowym namiocie wzniesionym 
w miejscu, gdzie planowano przyszłą siedzibę muzeum – proces budowania 
kolekcji nabrał rozmachu. Odzew na ogłoszenia w prasie lokalnej oraz żydowsko- 
-polskiej był ogromny. Jesienią tego roku rozpoczęliśmy też współpracę z insty-
tucjami i środowiskami żydowskimi w całej Polsce, między innymi do akcji infor-
mowania o programie włączyły się gminy żydowskie w Warszawie, Wrocławiu, 

Renata Piątkowska
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN



Poznaniu, Katowicach, Bytomiu, Gdańsku i Bielsku-
-Białej1. Apel został też umieszczony na stronach in-
ternetowych PUSZ, Czulentu, Forum Żydów Polskich. 
W listopadzie 2006 roku zorganizowano również 
spotkania ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku Fundacji Shalom i Stowarzyszeniem Dzieci 

Holokaustu, na których prezentowano założenia i pierwsze efekty akcji zbierania 
pamiątek. W kolejnych latach ukazywały się informacje prasowe, artykuły na temat 
zbiorów muzeum, między innymi w „Rzeczpospolitej”2, „Dzienniku”3, „Gościu 
Niedzielnym”, „Gazecie Stołecznej”4. 

W 2006 roku, po zakończeniu międzynarodowego projektu historii mówionej 
Centropa – świadek żydowskiego stulecia, realizowanego w Polsce przy współpra-
cy MHŻP, muzeum już samodzielnie zainicjowało dwa projekty historii mówio-
nej: Zapisywanie świata żydowskiego w Polsce i Polskie korzenie w Izraelu. W tym 
ostatnim projekcie przeprowadzaliśmy wywiady (w języku hebrajskim i polskim) 
z osobami, które urodziły się w Polsce i obecnie mieszkają w Izraelu. Wartość do-
kumentalna, historyczna i emocjonalna informacji zebranych w tych rozmowach, 
a także zbioru przekazanych do muzeum oryginalnych dokumentów i fotografii 
zgromadzonych w PZP oraz w obu programach historii mówionej okazała się na 
tyle ważna, że choć dotyczy zazwyczaj „małej”, prywatnej historii zwykłych ludzi, 
to wiele pozyskanych wówczas obiektów znalazło się później na wystawie stałej.

Od 2000 roku trwały prace projektowe nad wystawą stałą, prowadzone przez 
zespół naukowców, pracowników muzeum i projektantów z Event Communica-
tions. W 2001 roku przygotowano wstępny projekt wystawy, tak zwany Masterplan. 

1 Informacje ukazywały się w wewnętrznych wydawnictwach gminnych (między innymi „Wieści 
Gminnej” 2006, nr 149) oraz na stronach internetowych instytucji.

2 M. Szczepaniuk, Przedmioty opowiedzą o getcie, „Rzeczpospolita”, 26–27.01.2008, s. 40–41.
3 K. Kobos, Pamiątki wspólnej przeszłości. Muzeum Żydów czeka na dary, „Dziennik”, 25.09.2006,  

s. V; J. Ołdakowski, Zbiórka pamiątek to przełomowy moment, „Dziennik”, 25.09.2006, s. II.
4 T. Urzykowski, Cenna Tora trafiła do Warszawy, „Gazeta Stołeczna”, 10–12.11.2006, s. 10.

Muzeum Historii Żydów Polskich, projekt 
Rainer Mahlamaki, fot. Wojciech Kryński, 
©Muzeum Polin
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Wypracowany wówczas wspólnie program historyczny oraz wstępny projekt 
wystawy stały się ważną częścią dokumentacji przygotowanej dla uczestników 
ogłoszonego w 2005 roku konkursu architektonicznego na budynek MHŻP. 

Po rozstrzygnięciu konkursu architektonicznego oraz powołaniu w 2005 roku 
MHŻP5 w czerwcu następnego roku rozpoczęły się dalsze prace projektowe nad 
wystawą stałą. W kolejnych etapach – Scheme Design oraz Detailed Design (w la-
tach 2006–2011) – naukowcy, kuratorzy galerii oraz projektanci pracowali razem. 
Comiesięczne spotkania pozwoliły na wypracowanie głównej linii narracyjnej 
wystawy, podstawowych przesłań każdej galerii oraz ich poszczególnych części 
oraz odpowiadających im rozwiązań projektowych. W ostatnim etapie (w latach 
2012–2014), kiedy projektowano oprawę graficzną wystawy oraz przygotowano 
scenariusze do projekcji filmowych i interaktywności wystawy, współpracowano 
z firmą Nizio Design International. 

Kiedy pod koniec ubiegłego stulecia zainicjowano prace nad narracją histo-
ryczną wystawy, współpracujący z muzeum naukowcy (prof. Marcin Wodziński, 
dr Marek Urbański, dr Michael Steinlauf) rozpoczęli od roboczego ustalenia kilku 
definicji, kim są Żydzi polscy, gdzie mieszkają itp. Odpowiedzi na te pytania były 
zróżnicowane w zależności od epoki, niektóre pojawiały się dopiero w dalszych 
galeriach, inne były ważne od początku opowieści o żydowskim życiu w Polsce. 
Pozwoliło to nie tylko na ustalenie, kim jest bohater naszej opowieści, ale także 
na przyjęcie założenia, że opowieść będzie się toczyła w historycznych granicach 
Rzeczypospolitej. Celem twórców wystawy było przedstawienie tego, jak na 
ziemiach I i II Rzeczypospolitej powstawała specyficzna wspólnota polskich Ży-
dów, pokazana jako integralna część historii Polski. Mimo że pierwszoplanowymi 
bohaterami opowieści pozostają polscy Żydzi, to dla głównej narracji wysta-
wy ważne są ich relacje z otoczeniem, widziane jako spektrum interakcji –  
od zależności ekonomicznych, politycznych, wpływów kulturowych aż po 
konkurencję, izolację, niechęć i przemoc.

Narracja, choć we wszystkich galeriach podążająca za chronologią, nie jest 
prowadzona w sposób linearny, ale rozwija się na zasadzie chronologiczno-
-tematycznej, by jak najpełniej zarysować mnogość problemów czy pytań 
nurtujących społeczność żydowską zamieszkującą na dawnych ziemiach Rzeczy-
pospolitej. Z jednej strony pozwoliło to na osadzenie narracji w czasie, z drugiej zaś 
umożliwiło prezentację tematów, wątków, które pojawiają się w sposób nieciągły 
lub obejmują długi okres historyczny. W celu przedstawienia tych historycznych 
narracji dobrano odpowiednie treści (dokumenty, postacie, ikonografię) oraz 
wybrano scenerię. Przesłanie i treść wystawy przekazywane są zarówno w formie 
słownej – dokumenty, wspomnienia, cytaty, jak i ikonograficznej – pochodzący 
z epoki język plastyczny oraz staranny dobór oryginalnych obiektów. Najważniej-
sza dla narracji wystawy jest wielość żydowskich punktów widzenia, ponieważ 
w żadnym okresie historycznym nie istniała jedna, powszechna perspektywa 
żydowska.

5 Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jest wspólną instytucją powołaną przez Ministerstwo Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut 
Historyczny. Na mocy umowy trójstronnej podpisanej 25 stycznia 2005 roku przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa oraz Przewodniczącego 
Stowarzyszenia ŻIH, strona publiczna sfinansowała między innymi koszt budowy budynku i jego 
wyposażenia. Stowarzyszenie ŻIH odpowiadało między innymi za sfinansowanie i organizację 
procesu tworzenia wystawy stałej, http://www.polin.pl/pl/o-muzeum (dostęp 15.08.2015).



Zgodnie z przyjętymi zasadami tworzenia wystawy już w trakcie prac projek-
towych MHŻP oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny (które zgodnie 
z umową było odpowiedzialne za stworzenie wystawy stałej) zdecydowały się 
na zakup starannie wybranych eksponatów na wystawę. 

Jednym z pierwszych obiektów był brakteat, jednostronnie bita moneta opa-
trzona hebrajskimi literami6, zakupiony w 2008 roku. Choć w zbiorach kilkunastu 
instytucji w Polsce i za granicą znajdu-
ją się kolekcje brakteatów, to muzeum 
zdecydowało się na zakup własnego eg-
zemplarza. Zdaniem prof. Hanny Zarem-
skiej, autorki galerii Pierwsze spotkania, 
960–1500: 

Galeria opowiada o czasach odległych. Jeśli 
chodzi o pozostałości materialnej kultury 
żydowskiej z tamtej epoki – nie mamy pra-
wie nic. Ale to, co mamy, jest fantastyczne. 
[...] Brakteaty – tysiące srebrnych monet bi-
tych na przełomie XII i XIII wieku; mają one 
inskrypcje w języku hebrajskim, ciekawą 
ikonografię, są bardzo piękne7. 

Nie tylko uroda zdecydowała o tym 
nabytku, lecz przede wszystkim rola, 
jaką ta niewielka, skromna moneta 
pełniła w narracji tej części galerii śre-
dniowiecznej, opowiadającej o grodach 
książęcych na ziemiach władców z rodu 
Piastów, gdzie pod opieką i ochroną księcia osiedlali się Żydzi. Książę udzielał 
Żydom niekiedy prawa do bicia monet, stąd hebrajskie litery na tych monar-
szych monetach. Brakteat pozwolił nie tylko na bogatą opowieść o żydowskich 
mincerzach na książęcych dworach, stał się także punktem wyjścia do pokazania 
relacji między panującymi i ich żydowskimi poddanymi, ujętych w dokumencie 
znanym jako Statut kaliski, wydanym w 1264 roku przez księcia wielkopolskiego 
Bolesława Pobożnego, który przez wieki (ostatnim władcą potwierdzającym 
ten przywilej był Stanisław August) pełnił rolę podstawowej regulacji statusu 
prawnego Żydów w Polsce8.

6 Brakteat, XII/XIII, średnica 18,2 cm, waga 0,316 g, MHŻP-B347.
7 H. Zaremska, Żydzi osiedlali się tam, gdzie mogli pozostać Żydami, http://dzieje.pl/aktualnosci/

prof-zaremska-zydzi-osiedlali-sie-tam-gdzie-mogli-pozostac-zydami (dostęp 3.09.2012).
8 Statut omawia kwestię jurysdykcji nad ludnością żydowską, przyznawał im swobodę religijną oraz 

ustalał zasady, na jakich Żydzi mogli prowadzić działalność kredytową i handel oraz regulował 
stosunki z chrześcijanami. Statut przewidywał kary za zbezczeszczenie cmentarza lub synagogi. 
Znalazły się w nim także zapisy wzbraniające pomawiania Żydów o mordy rytualne. Legislacja 
ta, zatwierdzona w XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego, była później potwierdzana przez 
kolejnych władców Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Brakteat, XII/XIII wiek, ©Muzeum Polin
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Paradisus Judeorum, 1569–1648
W kolejnej galerii od początku prac nad wysta-
wą jej twórcy planowali ekspozycję poświęconą 
postaci wielkiego rabina i nauczyciela Mojżesza 
Isserlesa Remu, jesziwie, książce hebrajskiej oraz 
drukarniom żydowskim działającym na teryto-
rium Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Ponie-
waż w polskich bibliotekach zachowało się stosunkowo mało druków hebrajskich 
z XVI/XVII stulecia, a czas ich eksponowania ograniczają względy konserwatorskie, 
Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny zdecydowało się na zakup kilkunastu 
cennych starodruków, między innymi wydanych w Krakowie – jak Szulchan Aruch 
(Nakryty stół) z 1606 roku, a także w Lublinie – jak Szaarej Dura (Bramy Duren) z 1575 
roku, co pozwala na stałą prezentację (księgi są wymieniane co trzy miesiące) repre-
zentatywnego zbioru wydawnictw hebrajskich z okresu Złotego Wieku.

Miasteczko, 1648–1772
Sercem żydowskiej gminy jest synagoga, w Polsce określana także mianem bożnicy. 
W centrum narracji galerii Miasteczko znajduje się synagoga, której dach i sklepienie są 
stworzonym przez muzeum „obiektem nowego rodzaju”. Dzięki pracy i zaangażowaniu 
Handhouse Studio, charytatywnej organizacji edukacyjnej ze Stanów Zjednoczonych, 
możliwa była rekonstrukcja dachu i malowideł synagogi w Gwoźdźcu (obecnie Ukraina). 

Nie możemy wprawdzie odzyskać pierwotnych obiektów, ale możemy wskrzesić sztukę 
ich budowy – pisała Barbara Kirshenblatt-Gimblett. [...] To zatem, co jest oryginal-
ne w naszej drewnianej synagodze z Gwoźdźca, to nie XVIII-wieczne drewno czy 
malowidła, lecz raczej wiedza odzyskana w czasie jej rekonstrukcji. Jest to tradycja 
stawiająca wyżej zachowanie wiedzy o tym, jak zbudować świątynię, niż utrwalenie 
oryginalnej substancji zabytkowej [...] To zupełnie odmienny sposób definiowania 
tego, co jest „oryginalne” w obiekcie zabytkowym. W tym znaczeniu sklepienie 
i drewniana konstrukcja dachowa gwoździeckiej synagogi, wznoszące się dumnie 
w przestrzeni Muzeum Historii Żydów Polskich, stanowią jak najbardziej oryginalny obiekt9.

9 POLIN. 1000 lat historii Żydów polskich, red. B. Kirshenblatt-Gimblett, A. Polonsky, Warszawa 2014, s. 167.

Sklepienie synagogi w Gwoźdź- 
cu, fot. Magda Starowiejska, ©Mu- 
zeum Polin



Wyzwania nowoczesności, 1772–1914
Galeria poświęcona długiemu XIX wiekowi jest opowieścią o wchodzeniu spo-
łeczności żydowskiej w zupełnie nową epokę10. W 1795 roku Rzeczpospolita 
Obojga Narodów przestała istnieć jako państwo. Zamieszkujący ją Żydzi stali się 
poddanymi rosyjskimi, pruskimi i austriackimi, co sprawiło, że pojawiło się zróż-
nicowanie tożsamości własnej Żydów, językowo i kulturowo zintegrowanych ze 
społecznością niemiecką czy rzadziej rosyjską.

Nowoczesność przeobraziła i odmieniła życie społeczne, religijne, ekonomicz-
ne Żydów Europy Środkowo-Wschodniej. Na wystawie pokazujemy różnorodność 
dróg i poszukiwań odpowiedzi na pytanie, jak pozostać Żydem w nowoczesnym 
świecie – od „obronnej modernizacji” proponowanej przez ruchy religijne (cha-
sydyzm czy litewskie jesziwy) do podjęcia dialogu z nowoczesnością, ze światem 
i społecznościami, wśród których mieszkali Żydzi. W pierwszej połowie XIX stulecia 
takim ruchem była haskala, w drugiej połowie zaś to między innymi ruch inte-
gracjonistyczny, nowoczesne ruchy polityczne oraz pojawienie się postępowej 
świeckiej tożsamości żydowskiej opartej na wspólnocie narodowej, językowej 
i kulturowej. 

Wiek XIX postawił społeczność żydowską przed kolejnymi ważnymi pytaniami. 
Czy Żydami są jedynie wyznawcy judaizmu? Czy Żydzi są narodem? Czy może 
są wyłącznie grupą kulturową? Jednym z czynników podtrzymania, utrwalania 
czy budowania nowej żydowskiej tożsamości w XIX wieku był wybór języka jako 
symbolicznego języka Żydów. Opisane powyżej strategie „bycia, pozostawania 
Żydami” w nowoczesnym świecie proponowały zróżnicowane wybory. Dla cha-
sydów i ortodoksyjnych Żydów językiem dnia powszedniego pozostał jidysz, na-
tomiast hebrajski był jedynie językiem ksiąg religijnych. Dla zwolenników haskali 
hebrajski był już nie tylko językiem świętym, stawał się także językiem literatury 
pięknej i naukowej, językiem prasy żydowskiej i prywatnej korespondencji. 

Koniec XIX stulecia przyniósł żywiołowy rozwój świeckiej kultury żydowskiej 
w języku jidysz w Europie Środkowej i Wschodniej. Na wystawie pokazujemy 
to na przykładzie prasy jidysz, początków filmu oraz wyjątkowych książek –  
Dramen (Dramatów) Icchoka Lejba Pereca – trzeciego tomu jego Ale werk (Dzieł 
wszystkich)11. Okładkę oraz sześć barwnych frontispisów – zapowiedzi kolejnych 
sztuk – zaprojektował Ber Kratka, student warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. 
Dzięki oryginalnej koncepcji graficznej był to tom wyjątkowy, Hillel Kazovsky 
uważa, że to pierwsza książka w języku żydowskim opracowana graficznie przez 
zawodowego artystę12. Prawdopodobnie to pisarz, gorący orędownik i kolek-
cjoner sztuki żydowskiej zaproponował, by okładkę do Dramen zaprojektował 
Kratka. Spotkanie dojrzałego pisarza i młodego rzeźbiarza było szczęśliwym 
przypadkiem. Wspólnota idei, zgoda, że „trzeba wyjść z getta i widzieć świat, ale 
żydowskimi oczyma [...]”13, sprawiły, iż w osobie Kratki Perec znalazł utalentowa-

10 Autorami tej galerii są prof. Marcin Wodziński i prof. Samuel Kassow.
11 I.L. Perec, Ale werk (Dzieła wszystkie), Warszawa 1910. W tomie znalazło się sześć dramatów: Baj 

nacht ojfn altn mark (Nocą na starym rynku); A mol iz gewen a melech (Był sobie król); Wos in fidele 
sztekt (Co kryją skrzypki); Szwester (Siostry); In polisz ojf der kejt (W przedsionku synagogi); Di goldene 
kejt (Złoty łańcuch). Dzieła wszystkie wydawane były przez warszawskie wydawnictwo Progress 
i nowojorską Internationale Bibliotek. Tom znajduje się w zbiorach MHŻP.

12 H. Kazovsky, C`était l`époque où l`on a commencé à illustrer les livres juives, w: Futur antérieur, l`avant-
-garde et le livre yiddish (1914–1939), ed. N. Hazan-Brunet, A. Ackerman, catalogue de l’exposition, 
Musée d`art et d`histoire du Judaïsm 11.02–17.05.2009, Paris 2009, s. 32–47.

13 I.L. Perec, Czego brakuje naszej literaturze? (1910), przełożyła i przypisami opatrzyła K. Szymaniak, 
„Midrasz” 2010, nr 5 (157), s. 36.
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nego realizatora swoich idei, 
artystę, który twórczo łączył 
wzory zaczerpnięte ze sztuk 
przeszłości ze stylistyką 
współczesności. 

Projekty Kratki nie są do-
słowną ilustracją treści drama-
tów, mają charakter swobod-
nej interpretacji artystycznej, 
zaś twórca, by przekazać ich 
główną ideę czy symbolikę, 
stworzył dla każdego utworu 
osobny język plastyczny. Cha-
rakterystycznym elementem 
jego projektów jest zespo-
lenie stylistyki art nouveau, 
tendencji wczesnoekspresjo-
nistycznych, wzorów sztuki 
orientalnej i synagogalnej. 
W tej syntezie rozmaitych źró-
deł i inspiracji najważniejsze 
dla Kratki było przekazanie 
przesłania każdego dramatu 
a zarazem oddanie ducha na-
rodowego, podkreślenie sym-
bolicznej i ideowej łączności z kulturą i tradycją 
żydowską. Ten stworzony z „żydowskiego punk-
tu widzenia” język miał za zadanie budować 
nowoczesną, świecką sztukę żydowską, w której 
„dawnym skarbom nadano nowe formy”14.

Na żydowskiej ulicy, 1918–1939
Odzyskanie niepodległości i odrodzenie się 
polskiej państwowości postawiło Żydów zamieszkujących dawne ziemie Rze-
czypospolitej wobec nowych wyzwań. Galerię otwiera ekspozycja dotycząca 
pierwszej wojny światowej, która przyniosła rozpad starego porządku i wpłynęła 
bezpośrednio na losy ludzi oraz kształt społeczeństwa.

Nazwa galerii ma związek nie tylko z fizycznym miejscem, gdzie toczyło się 
życie żydowskie. W międzywojniu określenie „ulica żydowska” odnosiło się do 
wszystkich bieżących wydarzeń i problemów społeczności żydowskiej w Pol-
sce. Scenografia galerii nawiązuje do przedwojennej wielkomiejskiej ulicy, która 
mogła się znajdować w Warszawie, Lwowie, Lublinie, Łodzi czy Wilnie i na której, 
obok licznych sklepów, mieściły się kino, teatr, kawiarnia, kiosk z prasą czy słup 
ogłoszeniowy. Wszystkie te elementy stanowią zapowiedź czterech ekspozycji 
tematycznych znajdujących się za ulicznymi fasadami – Kultury i Polityki na par-
terze oraz Życia codziennego i Dorastania na antresoli.

W wielkim mieście świecka, narodowa kultura żydowska zyskiwała możliwość 
rozwoju, tam mieszkali jej twórcy i odbiorcy. Jej głównym językiem był jidysz, 

14 Ibidem.

Ber Kratka, okładka tomu Dramen 
(Dramaty) Icchoka Lejba Pereca, 
Warszawa 1910, ©Muzeum Polin



język codzienny wschodnioeuropejskich 
Żydów. Na wystawie znajdujemy więc 
opowieść o żydowskich pisarzach i ich 
klubie na Tłomackiem 13 oraz wiernych, 
zapalonych czytelnikach, o ukazującej się 

w masowych nakładach prasie codziennej w jidysz (ale także o tej wydawanej po 
polsku i hebrajsku), o jidyszowym teatrze i jego gwiazdach oraz o filmie. W mię-
dzywojennej Polsce na przykładzie przemysłu filmowego pokazujemy, jak działała 
„trzecia przestrzeń” (third space), w której „grupa mniejszościowa funkcjonuje jako 
zmarginalizowana, lecz zarazem akulturyzująca się, a jej członkowie mogą być 
aktywni w obu kulturowych obszarach – większościowym i mniejszościowym”15. 
Za punkt wyjścia do tej części wystawy posłużył album Feliksa Matuszelańskiego, 
operatora pracującego w znanej wytwórni filmowej Leo Film16. Wśród współ-
pracowników wytwórni znalazło się wiele ważnych postaci międzywojennego 
filmu, reżyserów, operatorów, aktorów, chrześcijańskich i żydowskich Polaków. 
W tym osobistym albumie znajdują się zdjęcia (między innymi Marii Hirszbein, 
właścicielki wytwórni), pamiątkowe wpisy i dedykacje (między innymi Jadwigi 
Smosarskiej, Henryka Warsa, Nory Ney, Toli Mankiewiczówny, Stefana Jaracza, 
Tadeusza Fijewskiego, Seweryna Steinwurzla). Album jest także cennym doku-
mentem życia filmowego, chociażby ze względu na fotosy z planów, wycinki 
prasowe oraz zaproszenia na premiery. 

15 M. Silber, The function of Kazimierz as «lieu de mémoire» in Yiddish film in interwar Poland, w: Jewish Artists 
and Central-Eastern Europe, ed. J. Malinowski, R. Piątkowska, T. Sztyma-Knasiecka, Warszawa 2010,  
s. 64, cyt. za: E. Prokop-Janiec, Pogranicze polsko-żydowskie. Topografie i teksty, Kraków 2013, s. 36.

16 Album pamiątkowy Feliksa Matuszelańskiego, 1927–1939, karton, 34 x 24 x 3,5, MHŻP-B219/2. 
Dar Ireny Matuszelańskiej, siostry Feliksa.

Album Feliksa Matuszelańskiego, 

1927–1940, fot. Piotr Jamski
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Zagłada, 1939–1945
Galeria Zagłada rozpoczyna się z niemiecką inwazją na Polskę i obejmuje okres 
drugiej wojny światowej. Jej twórcy, prof. Barbara Engelking i prof. Jacek Leociak, 
chcieli oddać głos ofiarom Zagłady, dlatego ich los przekazany jest przez cytaty 
z dzienników, dokumentów, relacji z epoki. Wykorzystanie w wystawie oryginal-
nych obiektów, zwłaszcza w części poświęconej ukrywaniu się po tak zwanej 
aryjskiej stronie, wzmacnia przekaz, pozwala dotrzeć do trudnej, dramatycznej 
rzeczywistości zmuszającej do ukrywania siebie i swojej żydowskiej tożsamości. 
Szachy z drzewa kasztanowego17 Pola Najder wyrzeźbiła w bunkrze, w którym 
wraz z mężem Marcelim oraz ośmioma innymi mężczyznami ukrywała się po 
likwidacji kołomyjskiego getta. Gra w szachy, obok słuchania radia, były jedyną 
rozrywką pozwalającą przetrwać trudny, pełen lęku i napięcia czas spędzony 
w kryjówce. Natomiast doświadczenie 18 miesięcy spędzonych w bunkrze w obej-
ściu Andrzeja Śliwiaka utrwalił w dzienniku Marceli18. 

Kiedy wybuchła druga wojna światowa, Joasia Majerczyk miała osiem lat 
i mieszkała z rodzicami w Łodzi. W grudniu 1939 roku dziewczynka z mamą 
przeniosły się do Warszawy, ojciec był już wtedy w na terenach zajętych przez 
Związek Radziecki. „Matka postanowiła, że nie pójdziemy do getta, więc wysta-
rała się o aryjskie papiery” – opowiadała w 2007 roku w wywiadzie udzielonym 
muzeum. „Matka [...] szukała dla mnie jakiegoś miejsca, gdzie mogłabym się 
przechować”19 – Joasię udało się umieścić w zakładzie dla sierot prowadzonym 
przez siostry Zgromadzenia Najświętszej Maryi Panny w Chotomowie. Mama 
odwiedzała ją co tydzień, przywożąc jedzenie. W czasie tych wizyt często robiła 
zdjęcia córce, innym wychowankom, siostrom. Ocalone fotografie Majerczyk 
przekazała do zbiorów muzeum20.

W galerii nie ma ekspozycji dotyczącej wyzwolenia, twórcy wystawy 
chcieli, by zwiedzający opuścili tę przestrzeń z przekonaniem, że Zagłada 
nie miała szczęśliwego zakończenia. Dlatego o końcu wojny opowiada inna 
niezwykła, choć na pozór niepozorna pamiątka – kalendarzyk „strychowy” 
Celiny Glücksberg. W latach 1943 i 1944, gdy Celina ukrywała się w Łucku 
(obecnie Ukraina), na wizytówkach Anieli Sarnawskiej wyrysowała ołówkiem 
kalendarz21, na którym zaznaczała mijające dni. Przy niektórych datach wpisywała 
nazwy miast, do których dotarł front. Ostatni skreślony w tym kalendarzu dzień 
to 2 lutego 1944 roku – dzień wyzwolenia Łucka spod okupacji niemieckiej. 

Powojnie, od 1944 do dziś
Ostatnia galeria to miejsce, w którym najmocniej przemówili pojedynczy bo-
haterowie, w której ludzie i ich historie są równie ważne, a w wypadku Marca 
1968 roku ważniejsze niż polityczne tło i przebieg prowadzonej przez polskie 

17 Szachy (32 pionki i figury szachowe), 1943, drewno kasztanowca, MHŻP–D132/1–32. Depozyt 
Tomasza Najdera, syna Poli i Marcelego Najderów.

18 M. Najder, Rewanż, oprac. M. Janczewska, Warszawa 2013. Dziennik, wraz z fragmentami zapisków 
Poli Najder, to kolejna publikacja Fundacji Ośrodek Karta z serii Żydzi Polscy.

19 Opracowany przez Martę Cobel-Tokarską tekst wywiadu oraz zdjęcia przed prezentacją na wy-
stawie stałej MHŻP pokazane były na wystawie Wojenne rozstania: Wojenne rozstania / Separated 
by War, red. E. Lewczuk, kat. wyst., Muzeum Historii Polski, 11.11.2009–12.01.2010, Warszawa 2009, 
s. 82–83.

20 Fotografie w zbiorach muzeum, MHŻP-B337/1-8.
21 Kalendarzyk „strychowy” Celiny Glücksberg, papier/rękopis, 9,8 x 5,5, MHŻP–B35/a–b. Dar Jana 

Grądzkiego, wnuka Celiny Glücksberg.



władze antysemickiej kampanii, w której próbowano 
skompromitować wolnościowe wystąpienia studentów 
i inteligencji, zarzucając im uleganie manipulacjom „sy-
jonistów”, czyli Żydów. Antysemicka kampania marcowa 
atakuje z ekranów i głośników, ale dla autorów galerii –  
dr Heleny Datner i prof. Stanisława Krajewskiego – waż-
niejsza jest spowodowana nią fala emigracji, która zilu-

strowana została losami przedstawicieli różnych pokoleń. 
To dzięki osobistym dokumentom, prywatnym pamiątkom, dziełom sztuki 

mogliśmy pokazać atmosferę Marca oraz poprzez nie opowiedzieć o losach tych, 
którzy wyjechali i którzy zostali. Zdjęcia rodzinne, zeszyty, szkolny pamiętnik  
i dziecięce książeczki zabrała ze sobą do Szwecji Anna Trachtenherc22, a marcowe 
losy lekarki Wery Lechtman23 i Józefa Hurwica, prof. Politechniki Warszawskiej 
usuniętego z pracy w 1968 roku, pokazane są przez ich dokumenty osobiste 
i urzędowe pisma. Natomiast tak zwany dokument podróży Juliana Berengauta24 –  
mówiący, że jego właściciel nie jest obywatelem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej –  
stanowi świadectwo hańby ówczesnych władz, które pozbawiły obywatelstwa 
i zmusiły do emigracji około 13 tysięcy polskich Żydów. Okoliczności wyjazdu, 
ówczesną rzeczywistość świetnie ukazują spisy ubrań, przedmiotów i książek 
zabieranych przez rodzinę Borejdo w tułaczą drogę25. Natomiast losy młodego 
artysty Teodora Boka przedstawiamy za pomocą jego rzeźby Zając26, którą przed 
wyjazdem z Polski podarował przyjacielowi Andrzejowi Bieńkowskiemu. Jeden 
z obrazów malarza Artura Nachta-Samborskiego, przekazany w darze przez ro-
dzinę artysty27 oraz dopełniony zdjęciami i dokumentami, zaświadcza o jego 
marcowych losach – wyrzuceniu z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (pod 

22 Spuścizna rodziny Trachtenherc, MHŻP-B419/1-26.
23 Dyplom lekarski ze zdjęciem Wery Lechtman, wydany przez Akademię Medyczną w Warszawie 

w 1964 roku, wraz z poświadczeniem autentyczności z 11 lipca 1969 roku, MHŻP-B108.
24 Dokument podróży Juliana Berengauta, MHŻP-B111.
25 Spis mienia rodziny Borejdo w związku z wyjazdem do Izraela, 16 luźnych kart maszynopisu, 

MHŻP-B109.
26 Teodor Bok, Zając, 1973, drewno, wys. 64 cm, MHŻP-D223. Depozyt Andrzeja Bieńkowskiego.
27 Artur Nacht-Samborski, Portret kobiety wśród liści, ok. 1966, olej, płótno, 85 x 70, MHŻP-A68. Dar 

rodziny artysty.

Szachy z drzewa kasztanowe-
go wyrzeźbione przez Polę 
Najder, fot. Piotr Jamski
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pretekstem przejścia na emeryturę) tego wiel-
kiego artysty. Ewa Kuryluk dzieliła swoje życie 
między Polskę i świat. Jej obraz Egzekucja z cyklu 
Ekrany28, podarowany przez artystkę MHŻP, jest 
nieoczywistym na pierwszy rzut oka komenta-
rzem do ówczesnych wydarzeń.

W przekonaniu wielu Marzec 1968 roku był końcem historii Żydów w Polsce. 
Choć jak się okazało po latach rozdział wspólnej historii nie jest zakończony, 
to wystawa stała pokazuje go już nie przez oryginalne pamiątki, lecz filmowe 
wywiady czy nagrane wypowiedzi członków społeczności żydowskiej w Polsce.

28 Ewa Kuryluk, Egzekucja, 1970, akryl, płyta pilśniowa, 91 x 91, MHŻP-A23. Dar autorki.

Ewa Kuryluk, Egzekucja z cyklu 
Ekrany, 1970, fot. Piotr Jamski



Tak zwany dokument podróży Anny 

Trachtenherc, stwierdzający, że „po-

siadacz niniejszego dokumentu po-

dróży nie jest obywatelem polskim”, 

1969, fot. Piotr Jamski

Julian Tuwim, Słoń Trąbalski, Warsza-

wa 1949. Książeczka zabrana przez 

Annę Trachtenherc na emigrację,  

fot. Piotr Jamski
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Na wystawie stałej Muzeum Historii Żydów Polskich nie próbujemy odtwarzać 
przeszłości29. Nasza opowieść, dzięki niedosłownemu pokazaniu ówczesnej rze-
czywistości, przybliża charakter epoki, który przywołujemy za pomocą oryginal-
nych obiektów, projekcji filmowych czy interaktywności pozwalających szerzej 
przedstawić dany temat. Oddajemy głos wybranym postaciom z przeszłości 
i teraźniejszości, dopełniamy artefaktami i choć dodajemy swój komentarz, to 
ich opowieść jest najważniejsza. 

29 O wystawie zob. POLIN. 1000 lat historii Żydów polskich, op. cit.

Collection of the Museum of the History of Polish Jews Polin and the Core 
Exhibition “1000 Year History of Polish Jews”

The idea of the Museum emerged at the early 1990s but the building of the collection started 

much later when the works on the core exhibition had started. One of the main goals for gathering 

historical memorabilia was saving the traces of Jewish life in Poland. When the British design com-

pany Event Communications joined the creators of the project of the museum, they were sure that 

1000 Year History of Polish Jew cannot be told without original objects and the story told by them. 

During the works on the exhibition one of the important principles was to treat the history of all 

Polish Jews, not just heroes or elites. Personal stories support the main message and the historical 

narration we take from personal stories, historical records, objects, images, film or sound.

Translated by Renata Piątkowska
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Różewicz i Zagłada

Podstawowym zagadnieniem, wokół którego obracają się teksty zamieszczo-
ne w tomie Niepokoje. Twórczość Tadeusza Różewicza wobec Zagłady pod redakcją 
Piotra Krupińskiego, wydanym przez Żydowski Instytut Historyczny1, jest to, czy 
Różewicza można nazwać poetą Holokaustu. Większość autorów przywołuje 
i odnosi się do stwierdzenia, które padło z ust Marii Janion w jej laudacji wygło-
szonej z okazji wręczenia poecie nagrody literackiej w 2000 roku, opublikowane 
później w tomie Do Europy – tak, ale razem z naszymi umarłymi: „Różewicz zrodził 
się jako poeta Holokaustu”2. Kilkanaście lat temu w polskiej różewiczologii mniej 
lub bardziej otwarcie zaczęto zajmować się kwestią usytuowania twórczości 
autora Niepokoju wobec Zagłady. Zastąpiła ona niejako oczywistą i zbanalizo-
waną już dzisiaj konstatację występującą we wcześniejszych odczytaniach, 
wskazującą wojnę jako podstawowe doświadczenie, z którego zrodziła się 
ta twórczość i która jest najważniejszym jej punktem odniesienia. Młodsi 
badacze mają prawo nie pamiętać czasów, w których temat Zagłady był nie-
obecny lub zaledwie sygnalizowany nie tylko w interpretacjach dotyczących 
Różewicza, ale w ogóle w polskim dyskursie literaturoznawczym. Sama na 
swoich studiach polonistycznych nie spotkałam się z sugestią, ażeby tego 
poetę zaliczać do twórców literatury Holokaustu. 

W prezentowanym tomie padają odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się 
działo. Badacze wskazują na szereg przyczyn nieobecności Zagłady w pracach 
poświęconych Różewiczowi. Po pierwsze związane jest to z przemianami, jakim 
podlegała refleksja o Holokauście w polskim dyskursie publicznym, z polityką 
historyczną władz PRL-u. Po drugie temat ten u Różewicza funkcjonuje w dość 
niejednoznaczny sposób. Jawne występowanie tego zagadnienia można bez 
wątpienia potwierdzić w nielicznych utworach, ale nasila się ono dopiero od 
tomu Płaskorzeźba z 1991 roku. Sprawę komplikuje także sposób interpretowa-
nia obecnych we wcześniejszych utworach motywów wojennych w kontekście 
Zagłady. Po trzecie wreszcie kwestią sporną pozostaje kontekst biograficzny 
i domniemane – wciąż jedynie dla niektórych –  żydowskie pochodzenie Tade-
usza Różewicza. Sugestia taka pojawiała się już we wcześniejszych monografiach,  

1 Niepokoje. Twórczość Tadeusza Różewicza wobec Zagłady, red. P. Krupiński, Warszawa 2014; pu-
blikacja została zainspirowana sesją naukową, która odbyła się 22 maja 2013 roku w siedzibie 
Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie.

2 M. Janion, To, co trwa, w: eadem, Do Europy tak, ale z naszymi umarłymi, Warszawa 2000, s. 239–240, 
cyt. za: B. Przymuszała, Negatywy. Poezja Tadeusza Różewicza wobec Zagłady, w: Niepokoje...,  
op. cit., s. 157.

Tatiana Czerska 
Uniwersytet Szczeciński



między innymi u Tadeusza Drewnowskiego w jego Walce o oddech3. Obecnie 
rodzi się jednak pokusa, by kontekstowi biograficznemu nadawać najważniejsze 
znaczenie. O ile bowiem obecność samego kontekstu Zagłady dziś już nie budzi 
wątpliwości, o tyle ścisłe wiązanie jej źródeł z problemem tożsamości poety z Ra-
domska polaryzuje stanowiska badaczy, stwarzając pole do interesujących dyskusji.

Mamy zatem artykuły, w których żydowskie pochodzenie, jego maskowanie, 
problemy z tożsamością i strach przed jej ujawnieniem będą wskazywane jako 
fundament kształtowania się poetyki i filozofii Różewicza. Tym interpretacjom 
patronuje przede wszystkim Aleksandra Ubertowska przywoływana w większości 
artykułów4. Na przeciwległym biegunie znajdą się teksty polemizujące z takim 
jednoznacznym oraz zdaniem autorów zbyt pochopnym i upraszczającym wi-
dzeniem  wpisującym twórczość Różewicza w literaturę Holokaustu. Pomiędzy, 
a może obok tej dyskusji umieścić należy autorów, którzy pomijają kontekst 
biograficzny, nie negując go, ale też nie przypisując mu nadrzędnego znaczenia, 
nadają Zagładzie w twórczości autora Płaskorzeźby wymiar uniwersalny.

Tom otwiera artykuł Topografia „Niepokoju” – w czterech odsłonach redaktora 
całości Piotra Krupińskiego, który zauważa, że pytanie, jak pisać o Zagładzie, 
obecnie należałoby zastąpić kwestią, jak pisać o pisaniu o Zagładzie. Szczeciński 
badacz skupił swoje rozważania wokół tytułowego „niepokoju”, któremu to słowu 
Różewicz pozostał wierny przez 70 lat:

Przemierzając ten wciąż rozrastający się wielopiętrowy labirynt, jaki stanowi współcze-
sna różewiczologia (ufamy, że naszą książką udało nam się dobudować istotny korytarz), 
odnieść można wrażenie, że to właśnie niepokój jako swoista metaformuła jest ową nicią, 
która pozwala ściśle powiązać ze sobą kolejne etapy tej niezwykle przecież zróżnicowanej 
wewnętrznie twórczości5. 

Krupiński przywołuje jeszcze jedną odmianę, jak to nazywa, „kartografii nie-
pokoju”: zestawia Różewicza z innym artystą, który taki sam tytuł nadał swojemu 
cyklowi rysunków. To Ryszard Apte, niemal rówieśnik poety z Radomska. Pamięć 
o nim zawdzięczamy Henrykowi Voglerowi, pierwszemu monografiście Różewi-
cza. Był on więźniem obozu koncentracyjnego w Stalowej Woli i świadkiem śmierci 
Aptego. Za zgodą Fundacji Korporacja Ha!art w prezentowanym tomie udało 
się zamieścić opublikowane w książce Apte. Niedokończona opowieść6 faksymile 
dwóch rysunków z zeszytu artysty, składające się na cykl Niepokój.

Pytanie o  miejsce, z którego Różewicz mówi o Zagładzie, zadaje Tomasz Żu-
kowski w swoim tekście Biografia z piętnem. Autor podkreśla, że jest to jedno-
cześnie pytanie „o warunki wypowiadania w polskiej kulturze doświadczenia 
innego niż większościowe”7. Podejmuje w tym celu analizę opowiadania-autofikcji 
Drewniany karabin z 2002 roku, a więc opublikowanego w późnym okresie twór-
czości. W utworze tym kontekst Zagłady pozostaje w sferze niedopowiedzenia, ale 
badacz zastanawia się nad sensem przemilczeń dających się zauważyć w tekście 

3 Zob. T. Drewnowski, Walka o oddech. O pisarstwie Tadeusza Różewicza, Warszawa 1990, s. 38: 
„Matka, Stefania Maria, pochodziła z żydowskiej rodziny Gelbardów”; badacz jednak nie łączy 
twórczości Różewicza z Holokaustem.

4 Zob. A. Ubertowska, Świadectwo – trauma – głos. Literackie reprezentacje Holokaustu, Kraków 2007.
5 P. Krupiński, Topografia „Niepokoju” – w czterech odsłonach, w: Niepokoje..., op. cit., s. 14.
6 Zob. P. Głuchowski, M. Kowalski, Apte. Niedokończona powieść, Kraków 2010.
7 T. Żukowski,  Biografia z piętnem. O „Drewnianym karabinie” Tadeusza Różewicza, w: Niepokoje..., 

op. cit., s. 32.
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opowiadania. Czy niewypowiedziany strach bohatera jest spowodowany dono-
sem o jego działalności w konspiracji? Czy może jest spowodowany zagrożeniem 
ze strony sąsiadów, a donos dotyczy jego żydowskiego pochodzenia? Historia 
radomszczańskiej społeczności z okresu okupacji nie znalazła miejsca w Drewnia-
nym karabinie – Żukowski przytacza ją na podstawie dostępnych dziś materiałów 
historycznych. O Żydach w opowiadaniu Różewicza dowiadujemy się bowiem 
pośrednio i marginalnie; według autora analizy Inny został przemilczany, a historia 
dyskryminowanych stała się drugorzędna w stosunku do opowieści o Polakach. 
Drewniany karabin to według Żukowskiego opowieść „słaba”, zanikająca, o Innym 
dyskryminowanym w kulturze większościowej. Co więcej, dowodzi to – zdaniem 
badacza – istnienia dwóch odrębnych kodów:

Pierwszy i narzucający się z siłą oczywistości to kod większościowy, wydobywający walkę 
o niepodległość. Drugi to kod dla wtajemniczonych, obeznanych z dyskryminacją i do-
świadczeniem inności, którzy są w stanie wychwycić i zrozumieć rozrzucone w tekście 
ślady. Sens tak rozumianej historii pozostaje jasny jedynie dla zamkniętego kręgu osób 
o podobnych przeżyciach i nie przedostaje się do świadomości grupy dominującej. Istnie-
nie dwóch odrębnych kodów zapobiega spotkaniu obu opowieści. Narracja dominująca 
zostaje w ten sposób zabezpieczona przed wiedzą o innym i jego losach8.

Żukowski znajduje w opowieści odniesienie do aktualnych w Polsce sporów o to, 
kto jest tak zwanym prawdziwym Polakiem. Konkluzja artykułu jest zgodna z tym, 
co pisze w swoich pracach Aleksandra Ubertowska – pod presją społeczności,  
piętnującej żydowskie pochodzenie, ze względu na społeczną przemoc 
większości Różewicz uciekał od niechcianej tożsamości, maskował ją, wy-
bierając język ezopowy, tak jak w opowiadaniu Drewniany karabin. Żukowski 
ma świadomość zagrożeń, jakie niesie jego interpretacja:

Czytając ten tekst, można odnieść wrażenie, że zakładam Różewiczowi opaskę 
z gwiazdą Dawida, jeszcze raz piętnuję go wbrew jego woli, narzucam mu tożsa-
mość, do której się nie poczuwał i której nie wybrał. Nawet jeśli przyjąć, że w Drewnianym 
karabinie Różewicz gra przenikaniem losów bohatera-narratora i własnej biografii oraz 
stanowiska narratora i własnego – autorskiego – sposobu widzenia rzeczywistości, trzeba 
przecież pamiętać, że w całym tekście nie pojawia się ani razu stwierdzenie o żydowskiej 
tożsamości Tadejusa. Różewicz wyraźnie powstrzymuje się przed tożsamościowymi de-
klaracjami. Z jednej strony należy ten gest uszanować, z drugiej – przemyśleć jego sens9. 

Kwestia żydowskiego pochodzenia i kontekst biograficzny stanowią oś, wokół 
której buduje swoje rozważania Beata Przymuszała. Poznańską badaczkę zasta-
nawia, jak to możliwe, że przez pół wieku nikt nie zajął się problematyką Zagła-
dy w twórczości autora Niepokoju. Przymuszała bardzo szczegółowo analizuje 
problem wieloletniej niewidoczności tematu Zagłady u Różewicza, wskazując 
z jednej strony na przyczyny polityczne, odgórne sterowanie zakresem badań 
naukowych, z drugiej – na specjalny sposób pisania o Zagładzie (w tym miejscu 
autorka powołuje się na ustalenia Żukowskiego i Ubertowskiej). Stawia pytanie 
o granice ingerencji w prywatność – nieodczytanie/niedoczytanie wątków ho-
lokaustowych może wynikać z ostrożności badaczy, by nie naruszyć tej sfery, 

8 Ibidem, s. 44.
9 Ibidem, s. 50.



której nie chciał ujawniać sam twórca. Autorka szkicu Negatywy. Poezja Różewicza 
wobec Zagłady cytuje obszernie listy poety z lat 1968–1970 adresowane do Pawła 
Mayewskiego, pisane w dramatycznym okresie wydarzeń marcowych. Kontekst 
ten pozwala jednoznacznie interpretować ujawniający się w tej korespondencji 
lęk przed naznaczeniem. Warto przytoczyć cytowane w artykule fragmenty:

Panie Pawle, nie opisuję szczegółów przeżyć ostatnich miesięcy. Nie mam siły. Ale też 
uważam to za zbędną czynność. Moja samotność pogłębiła się. [...] Żyję zamknięty – tam-
tym wstydem, pogardą. Piszę ten list tylko do Pana – proszę mieć świadomość, że nawet 
Żonie go Pan nie przeczyta.

[list z 28 maja 1968]

Podobnie jak kiedyś z Paryża, piszę teraz – i proszę, aby Pan ten list zniszczył. To śmiesz-
na mania i kompleksy, ale żyję teraz wyłącznie w „towarzystwie” wszelkiego rodzaju 
kompleksów. [...] Myślałem o tym, czy mógłbym się zdecydować na opuszczenie Polski. 
Nigdy. Wolałbym... co bym wolał? To wszystko jest takie trudne, ciemne, niemożliwe do 
wyjaśnienia. Wiem jedno, że nigdy nie „opuszczę” – Radomska, Gliwic, Wielunia. Przeży-
łem wstrętne, poniżające historie. Nie uważam, że to moja zasługa, że zostaję. Czasem 
nie było czym oddychać.

[list z maja 1970?]

Szkoda, że Pan tu przy mnie nie siedzi, może bym Panu wreszcie opowiedział, jakie to rany 
„otwierają” się ciągle, jakie upiory mnie straszą. A może znów bym wszystko przełknął, 
może bym znów „kręcił”, zaciemniał, niedomawiał. Ale zdobędę się na odwagę, taka 
sprawa: często boję się wejść do mojego domu (tam, gdzie mieszkam) [...]. Kiedy widzę, że 
ktoś stoi przed drzwiami domu (np. dozorczyni z sąsiadką), zawracam, krążę 10–15 minut, 
zanim zdobędę się na odwagę i wejdę do sieni mojego domu. Upokorzony, zmęczony. Czy 
wolno mi o tym powiedzieć Żonie (czasem pyta: „co się stało? tak dziwnie wyglądasz?”), 
a ja się boję, po prostu się boję.

[list z 25 maja 1970]10

W dalszej części obszernego szkicu badaczka analizuje wiersze, w których 
występują wątki holokaustowe niedostrzeżone przez wcześniejszych badaczy 
Różewicza: Termopile polskie, Żniwa, Spojrzała w słońce, Życzliwość, Alfa. Nie wszyst-
kie stwierdzenia brzmią jednak przekonująco. Na przykład obraz dołów śmierci 
z wiersza Żniwa miałby odnosić się do Zagłady Żydów, ale autorka zapomina, że 
także Polacy byli zmuszani przed egzekucją do kopania sobie mogił. Zdaniem 
Przymuszały analizowane wiersze to zapis natrętnie powracających obrazów 
i koszmarów typowych dla ocalonych z traumy, która ma u Różewicza egzysten-
cjalny, biograficzny wymiar: „podmiot jest przez nią osobiście dotknięty, jest nią 
naznaczony. Są one przejmującymi zapisami traumy – trwającej, może słabnącej 
momentami, ale nieprzemijającej”11. Jego poezja to jednocześnie próba przeciw-
stawienia się zagładzie Zagłady, „sprzeciwu wobec milczenia i odrzucania tych, 
którzy przeżyli, pamięci po TAMTYM”12.

10 Fragmenty listów pochodzą z książki Tadeusza Różewicza Margines, ale..., Wrocław 2010; cyt. za: 
B. Przymuszała, Negatywy..., w: Niepokoje..., op. cit., s. 163–164.

11 Ibidem, s. 185.
12 Ibidem, s. 183.
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Na przeciwległym biegunie należałoby umieścić tekst Krystyny i Piotra Pie-
trychów Zagłada Żydów we wczesnej poezji Różewicza. Autorzy polemizują z ba-
daczami odczytującymi wczesną twórczość poety jako świadectwo ocalonego 
z Holokaustu, głównie z Aleksandrą Ubertowską i Dariuszem Szczukowskim. Uzna-
ją wysuwane przez nich tezy za nadinterpretację polegającą na odnajdowaniu 
wątków Zagłady tam, gdzie ich nie ma, wynikającą z fascynacji nową perspektywą 
interpretacyjną. Okazuje się, że Szczukowski, interpretując wiersz Równina jako 
przykład świadectwa o Zagładzie, nie cytuje utworu do końca13. Dalszy ciąg nie-
obecny w jego analizie pokazuje, że chodzi nie o Szoah, ale o niemieckie obozy 
dla jeńców radzieckich. Interpretacje Ubertowskiej także budzą wątpliwości na-
tury historycznoliterackiej i metodologicznej. Wbrew tezom gdańskiej badaczki 
Różewicz przywołuje temat Zagłady nie z pozycji Ocalonego, ale jej świadka. 
Przekonuje o tym, zdaniem autorów, statystyka – w wierszach z lat czterdziestych 
odwołania do zagłady Żydów są nieliczne. Co więcej, w interpretowanym jako 
świadectwo Holokaustu wierszu Termopile polskie kształt językowy frazy o zabi-
tym Żydzie w wersji z pierwodruku Niepokoju – „miedzianowłosy żydek” – może 
wskazywać na to, że Różewicz dystansuje się wobec żydowskiej kultury i tradycji. 
Również słynna fraza „furgony porąbanych ludzi” z Ocalonego nie może być, 
wbrew sugestiom Ubertowskiej i podążających za nią badaczy, odczytywana jako 
nawiązanie do zagłady Żydów. Na dowód autorzy szkicu przywołują prozatorskie 
teksty z lat 1958 i 1959, wskazujące na genezę tego obrazu – Różewicz pisze w nich 
o wstrząsie, jakiego doznał na widok wozu z nagimi zdeformowanymi zwłokami 
niemieckich żołnierzy:

Odsłania się więc zaskakująca geneza słynnego zdania z Ocalonego. W jej świetle 
„furgony porąbanych ludzi” wiozły nie Żydów, nawet nie ofiary  hitlerowskich zbrodni, 
ale właśnie hitlerowców, niemieckich żołnierzy. Ten fakt funduje istotną dyrektywę 
lekturową, każe czytać Ocalonego jako wiersz o wojnie w ogóle, o wojnie-rzezi, 
makabrycznym mechanizmie, który redukuje ludzi do „mięsa”, zacierając podział 
na sprawców i ofiary14. 

Korekty w odczytaniach wierszy Warkoczyk oraz Rzeź chłopców, uznawanych 
za utwory o Zagładzie, nakazuje dokonać odkrycie Arkadiusza Morawca. Oka-
zuje się, że poeta włączył do wymienionych utworów dosłowne cytaty z relacji 
więźnia innego obozu w Bełżcu Rudolfa Redera, członka „załogi śmierci”, usu-
wającej ciała z komór gazowych15. Zdaniem Pietrychów Różewicz wpisywał się 
w tendencję do pomijania żydowskiego pochodzenia ofiar hitlerowskich zbrodni, 
która pojawia się w polskim dyskursie publicznym od końca lat czterdziestych. 
Narodziny Różewicza jako poety Holokaustu wiązać należy nie tyle z kontekstem 
biograficznym, ile z przemianą, jaka nastąpiła w myśleniu o drugiej wojnie świa-
towej w Europie i Polsce, kiedy pod koniec XX wieku pamięć o Zagładzie stała 
się jednym z najważniejszych składników europejskiej tożsamości. Odczytywanie 
wczesnej poezji autora Płaskorzeźby jako świadectwa ocalonego z Zagłady – zda-
niem badaczy – jest uległością wobec pokusy, aby na lata czterdzieste nałożyć 
wiedzę i emocje z końca XX wieku. Różewicz w swojej późnej twórczości ulega 

13 Zob. D. Szczukowski, Tadeusz Różewicz wobec niewyrażalnego, Kraków 2008.
14 K. i P. Pietrychowie, Zagłada Żydów we wczesnej poezji Różewicza, w: Niepokoje..., op. cit., s. 94–95.
15 Zob. A. Morawiec, Tadeusza Różewicza wycieczka do muzeum (i biblioteki), „Czytanie Literatury” 

2013, nr 2, s. 20–21.



generalnej przemianie w postrzeganiu drugiej wojny światowej, stąd obecność 
tematu Zagłady w utworach z tego okresu, ale zaciera się u niego wyjątkowość 
Holokaustu wpisanego w ogólny obraz wojny-rzezi.

Kontekst biograficzny w swojej interpretacji pomija Marian Kisiel, wybierając 
odczytanie uniwersalistyczne. Katowicki badacz wychodzi od rozważań nad 
różnicą semantyczną wynikającą z pisowni – użycia minuskuły i majuskuły  – słów 
„Zagłada” i „zagłada”. Nieodłączną częścią Zagłady jest niepamięć o Zagładzie – 
zagłada Zagłady, o czym przekonywał przywołany przez Kisiela Jean Baudrillard. 
Różewicz czyni Zagładę „punktem zerowym” świadomości nowoczesnej kultury, 
nie odsyłając jednak do Holokaustu. Nie zawęża bowiem słowa „zagłada” do 
historii jednego narodu: „S ł o w o »zagłada« jest bowiem samozwrotne, odsyła 
do siebie”16. Zdaniem badacza autorowi Niepokoju, dzięki nadaniu zagładzie 
wymiaru uniwersalnego, zależy na zaakcentowaniu kresu kultury nowoczesnej. 
O zagładzie w twórczości Różewicza można mówić w następujących perspekty-
wach – zagłada języka, zagłada tekstu, zagłada poezji, zagłada biografii, zagłada 
historii, zagłada rzeczywistości:

Zagłada. Ma tyle imion. Jest ta, która zaczęła się wraz z drugą wojną światową. O niej poeta 
mówił wielokrotnie. I jest ta, która jest otwarciem na „krainę bez światła”. Czy upora się 
z nią poeta? A czy upora się z nią nasza kultura?17

Również w tekście Wojciecha Kruszewskiego Rozbite zwierciadło. O funkcji 
wydarzenia Zagłady w poetyckim dziele Tadeusza Różewicza pojawia się teza, że 
twórczość Różewicza nie tyle opowiada o Holokauście, ile o współczesności ufun-
dowanej na Holokauście. Zgadzałoby się to z tymi odczytaniami, które pozwalają 
sprowadzać pisarstwo autora Kartoteki wyłącznie do tematu wojny – poeta opo-
wiada o świecie, który wyrósł na gruzach, tak jak nie opowiada o swojej niewierze, 
ale o braku wiary u współczesnego człowieka. Ponadto pozostaje to w zgodzie 
z rozumieniem poezji jako działalności o etycznym wymiarze oraz poety jako 
świadka, którego obowiązkiem jest wskazywać także na to, co może się stać. 
W ten sposób zostaje w artykule odczytane opowiadanie Wycieczka do muzeum:

Czy jest to opowiadanie o Holokauście? A może raczej jest to opowiadanie o współczesno-
ści ufundowanej na tym wydarzeniu. O społeczeństwie, które bez pamięci, żywej pamięci 
o przeszłych pokoleniach staje się wspólnotą bez właściwości, skazaną na powtórzenie 
wszystkich błędów, wspólnotą, która anonimizuje się, bo traci swoją tożsamość, ufundo-
waną na konkretnym doświadczeniu dziejowym. Jeśli właściwa dla dojrzałej twórczości 
Różewicza diagnoza o kondycji człowieka współczesnego jako anonima ma zostać wła-
ściwie przedstawiona, to należy pamiętać w tych opisach także o tym, że wyrasta ona 
z refleksji nad pamięcią o Zagładzie18. 

Według Kruszewskiego Różewicz, jeśli mówi o Zagładzie, to wypowiada się jako 
komentator teraźniejszości, jak na przykład w poemacie recycling, w którym mowa 
o żydowskim złocie przechowywanym wciąż w szwajcarskich bankach. Zagładę 
poeta rozumie jako wydarzenie zupełnie modyfikujące postrzeganie świata – 

16 M. Kisiel, Zagłada Różewicza, w: Niepokoje..., op. cit., s. 23.
17 Ibidem, s. 29.
18 W. Kruszewski, Rozbite zwierciadło. O funkcji wydarzenia Zagłady w poetyckim dziele Tadeusza 

Różewicza, w: Niepokoje..., op. cit., s. 113.
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nie można jej ograniczyć do wydarzenia historycznego, zamkniętego, bowiem 
dotyka nas współcześnie żyjących. Zwrot w twórczości Różewicza, polegający na 
ujawnieniu się wątków holokaustowych, który zauważają inni badacze, zdaniem 
Kruszewskiego należy rozumieć jako reakcję na polskie dyskusje i spory wokół 
Zagłady, wywołane chociażby książkami Jana Tomasza Grossa. Zagłada u autora 
nożyka profesora to nie tyle temat, ile perspektywa ujmowania świata. Dlaczego 
badacz nadał swojemu tekstowi tytuł Rozbite zwierciadło, wyjaśnia się na końcu:

Różewicz przypomina bohatera baśni Andersena, Kaja, któremu w oku utkwił okruch 
zwierciadła roztrzaskanego przed demony. Patrząc przez to szkiełko na świat, nie może 
otrząsnąć się z przerażenia. Holokaust nie jest w twórczości Różewicza li tylko historycz-
nym faktem, dającym się opisać przedmiotem, lecz formą świata. Czy to wtedy, gdy poeta 
obserwuje zwyczajne życie w powojennym Oświęcimiu, czy wówczas, gdy czyta poezję 
awangardową, czy też wtedy, gdy wsłuchuje się w to, co podają media – wszystko filtruje 
przez pryzmat swojego osobistego doświadczenia, którego nieusuwalnym elementem 
jest Zagłada19. 

Podobnie na problem obecności Holokaustu w twórczości Różewicza spoglą-
da Tomasz Kunz w tekście Róża. Świadectwo, pamięć i imię własne, polemizujący 
między innymi ze wspominaną już tezą Marii Janion głoszącą, że Różewicz zrodził 
się jako poeta Holokaustu. Badacz zgadza się natomiast z Andrzejem Skrendą, że 
wojna jest dla poety z Radomska doświadczeniem granicznym, a Zagłada byłaby 
wypartą i uporczywie nawiedzającą świadomość częścią doświadczenia wojny: 
„Słynny fragment Ocalonego (»widziałem / furgony porąbanych ludzi«) nie 
odsyła przecież do żadnego konkretnego, ujrzanego i zapamiętanego przez 
Różewicza obrazu związanego z Zagładą, ale do archetypicznej, kulturowej 
kliszy oznaczającej »wojenne bestialstwo«”20. To „widziałem” nie oznacza 
naocznego świadectwa, ale należy je rozumieć jako wyraz wspólnoty do-
świadczenia, tak jakby poeta chciał powiedzieć „byłem z wami”. Badacz sięga 
po inny słynny tekst z Niepokoju – poemat Róża. Odczytuje go jako utwór 
o niemożności przywrócenia bezimiennym umarłym utraconej tożsamości w po-
staci imienia własnego. Indywidualna pamięć i jej literackie reprezentacje okazują 
się bezradne. Postać Róży, powracając w utworach z kolejnych tomów Różewicza, 
dokumentuje przeobrażanie się sposobów ujmowania tematyki Holokaustu. O ile 
w Róży z tomu Niepokój nie ma żadnego sygnału żydowskiego pochodzenia bo-
haterki, o tyle w poemacie Równina pojawia się obraz dziewczyny o tym imieniu, 
idącej ulicą Żabią, a taka ulica przebiegała w pobliżu radomszczańskiego getta. 
Po raz ostatni dziewczyna zwana Różą z Radomska pojawia się w poemacie nożyk 
profesora: „»zwałem ją Różą / iż trzeba było nazwać / więc jest nazwana« / jak miała 
na imię / nie pamiętam”21. Bohaterka odzyskuje żydowską tożsamość i miejsce 
pochodzenie, ale ostatecznie traci imię własne, które ginie w niepamięci poety 
i świadka. Jej los zostanie w dalszej części utworu wpisany w biografię rzeźbiar-
ki Aliny Szapocznikow. Poeta w ten sposób ukazuje nieodwracalność Zagłady  
nie tylko jako całkowitego unicestwienia ofiar, ale też pamięci o ich indywidu-
alnych istnieniach, wobec czego jakakolwiek forma językowego upamiętnienia 
pozostaje bezzasadna.

19 Ibidem, s. 129.
20 T. Kunz, Róża. Świadectwo, pamięć i imię własne, w: Niepokoje..., op. cit., s. 148.
21 Ibidem, s. 154.



W historię polskiej literatury o Zagładzie wpisuje twórczość Różewicza Sła-
womir Buryła  w obszernym szkicu Tadeusz Różewicz i Tadeusz Borowski. Początki 
powojennej prozy polskiej o Zagładzie, w którym dowodzi paraleli między poezją 
autora Niepokoju a prozą autora Kamiennego świata. Badacz pyta o początki pol-
skiej literatury Holokaustu, wskazując na jego antycypację w utworach jeszcze 
sprzed 1939 roku. Na ogół przyjmuje się jednak, że zdarzeniem kluczowym była 
likwidacja gett. Autor dowodzi, dlaczego zasadne jest uznanie Różewicza i Borow-
skiego za prekursorów polskiej literatury o Zagładzie. Obaj poszukują „nowego 
języka do wyrażenia hekatomby Shoah”22. Obu łączy też sposób ukazywania kata, 
z pominięciem jego narodowości i odpodmiotowieniem oprawców. Obaj twórcy 
odchodzą także od nurtu lamentu i skargi, obecnych w tekstach o wojnie innych 
autorów. Głosy Różewicza i Borowskiego nie są reprezentatywne dla pokolenia 
Kolumbów, do którego obaj są zaliczani w podręcznikach, to głos „antyheroiczny, 
programowo odcinający się od patosu, od wąskiej polskiej perspektywy [...]”23. Dla 
obu twórców Holokaust to nie tylko dziecko nowoczesności (jak to widział cho-
ciażby Zygmunt Bauman czy interpretatorzy Borowskiego), ale przede wszystkim 
świadectwo upadku cywilizacji Zachodu, jej regresu. Borowski i Różewicz mówią 
w imieniu ocalonych, akcentując własne poczucie winy wobec pomordowanych. 
Za zaliczeniem ich twórczości do literatury Holokaustu przemawia według Buryły 
także występowanie wątków składających się na repertuar tematów typowych 
dla literatury Holokaustu. Za Skrendą i jego pracą Przodem Różewicz24 Buryła 
powtarza, że Zagłada w Niepokoju i Czerwonej rękawiczce występuje „raczej na 
zasadzie aluzji, sieci poszlak i domysłów, śladów domagających się odczytania niż 
bezpośrednich odwołań”25. Autor szkicu przypomina, że pierwszym badaczem, 
który świadomie użył formuły Zagłady w odniesieniu do poezji i prozy Różewicza, 
był Stanisław Burkot26. Badacz nie przekreśla jednak wcześniejszych tradycji czyta-
nia i komentowania Różewicza.  Dzięki współistnieniu ujęcia uniwersalistycznego 
z totalizującym „tragedia Auschwitz nabiera wymiaru wszechogarniającego, 
zawłaszczającego wszystkie inne doznania i prawdy”27.

Robert Cieślak w tekście To, o czym się milczy, czyli niemy krzyk niemożliwej 
pamięci. Poetycka historia reprezentacji jako ślad obrazu Zagłady w twórczości Tade-
usza Różewicza stawia z kolei pytanie o status nienazwanego w poezji Różewicza, 
przypomina, że niewyrażalność uznano za jedną ze strategii świadków Zagłady. 
Zdaniem badacza „przybiera ona formę obrazu ulokowanego w pamięci lub aku-
muluje się jako element konstruowanej przez mediatyzację postpamięci”28. Od-
wołując się do teorii poetyckiej reprezentacji, Cieślak wskazuje na współistnienie 
pamięci i bieżącego doznawania świata. Mówi też o przemianach, jakim podlega 
mówienie o Zagładzie w różnych okresach twórczości Różewicza. Początkowo 
poeta jest świadkiem, a przestrzeń poetycką tworzą obrazy pożogi wojennej. 
Potem staje się tym, który pamięta, ale programowo nie przywołuje przeszłości 
wprost, tak jak w wierszu Bob. W późnym okresie twórczości Różewicz włącza się 

22 S. Buryła, Tadeusz Różewicz i Tadeusz Borowski. Początki powojennej prozy polskiej o Zagładzie,   
w: Niepokoje..., op. cit., s. 64.

23 Ibidem, s. 72.
24 Zob. A. Skrendo, Przodem Różewicz, Warszawa 2012.
25 S. Buryła, Tadeusz Różewicz i Tadeusz Borowski..., op. cit., s. 74.
26 Zob. S. Burkot, Tadeusz Różewicz, Warszawa 1987.
27 S. Buryła, Tadeusz Różewicz i Tadeusz Borowski..., op. cit., s. 76.
28 R. Cieślak, To, o czym się milczy, czyli niemy krzyk niemożliwej pamięci. Poetycka historia reprezentacji 

jako ślad obrazu Zagłady w twórczości Tadeusza Różewicza,  w: Niepokoje..., op. cit., s. 134.
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w nurt dyskusji nad Zagładą. Swoje rozważania Cieślak kończy stwierdzeniem, 
że pamięć i postpamięć Holokaustu stanowią punkty odniesienia, mimo że nie 
zajmują pozycji dominującej w twórczości Różewicza.

Przywołanie fotografii z okładki tomu nożyk profesora (przedstawiającej Pomnik 
Deportowanych w Yad Vashem, w którym wykorzystano autentyczny wagon 
służący do transportów) łączy tekst Cieślaka z artykułem Bartłomieja Krupy Ciało 
Róży. Fotograficzne reprezentacje Zagłady w „nożyku profesora”, skupiającym się 
na analizie całości materiału ilustracyjnego zamieszczonego w tym tomie. To 
właśnie Krupa zwraca uwagę na to, że kiedy w Polsce w drugiej połowie lat osiem-
dziesiątych Zagłada przestaje być tematem tabu, Różewicz milczy jako poeta. 
Przerywa milczenie dopiero w 1991 roku, ogłaszając Płaskorzeźbę. Wraz z nowym 
tysiącleciem nasila się obecność wątków Zagłady w poezji Różewicza, w tomach: 
zawsze fragment, recycling, nożyk profesora, Wyjście. Należy jednak zgłosić drobne 
zastrzeżenie co do stwierdzenia autora szkicu, jakoby ich nie było w tomie szara 
strefa. Mam na myśli wiersz Ucieczka świnek dwóch (z obozu zagłady – rzeźni). Nie 
tylko Bartłomiejowi Krupie, ale i pozostałym autorom umknął problem Holokaustu 
zwierząt, podejmowany także przez Różewicza, co jest jednym z wielu punktów 
wspólnych z myśleniem Theodora Adorno. 

Krupa, analizując w swoim artykule materiał ilustracyjny z tomu nożyk profesora, 
zwraca uwagę na rzeczy w kontekście Zagłady, rzeczy jako artefakty Zagłady, 
i odwołuje się do pracy Bożeny Shallcross29. Tytułowy przedmiot umieszczony na 
okładce tomu to nożyk wykonany w obozie z kawałka metalowej obręczy przez 
przyjaciela poety prof. Mieczysława Porębskiego, historyka sztuki. Okazuje się on 
czymś więcej niż zwykłą pamiątką, według Shallcross staje się znakiem byłej 
tożsamości profesora jako więźnia obozu koncentracyjnego: 

W złożoności swej upamiętniającej roli, kierującej świadomość ku przeszłości, nożyk 
nie jest ani nostalgicznie określonym suwenirem, ani umuzealnionym, zdepersona-
lizowanym odniesieniem do Zagłady, ale pojedynczym śladem osadzonym mocno 
w swej niedającej się zaprzeczyć konkretności30. 

W dalszej części artykułu Krupa, interpetując scenę z tytułowego poematu 
spotkania w pociągu poety z Różą z Radomska, zwraca uwagę na częstotliwość 
motywu róży w twórczości autora. Na podobieństwo brzmieniowe słowa „róża” 
i nazwiska poety zwrócił już uwagę Krzysztof Kłosiński31. Krupa polemizuje z tezą 
Ubertowskiej, jakoby Róża miała być alter ego poety. Dla autora prezentowanego 
tekstu istotniejsze od imienia jest ciało Róży. Jego uwagę przyciąga bowiem zdję-
cie ze strony tytułowej tomu nożyk profesora, przedstawiające młodą, piękną, nagą 
kobietę, leżącą na śniegu. Ze strony redakcyjnej dowiadujemy się, że jest to foto-
grafia zwłok więźniarki Auschwitz-Birkenau, wykonana tuż po wyzwoleniu obozu. 
Krupę zastanawia dwuznaczność i ryzyko gestu wykonanego przez poetę: za-
mieszczenie zdjęcia, obcięcie kadru (nie widać znajdującego się w tle baraku), kolo-
rystyka (sepia), wszystkie te zabiegi zacierają właściwy kontekst i mogą budzić ero-
tyczne skojarzenia. Fotografię nie tylko wielokrotnie przedrukowywano i jest ona 
powszechnie dostępna chociażby na stronie internetowej, ale też dyskutowano  

29 Zob. B. Shallcross, Rzeczy i Zagłada, Kraków 2010.
30 Ibidem, s. 180; cyt. za: B. Krupa, Ciało Róży. Fotograficzne reprezentacje Zagłady w „nożyku profesora”, 

w: Niepokoje..., op. cit., s. 217.
31 Zob. K. Kłosiński, Imię Róży, „Pamiętnik Literacki” 1999, z. 1.



na temat kontrowersyjności gestu wykonanego przez Różewicza, próbując go 
na różne sposoby interpretować. Zdaniem Roberta Cieślaka pomyłka interpre-
tacyjna dotycząca zdjęcia sprowokowana przez Różewicza ma świadczyć o tym, 
że sztuka jest bezradna wobec rzeczywistości32. Odnosząc się do tych dyskusji, 
Krupa formułuje wartą uwagi wątpliwość: 

Czy nie jest czasem tak, że poeta, wydobywając głos Róży podczas spotkania w pocią-
gu, jednocześnie odbiera go ofierze ze zdjęcia? Czy spoglądając na nagą, anonimową, 
zawłaszczoną przez opowieść kobietę, ponownie jej nie upokarzamy i – jak zauważa 
Marianne Hirsch – nie przyjmujemy identycznej perspektywy jak nazistowscy zabójcy?33

Badacz uznaje opublikowanie fotografii bez kontekstu za błąd, ponieważ pro-
wokuje ryzykowne interpretacje, a przede wszystkim ignoruje przedstawioną na 
niej ofiarę. Warto w tym miejscu przywołać obserwacje Doroty Głowackiej, zawar-
te w tomie Kobiety i historia. Od niewidzialności do sprawczości, która podejmuje 
temat upamiętnianiu wizerunków kobiet, ofiar Shoah w sztukach wizualnych. 
Badaczka zwraca uwagę na erotyczne podteksty, rozmaite tabu, przełamywane 
zarówno przedstawieniem Shoah z perspektywy kobiet, jak i interpretacjami 
ikonografii z punktu widzenia gender studies w konfrontacji z oficjalną wersją 
historii, negującej seksualny wymiar przemocy wobec kobiet. Wspomina pewną 
fotografię, którą zobaczyła w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, przedsta-
wiającą cztery żydowskie kobiety tuż przed rozstrzelaniem:

Skupiając się na okrucieństwie oprawcy, nie zwróciłam uwagi na seksualny, graniczący 
z pornografią podtekst zdjęcia, na fakt, że fotografowanie rozebranych do bielizny kobiet 
uprzedmiotawia je i upokarza, zadaje im cierpienie nie tylko jako nieznanym ofiarom, po 
których wkrótce pozostanie tylko ta fotografia, ale szczególnie jako kobietom34.

Interpretacje fotografii zamieszczonej w nożyku profesora pomijają kluczową –  
moim zdaniem – kwestię, jaką jest płeć ofiary. Czy gdyby na zdjęciu znajdowały 
się nagie zwłoki mężczyzny, miałoby ono nadal tę samą siłę rażenia?

Odmiennym od większości badaczy tropem poszedł inny – mający na swoim 
koncie szereg znaczących prac poświęconych autorowi Niepokoju – różewiczo-
log Andrzej Skrendo, zestawiając dwa opowiadania: Gałąź Tadeusza Różewicza 
(z 1955 roku) i Szafę Olgi Tokarczuk. O ile pierwszy utwór zawiera bardzo czytelne 
nawiązania do Holokaustu, opowiadając o chłopcu ukrywanym w szafie, o tyle 
w drugim brak tak wyraźnych aluzji. Szczeciński badacz stawia sobie cztery na-
stępujące cele – po pierwsze zbadanie motywu szafy, po drugie „rozważenie ko-
rzyści i ograniczeń, a może raczej wygód i niewygód, z jakimi przychodzi nam się 
zmagać, gdy chcemy czytać Różewicza w kontekście literatury Holokaustu”35, po 
trzecie podważenie obecnego w twórczości Różewicza założenia, że musimy ulec 
presji doświadczenia historycznego, gdyż zdaniem autora równie wartościowa  

32 Zob. R. Cieślak, Palimpsesty pamięci – estetyczne ślady obrazu wojny w twórczości Tadeusza Różewi-
cza. Próba analizy fenomenologicznej, w: Wojna i postpamięć, red. Z. Majchrowski, W. Owczarski, 
Gdańsk 2011, s. 350–352.

33 Ibidem, s. 235.
34 D. Głowacka,  Jak wyobrazić sobie to, czego nie wiemy? Kobieca pamięć o Shoah, płeć i wyobraźnia  

współczująca, w: Kobiety i historia. Od niewidzialności do sprawczości, red. K. Bałżewska,  
D. Korczyńska-Partyka, A. Wódkowska, Gdańsk 2015, s. 171.

35 A. Skrendo, Szafa, w: Niepokoje..., op. cit., s. 189.
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może być nasza tęsknota, by wyjść z historii, wspierana przez literaturę rozumianą 
jako swoisty „niepewny sposób mówienia”, po czwarte zaś zbadanie usytuowania 
Różewicza i Tokarczuk wobec tradycji schulzowskiej36. Zasadnicza różnica, jaką 
Skrendo dostrzega między analizowanymi opowiadaniami, polega na tym, że 
Różewicz zachowuje podział na realistyczną i nierealistyczną motywację zdarzeń, 
a Tokarczuk go znosi. Wiedza historyczna dotycząca Holokaustu jest niezbędna 
dla interpretacji Gałęzi – jej autor pozostaje historystą. W Szafie natomiast historia 
podlega unieważnieniu. 

Inny jest także stosunek obojga autorów do języka. Różewicz, uporczywie 
pytając w swojej twórczości o możliwość tworzenia poezji po Auschwitz, o moż-
liwość przedstawienia doświadczenia Zagłady, w Gałęzi skupia się na historii 
nie całego narodu, nie zbiorowości, ale pojedynczego chłopca: „Nie odrzuca 
tradycyjnych sposobów poetyckiego wyrazu – ale niejako bierze je w nawias, 
znajdując szczęśliwe alibi w sposobach postrzegania świata przez dziecko”37. 
Inaczej jest u Tokarczuk – szafa, do której przenoszą się bohaterowie opowia-
dania, znosi różnicę między empirią a snem, męskością a kobiecością, życiem 
a śmiercią, co więcej – według badacza  znosi język, ponieważ nie jest znakiem, 
jest tożsama sama ze sobą, sytuuje się poza nim. Motyw szafy obecny w obu 
opowiadaniach odsyła do twórczości Brunona Schulza, w której przedstawiony 
jest ojciec bohatera, mający dziwną słabość do szaf. Skrendo przypomina, że 
Różewicz nawiązuje do poety z Drohobycza w wierszu w świetle lamp filujących – 
dla Schulza historycznym przecięciem świata na dwie epoki była pierwsza wojna 
światowa, dla autora Niepokoju zaś druga. Podsumowując swoje rozważania wokół 
dwóch opowiadań o szafie, Skrendo powraca do wskazanych we wstępie 
problemów badawczych. Po pierwsze postuluje prześledzenie motywu 
szaf w polskiej literaturze, po drugie  dochodzi do wniosku, że odczytanie 
opowiadania Różewicza w kontekście literatury Holokaustu nie jest jedyną 
możliwą lekturą, można je interpretować także jako utwór o tęsknocie za 
matką, po trzecie lektura holokaustowa okazuje się zniewalająca i ogranicza-
jąca wieloznaczność tekstu, a dzięki zestawieniu z tekstem Tokarczuk można 
rozważyć zniesienie perspektywy historycznej, po czwarte wreszcie autorowi 
szkicu zależało na pokazaniu, że historyzmy Różewicza i Schulza nawzajem się 
unieważniają – według poety z Radomska Schulz był pisarzem przedhistorycznym, 
podczas gdy on sam myślał o sobie jako o twórcy wydziedziczonym z tradycji. Oba 
utwory – Gałąź i Szafa – czytane przez Skrendę pokazują dwa możliwe wybory 
etyczne: pozostawanie literatury pod presją historii i wyjście z historii.

O zmieniającym się stosunku Różewicza do Ezry Pounda pisze w swoim szkicu 
Śmiech z klatki Leszek Szaruga. Zdaniem autora problem ten jest wart prześle-
dzenia, ponieważ ujawnia jeden z zasadniczych dylematów sztuki współczesnej, 
w tym poezji – chodzi o postawę twórcy wobec rzeczywistości społecznej. Sza-
ruga przypomina, że Pound podczas drugiej wojny światowej udzielił poparcia 
reżimom faszystowsko-nazistowskim. W przywoływanym już przez innych bada-
czy wierszu Równina Różewicz określił poezję Pounda mianem bełkotu i nazwał 
zdrajcą. Ale określił go jednocześnie jako „ojca kościoła poezji”, którego uczniowie 
i czeladnicy zajmują się pisaniem wierszy po Oświęcimiu. Pound nie dokonał 
bowiem zdrady wobec sztuki. Pozostaje Mistrzem, ale mistrzem pokazywanym 
w klatce, jak w wierszu przyszli zobaczyć poetę. Zdaniem Szarugi właśnie w tym 
niejednoznacznym stosunku do Pounda zawierają się najważniejsze pytania, 
36 Ibidem, s. 189–190.
37 Ibidem, s. 196.



jakie stawia w swojej twórczości Tadeusz Różewicz – o sens tworzenia i o język 
poezji po Auschwitz.

Autorzy artykułów zgromadzonych w prezentowanym tomie musieli odpowie-
dzieć sobie na kilka fundamentalnych pytań. Po pierwsze stanęli wobec problemu 
zdefiniowania piśmiennictwa Zagłady. Po drugie zastanawiali się, jakie kryterium 
przyjąć – biograficzne czy tematyczne – wskazując na Różewicza jako reprezen-
tanta literatury Holokaustu. Po trzecie wreszcie rozważali, czy o obecności Zagłady 
w tej twórczości należy mówić w kontekście biograficznym, czy też nadawać jej 
wymiar uniwersalny. Takie stanowisko przyjęła większość autorów, uwzględniając 
kontekst biograficzny, ale nie przypisując mu decydującej roli. Z przedstawio-
nych analiz wyłania się ponadto wspólna konkluzja, że zdefiniowanie literatury 
Holokaustu pozostaje wciąż sprawą otwartą. Nie ulega też wątpliwości, że ten 
„wielopiętrowy labirynt, jaki stanowi współczesna różewiczologia”, o którym 
w swoim szkicu pisze redaktor tomu Piotr Krupiński, nadal zaprasza badaczy do 
jego rozbudowywania. 

Różewicz and the Holocaust

The article discusses the volume Niepokoje (Anxieties). The work of Tadeusz Różewicz to the 

Holocaust. The main issue, around which the texts contained in revolve, is whether Różewicz can 

be called a poet of the Holocaust. According to some researchers Jewish origins, his camouflage, 

problems with identity and the fear of its disclosure naming as the foundation for the formation 

of Różewicz’s poetics and philosophy. At the opposite other texts will be arguing against such an 

explicit and according to the authors too hasty and simplistic vision of inscribing Różewicz’s work 

in the literature of the Holocaust. On the side of this discussion, we should put authors who ignore 

the biographical context, not denying it, but not assigning a essential matter, give the Holocaust in 

the works Różewicz universal dimension.

Translated by Tatiana Czerska
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Procesy przeciwko Agacie Tuszyńskiej wytoczone przez rodzinę Władysława 
Szpilmana po ukazaniu się książki Oskarżona: Wiera Gran1 potraktować można 
jako „przeniesienie wojny” między Wierą Gran a Władysławem Szpilmanem na 
kolejne pokolenie, co skłania niemal do utożsamienia Tuszyńskiej z Gran, tak jak 
utożsamia się aktora z odgrywaną przez niego postacią. Od Andrzeja Szpilmana 
napływały zarzuty o naruszanie pamięci i zniewagę jego ojca. Główny przedmiot 
całej awantury stanowi 122 strona książki Tuszyńskiej, a właściwie fragmenty, w któ-
rych Tuszyńska zamieszcza dwa cytaty. Jeden pochodzi z autobiografii Wiery 
Gran Sztafeta oszczerców z 1980 roku, gdzie znajdują się następujące słowa:

Wśród nieludzkich, rozdzierających krzyków milicjanci żydowscy wywlekali siłą 
wszystko, co nosiło głowę na karku. Na widok okładanej pałką kobiety miałam 
ochotę krzyczeć! Tę haniebną robotę wykonywały ręce... pianisty! Widziałam go jak 
na dłoni! Przeżył wojnę. Doskonale mu się powodzi. Chcę by wiedział, że widziałam. 
Choć mam dane przeciw niemu, nie czuję potrzeby bezlitosnej zemsty2.

Drugi pochodzi z 1996 roku z nagrań taśmowych Visual History Archive (potocznie 
nazywanego Archiwum Spielberga). W książce Tuszyńskiej czytamy:

Był naprzeciwko, tuż przede mną, widziałam wyraźnie. Szpilman w czapce policjanta. Ten 
sam Szpilman, pianista. Nie mogę tego zapomnieć. Wywlekał za włosy kobiety. Chronił 
dłonie. Ręce pianisty wymagały specjalnej opieki. Nigdy o tym nie mówiłam, nie chciałam 
mu szkodzić. Teraz chcę, żeby wiedział, że ja wiem. Daleka jestem od wydawania wyro-
ków. Ale to musi zostać, to jest historia i to musi zostać z nazwiskiem. On wie, że ja wiem. 
I milczy. (Oskarżona, 122) 

Chodzi przede wszystkim o zamieszczenie przez Tuszyńską w biografii Wiery 
fragmentów wypowiedzi pieśniarki, w których utrzymuje ona, że 2 sierpnia 1942 
roku widziała Władysława Szpilmana w czapce żydowskiego policjanta wyciągają-
cego z domów żydowską ludność i prowadzącego ją na Umschlagplatz, skąd była 

1 A. Tuszyńska, Oskarżona: Wiera Gran, Kraków 2010. Dalsze cytaty lokalizuję w tekście, podając  
w nawiasie skrócony tytuł i numer strony.

2 W. Gran, Sztafeta oszczerców. Autobiografia śpiewaczki, Paryż 1980, s. 34.
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wywożona do obozów zagłady. Jak wiemy z relacji autorki, Gran mówiła jej o tym 
również podczas rozmów, które prowadziła z nią w mieszkaniu Wiery w Paryżu. 
Rodzina Szpilmana wytoczyła Tuszyńskiej liczne procesy w Polsce i Niemczech. 
Sąd w Polsce uniewinnił ją, uznając, że miała prawo cytować swoją bohaterkę. 
Natomiast niemiecki sąd w Hamburgu nakazał zaczernić odpowiednie fragmenty 
w mającym ukazać się kolejnym wydaniu niemieckiego tłumaczenia książki. Moż-
na w tym miejscu zastanowić się, z czego wynika różnica w wyrokach sądowych. 

Książka Agaty Tuszyńskiej zatytułowana Oskarżona: Wiera Gran opowiada 
historię znanej przedwojennej pieśniarki, która w czasie drugiej wojny światowej 
trafia wraz z matką i dwiema siostrami do tworzącego się wówczas warszawskiego 
getta. W okresie pobytu w getcie śpiewa w kawiarni „Sztuka” u boku akompa-
niującego jej Władysława Szpilmana. Tam też, wraz z nim, promuje przebój za-
tytułowany Jej pierwszy bal, o którym Szpilman pisał w swoich wspomnieniach. 
W getcie Gran, podobnie jak Szpilman, traci całą swoją rodzinę. 2 sierpnia 1942 
roku opuszcza getto i od tego momentu aż do końca wojny ukrywa się wraz ze 
swoim mężem Kazimierzem Jezierskim w podwarszawskich Babicach. 

Tuż po wojnie udaje się do nowo organizującego się w Warszawie Polskiego 
Radia, prosząc Szpilmana o pracę. Spotyka się z odmową ze względu na ciążące 
na niej podejrzenie współpracy z gestapo w czasach okupacji. Od tego momentu 
zaczynają się powojenne zmagania Gran z pomówieniami. Zarzuty dotyczą przede 
wszystkim jednorazowego występu artystki dla gestapowskiej organizacji, tak 
zwanej Trzynastki, czyli Urzędu ds. Walki z Lichwą i Spekulacją, a także utrzymy-
wania kontaktów towarzyskich z beneficjentami gestapo w getcie, a po roku 
1942 po aryjskiej stronie, skąd miała przekazywać informacje o ukrywających 
się tam Żydach.

W 1946 roku w Warszawie rozpoczął się proces przeciwko Gran, mający trwać 
ponad dwa lata. Przesłuchano ponad stu świadków. Postępowanie zakończyło 
się w 1949 roku uniewinnieniem. Za niewinną uznały ją Związek Artystów Scen 
Polskich, określając jej zachowanie podczas wojny za „bez zarzutu”, a także Zwią-
zek Zawodowy Muzyków, uzasadniając, że podczas okupacji artystka „niczym nie 
uchybiła honorowi Polki”3 oraz Centralny Komitet Żydów Polskich (Oskarżona, 256).

Pomimo oczyszczenia z zarzutów Gran przez resztę życia nie opuszczały 
oszczerstwa i plotki, co zmusiło ją do opuszczenia Polski w 1950 roku. Od tej pory 
przebywała między innymi w Izraelu i Francji, w której zamieszkała na stałe. W Izra-
elu nie dopuszczono do jej występów pod groźbą bojkotu i manifestacji byłych 
więźniów w pasiakach4. Od tego momentu całe życie Gran zmieniło się w próbę 
bezskutecznego zdjęcia z siebie nałożonego na nią stygmatu kolaborantki.

Wobec książki Tuszyńskiej stawia się wiele zarzutów. Do najczęstszych należy 
ten, że zarówno książka, jak i jej spektakularny sukces to wynik pogoni za sensacją. 
Pojawiają się uwagi o nierzetelności autorki. Dotyczy to głównie tego, że nie dotar-
ła ona do wielu przekazów archiwalnych, jest źle udokumentowana, nie ma w niej 
zdarzeń, które drobiazgowo opisane zostały w autobiografii Wiery Gran. Oprócz 
tego Tuszyńska nie podaje źródeł wielu przywoływanych przez siebie cytatów5. 

A może powodu kłopotów pisarki doszukiwać należałoby się w specyfice gatun-
kowej utworu? Książka Tuszyńskiej na pierwszy rzut oka jest oczywiście biografią.  

3 J. Szczęsna, Piętno, „Wysokie Obcasy”, http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy
/1,96856,5260775,Pietno.html (dostęp 15.03.2015).

4 Ibidem.
5 E. Nawój, O książce Agaty Tuszyńskiej „Oskarżona Wiera Gran”, http://culture.pl/pl/artykul/o-ksiazce-

agaty-tuszynskiej-oskarzona-wiera-gran (dostęp 10.03.2015).
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To gatunek z pogranicza literatury faktu i fikcji. Niezależnie bowiem od tego, jak 
dalece oparta jest na życiorysie prawdziwej osoby, należy jednak do literatury 
i zawiera pewne elementy powieści6. Poza tym trzeba pamiętać, że Oskarżona to 
również zapis rozmowy, co dodaje dziełu dramatyczności. Świadczyć o tym mogą 
liczne inscenizacje i słuchowiska tworzone na jej podstawie, a także inspirowane 
książką utwory dramatyczne. Konsekwencją takiego charakteru dzieła Tuszyńskiej 
jest to, że zarówno Gran, jak i ona sama są w pewnym sensie jego bohaterkami7. 
W związku z tym każda zawarta w nim sekwencja to wypowiedź bohatera, a nie 
wyrażony autorytatywnie sąd czy odautorski komentarz. Dotyczy to oczywiście 
również oskarżycielskiej wypowiedzi Gran na temat Szpilmana. A zatem drama-
turgiczny potencjał utworu Tuszyńskiej to jeszcze jeden „dowód” na to, że słowa 
pod adresem Szpilmana to cytat bohaterki książki, a nie osobista opinia autorki 
książki. Oprócz tego dzieło Tuszyńskiej (a może w ogóle gatunki biograficzne 
i autobiograficzne) stanowi doskonały obraz tego, jak cienka i płynna jest granica 
między fikcją a literaturą faktu oraz między dokumentem a beletrystyką. 

Widać to zwłaszcza w odniesieniu do problematyki Holocaustu, gdzie mamy 
do czynienia z kategorią niewyrażalności. Jak pisze Paweł Wolski w artykule do-
tyczącym topizacji Zagłady, to nie z dokumentów ani z przekazów uważanych 
oficjalnie za czysto historyczne, a ze świadectw o charakterze literackim, powsta-
łych zarówno w czasie wojny, jak i po wojnie, pochodzi większość naszej wiedzy 
na temat okresu Szoah8. Wiadomo, że dużą częścią dokumentów w ogóle nie 
dysponujemy. Problem niemożliwości wiernego odtworzenia historii i dziejów nie 
dotyczy jednak tylko Zagłady. Jeśli pójść tropem rozważań Aleidy Assman, można 
nawet dojść do wniosku, że wszelkie źródła historyczne nie tylko nie prowadzą do 
ukazania przeszłości, ale wręcz do jej zapomnienia i oddalenia9. Dochodzimy 
tu chyba do najważniejszego problemu poruszonego przez Tuszyńską, która 
pisze: „Słowa budują zdarzenia, stwarzają je na dłużej i trwalej, niż działy 
się w czasie” (Oskarżona, 271). W innym miejscu zaś dodaje, w reakcji na 
powszechne przekonanie o tym, że Gran wydawała organizacje podziemne 
i Żydów po likwidacji getta: „Trudno walczyć z taką wiedzą, ogólnym prze-
świadczeniem. Jestem bezradna wobec wszechmocnego WIEM” (Oskarżona, 
159). Pytanie o słowo to również pytanie o tożsamość. 

Podniesiona przez Tuszyńską kwestia wagi słowa odsyła do wywodów Mi-
chela Foucaulta oraz jego dysocjacji dyskursu i kaźni. Jak często sama Tuszyńska 
podkreśla, słowo może zabić, „słowo jest gorsze niż kamień”. Zdanie to można 
sparafrazować, przekładając je na język filozofa – „dyskurs jest bardziej opresywny 
od kaźni”. Kaźni, którą w przypadku Gran były getto i okupacja, oraz dyskurs, czyli 
późniejsze oskarżenia. Podobnie jak opisywane przez Foucaulta penitencjarne 
przemiany mające miejsce po rewolucji przemysłowej – polegające na zaprze-
staniu stosowania tortur fizycznych na rzecz systemowego kontrolowania jedno-
stek – nie zrywały z przemocą, tak też dla Wiery Gran koniec wojny nie oznaczał 
ustania represji. Na tej samej zasadzie co nowoczesne formy więziennictwa, które 
mimo braku kar cielesnych stały się o wiele bardziej dla osadzonych restrykcyjne 
i bezwzględne, dla pieśniarki prześladowania i nękanie, jakich doznała po wojnie, 

6 J. Szczęsna, Piętno, op. cit.
7 E. Nawój, O książce Agaty Tuszyńskiej..., op. cit.
8 P. Wolski, Holocaust online, czyli internetowa topizacja Zagłady, „Warmińsko-Mazurski Kwartalnik 

Naukowy. Nauki społeczne” 2012, nr 3, s. 158.
9 A. Assman, Przestrzenie pamięci, w: Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa nie-

miecka, red. M. Saryusz-Wolska, przeł. P. Przybyła, Kraków 2009, s. 101–117.



mogły okazać się boleśniejsze i bardziej brutalne od niewątpliwie nieludzkich 
doświadczeń getta. Penitencjarność w opisanej przez Tuszyńską historii Wiery 
Gran prezentuje się zresztą dość niejednoznacznie. Właściwie możemy tu mówić 
o swoistym styku czy zawieszeniu między dyskursem i kaźnią, rozumianym jako 
ambiwalencja. Z jednej strony mamy do czynienia z widowiskowością klasyfiko-
waną przez Foucaulta jako kaźń. Z drugiej jednak strony problematyczna jednak 
wydaje się już w tym kontekście centralna pozycja oskarżonych. Mimo przynależ-
ności do komponentów spektaklu stanowi ona również element indywidualizacji 
skazanego, przypisanej przez Foucalta dyskursowi. Indywidualizacja znajduje 
się w ścisłym związku z pozostałymi wyznacznikami foucaultowskich przemian 
penitencjarnych, jak repartycja, parcelacja, izolacja i klauzula10. Indywidualizacja 
to możliwość utożsamienia osoby z dowolnie przypisaną etykietką, na przykład 
„żona”, „artystka”, „żebraczka”, „sprzątaczka”, „prostytutka”, „pieśniarka”, ale rów-
nież „zbrodniarka”, „gestapówka”, „kolaborantka”.

Tak jest właśnie w przypadku Gran, którą obłożono infamią. Gran została: „ko-
laborantką”, „zbrodniarką”, „gestapówką”. Dobrze ilustruje to Sztafeta oszczerców, 
w której głównym tematem nie są przecież ani artystyczne dokonania pieśniarki, 
ani nawet syntetyczny zapis jej przeżyć. Wypełnia ją zbiór dokumentów i aktów 
sądowych, które przez całe życie pieczołowicie gromadziła. Wszystko, co kojarzy 
się z Gran, odwołuje się do jej przeszłości z okresu getta. Idąc tropem Assman, 
można by zadać pytanie, czy podobnie jak w przypadku źródeł historycznych – 
które zamiast przybliżać przeszłość i historię prowadzą raczej do jej zapomnie-
nia – takie definiowanie tożsamości nie tylko nie poszerza osobowości o nowe 
przymioty, lecz przeciwnie, zawęża ją do wydzielonego wycinka, doprowadzając 
ostatecznie do unicestwienia „żywej postaci”. Jak pisze sama Gran, cytując na 
ostatniej stronie swojej książki fragment opublikowanego w 1971 roku w „Haaretz” 
artykułu Rana Kislewa:

Z punktu widzenia społecznego Wiera Gran w rzeczy samej nie istnieje, została skazana 
na śmierć w sądzie linczu, w którym nie obowiązują zasady sprawiedliwości11. 

Przypadek Gran to chyba najbardziej wyrazisty i drastyczny dowód tego, że 
społeczne konstruowanie tożsamości stanowi zabieg opresyjny. Ciążące na arty-
stce oskarżenie miało w sobie znamiona tragizmu. Wiadomo, że nieuchronność 
i konieczność to główne wyznaczniki tragedii antycznej. A przecież indywidualizm 
postrzegać chcemy współcześnie jako szeroko zakrojoną nieustanną emancypację 
jednostki i wyzwolenie z szeregu krępujących ją zależności na rzecz ustanowienia 
autonomii podmiotu12. Mamy tu do czynienia ze sprywatyzowaniem tożsamo-
ści, o których pisał Zygmunt Bauman. Przypisany jednostkom w wyniku splotu 
okoliczności status definiowany jest jako zbiór właściwych i przyrodzonych danej 
osobie przymiotów, co filozof określa jako próbę „biograficznego rozwiązywa-
nia systemowych sprzeczności”13. Jest to przerzucanie na jednostkę odpowie-
dzialności za wynikające ze stosunków międzyludzkich antagonizmy. Konse-
kwencją tego będzie osamotnienie i konieczność samodzielnego radzenia sobie  

10 M. Foucault, Podatne ciała, w: idem, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, 
Warszawa 1998, s. 132–165.

11 W. Gran, Sztafeta..., op. cit., s. 253.
12 Z. Bauman, Pojedynek jednostki z obywatelem, w: idem, Płynna nowoczesność, Kraków 2006, s. 49.
13 Ibidem, s. 54.
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z przeciwnościami losu14. Tak też, odnosząc się do głośnej afery Alfreda Dreyfusa 
z XIX wieku, Gran postrzegała swoje egzystencjalne położenie, stwierdzając:  
„Ja jestem sama na świecie”15.

Tożsamość pieśniarki to efekt alienacji. Pomimo tego, że pomówienie doty-
czy jej samej, jest z nią utożsamione, odbywa się niejako poza nią czy też bez 
jej udziału i wpływu, niczym metafizyczna, ponadnaturalna, zewnętrzna siła. 
I być może właśnie owo wyobcowanie każe widzieć osaczonej kobiecie świat ze-
wnętrzny jako źródło czyhających zewsząd zasadzek, by doprowadzić ją w końcu 
do szaleństwa. O symptomach tego stanu świadczyć może fragment rozmowy 
Tuszyńskiej z Gran, przeprowadzonej w paryskim mieszkaniu przypominającym 
grotę, którą Tuszyńska nazwała „kryjówką w getcie”:

Zakładają podsłuchy, demontują ściany, tną, śrubują, wiercą dziury. Bez przerwy mnie 
narkotyzują. Muszą, żeby zrobić u mnie wszystko, co planują. Nie ruszam się na pięć 
minut z tej nory, trzeba mnie znokautować, żebym nie protestowała. Dziś dostałam dużą 
porcję, nie wiem dlaczego. Może wpadli w szał, bo zalepiłam ostatnio kilka otworów. [...] 
Niszczą mi mózg. [...] Wiem, że będą nowe zasadzki, które Pałka wymyśli. Pałka to moje 
przezwisko dla niego. (Oskarżona, 177)

 
Sytuację alienacji ilustruje, czynione niejednokrotnie przez samą Gran, porów-

nanie siebie do postaci Józefa K. z Procesu Franza Kafki. Trzeba w tym miejscu 
zwrócić uwagę, że przedstawiony w dziele Kafki świat oparty jest na doprowa-
dzonym do skrajności podziale pracy. Dowodzi tego choćby przykład postaci 
strażników, którzy aresztowali bohatera, nie znając powodów oskarżenia, czy 
wykonującego jedynie swoje obowiązki nadzorcy. Strażnicy uskarżają się na 
nędzne wynagrodzenie, jakie otrzymują za swą pracę, co może sugerować 
wyzysk. Kuriozalnym przykładem są sędziowie nieznający ostatecznych 
decyzji sądu. W świecie tym nikt nie występuje we własnym imieniu, a każdy 
jest pionkiem w grze. Alienację wzmaga też fakt, że zarysowane w utworze 
społeczeństwo ma charakter elitarny, gdzie większość obywateli pozbawio-
nych została dostępu do wiedzy, dotyczącej na przykład prawa. Opisaną w Procesie 
Kafki paranoidalną atmosferę w sposób szczególnie jaskrawy widać w kontekście 
ciągnącego się przez ponad 10 lat procesu, który w 1971 roku Gran wytoczyła 
Jonasowi Turkowowi, oskarżając go o zniesławienie, przywodzącego nota bene 
na myśl przewleczenie, o którym mowa w utworze Kafki16. 

Biorąc to pod uwagę tożsamość Gran, należy ją uznać za fantomową,  
niezależnie od tego, czy rzeczywiście dopuściła się wszystkiego, co było jej  
zarzucane. Eksponuje to dodatkowo jeszcze fikcyjny charakter dzieła Tuszyń-
skiej. Z tego powodu bezzasadne wydaje się pytanie o słuszność oskarżeń Gran  
pod adresem Szpilmana. 

Kolejnym związanym z tożsamością kontekstem jest kwestia żydowska. Książ-
kę Tuszyńskiej klasyfikowano jako antysemicką. Trzeba pamiętać, że to właśnie 
społeczność ocalałych z Zagłady Żydów przyczyniła się do ataków na artystkę 
w największym stopniu. Można też przy okazji zadać pytanie, dlaczego to właśnie 
w Izraelu spotykały ją największe prześladowania. Oto Żydzi – grupa uważana 

14 Ibidem, s. 15–56.
15 W. Gran, Sztafeta..., op. cit., s. 155.
16 W Procesie Kafki „przewleczenie” definiowane jest następująco: „Przewleczenie [...] polega na 

tym, że przetrzymuje się proces stale w najniższym stadium procesowym [...]”. F. Kafka, Adwokat –  
Fabrykant – Malarz, w: idem, Proces. Wyrok, przeł. B. Schulz, Warszawa 1957, s. 115.



za najbardziej poszkodowaną w czasie drugiej wojny światowej – doprowadzają 
do zrujnowania życia kobiecie, również należącej do ocalonych. Trzeba się tu od-
wołać do kondycji Izraela jako narodu. Jan Assman mówi o położeniu Izraela jako 
motywowanego religią „żelaznego muru”, opartego na dyferencjacji i utrwaleniu. 
Powiązane jest to z dążeniem do autonomiczności, podszytym lękiem przed 
wszystkim, co obce. Model ten zasadza się na fundamencie opozycji wobec oto-
czenia, szczególnie zaś politeizmu, bałwochwalstwa, to jest islamskiego wyznania 
sąsiednich Palestyńczyków17. 

Izraelscy Żydzi z niechęcią odnosili się do Żydów żyjących w diasporze, traktując 
ich jako „wychrzczonych asymilacjonistów” i „zdrajców narodowych”. Ostracyzm 
i szykany, jakie spotkały w Izraelu Gran, mogą mieć więc z psychologicznego punk-
tu widzenia takie podłoże, jak izraelski syjonistyczny nacjonalizm, i wywodzić się 
z tego samego źródła. Ujawnia się tu przy okazji względny i zmienny historycznie 
charakter kategorii kata i ofiary.

Historia Gran jest tym bardziej niepokojąca, że pozostawia wiele niewyja-
śnionych spraw i pytań bez odpowiedzi. Choćby nasuwające się jako pierwsze 
pytanie, dlaczego akurat ją to spotkało? To pytanie zresztą pieśniarka zadaje sama 
sobie w autobiografii18. Rzeczywiste podstawy? Pech? Uciszanie sumień? A może 
osobiste animozje i zazdrość zawodowa pojedynczych osób? Z takiego założenia 
wychodziła między innymi Stefania Grodzieńska, cytowana w jednym z artykułów 
przez Joannę Szczęsną, wskazująca na osobę Jonasa Turkowa, którego żona nigdy 
nie cieszyła się tak dużą sławą jak Gran19.

Hanna Kirchner uważa, że u podstaw leży chęć powojennych rozliczeń i zemsty 
oraz pewna cecha ludzka polegająca na łatwości zbiorowego organizowania 
się w celu wspólnego zniszczenia jednej osoby20. Nie odmawiając słuszności tej 
koncepcji, pozostając w ścisłym związku z powyższym, trzeba jednak dodać coś 
jeszcze. Tak jak nie należy oceniać moralnie postawy Wiery w getcie czy w ogóle 
postępowania ocalonych podczas okupacji, tak owo oszczerstwo – podobnie 
jak wszystkie inne popełnione w gettach przez Żydów czy w obozach przez 
więźniów potworne czyny – to wynik nieludzkich warunków stworzonych przez 
nazistowskie Niemcy. Można stwierdzić, że oskarżenie to stanowi dowód na pe-
wien ponadwojenny wymiar faszyzmu, którego oddziaływanie wykracza daleko 
poza czas okupacji. Również w tym mentalnym sensie ocaleni z Zagłady padli 
ofiarą hitleryzmu, co oznacza, że mówienie o tragicznym wydźwięku losu, jaki po 
wojnie spotkał Gran, nie jest bezzasadne. A czy umniejsza to odpowiedzialność 
tych, którzy oskarżali artystkę i na ile ich usprawiedliwia, to już inna sprawa.

Pozostaje jeszcze jeden problem – pomimo tego, że jak wskazała Stefania Gro-
dzieńska, to głównie od Turkowa pochodziły plotki dotyczące Gran, a Szpilman 
miał je tylko przekazywać, to jednak, na co zwraca uwagę Szczęsna, na okładce 
książki Oskarżona: Wiera Gran widnieje hasło mówiące, że Wiera to „nieznana 
część historii Szpilmana”, podczas gdy o Turkowie nie ma tam ani słowa. Zdaniem 

17 J. Assman, Izrael i wynalezienie religii, w: idem, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna 
starożytność w cywilizacjach starożytnych, przeł. A. Kryczyńska-Pham, Warszawa 2008, s. 210–238. 
Zob. też: A. Grabski, Międzynarodowy ruch trockistowski wobec kwestii żydowskiej i Palestyny (do 
1948 r.), w: idem, Lewica przeciwko Izraelowi. Studia o żydowskim antysyjonizmie, Warszawa 2008, 
s. 85.

18 W. Gran, Sztafeta..., op. cit., s. 148.
19 J. Szczęsna, Piętno, op. cit.
20 Wiera Gran, film dokumentalny, reż. M. Zmarz-Koczanowicz, scen. A. Tuszyńska, Polska, 2011, 

http://vod.pl/filmy-dokumentalne/wiera-gran/83zwr (dostęp 15.03.2015).
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Szczęsnej ma to być oznaka przekonania autorki, że oskarżenia Gran pod adresem 
Szpilmana były jednak słuszne. Z drugiej strony to postać Szpilmana jest bardziej 
rozpoznawalna, głównie dzięki filmowi Pianista Romana Polańskiego z 2002 roku, 
zrealizowanemu na podstawie wspomnień Szpilmana o tym samym tytule21. 
Z tym filmem zatem ma związek nazwisko Szpilmana pojawiające się na okładce 
książki. Poza tym umieszczenie nazwiska postaci z filmu należącego do kultury 
popularnej, znanej szerszemu odbiorcy, może mieć pewne znaczenie z punktu 
widzenia promocji książki.  

Należy jednak pamiętać, że autor spisanej po wojnie autobiografii nie wspo-
mniał w niej o Gran, nie było jej wobec tego również w filmie Polańskiego; została 
skazana na zapomnienie. We fragmencie, w którym Szpilman opowiada o ka-
wiarni „Sztuka” w getcie, w której występował razem z pieśniarką, w momencie, 
kiedy pisze o skomponowanym dla niej przeboju zatytułowanym Jej pierwszy 
bal, nie wymienia nazwiska jego wykonawczyni22. Można zapytywać o motywy 
takiego przemilczenia w relacji Szpilmana. Czy ma to związek z zasłyszanymi 
przez niego pomówieniami i lękiem przed „ubrudzeniem się przez sąsiedztwo”23, 
co sugerowała między innymi Hanna Kirchner24. A może chodziło o rywalizację 
zawodową i osobisty interes w wyeliminowaniu Gran z historii życia artystycz-
nego getta warszawskiego?

W związku ze wspomnieniami Szpilmana zarówno zapis na okładce, jak i cały 
sens książki Tuszyńskiej, nabiera charakteru genderowego. Po pierwsze Oskar-
żona: Wiera Gran stanowi spektakularny przykład wydobycia na światło dzienne 
zepchniętej przez film Pianista na margines peryferyjnej narracji kobiecej, i przy-
wrócenia należnego jej miejsca. Genderowej zasadności nabiera również 
pytanie, dlaczego to nie Gran, lecz Szpilman zdołał przeniknąć po wojnie 
do głównego obiegu kulturowego. Ostatecznie to pieśniarka prosi pianistę 
o zaangażowanie jej w nowo organizującym się Polskim Radiu, nie zaś od-
wrotnie. Procesy wytoczone przez rodzinę Szpilmana ukazują utopijność 
harmonijnej kooperacji sprzeczności, a także niezależnego egzystowania 
centrum i peryferii, między którymi musi jednak dojść do konfliktu płci. Było-
by to uzasadnione, zwłaszcza gdy wziąć pod uwagę rywalizację zawodową, jaka 
mogła mieć miejsce między Szpilmanem i Gran, co sugeruje Tuszyńska (Oskarżona, 
268). Wiadomo, że to Szpilman, na co również zwraca uwagę autorka, stanowił dla 
Gran główny obiekt jej wrogiego nastawienia, o czym świadczyć mogą napisy na 
ścianach w jej mieszkaniu: „Ratunku!! Szajka Szpilmana i Polańskiego chce mnie 
zamordować! POMOCY!!!” (Oskarżona, 277). Wiemy z relacji artystki, że nigdy nie 
przepadała za Szpilmanem, nazywając go „bezczelnym zarozumialcem”25.

Po drugie można zadać pytanie, na ile płeć oskarżonej wpłynąć mogła na 
samo oszczerstwo. W kulturze kobietę bardziej przyporządkowuje się do sfery 
prywatnej. Łatwiej w związku z tym utożsamić ją z przypisaną etykietą i poddać 
indywidualizacji. Gran uchodziła za osobę atrakcyjną, przyciągającą spojrzenia 
mężczyzn. O tym, jak piękno spowinowacone może być z winą i oskarżeniem, 
pisze Kafka:

21 J. Szczęsna, To nie była agentka, „Wysokie Obcasy”, http://wyborcza.pl/1,75475,8708401,To_nie_
byla_agentka.html (dostęp 15.03.2015)

22 W. Szpilman, Pora dzieci i wariatów, w: idem, Pianista. Warszawskie wspomnienia 1939–1945, Kraków 
2000, s. 65.

23 Wiera Gran, film dokumentalny, op. cit.
24 Ibidem.
25 W. Gran, Sztafeta..., op. cit., s. 20.



Oskarżeni są zawsze najpiękniejsi. Nie może ich tak upiększać wina, bo – tak muszę 
przynajmniej mówić jako adwokat – nie wszyscy są przecież winni, nie może też czynić 
ich już teraz tak pięknymi słuszna kara, bo przecież nie wszyscy są karani – może to więc 
polegać tylko na wdrożonym przeciw nim postępowaniu, to ono wyciska na nich jakieś 
piętno. W każdym razie są między pięknymi także wyjątkowo piękni26.

 
Przedmiot oglądu to przedmiot kontroli. Stanowiąc w patriarchalnej kulturze 

męski obiekt podziwu i pożądania, kobieta wobec mężczyzn ma pozycję pod-
porządkowaną i podrzędną. Dochodzimy tu do sformułowanej przez Foucaulta 
koncepcji „wiedzy – władzy”, w tym tkwi źródło męskiej dominacji. O swoich 
doświadczeniach z władzą spojrzenia pieśniarka pisze: 

Adoratorów nadal miałam niemało. Wyprowadzali do restauracji, teatrów, kabaretów. 
Poznawałam Paryż. Ale fundatorzy szybko odpadali, stwierdziwszy moją „niewdzięczność”. 
Miałabym ochotę na „wdzięczność”, gdyby któryś z nich mi się podobał. Między innymi 
szef z „Comodor” wtargnął pewnego razu do mego pokoju, a że stoczył walkę bezowocną, 
zagroził – oczywiście – „gestapowską” sprawą i... wymówił pracę27. 

Oskarżenie i przeszłość okupacyjna Gran służą mężczyznom za środek szantażu 
i wymuszania posłuszeństwa. Można więc spoczywające na kobiecie obciążenie 
uznać za męskie narzędzie władzy, stanowiące swoistą kartę przetargową. Rela-
cja ta funkcjonuje na zasadzie interakcji, wszak dominacja męskiego pożądania 
przyczynia się do reprodukcji narzuconego Wierze dyskursu. Zaobserwować tu 
zatem można samonapędzające się wzajemne oddziaływanie. Gran była po-
dwójną ofiarą zbrodni hitlerowskich, podobnie jak szykanująca ją społeczność 
żydowska. Po pierwsze w sensie fizycznym jako więźniarka getta, po drugie 
w sensie tożsamościowym jako domniemana kolaborantka. Los, jaki spotkał Gran, 
to dystynktywny przykład wiktymizacji.

Ofiary nie budzą empatii – wbrew obiegowym opiniom ofiara wywołuje raczej 
agresję, to ją chcemy obwiniać za zaistniały stan rzeczy. Większym zrozumieniem 
jesteśmy skłonni obdarzać sprawcę, którego postępowanie można wytłumaczyć 
i obronić. Dotyczy to wszelkich form przemocy, zwłaszcza wobec kobiet, służy 
bagatelizowaniu winy sprawcy i przyzwalaniu na tego typu zjawiska. W relacji 
kat–ofiara to ofiara zajmuje podrzędną pozycję. Zwrócić trzeba uwagę, że tu 
również mamy do czynienia z opartą na kontroli indywidualizacją jednostki. Gran 
była „ofiarą” na tej samej zasadzie, jak „pieśniarką”, „artystką”, „kolaborantką” 
i „gestapówką”. Jak każda inna tożsamość indywidualna, tak i tożsamość „ofiary” 
jest formą różnicowania jednostek. I właśnie dlatego jednym z przejawów wik-
tymizacji ofiar Zagłady w ogóle jest to, że ocaleni (w tym sama Gran) obwiniają 
siebie nawzajem o to, co się wydarzyło, abstrahując od faktycznych przyczyn 
wojennych zbrodni. 

Wracając do procesów przeciwko Tuszyńskiej, różnice w wyrokach sądowych –  
polskim i niemieckim – mogą mieć podłoże kulturowe, co sugerują wywody Krzysz-
tofa Wojciechowskiego, na którego powołuje się Brygida Helbig-Mischewski.  
Niemcy przywiązani są do poprawności politycznej, zwłaszcza jeśli chodzi o kwe-
stię żydowską, co przypieczętowane zostało zresztą umową prawną między Cen-
tralną Radą Żydów a rządem. Oprócz tego, zdaniem Wojciechowskiego, kultura 

26 F. Kafka, Kupiec Block – K. wypowiada adwokatowi, w: idem, Proces..., op. cit., s. 134.
27 W. Gran, Sztafeta..., op. cit., s. 94.
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niemiecka w mniejszym stopniu niż polska przywiązuje wagę do autorytetów28. 
Film Romana Polańskiego postawił postać Szpilmana na piedestale, czyniąc 
z niego bohatera. Wydobycie na światło dzienne narracji Gran, niezależnie od 
intencji autorki, strąca niejako Szpilmana z tego piedestału, a przynajmniej po-
daje w wątpliwość jego monumentalizm. Być może to dla niemieckiego sądu 
okazało się większym problemem, niedającym się jednak sprowadzić wyłącznie 
do kwestii żydowskiej.

Uzasadniając swoje wyroki, Polacy powołują się na wolność słowa i klasyfika-
cję gatunkową utworu, ponieważ traktują zamieszczony w nim cytat jako punkt 
widzenia bohaterki. Sąd niemiecki zaś decyzję swą motywuje brakiem dowodów 
na prawdziwość stawianych Szpilmanowi „zarzutów”. Z tego wynika, że polski 
sąd potraktował dzieło Tuszyńskiej w kategoriach literackich, Niemcy – jako 
dokument. 

Decyzja sądu w Hamburgu stanowi, by tak rzec, akt cenzorski. Cenzura, jak 
każda inna forma ograniczania swobód, kojarzy się w potocznym rozumieniu 
z totalitaryzmem. Współcześnie Niemcy, choć dotknięte w przeszłości faszyzmem, 
są dojrzałą demokracją. Wynika z tego, że cenzura i ograniczenie wolności jed-
nostki, w tym wypowiedzi, nie musi mieć związku ani z ustrojem, ani kręgiem 
kulturowym. 

Podsumowując, podłoża pozwów rodziny Władysława Szpilmana przeciw-
ko Agacie Tuszyńskiej doszukiwać się należy także we współczesnej kulturze 
i dzisiejszych stosunkach społecznych. Przypadek Gran to interesujący przykład 
dialektycznego przenikania się prywatnego z publicznym, a więc wpisania eg-
zystencji jednostki w zawiłe procesy historyczne. 

28 B. Helbig-Mischewski, Polacy i Niemcy: stereotypy i uprzedzenia czy różnice kulturowe?, w: Do-
świadczenie (po)granicza. Polsko-niemieckie Pomorze w historii, literaturze, kulturze, red. P. Wolski, 
Warszawa 2014, s. 17–24.



Legal disputes about the Holocaust Survivor Testimonies (Wiera Gran, 
Władysław Szpilman)

Lasting until 2013, trials against Agata Tuszyńska’s book, entitled Oskarżona: Wiera Gran, stir up 

controversy up till now. The main reason for the ensuing conflict is the extract from the Tuszyńska’s 

book, in which she quotes Wiera Grand, purportedly reporting, that she had seen Szpilman on the 

second day of August, 1942, leading a group of people to Umschlagplatz, with a Jewish policeman’s 

cap on his head. Szpilman’s son sued Tuszyńska many times in Poland and in Germany. While the 

Polish court has acquitted the author, stating that she had right to quote the main character from 

her book, the German court in Hamburg had ordered her to remove controversial extracts from 

the forthcoming German translation of Oskarżona: Wiera Gran. Agata Tuszyńska’s book describes 

a story of a noted, pre-war singer – Wiera Gran, famous from such songs as Trzy listy, Samotność, 

List or Tango noturno. During World War II the artist is sent to the Warsaw ghetto, where she gives 

performances together with Władysław Szpilman and Adolf Goldfender in the café called “Szuka”. 

On the second day of August 1942 she escapes the ghetto. After World War II she has a conversation 

with Szpilman during which Gran asks if he could support her job application for the Polish Radio. 

As she had been suspected of the cooperation with the occupier, Szpilman refuses to be involved 

in the issue. In 1946 a trial against Wiera begins, after two years in 1949 it is halted with an acquittal 

as its result. Although  being exonerated, she was followed by numerous smears and rumours till 

the end of her life. So from that moment on, she lived in a lot of places such as: Israel, England, the 

USA, Venezuela and finally France, where she decided to stay to death. Wherever she appeared, her 

disrepute has always followed her like a shadow. 

Translated by Blanka Majewska
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Prawa autorskie  
i dziecięca literatura 
Holocaustu. Przypadek 
Pamiętnika Rutki Laskier

Historia pamiętnika 
Rutka Laskier była żydowską dziewczynką, która w latach 1942–1943 prowadziła 
dziennik, przebywając wówczas w getcie w Będzinie. Pamiętnik Rutki Laskier 
opublikowano w 2006 roku. Rękopis dziennika do tego czasu przechowywała 
w swoim domu Stanisława Sapińska, która poznała autorkę diariusza w 1942 
roku. W tym okresie wyznaczono dzielnicę żydowską w Będzinie i wówczas 
rodzina Laskierów zajęła mieszkanie Sapińskich przy ulicy 1 Maja 13. Sapińska, 
która pracowała w szopie w koszarach niedaleko swojego domu, za namo-
wą rodziców odwiedziła mieszkanie zajęte przez nowych lokatorów. W ten 
sposób poznała Rutkę, z którą kilkakrotnie się spotkała. Rutka dowiedziawszy 
się o przenosinach na Kamionkę do ścisłego getta, zaczęła zastanawiać się, 
gdzie może ukryć diariusz. Stanisława, która znała wszystkie zakamarki w domu, 
doradziła, żeby ukryć dziennik przy przejściu z parteru na pierwsze piętro, gdzie 
znajdował się podest z podwójnymi deskami tworzącymi naturalną wnękę1. 
Sapińska powróciła do domu jeszcze w 1944 roku, kilka miesięcy po tym, jak 
zlikwidowano getto, i w umówionym miejscu odnalazła dziennik2. 

W 2005 roku Sapińska pokazała dziennik swojemu bratankowi, a następnie 
o historycznym znalezisku dowiedział się Adam Szydłowski, historyk, prezes 
Zagłębiowskiego Centrum Kultury Żydowskiej, późniejszy redaktor Pamiętnika 
Rutki Laskier. Szydłowski prowadził szeroką działalność na rzecz kultury żydow-
skiej, dzięki której nawiązał kontakt między innymi ze Światowym Związkiem 
Żydów Zagłębia, zrzeszającym byłych mieszkańców tych ziem. Jednym z członków 
związku jest pochodzący z Będzina Menachem Lior, któremu nazwisko Laskier 
nie było obce. Menachemowi udało się dotrzeć do rodziny Rutki Laskier, do jej 
przyrodniej siostry Zahavy Sherz. Z rodziny Laskierów okupację przeżył bowiem 
tylko ojciec diarystki Jakub Laskier. W sierpniu 1943 roku został deportowany do 

1 M. Nowacka, Historia Zielonego Zeszytu, http://www.fzp.net.pl/shoa/pamietnik-rutki (dostęp 
12.11.2012).

2 Tylko zaufanie się liczy a nie to, kto kim się urodził, „Gazeta Wyborcza”, 5.04.2013, https://bibliog3.
files.wordpress.com/2013/04/tylko-zaufanie-sic499-liczy-a-nie-to-kto-kim-sie-urodzic582.pdf 
(dostęp 12.05.2013).

Ewelina Konopczyńska-Tota 
Uniwersytet Szczeciński

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie



Auschwitz, a następnie do Sachsenhausen, gdzie pracował jako jeden z więźniów 
tak zwanego komanda fałszerzy. Jakub po wojnie wyemigrował do ówczesnej 
Palestyny i założył nową rodzinę. Jego córka, Zahava Sherz, o dzienniku Rutki 
dowiedziała się w styczniu 2006 roku3. 27 kwietnia 2006 roku w Teatrze Dzieci 
Zagłębia odbyła się promocja publikacji Pamiętnika Rutki Laskier, wydanej na-
kładem Prasy Śląskiej4. W 2007 roku Stanisława Sapińska postanowiła przekazać 
rękopis do Yad Vashem.

Wywóz Pamiętnika do Izraela a prawo o ochronie zabytków
Sapińska według prawa została właścicielką diariusza w momencie wygaśnięcia 
praw autorskich i nieujawnienia się właściciela dziennika. Rutka Laskier powie-
rzyła rękopis Sapińskiej, czyniąc ją tym samym depozytariuszką. Według ustawy  
z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych  „autorskie prawa 
majątkowe gasną z upływem pięćdziesięciu lat od śmierci twórcy”5. Dziennik 
ujawniono po prawie sześćdziesięciu latach, więc prawa autorskie już wygasły. 
Natomiast przeniesienie praw na nabywcę według artykułu 41 następuje w dro-
dze dziedziczenia lub spisanej umowy6. Pisemna umowa nie została zawarta. 
Dziennik Rutka powierzyła Sapińskiej w formie ustnej, a podczas ostatniego 
spotkania powiedziała, że „chciałaby, żeby to chociaż po nie zostało”7. Sapińską 
obowiązywała zatem tak zwana licencja niewyłączna8 (ograniczone dysponowa-
nie utworem), ale z upływem praw autorskich przestała ona obowiązywać, gdyż 
ani autorka, ani rodzina autorki nie ubiegała się o jej zwrot (do ukończenia 18 
lat to rodzice reprezentowaliby autora tekstu). Decydowanie o losach dziennika 
w 2006 roku w Polsce przez Sapińską było zgodne z prawem, gdyż to ona stała 
się właścicielką diariusza. 

Dysponowanie rękopisem podlega jednak pewnym ograniczeniom. Właściciel 
musi się ustosunkować do wytycznych praw, jeżeli chce wywieźć dany dziennik za 
granicę. Wówczas ustawa o prawie autorskim ustępuje przed ustawą o ochronie 
zabytków. Sapińska postanowiła przekazać dziennik do Yad Vashem i w 2007 
roku wywiozła go do Izraela. Najpierw przekazała dziennik przyrodniej siostrze 
Zahavie Sherz, a następnie obie postanowiły umieścić go w Yad Vashem. 

Wokół tego zdarzenia narosła lawina komentarzy i ataków ze strony mediów. 
Wypowiadało się na ten temat wiele osób. Natomiast według ustawy z 23 lipca 
2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wynika, że w 2007 roku 
„wywóz zabytków za granicę może nastąpić na podstawie jednorazowego po-
zwolenia”9. Warto wyjaśnić, co oznacza zatem samo pojęcie „zabytek”: „zabytek 
to świadectwo przeszłości i działalności ludzkiej, identyfikujące społeczeństwo 
historycznie, kulturalnie, a często, choć nie zawsze, również politycznie”10. Jest on 

3 Z. Sherz, About my sister Rutka, w: R. Laskier, Rutka’s Notebook, Jerusalem 2007, s. 7–8. Tłumaczenie 
fragmentu E. Konopczyńska-Tota.

4 B. Ciepiela, Śladami Żydów Zagłębia Dąbrowskiego, Będzin 2009, s. 47.
5 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst ogłoszony), 

DzU 1994, nr 24, poz. 83, s. 305, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940240083 
(dostęp 1.03.2015).

6 Ibidem.
7 M. Nowacka, Historia Zielonego Zeszytu, op. cit.
8 Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych, http://www.przewodnikprawny.pl/

umowa-o-przeniesienie-autorskich-praw-maj-tkowych-2/ (dostęp 1.02.2015).
9 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, DzU 2003, nr 162, 

poz. 1568, http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-03-162-1568 (dnia 1.02.2015).
10 J. Pruszyński, Dziedzictwo kultury Polski, t. 1, Zakamycze 2001, s. 74.



111

zatem dokumentem historycznym, pamiątką. Rękopis Rutki Laskier potraktować 
należałoby zatem wedle tej ustawy jako zabytek, czyli materiał biblioteczny, który 
powstał przed 1 stycznia 1949 roku. Wobec takich dzieł wymagane jest pozwo-
lenie na wywóz za granicę. Według  artykułu 58 ustawy o ochronie zabytków: 
„pozwolenie to wydaje Dyrektor Biblioteki Narodowej”11. Niejednoznaczność 
pojęcia „materiały biblioteczne” wyjaśniono dopiero w 2010 roku, gdy wpro-
wadzono nowelizację  ustawy.  Bezpośrednio wskazano tam, że rękopisy które 
mają 50 lat i ich wartość szacuje się na więcej niż sześć tysięcy złotych wymagają 
pozwolenia ministra kultury12 na wywóz z Polski. W przypadku dziennika Rutki 
Laskier nie spełniono tego obowiązku.

Wniosek dotyczący wywozu Pamiętnika Laskier nie wpłynął do dyrektora 
Biblioteki Narodowej. Akcję przekazania dziennika do Yad Vashem koordynował 
prezydent miasta Będzina. Radosław Baran, jako urzędnik państwowy, nie zgłosił 
jednak wniosku o pozwolenie na wywóz. Prokuratura będzińska prowadzi postę-
powanie wyjaśniające, czy nie została złamana ustawa o ochronie zabytków.  Na 
łamach „Dziennika Zachodniego” Baran zabrał głos w tej sprawie: 

Wasza gazeta kilkakrotnie sugerowała mój udział w wywiezieniu pamiętnika. To niepraw-
da. Nie mam sobie nic do zarzucenia w tej kwestii, nie byłem wtedy w Izraelu. Pamiętam 
natomiast, że w 2006 roku w Teatrze Dzieci Zagłębia podczas spotkania Stanisławy Sapiń-
skiej z Zahavą Scherz, przyrodnią siostrą Rutki, w obecności ambasadora Izraela w Polsce, 
Dawida Pelega oraz około 200 mieszkańców Będzina i dziennikarzy, pani Sapińska po raz 
pierwszy powiedziała, że ma zamiar przekazać ocalony przez nią pamiętnik Instytutowi 
Yad Vashem. Ja to usłyszałem i zapamiętałem. To była jej decyzja13.

Baran tłumaczył się także z pisma, które wysłał do Instytutu Yad Vashem, 
w celu ułatwienia wyjazdu pani Sapińskiej:

Było tylko jedno pismo z mojej strony, które miało pomóc w wydaniu i promocji 
pamiętnika przez stronę izraelską, jednocześnie informujące o zamiarze przekazania 
dokumentu Instytutowi Yad Vashem. I tylko w takim kontekście należy rozumieć moje 
słowa dotyczące uhonorowania osób związanych z uratowaniem tego pamiętnika. Uho-
norowania w druku, w kolejnej edycji, żeby nikt nie zapomniał, że to sędziwa mieszkanka 
naszego miasta przez 60 lat przechowywała dziennik Rutki, a potem podjęła niełatwą, 
ale przemyślaną decyzję przekazania go państwu Izrael14. 

Sapińska zaznaczała, że nie została poinformowana o tym, iż wywożąc dziennik 
za granicę, łamie prawo15. Swoje postanowienie tłumaczyła tym, że chciała, by jak 
najwięcej osób mogło zapoznać się z autentycznymi zapiskami przez światową 
promocję dziennika, możliwą dzięki sfinansowaniu jej ze środków Yad Vashem. 

11 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, op. cit.
12 O. Jakubowski, Nowe przepisy dotyczące zasad wywozu zabytków z terenu Polski, s. 26,  http://

nimoz.pl/upload/wydawnictwa/cenne_bezcenne_utracone/2010_3/Strony_26-27_poprawio-
ne_celnicy_wywozy.pdf  (dostęp 1.03.2015).

13 Nie mam sobie nic do zarzucenia. Z Radosławem Baranem, prezydentem Będzina, rozmawia 
Stanisław Bubin, http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/51060,nie-mam-sobie-nic-do-zarzu-
cenia,id,t.html?cookie=1 (dostęp 12.01.2014).

14 Ibidem.
15 M. Zasada, Bez pytania oddali pamiętnik Rutki Laskier, http://www.dziennikzachodni.pl/

artykul/43640,bez-pytania-oddali-pamietnik-rutki-laskier,id,t.html (dostęp 12.01.2013).



Podobnie wypowiadał się prezydent Baran, który w przekazaniu dziennika do 
Yad Vashem widział szansę na jego światową promocję: 

Nie moglibyśmy mu zapewnić kolejnych wydań i światowej promocji. Niewiele osób zdaje 
sobie sprawę, czym jest Instytut Yad Vashem. To nie jest ani zwykłe muzeum, ani zwykły 
instytut. To wielka, globalna instytucja, przez którą przewijają się miliony osób. Choćbyśmy 
zaangażowali największe pieniądze w promocję pamiętnika, nie uczynilibyśmy dla niego 
nawet cząstki tego, co zrobił jerozolimski instytut. Tymczasem u nas zainteresowanie 
pamiętnikiem było średnie i spadało16.

Adam Szydłowski, prezes Zagłębiowskiego Centrum Kultury, były pracownik 
Urzędu Stanu Cywilnego, który towarzyszył pani Sapińskiej w podróży do Izraela, 
został oskarżony również o udział w przekazaniu i pośredniczeniu. Szydłowski 
był w Izraelu, jak pisze prezydent Baran, w delegacji jako redaktor pierwszego 
wydania Pamiętnika, a nie osoba pośrednicząca w jego przekazaniu:

Adam Szydłowski nie miał udziału w tej sprawie jako podległy mi służbowo urzędnik. 
Pan Szydłowski był zaangażowany jako człowiek, który zajmował się pamiętnikiem i jego 
popularyzacją. Wszelkie sugestie, że pani Sapińska pojechała do Jerozolimy ze sztabem 
urzędników, są nieuprawnione. Pani Sapińska pojechała z Adamem Szydłowskim, który był 
tam z urzędu jako redaktor pierwszego wydania pamiętnika, w ramach delegacji. Urząd nie 
poniósł z tego tytułu żadnych kosztów, bo za wyjazd i pobyt zapłaciła strona izraelska17.

Pamiętnik został uroczyście przekazany do Yad Vashem w czerwcu 2007 roku. 
Piotr Zychowicz na łamach „Rzeczpospolitej” pisał, że po powrocie z Izraela ktoś 
anonimowo złożył doniesienie do prokuratury, że Pamiętnik został wywieziony 
z terenu Rzeczypospolitej Polskiej bez zezwolenia18. W sierpniu 2008 roku Pro-
kuratura Rejonowa w Będzinie wezwała byłego prezydenta Będzina Radosława 
Barana do ustosunkowania się wobec tej sprawy. O nielegalnym wywozie rękopisu 
pisano też na łamach „Dziennika Zachodniego”:

Pamiętnik Rutki Laskier został wywieziony z Polski nielegalnie – oficjalne stanowisko 
Biblioteki Narodowej przesłane do będzińskiej Prokuratury Rejonowej jest zgodne z na-
szymi wcześniejszymi ustaleniami. W tym tygodniu postępowanie przygotowawcze 
rozpocznie Komenda Powiatowa Policji w Będzinie, do której trafiły akta sprawy. Policja 
będzie miała 60 dni na przeprowadzenie dochodzenia – przesłuchanie świadków i ze-
branie dokumentów19. 

Na ten temat wypowiadał się między innymi prof. Edward Długajczyk, historyk 
i archiwista, zaznaczając, że: „Pamiętnik ten powstał na terenie Polski i stanowi na-
rodowe dobro kultury, którym nie można dysponować, jak się chce”20. Natomiast 
opinia Biblioteki Narodowej, która wpłynęła do prokuratury, była jednoznaczna. 

16 Nie mam sobie nic do zarzucenia..., op. cit.
17 Ibidem.
18 I. Kacprzak, P. Zychowicz, Dar dla Yad Vashem nielegalny?, http://www.rp.pl/artykul/437632.

html?print=tak&p=0 (dostęp 12.01.2013).
19 M. Zasada, Bez pytania oddali pamiętnik Rutki Laskier, op. cit.
20 I. Kacprzak, P. Zychowicz, Dar dla Yad Vashem nielegalny?, op. cit.
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Wynikało z niej, jak pisze dziennikarz Marcin Zasada, że dziennik nie mógł zostać 
wywieziony z Polski, zatem jego właścicielka została wprowadzona w błąd:

Pamiętnik Rutki Laskier jest wyjątkowo cennym zabytkiem dla naszej kultury i historii 
oraz wspólnego, polskiego i żydowskiego dziedzictwa – podkreśla dr Tomasz Makow-
ski, dyrektor Biblioteki Narodowej. – W czasie wojny Polska utraciła 70 procent swoich 
zasobów bibliotecznych. Naszym obowiązkiem jest chronienie takich dokumentów, jak 
dziennik Rutki21. 

Według ustawy z 2003 roku o ochronie zabytków rękopis Rutki wymagał po-
zwolenia na wywóz za granicę, jednak ta ustawa nie precyzowała dokładnie, 
jakie to mają być materiały biblioteczne. Ustalono tylko, że nie można wywieźć 
materiałów wydanych przed 1 stycznia 1949 roku. Zmieniła to dopiero noweli-
zacja ustawy z 2010 roku, która jest bardziej czytelna w tym aspekcie. Dokładnie 
stanowi, że nie można wywozić bez pozwolenia rękopisów, które mają więcej 
niż 50 lat, oraz książek, które mają więcej niż 100 lat, a ich wartość szacuje się na 
więcej niż sześć tysięcy złotych22. Dlatego Długajczyk zaznaczył:

Z jego opinii wynika, że osoby, które – nie mając zezwolenia – wydały rękopis instytutowi, 
złamały prawo.  – To dokument historyczny, nie ma co do tego żadnej wątpliwości –  
podkreśla. Wywiezienie go bez zezwolenia było przestępstwem. – Można przyjąć, że 
nieumyślnym – mówi profesor23.

Jak zauważa Jan Pruszyński, między właścicielem dóbr kultury a pań-
stwem dochodzi do konfliktu interesu:

Dla muzeum zabytek to obiekt chroniony prawem. Dla właściciela zabytek jest 
składnikiem mienia o wartości niematerialnej, jako przedmiot czci lub pamiątki24.

Pruszyński zaznaczył, że w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
wielu osobom prywatnym nie wydano pozwoleń na wywóz ich własności, tłu-
macząc to „charakterem dobra kultury”, „wartością zabytkową”, „wartością dla 
kultury polskiej”25. Wskazywał, że ustawa z 9 kwietnia 1973 roku ignorowała pra-
wa właścicieli dóbr26. Prawdopodobnie, gdyby zgłoszono się po pozwolenie na 
wywóz Pamiętnika Rutki Laskier, właścicielka nie dostałaby zgody, gdyż uznano 
by go za zabytek o wysokiej wartości historycznej. Decyzja nie należy zatem do 
osoby, która jest właścicielem, ale do określonej instytucji, która sprawuje pieczę 
nad tego rodzaju materiałami. Byłby to rodzaj instytucjonalnego panoptikum. 
Przedstawicielka Biblioteki Narodowej, Anna Milewicz, przyznała, że chętnie 
dziennik ten by odkupiono:

21 M. Zasada, Biblioteka Narodowa: dziennik Rutki Laskier wywieziono nielegalnie, http://www.dzien-
nikzachodni.pl/artykul/51078,biblioteka-narodowa-dziennik-rutki-laskier-wywieziono,id,t.htm-
l?cookie=1 (dostęp 20.12.2012).

22 O. Jakubowski, Nowe przepisy..., op. cit.
23 I. Kacprzak, P. Zychowicz, Dar dla Yad Vashem nielegalny?, op. cit.
24 J. Pruszyński, Dziedzictwo kultury Polski, op. cit., s. 76.
25 Ibidem, s. 326.
26 Ibidem, s. 325.



Nie mamy zbyt wielu zabytków. Nie ulega wątpliwości, że to dobro kultury, dla które-
go odpowiednim miejscem byłoby na przykład Muzeum Auschwitz-Birkenau – mówi 
Milewicz. – Gdybyśmy znali sprawę, zasugerowalibyśmy właścicielce pamiętnika, by 
odsprzedała go nam. Tak wartościowe dokumenty najczęściej wyszukujemy na aukcjach 
i skupujemy27. 

Podobna sytuacja dotyczyła rękopisu Barucha Milcha, który przekazał swój 
rękopis Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w czerwcu 1946 roku w Ka-
towicach, jednak później chciał go odzyskać. Wielokrotnie pisał w tej sprawie do 
różnych instytucji, ale nie otrzymał nigdy żadnej odpowiedzi. O zwrot rękopisu –  
61 zeszytów znajdujących się w Żydowskim Instytucie Historycznym – ubiega się 
córka żydowskiego lekarza Ella Milch-Sheriff:

Ojciec, który wyjechał z Polski w 1946 roku, nie podarował dziennika komisji. Zostawił 
go, bo nadal bał się o życie swoje, żony w ciąży i nie wiedział, czy rękopis przetrwa, jeśli 
weźmie go ze sobą. Potem przez lata szukał swych zapisków – odpowiada oburzona Ella 
Milch-Sheriff. – O istnieniu oryginału dowiedziałyśmy się z siostrą dopiero w 1989 roku, 
dwa miesiące po śmierci ojca28. 

Stanowisko i w tym przypadku jest jednak jednoznaczne: 

Dr Sławomir Radoń, naczelny dyrektor Archiwów Państwowych, podkreśla, że nawet 
gdyby polski sąd uznał, iż prawo własności dziennika przysługuje pani Milch-Sheriff, nie 
będzie mogła wywieźć go na stałe za granicę, bo nie zezwala na to polskie prawo. Dzien-
nik Barucha Milcha jest unikatowym dokumentem życia społecznego, przedstawiającym 
tragiczne losy obywateli Rzeczypospolitej pochodzenia żydowskiego. W związku z tym 
w rozumieniu art. 1 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach stanowi część 
narodowego zasobu archiwalnego i nie może być wywieziony na stałe za granicę – za-
znacza w piśmie do „Rzeczpospolitej”29.

Ponownie dochodzi zatem do konfliktu między prawem własności a prawem 
państwowym. Komentarz Elli Milch-Sheriff oddaje to napięcie: „dla mnie to osobi-
sta pamiątka, a nie polskie dobro kultury – podkreśla córka autora pamiętników”30.

Rękopis dziennika Rutki Laskier przekazano do Yad Vashem. Jakie jest zatem 
stanowisko instytucji w tej sprawie? 

To jakieś nieporozumienie. Pamiętniki dostaliśmy od pani Sapińskiej i siostry Rutki La-
skier. Obie zdecydowały, że dokument ma się znajdować w Yad Vashem. Urządziliśmy 
wówczas specjalną uroczystość, o sprawie było głośno w mediach. Nikt nie protestował. 
Dziennik uważamy więc za część swoich zbiorów – powiedziała rzeczniczka Yad Vashem 
Iris Rosenberg31.

27 M. Zasada, Bez pytania oddali pamiętnik Rutki Laskier, op. cit.
28 E. Łosińska, Wojenne zapiski pojadą do Izraela, http://www.rp.pl/artykul/516831.html?print=ta-

k&p=0 (dostęp 12.01.2013).
29 Ibidem.
30 Ibidem.
31 I. Kacprzak, P. Zychowicz, Dar dla Yad Vashem nielegalny?, op. cit.



115

Inny pracownik Yad Vashem kwituje to zdaniem:

Nie rozumiemy, dlaczego Polska miałaby rościć sobie prawo do pamiętnika tej Żydówki. 
Przecież decyzję o przekazaniu go nam podjęła jej siostra, a więc osoba jej najbliższa, 
która ma pełne prawo decydować, co się stanie z jej spuścizną. Wszelkie polskie roszcze-
nia uważamy za niesmaczne – tłumaczył, chcący zachować anonimowość, pracownik 
Yad Vashem32.

W sierpniu 2008 roku prezydent Będzina poprosił Yad Vashem o zwrot dzien-
nika do czasu wyjaśnienia sprawy, jak pisze Zychowicz. Odpowiedź nie nadeszła 
do dziś. W ubiegłym roku z podpisania porozumienia o partnerstwie z Będzinem 
wycofała się gmina Rehovot33. Na ten temat wypowiadał się także Szewach Weiss, 
były ambasador Izraela w Polsce i były prezes Yad Vashem: „Pamiętajmy, że Yad 
Vashem to światowa świątynia wszystkich Żydów. I dlatego to najlepsze miejsce 
dla Pamiętnika Rutki Laskier”34. 

Po przekazaniu dziennika do Yad Vashem w 2007 roku ukazały się jego tłu-
maczenia na język hebrajski i angielski z posłowiem Zahavy Sherz. W 2008 roku 
pojawiły się wydania po francusku, hiszpańsku i włosku. Dziennik wydano także 
w Brazylii w języku portugalskim, a w 2011 roku – po niemiecku. Cel, który przy-
świecał zarówno prezydentowi Radosławowi Baranowi, jak i Stanisławie Sapińskiej 
został osiągnięty – Pamiętnik stał się dostępny i znany na całym świecie. Do dzisiaj 
oryginał dziennika znajduje się w archiwum Yad Vashem. W instytucie można 
zapoznać się z fotokopiami rękopisu.

Zakończenie procesu
W 2009 roku sprawa dotycząca wywozu dziennika została zawieszona. „Cze-
kamy na pomoc prawną z Izraela”35 – mówił Daniel Hetmańczyk, prokurator 
rejonowy w Siemianowicach Śląskich, gdzie toczy się sprawa. I dodawał:

Śledczy chcą bowiem przesłuchać między innymi przedstawiciela Yad Vashem. –  
We wrześniu wysłaliśmy ponaglenie, ale do dzisiaj nie odpowiedziano nam na nasze 
wnioski – mówi Marta Zawada-Dybek, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Katowicach, 
która wystąpiła o pomoc prawną do Izraela36. 

W 2012 roku sprawa dotycząca wywozu Pamiętnika została umorzona, a śledz-
two wobec oskarżonych zakończone: „W zakresie czynu Stanisławy Sapińskiej 
śledztwo umorzono na podst. art.17 §1 pkt 2 k.p.k.”37 Artykuł ten zawarty w Ko-
deksie postępowania karnego brzmi: „Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte 
umarza, gdy czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, 
że sprawca nie popełnia przestępstwa”38. Również w stosunku do byłego prezy-
denta miasta Będzina sprawę zakończono:

32 Ibidem.
33 Ibidem.
34 M. Zasada, Bez pytania oddali pamiętnik Rutki Laskier, op. cit.
35 Radni żądają od Izraela: oddajcie Pamiętnik Rutki, http://www.dziennikzachodni.pl/artyk-

ul/366337,radni-zadaja-od-izraela-oddajcie-pamietnik-rutki,id,t.html (dostęp 12.01.2015).
36 I. Kacprzak, P.  Zychowicz, Dar dla Yad Vashem nielegalny?, op. cit.
37 Cyt. za: A. Szydłowski, Polityczna gra powoli dobiega końca, http://adamszydlowski.blog.onet.

pl/2012/07 (dostęp 12.01.2013).
38 Kodeks Postępowania Karnego, s. 4, isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19970890555&type=3 

(dostęp 26.02.2015).



W zakresie zaistniałego w okresie 2006 i 2007 roku w Będzinie przekroczenia uprawnień 
oraz niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego – Prezydenta Mia-
sta Będzina, postępowanie umorzono wobec nie stwierdzenia w czynie znamion czynu 
zabronionego39.

 Postępowanie wobec osób dysponujących Pamiętnikiem Rutki Laskier, choć 
zakończyło się umorzeniem sprawy, nie wpłynęło znacząco na zmianę stanowiska 
Yad Vashem. Do dziś oryginał nie wrócił do Polski, a dostęp do niego w Jerozo-
limie jest utrudniony. Użytkownik może skorzystać jedynie ze zdigitalizowanej 
fotokopii na miejscu. 

39 Cyt. za: A. Szydłowski, Polityczna gra powoli dobiega końca, op. cit.

Copyright laws and Children’s Holocaust Literature. Case diary of Rutka 
Laskier

The first part of article concerns story of manuscript, which was created by fourteen-year-old 

girl – Rutka Laskier. Rutka Lasker lived in ghetto in Będzin, when she wrote her diary. In 1942 the oc-

cupant assigned ghetto. Laskier family settled in a Polish house, which belonged to Sapiński family. 

Rutka Laskier made friends with Stanisława Sapińska and talked to her many times. Sapińska advised 

Rutka, that she could hide her diary in a cubby in her house. When Sapińska returned home in 1944, 

she found the manuscript. Sapińska kept the diary for sixty years. After so many years she became 

the owner of the diary according to ruling laws.

The second part of the article concerns the copyright laws and regulations on monument protec-

tion and care. In 2007 Stanisława Sapińska  passed manuscript to the Yad Vashem institute. In the 

article I try to explain this case in the light of ruling laws. Whether those dealings were legal or illegal.

Translated by Ewelina Konopczyńska-Tota
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Georga Simmla idea 
„prawa indywidualnego”

Tegoroczne wydanie Adlojady stało się dla mnie okazją do odnowienia starej 
znajomości z Georgiem Simmlem. Nie mówię „przyjaźni”, ponieważ do Simm-
la mam stosunek ambiwalentny – podziw dla rozległości jego zainteresowań 
i ogromu kompetencji miesza się tu z pewnym sceptycyzmem dotyczącym oceny 
osiągniętych przezeń wyników poznawczych. Przeglądając literaturę, zdałem 
sobie sprawę, że to nie tylko mój problem w kontaktach z pracami twórcy Filo-
zofii pieniądza. Rok temu cytowałem w Szczecinie fragment recenzji pewnego 
profesora z Heidelbergu, który przeciwstawiał się zatrudnieniu Simmla na 
tamtejszym uniwersytecie, najstarszym na terytorium dzisiejszych Niemiec. 
Opinia ta z pewnością zawierała elementy antysemityzmu, ale także pewne 
prawdziwe spostrzeżenia dotyczące natury myśli Simmla. Nie będę tego 
powtarzał, czytelnik może bowiem sięgnąć do tomu wydanego po ubie-
głorocznych szczecińskich Dniach Kultury Żydowskiej „Adlojada”1. Teraz 
przytoczę uwagę pióra Maksa Webera, kolegi Simmla, zapisaną w pewnej 
recenzji, która nigdy nie opuściła szuflady Webera: 

Oceniając prace Georga Simmla, wydajemy wysoce sprzeczne opinie. Z jednej strony 
jesteśmy skłonni bardzo nieprzychylnie ocenić dzieło Simmla. Chodzi zwłaszcza o to, że 
podstawowych aspektów jego metodologii zaaprobować nie sposób. Wyniki konkretnych 
analiz należy nader często traktować z zastrzeżeniami, a nierzadko odrzucać w całości. Co 
więcej, sposób prezentacji uderza nas czasem jako dziwaczny, często jest niezrozumiały. 
Z drugiej jednak strony czujemy się zmuszeni przyznać, że taki sposób przekazywania 
materiału jest po prostu błyskotliwy, a co więcej – prowadzi do wyników spójnych i orygi-
nalnych, niemożliwych do osiągnięcia przez żadnego naśladowcę. Niemal każda z jego prac 
pełna jest mnóstwa nowych idei teoretycznych i bardzo subtelnych spostrzeżeń. Niemal 
wszystkie te pomysły znajdują się w książkach, w których nie tylko prawdziwe odkrycia, 
ale i fałsze mienią się bogactwem i pobudzają do dalszego myślenia2. 

Zaproszenie mnie do udziału w festiwalu wiązało się zapewne z tym, że oto Żyd 
Simmel stworzył pewną oryginalną koncepcję dotyczącą prawa – głównego tematu 

1 Zob. Adlojada. Ekonomia i kultura, red. J. Brejdak, D. Kacprzak, J. Madejski, B.M. Wolska, Szczecin 
2015.

2 Podaję za: S. Magala, Simmel, Warszawa 1980, s. 118.

Andrzej Przyłębski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu



tegorocznej Adlojady, co czyni go interesującym w kontekście tego kulturalnego 
wydarzenia. Chodzi naturalnie głównie o to, co ukazało się w eseju Das individuelle 
Gesetz (Prawo indywidualne). Przyjrzyjmy się zatem tej koncepcji sformułowa-
nej na 70 stronach3. To objętość większa niż wiele esejów Simmla, ale mniejsza 
niż zawierają jego książki dotyczące socjologii czy moralności, nie mówiąc już 
o 600-stronicowej Filozofii pieniądza4. 

Esej ten przed laty czytałem, przygotowując wprowadzenie do lektury Filozofii 
pieniądza, wspominam o nim w swych nielicznych tekstach o Simmlu, ale raczej 
na marginesie. Teraz przestudiowałem go nieco uważniej. I zabrało mi to sporo 
czasu, mimo jego niewielkiej objętości. Nie jest to bowiem rozprawa prosta. Po 
przeczytaniu postanowiłem rzucić okiem do książek o Simmlu, by zobaczyć, jak 
inni autorzy odnoszą się do tej części jego dorobku. Między innymi do dwóch 
monografii: niemieckiej, pióra Wernera Junga5, i polskiej, autorstwa Sławomira 
Magali. I nie znalazłem nic, także w tych fragmentach, które dotyczą Simmlowskiej 
koncepcji moralności. To skonfrontowało mnie z pytaniem, czy i w jakim sensie 
ta rozprawka należy do jego etyki. Odpowiedź zarysuję pod koniec wywodu. 

Nie będę szczegółowo omawiał ani struktury tej pracy, ani kierunku, w którym 
przebiega argumentacja, ponieważ szkoda na to miejsca. Powiem tylko, że rzecz 
składa się z dziewięciu części. Simmel rozważa w nich między innymi to, czym jest 
prawo jako pojęcie, czym jest powinność, czym jest indywidualność. I jaka jest 
relacja (powiązanie) tych pojęć. Widać też wyraźnie, że oś, wokół której obraca się 
jego wywód, to stworzona przezeń filozofia życia (jej prezentacja jest dostępna 
w polskim przekładzie)6. Pojęcie życia jest centralne, a sama idea czy też koncepcja 
prawa indywidualnego, wyglądająca na wewnętrznie sprzeczną (zgodnie z zasadą 
contradictio in adiecto) jest rezultatem przemyślenia – i to bardzo krytycznego – 
dominującej wtedy i ważnej do dziś etyki Kanta. Rozprawa Simmla jest zarazem 
atakiem na wszelką racjonalistyczną etykę, której najdoskonalszą reprezentację 
znajduje w Kantowskiej koncepcji imperatywu kategorycznego. 

To właśnie pomysł oparcia etyki na imperatywie kategorycznym (to znaczy 
nakazie bezwarunkowym) sprowokował Kanta do słynnej wypowiedzi: „niebo 
błękitne nade mną, prawo moralne we mnie”, a więc do myślenia o etyce w nastę-
pujący sposób – etyczność jest najdoskonalszym przejawem ludzkiej egzystencji, 
swego rodzaju zasadą oraz celem życia. Opiera się ona na autonomii cechującej 
byt ludzki (to znaczy etyki pochodzące z nakazów zewnętrznych, łącznie z bo-
skimi, mają mniejszą wartość), a ta autonomia jest możliwa do osiągnięcia przez 
oparcie się na rozumie, na jego wskazaniach. Rozum jest w stanie wygenerować 
maksymy etyczne, którymi powinien kierować się każdy człowiek, który nie chce 
zakwestionować swego człowieczeństwa, to znaczy nie chce zejść na czysto bio-
logiczny poziom istnienia. Te maksymy to prawa etyczne mające powszechne, 
ponadsubiektywne obowiązywanie. Matrycą, wzorcem czy też formułą służącą 
do tworzenia takich praw jest właśnie imperatyw kategoryczny, mówiący (w swej 
podstawowej wersji) – postępuj tylko wedle takiej maksymy, co do której mógł-
byś pragnąć, by obwiązywała powszechnie, by była prawem powszechnym7. 
Kant wiąże zatem etykę z prawem. A prawo rozumie jako coś obowiązującego 

3 G. Simmel, Das individuelle Gesetz. Philosophische Exkurse, Hrsg. M. Landmanna, Frankfurt am 
Main 1987, s. 174–230. Pierwodruk tekstu znajduje się w piśmie „Logos” 1913, nr 4.

4 G. Simmel, Filozofia pieniądza, przeł. A. Przyłębski, wyd. 2, Warszawa 2012.
5 W. Jung, Georg Simmel zur Einführung, Hamburg 1990.
6 G. Simmel, Filozofia życia. Cztery rozdziały metafizyczne, przeł. M. Tokarzewska, Warszawa 2007.
7 I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, przeł. M. Wartenberg, Warszawa 1981, s. 50.
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powszechnie. Prawo moralne jest „we mnie” (a nie w kosmosie), ale ma charakter 
czegoś obowiązującego powszechnie, a nie czegoś indywidualnego, dotyczącego 
tylko mnie. I właśnie z tym się Georg Simmel nie zgadza. 

Filozof uważa, że Kant nieprawomocnie (bezpodstawnie) mówi w kontekście 
etycznym o prawie powszechnym. Mędrzec z Królewca opiera się w tym na 
dwóch pojęciach prawa, które nie odnoszą się do moralności. Chodzi o pojęcie 
prawa przyrody oraz prawnicze pojęcie prawa. W obu przypadkach można mówić 
o powszechności. 

W naturze prawo jest immanentne pojedynczym faktom; nie ma tu żadnej opozycji ich 
obu, która generowałaby kwestię stosowania się czy niestosowania. Z kolei prawo sta-
nowione nakazuje jednostce z zewnątrz, stawia jej pewne cząstkowe wymogi rzeczowe 
bez wchodzenia w całość, którą jest podmiot8. 

Prawo etyczne nie posiada ani zasadniczej adekwatności względem przypadku 
jednostkowego, tak jak prawo natury, ani pewnego absolutnego „Naprzeciw” 
(Gegenüber), jak w przypadku prawa stanowionego. Tutaj owo „Naprzeciw”, wy-
stępujące wobec naszej jaźni z pewnym wymogiem, oznacza zarazem najściślejsze 
z tą jaźnią powiązanie. Rodzi to problem stosowania się (des Passens, dopasowa-
nia, jak mówi Simmel) lub niestosowania do konkretnego podmiotu. Etyczność 
jest bowiem działaniem na mocy wewnętrznego nakazu – woli kierowania się 
motywacjami o specyficznym charakterze. Etyczność jest bliżej życia niż prawo. 
Dotyczy ona jednostki w rdzeniu jej indywidualności.

Etyka oparta na imperatywie kategorycznym oddziela działanie od jego 
sprawcy, traktuje je jako oderwaną treść i pyta o jego dopuszczalność. I nie 
interesuje jej to, co znaczy w odniesieniu do całości indywidualnego, pod-
miotowego życia. A owo życie jest zawsze pewną jednią, pewną całością. 
Nie można go zredukować do rozumności, do bycia rozumnym. Działania 
wynikają z życia, są „produktem” całego człowieka, a nie tylko jego rozumu. 
Właśnie dlatego, że nie jesteśmy pełną rozumnością, powinności często nie 
są realizowane. Podmiot całkowicie racjonalny, twierdzi Simmel, musiałby być 
również w pełni etyczny.

Kant – uważa Simmel – nie myśli w kategoriach człowieka jako całości. Dzieli go 
na odrębne władze czy zdolności (Vermögen), z których mechanicznego złożenia 
pragnie zrekonstruować jego życie wewnętrzne, w tym – motywy jego czynów. 
Simmel przeciwstawia się takiemu podejściu – powinności są naszym zadaniem, 
nie są więc dane automatycznie wraz z rozumnością. Po drugie zaś realizowanie 
się naszej powinności nie musi być zawsze poprzedzone racjonalną deliberacją 
wedle formalnego wzorca, jakim jest imperatyw kategoryczny9. Obok rozum-
ności w człowieku znajduje się wiele innych elementów wyznaczających jego 
egzystencję, które wedle Simmla mają swe własne regulatywy. 

Co bardzo ważne, Simmel odróżnia rzeczywistość (to znaczy byt) od życia, przy-
znając temu drugiemu prymat bycia całością. Byt (das Sein) jest jednym z dwóch 
aspektów życia. Podkreśla, że nie oznacza to wcale naturalizmu, życie bowiem 
nie jest tu pomyślane biologicznie, lecz bardziej całościowo, można by rzec –  
egzystencjalnie. Życie na poziomie samoświadomości (to znaczy życie ludzkie) 

8 G. Simmel, Das individuelle Gesetz..., op. cit., s. 183.
9 Podobnego zdania jest Georg Wilhelm Friedrich Hegel, co widać w jego koncepcji etyczności 

sformułowanej w Zasadach filozofii prawa (przeł. A. Landman, Warszawa 1969).



dokonuje się w dwóch zasadniczych formach czy też postaciach – jako empiryczna 
rzeczywistość (byt) oraz jako towarzysząca życiu (w tym percepcji owej rzeczywi-
stości) powinność (ein Sollen). Ludzkie życie prezentuje się nam w świadomości 
i jako świadomość. A w niej – dzięki samoświadomości umożliwiającej podmiotowi 
uprzedmiotowienie samego siebie – rozumiemy siebie zarówno w tym, czym 
jesteśmy, jak i przez to, czym być powinniśmy. Akt samoświadomości odsłania 
nam nie tylko byt, ale także naszą wobec niego powinność. Byt i powinność są 
niczym dwa ramiona tej samej rzeki, strumienia naszego życia, powiada Simmel. 
Powinność nie przychodzi z zewnątrz, lecz towarzyszy indywidualnemu życiu. 
Ono bowiem prezentuje się tylko w indywiduach i przez indywidua. Żywe indy-
widua wyposażone w samoświadomość odbierają rzeczywistość zarówno jako 
istniejącą, jak i jako zobowiązującą, jako obszar swych powinności. 

Jest oczywiste, że takie pojmowanie powinności jest szersze niż to, o któ-
rym mówi etyka, ale ową etyczną powinność także obejmuje. Według Simmla 
autentycznie obligująca mnie powinność, mogąca poruszyć moje poczucie od-
powiedzialności, musi mieć swe źródło w moim indywidualnym życiu, w jego 
wewnętrznym logosie. W takim życiu należy jednak wyróżnić aspekt empiryczny 
oraz aspekt idealny, towarzyszący temu pierwszemu niczym cień i odniesiony do 
moralności, choć nie tylko do niej. Chodzi o samo rozumienie podmiotu, o jego 
autowizerunek, o jego kształtujący się w trakcie życia projekt egzystencjalny. To 
on wyznacza prawdziwą etyczność jednostki. To, co pochodzi z zewnątrz, od Boga, 
państwa lub społeczeństwa, nie jest prawdziwą etycznością, lecz raczej odmianą 
tego, co Kant nazywał legalnością10. Etyczność musi być uwewnętrzniona, musi 
też być wyrazem ludzkiej autonomii (a nie heteronomii). I nie może opierać się 
na zewnętrznej karze. 

Zdaniem Simmla nie oznacza to wcale jakiejś subiektywizacji powinności –  
nasze powinności wobec świata, nawet jeśli wynikają z powinności wobec siebie, 
mają obiektywny charakter. Możemy się zatem co do nich mylić, źle je rozpoznać. 
Nawet sumienie nie jest tu instancją, która uwalniałaby nas od takiego błędu. 
Simmel ilustruje tę obiektywność powinności przykładem antymilitarysty od-
mawiającego służby wojskowej w sytuacji zagrożenia wojennego, człowieka 
przekonanego, że wojna to absolutne zło. Odmawia on zatem służby wojskowej 
(to znaczy obrony kraju) nie tylko z czystym sumieniem, ale także z niewzru-
szonym przekonaniem, że czyni to, co etycznie słuszne. Negatywna ocena jego 
zachowania musi mieć więc inne podstawy niż głos sumienia. Nie wystarczy też 
powiedzieć po prostu, że „państwo/społeczeństwo tego od niego żąda”, ponie-
waż oznaczałoby to kres jego autonomii etycznej. Jeśli mimo to poddajemy go 
moralnej krytyce, to dlatego – powiada Simmel – że:

indywidualność przedstawiająca się jako powinność nie jest czymś ahistorycznym, [...], 
składającym wyłącznie się z tak zwanego charakteru. Jest ona określana przez coś, czego 
wyeliminować nie sposób: przez to, że człowiek ów jest obywatelem pewnego państwa. 
[...] Z samego indywidualnego życia tego człowieka – a innego życia nie da się pomy-
śleć – do którego należy bycie obywatelem jakiegoś państwa, wyłania się zobowiązanie 
służby wojskowej, jako pewien obiektywny element jego rzeczywistości. To, czy on o tym 
zobowiązaniu wie, czy nie [...] jest równie drugorzędne jak to, czy zna rzeczywistość 
swej własnej istoty. [...] Z perspektywy etycznej [...] owo domaganie się państwa działa 
o tyle, o ile przynależność do państwa wplata się w faktyczny byt czy też życie owego 

10 Por. I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, przeł. J. Gałecki, Warszawa 1984, s. 119, 134, 191 i n.
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indywiduum w taki sposób, że owa powinność, w ramach której jego życie się idealno-
-etycznie spełnia, włącza w siebie wypełnianie tego domagania. Ale wtedy wymóg ten 
jest absolutnie niezależny od wszelkiej subiektywności11.

Ta obiektywność nie odnosi się jednak do oderwanych treści (na przykład 
konkretnych cnót czy wartości moralnych albo przykazań), lecz do całości indy-
widualnego życia. Nie jest zatem powszechna, nie dotyczy wszystkich rozumnych 
ludzi. Jest zrośnięta z moim dotychczasowym bytem (istnieniem), z moimi wybo-
rami, decyzjami, z mym charakterem i skłonnościami. Naszą sprawą jest właściwe 
odczytywanie tych indywidualnych powinności. Sądzę, że to myślenie bliskie jest 
temu, co Heidegger próbuje uchwycić w egzystencjale o nazwie „właściwość” 
(Eigentlichkeit), tłumaczonego dawniej jako „autentyczność”12. W takim właśnie 
sensie dopuszczalne jest wedle Simmla mówienie o „prawie indywidualnym”, 
a więc o zbiorze nakazów, norm, powinności, obowiązków skierowanych do kon-
kretnego indywiduum, z jego historią, losem, niepowtarzalną sytuacją życiową. 

Simmlowi z pewnością nieobce było myślenie w kategoriach etyki sytuacyjnej, 
w której konkretne decyzje i działania wytwarzają „etyczną mądrość/wiedzę”: 
tradycję moralną – następne pokłady etosu, stanowiące podłoże oraz kontekst 
do dalszych aktów i działań ludzkich jednostek rzuconych w pewne „tu i teraz”. 
Uważa on, że takie ujęcie wymogów etycznych jest bliższe naszej świadomości 
moralnej13 niż na przykład to, do którego przyzwyczaił nas dekalog, ponieważ „ja-
śniejsza lub ciemniejsza świadomość tego, czym jesteśmy i czym być powinniśmy 
towarzyszy stale rzeczywistości naszego życia”14. Ale owo towarzyszenie rzadko 
dokonuje się w postaci dającego się sformułować „prawa”. Częściej w postaci prze-
czucia, uczucia, poczucia powiązanego także z tym, że jakoś „zaznajomieni 
jesteśmy z tym, co czynić powinniśmy”. To, co moralne (obyczajne – sittlich) 
znamy z konkretnych sytuacji, z naszego życia. Stosowanie imperatywu 
kategorycznego stanowi w nim absolutny wyjątek. 

Rozbijając powiązanie prawa z powszechnością oraz indywidualności 
z subiektywnością, Simmel zrobił miejsce dla „prawa indywidualnego”:  
„Jestem jak najdalszy – pisze – od ustanawiania nowej zasady moralności. [...] Skoro 
życie dzieje się w indywiduach, to i unormowanie moralne jest indywidualne”15.

Wydaje się jednak, że owo ‘prawo’ – choćby z uwagi na wzmiankowane trud-
ności z jego werbalizacją – jest tu pomyślane metaforycznie. Simmlowi chodzi 
bowiem o zwrócenie uwagi na ważny wymiar naszego etycznego istnienia, na 
to, że dotyczy ono wewnętrznej, egzystencjalnej warstwy naszego życia, zatem 
„mojość” określonych powinności musi znaleźć inne ugruntowanie niźli to, które 
pochodzi z zewnętrznego nakazu. „Prawo [etyczne dla danego] indywiduum – 
pisze Simmel – wypływa z tego samego punktu, co jego rzeczywistość, obejmuje 
każdy element życia, a to dlatego, że nie jest niczym innym, jak pojawiającą się 
jako powinności całością tego własnego życia”16. 

Sądzę, że jest to bardzo oryginalny punkt widzenia na fenomen etyczności, 
wyprzedzający to, co kilka lat później powie Martin Heidegger; punkt widzenia 
obarczony jednak tymi samymi problemami, co rozwiązanie Heideggerowskie. 

11 G. Simmel, Das individuelle Gesetz..., op. cit., s. 219.
12 Por. M. Heidegger, Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa 1994, s. 26 i n., 62.
13 G. Simmel, Das individuelle Gesetz..., op. cit., s. 199.
14 Ibidem, s. 200.
15 Ibidem, s. 217.
16 Ibidem, s. 203.



Autor Sein und Zeit – zapytany przez studenta, kiedy po znakomitym dziele na 
temat ontologii dopełni go etyką – wzruszył ramionami, dając do zrozumienia, że 
etyka jest już w Byciu i czasie immanentnie zawarta. Takie stanowisko potwierdza 
w swym Liście o humanizmie. Opis ludzkiego bytowania ma dać odpowiedź na 
pytanie o sens istnienia oraz obowiązywania normy i oceny moralnej. Relaty-
wizuje przy tym, jak się zdaję, ocenę moralną do historycznego czasu i miejsca, 
w którym dane działania (lub zaniechania) się dokonują. Nie daje też prawa do 
oceny „nieuprawnionym”, tym, którzy w takiej sytuacji nie byli. A przecież nikt 
nie jest dokładnie w tej samej sytuacji, co ktoś inny. Ocenie pragnie natomiast 
poddać całość życia jednostki ludzkiej, w jej niepowtarzalnej linii czy unikalnym 
projekcie, a nie poszczególne czyny („treści”, jak powiada Simmel). To zaś wy-
daje się głęboko niezgodne ze złożoną – co do tego nie ma wątpliwości – istotą 
moralności, oscylującej między sytuacyjnością konkretnego istnienia a ponad-
-subiektywnym istnieniem pewnej hierarchii wartości. Nie wspomnę już o tym, 
że w ten sposób rozumiana etyczna ocena jednostki jest możliwa tak naprawdę 
dopiero po jej śmierci (po dopełnieniu się życia do końca), co uniemożliwia efek-
tywność takiej krytyki etycznej, która pozytywnie wpływałaby na krytykowanego. 
A to – nie tylko moim zdaniem – warunek samego istnienia fenomenu, jakim jest 
moralność, fenomenu będącego punktem wyjścia dla etyczności jako wyższego 
stopnia człowieczeństwa17. 

Wszystko to nakazuje spojrzeć na rozprawkę Simmla jako na dzieło stawiające 
bardzo istotne pytania, kruszące naszą pewność co do pewnych rozstrzygnięć 
dotyczących filozofii moralnej. Dzieła nieprzynoszącego jednak w pełni satys-
fakcjonującej odpowiedzi na ważne pytania związane z taką filozofią. „W pra-
wie indywidualnym nie chodzi o niepowtarzalność jednostki ludzkiej, lecz o jej 
Eigenheit, o wyrastanie z własnego korzenia” – powiada Simmel18. Ale – można 
by zapytać – czy życie Stalina albo Hitlera nie wynikało z ich „własnego korzenia”, 
nie realizowało pewnego egzystencjalnego projektu, wyznaczonego przez przy-
jęty przez nich autowizerunek? Jakie zatem podstawy mamy – w świetle takiej 
koncepcji – by je etycznie potępiać? Ani Heidegger, ani Simmel nam ich nie dają. 
Kant, jak się wydaje, tak19. 

Obiecałem na początku odpowiedź na pytanie, czy ta rozprawa mieści się 
w teorii moralności Simmla. Sądzę, że tak, choć nie stanowi jej rdzenia. Swe ujęcie 
etyki filozof opierał na analizie moralności, to znaczy tego, co empirycznie w tym 
obszarze bytu wydarza się w społeczeństwie. Oponował stanowczo przeciwko 
konstruowaniu nakazów w sposób czysto racjonalistyczny, aprioryczny, wywo-
dzeniu ich z czystego rozumu, z transcendentalnego, czystego „Ja”, w którego 
żyłach – jak powiadał Wilhelm Dilthey, inny przedstawiciel filozofii życia – płynie 
nie krew, lecz jakiś rozcieńczony sok. Prawo indywidualne nie kwestionuje tego 
podejścia, uzupełnia je raczej o wglądy dotyczące natury powinności, wglądy, 
które – mimo swego niedopracowania i błędnych wniosków – nasuwają pewne 
skojarzenia z etyką Hegla oraz filozofią hermeneutyczną Gadamera. A są to w mo-
ich oczach, w obu przypadkach, skojarzenia pozytywne20.

17 W sposób jasny i przekonujący pokazuje to tak zwana skala Kohlberga, dotycząca stopni moral-
nego rozwoju człowieka.

18 G. Simmel, Das individuelle Gesetz..., op. cit., s. 222.
19 Ciekawą polemikę z argumentacją Simmla przeciwko Kantowi zawiera artykuł Marii-Sibylli Lotter, 

Das individuelle Gesetz. Zu Simmels Kritik an der Lebensfremdheit der kantischen Moralphilosophie, 
„Kants-Studien” 2000, Nr. 91.

20 Nie mogąc tu rozwijać tego wątku, pragnę odesłać czytelnika do dwóch moich prac: Dlaczego 
Polska jest wartością. Wprowadzenie do hermeneutycznej filozofii polityki, Poznań 2013, oraz Etyka 
w świetle hermeneutyki, Warszawa 2011.
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Podsumowując, chciałbym stwierdzić, że rozprawę Simmla cechuje istotne 
podobieństwo do późniejszych od niej prac Heideggera. Fenomenologiczny opis, 
uzupełniony stosowną wykładnią, łączy się tutaj z apelem egzystencjalnym21. 
Tak można bowiem potraktować twierdzenia Simmla, przekładając je na język 
następującego etycznego wezwania – w Twym konkretnym niepowtarzalnym, 
indywidualnym życiu dany jest Ci pewien idealny jego przebieg, pewien ide-
ał Twego życia. Dany jako powinność. Spróbuj go odkrywać i urzeczywistniać 
w swym życiu, a zrealizujesz je w pełni jego możliwości. Wymowa Bycia i czasu 
jest podobna – łączy opis egzystencji z apelem o jej autentyczność. To właśnie 
dlatego do Heideggera zjeżdżali się studenci z całego świata niczym do nowe-
go „króla filozofii” (jak pisze Hannah Arendt), oczekując od niego mądrości. Ale 
nie możemy zapominać, że to nie Heidegger i nie Simmel są autorami takiego 
podejścia. Jego źródłem jest pochodzące z czasów niemieckiego romantyzmu, 
pozornie paradoksalne powiedzenie „werde, was Du bist” – stań się, kim jesteś. 

21 Stanowisko takie podziela także Michael Landmann, który napisał, że w twórczości Simmla 
miał miejsce zwrot od filozofii życia do filozofii egzystencji, zwrot zapowiadany właśnie esejem  
o prawie indywidualnym (zob. G. Simmel, Einleitung des Herausgebers, w: idem, Das individuelle 
Gesetz..., op. cit., s. 15).

Georg Simmel’s Idea of an “Individual Law”

Shortly before his death, G. Simmel created an original and questionable conception of “individual 

right” (individuelles Gesetz), which had to be a new basis for the philosophical ethics. The article is an 

attempt to elucidate this mysterious concept, critical especially against formal Kant ethics, anticipat-

ing Heidegger’s idea of the authentic existence. It shows by the way that Simmel’s inspiration was 

the romantic motto “become who you are” (werde, was Du bist!), it means: realize the potential 

contained in your unique existence. This article contains also some criticism of the approach 

to ethics that was created by Simmel (and Heidegger).

Translated by Andrzej Przyłębski
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I. Biografia 
Pico della Mirandola (1463–1494) jest twórcą kabały chrześcijańskiej. W swych 
pracach poruszał problem imion Boga i Jezusa, zajmował się systemem sefirot, 
teologią stworzenia oraz symboliką biblijną. Podobnie jak Mikołaj z Kuzy, zinte-
grował je w ramach koncepcji nauk uniwersalnych – miała ona obejmować 
teologię, filozofię, magię oraz ówczesną filologię. Początkowo jednak zamysł 
ów był dla czytelników jego pism niemal niezrozumiały. Upłynęło nieco czasu 
zanim Johannes Reuchlin w De arte cabalistica oraz Francesco Zorzi (Giorgio 
Veneto) rozszyfrowali zagadkę tekstów kabalistycznych Pica. Renesansowy 
humanista uczynił swą koncepcję kabały integralną częścią Conclusiones 
nongentae (Dziewięciuset tez), które ogłosił w 1486 roku – mając zaledwie 
dwadzieścia trzy lata – z zamiarem zwołania zgromadzenie filozofów i teologów 
Starego Świata, by ci wspólnie uporządkowali w sposób encyklopedyczny cały 
zasób wiedzy na podstawie jej odwiecznych i powszechnie uznanych fundamen-
tów. Jednak ów śmiały plan zorganizowania światowego zjazdu uczonych spełzł 
na niczym, a filozoficzno-teologiczna koncepcja Pica stała się obiektem krytyki 
rzymskich teologów. Zrazu bronił on swej koncepcji kabały z całą stanowczością, 
po jej oficjalnym potępieniu zdystansował się jednak od niej – przynajmniej na 
pozór. W istocie zaś trwał w przekonaniu, że jego chrześcijańskie odczytanie 
kabały dałoby się pogodzić z doktryną Kościoła; jego osobista pobożność nie 
budziła zresztą najmniejszych wątpliwości. 

Celem kabały Pica był powrót do źródeł mądrości sięgającej czasów biblijnego 
raju. Żywił on nadzieję, że jego filozofia będzie w stanie wykazać rzecz nastę-
pującą: oto rajska mądrość – w myśl przyjmowanej od czasów Filona z Aleksan-
drii tradycyjnej wykładni1 znanego passusu z Księgi Rodzaju (2,20) – utracona 
przez ludzkość wraz z upadkiem w grzech, mogła zostać odzyskana dzięki sztu-
ce kabały2. Kabała bowiem została tu zintegrowana z koncepcją uniwersalnej  

1 W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis. Historische Umrisse abendländischer Spiritualität 
in Antike, Mittelalter und Früher Neuzeit, Frankfurt am Main 1998, s. 650 i n.

2 Zob. C. Black, The Heptaplus of Giovanni Pico della Mirandola and Biblical Hemeneutics, Leiden 
2006.
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historii zbawienia, wedle której dostępna w raju mądrość stanowiła punkt wyjścia 
i zarazem cel historii świata. Ową mądrość miała cechować taka oto specyficzna 
kompetencja w pojmowaniu boskiego słowa – treści pierwotnego planu stwo-
rzenia oraz właściwa słowu Boga moc powoływania rzeczy do istnienia były 
dostępne ludziom egzystującym w stanie pierwotnej niewinności. Tak rozumiana 
znajomość rajskiej mądrości pełniła trojaką funkcję: 
– dawała możność wglądu w istotę rzeczy, 
– otwierała dostęp do magicznego wymiaru języka (przy założeniu, że rozkazo-

dawcza boska władza, która niegdyś powołała do istnienia rzeczy w całej ich 
doskonałości, dała się potem choć po części przenieść na istoty ludzkie – i to 
ją właśnie określono mianem magii)3, 

– skoro wiedza rajska pojmowana była również jako stan mający zapanować 
u kresu istnienia świata, znajomość jej języka można było uważać za wiedzę 
zbawczą, poprzez którą jej dysponent niejako współdziałał w dopełnieniu 
kształtu świata4. 
Giovanni Pico od początku poświęcił swe życie nauce. Już w wieku 14 lat 

posłany został na studia prawnicze do Bolonii, te jednak wkrótce przerwał, by 
siedem kolejnych lat spędzić na swobodnym zgłębianiu sztuk wyzwolonych na 
francuskich i włoskich uniwersytetach. W 1483 roku zawarł ze swymi braćmi umo-
wę dotyczącą kwestii dziedziczenia rodowego majątku. Na jej mocy przypadła 
mu w udziale trzecia część dochodów z przynależnych mu ziem, dzięki czemu 
miał być wolny od obowiązków administracyjnych5. W ten sposób uzyskał status 
niezależnego, zamożnego uczonego. W 1484 roku jego głównym miejscem za-
mieszkania stała się Florencja, w tymże mieście oczekiwali go dwaj humaniści –  
Poliziano i Ficino6. 

Latem 1485 roku Pico odbył podróż z Florencji do Paryża, by na Sorbonie 
studiować teologię, filozofię oraz nabrać biegłości w praktykowaniu scholasty-
ki. Zamysł streszczenia całej wiedzy w postaci Conclusiones nongentae oraz ich 
publicznego przedyskutowania miał się zrodzić – jak sam nam to przekazuje – 
właśnie podczas tej podróży7. 

Gdy 8 marca 1486 roku pojawił się znów we Florencji, miał już szkice swych 
tez w bagażu. Twierdzeń na temat kabały wśród nich jeszcze wówczas nie było. 
Dopiero bowiem wiosną 1486 roku Pico przyjął do siebie na służbę niejakiego 
Flawiusza Mitrydatesa, posługującego się językiem arabskim Żyda rodem z Sycylii, 
nawróconego zresztą na katolicyzm i dysponującego nadzwyczajną znajomością 
języka hebrajskiego oraz literatury kabalistycznej. Był on skłonny służyć florenc-
kiemu humaniście swymi pracami translatorskimi. 

3 Na temat dyskusji o dotyczących magii implikacjach twierdzeń Pica zob. S.A. Farmer, Syncretism 
in the West. Pico’s 900 Theses (1486), Tempe (Arizona) 1998, s. 115–132, oraz B.P. Copenhaver, 
Number, Shape, and Meaning in Pico’s Christian Cabala: The Upright Tzade, the Closed Mem and 
the Gaping Jaws of Azael, w: Natural Particulars. Nature and the Disciplines in Renaissance Europe,  
ed. A. Grafton, N. Siraisi, Chicago 1999, s. 26–76.

4 Zob. H. de Lubac, Exégèse médiévale. Les quatre senses de l’écriture, t. 4, Paris 1959–1964, zwł. t. 1, 
passim; idem, Pic de la Mirandole. Études et discussions, Paris 1974, passim.

5 E. Garin, Giovanni Pico della Mirandola. Vita e dottrina, Firenze 1937, s. 15.
6 R. Marcel, Marsil Ficin 1433–1499, Paris 1958, s. 466–479; E. Garin, Giovanni..., op. cit., s. 6 i n.
7 Zob. L. Dorez, L. Thuasne, Pic de la Mirandole en France 1485–1488, Paris 1897, wyd. 2: Genf 1976, 

s. 28–50. Por. Conclusiones nongentae, cyt. za: S.A. Farmer, Syncretism..., op. cit., s. 210, gdzie Pico 
powiada: „celebratissimorum Parisiensium disputatorum dicendi genus est imitatus”.
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Flawiusz Mitrydates8 przyszedł na świat między 1440 a 1450 rokiem jako Sa-
muel ben Nissim Abul’ Faradż w rodzinie żydowskiej w sycylijskim Agrygencie 
(Girgenti). Wyznanie zmienił około 1466 roku, odtąd zwał się Guglielmo Raimondo 
Moncada9 i działał jako misjonarz wśród Żydów. Był przykładem lingwistycznego 
geniusza – prócz hebrajskiego, aramejskiego i arabskiego opanował znakomicie 
grekę i łacinę. Od 1477 roku mieszkał w Rzymie na dworze Giovanniego Battisty 
Cibo, biskupa Molfetty i późniejszego papieża Innocentego VIII. 

W 1483 roku musiał nagle opuścić Państwo Kościelne z powodu wytoczone-
go przeciw niemu procesu, pozbawiono go przy tym przyznanej mu wcześniej 
prebendy10. Zbiegłszy na teren Niemiec, gdzie przebywał jeszcze w 1484 roku, 
nauczał w Kolonii, następnie zaś w Tybindze. Nie jest jasne, kiedy dokładnie 
powrócił z Niemiec do Włoch, w każdym razie w marcu 1486 roku stawił się we 
Florencji na służbę Pica. 

Z pewnością służba ta nie była czymś bezproblemowym. Wykorzystując lin-
gwistyczną supremację, Mitrydates uprawiał swoistą grę. Przekłady zniekształcał, 
nadając im zabarwienie chrześcijańskie – nie wahał się dać w ten sposób filozo-
fowi do zrozumienia, jak bardzo ten zdany jest na jego translatorskie pośrednic-
two. Jak się wydaje, w ich relacji poczucie pewnego rodzaju więzi współistniało 
z przejawami awersji oraz nieczystego sumienia. Pico nie mógł sobie wybaczyć 
między innymi tego, że wystarał się Mitrydatesowi o służącego przeznaczonego 
do uciech cielesnych11. Współzależność, w którą się uwikłali, nabrała zatem cech 
deliktu; licząc jednakże nadal na językowe talenty Mitrydatesa, Pico godził się 
na wszelkie dole i niedole. 

Enigmatyczna osobowość Mitrydatesa z trudem pozwala określić, co on sam 
właściwie sądził o pismach, którymi zajmował się podczas swojej kariery 
tłumacza i nauczyciela. Był najpewniej typem mistyfikatora, który fabrykacje 
innych brał za dobrą monetę. W każdym razie sam Pico był przekonany, że 
wśród rękopisów, którymi dysponował Mitrydates, znajdują się fragmenty 
70 ksiąg Ezdrasza, w których spisano tajemnice wyjawione Mojżeszowi przez 
Boga na górze Synaj12. W pismach tych Pico spodziewał się znaleźć ukryty 
klucz do trynitarnej i chrystologicznej interpretacji Starego Testamentu. 

8 Zob. Ch. Wirszubski, Flavius Mithridates. Sermo de passione Domini, Jerusalem 1963; idem, Pico 
della Mirandola’s Encounter with Jewish Mysticism, Cambridge (Mass.) 1989; U. Cassuto, Wer war 
der Orientalist Mithridates?, „Zeitschrift für die Geschichte der Juden in Deutschland” 1935, Nr. 5,  
s. 230–236; G. Scholem, Zur Geschichte der Anfänge der christlichen Kabbala, w: Essays Presented 
to Leo Baeck on the Occasion of his Eightieth Birthday, London 1954, s. 158–193; F. Secret, Qui était 
le Orientaliste Mithridate?, „Revue des études Juives” 1957, No. 16, s. 96–102; S. Campanini, Pici 
Mirandulensis bibliotheca cabbalistica latina. Sulle traduzioni latine di opere cabbalistiche eseguite da 
Flavio Mitridate per Pico della Mirandola, „Materia Giudaica” 2002, No. 7/1, s. 90–96; Guglielmo Ra-
imondo Moncada alias Flavio Mitridate. Un ebreo converso siciliano, ed. M. Perani, Atti del Convegno 
Internazionale Caltabellotta, Agrigento 23–24.10.2004, Palermo 2008, tu zob. zwł. S. Campanini, 
Guglielmo Raimondo Moncada (alias Flavio Mitridate) traduttore di opere cabbalistiche, s. 48–88.

9 Zob. R. Starrabba, Guglielmo Raimondo Moncada, Ebreo Convertito Siciliano del Secolo XV, „Archivio 
Storico Siciliano” 1878, N. F. 3, s. 15–91; S. Campanini, Guglielmo..., op. cit., s. 51.

10 Wydany w tej sprawie nakaz hiszpańskiego wicekróla zob. R. Starrabba, Guglielmo..., op. cit., 
s. 91. Niewykluczone, że rzecz dotyczyła skłonności homoseksualnych Mitrydatesa, zob.  
Ch. Wirszubski, Pico della Mirandola’s Encounter..., op. cit., s. 114.

11 Ch. Wirszubski, Pico della Mirandola’s Encounter..., op. cit., s. 114.
12 Zob. G. Pico della Mirandola, Apologia, w: G. Pico della Mirandola, G.F. Pico, Opera omnia Ioannis 

Pici Mirandulae Concordiaeque comitis..., Basel 1557, reprint: Opera omnia (1557–1573), con una 
introduzione di Cesare Vasoli, Hildesheim 1969, s. 123.



Późnym latem i jesienią Pico pracował w Perugii nad tekstem wprowadzającym 
do całości dzieła; była to Oratio, która później otrzymała tytuł Oratio de hominis 
dignitate (Mowa o godności człowieka)13. Mitrydates udzielił mu wówczas pouczeń 
dotyczących kabały interpretowanej w duchu chrześcijańskim, Pico mógł więc 
dopełnić kabalistyczną część swych Conclusiones nongentae. Już 7 grudnia 1486 
roku ukazały się one drukiem w Rzymie, w kolofonie zamieszczono informację 
o wydawcy (opera venerabilis viri Eucharii Silber alias Franck14). 

Nie powiódł się plan omówienia tez podczas wielkiej międzynarodowej dys-
puty. Istotny był fakt, że żadne znaczące gremium uczonych nie zostało w ten 
projekt zaangażowane, żadna papieska kongregacja, zakon bądź uniwersytet. 
Tego rodzaju zamysł – instytucjonalnie nigdzie przecież niezakotwiczony – był 
ryzykowny i budził podejrzenia. Zgodny z takim punktem widzenia okazał się 
więc wynik przedsięwziętych przez władze kościelne badań tez Pica – rozważono 
treść trzynastu z nich, trzy zostały uznane za heretyckie15. Tym samym nadzieje 
na dysputę stały się bezprzedmiotowe. W ciągu 20 dni i nocy Pico pisał Apologię 
broniącą zaskarżonych tez, opowiadał się w niej za magią i kabalistyczną inter-
pretacją Biblii. Swoją książkę, która ukazała się drukiem pod koniec maja 1487 
roku, zadedykował Wawrzyńcowi Medyceuszowi. 

Apologia znacznie pogorszyła jego sytuację. Papież, który początkowo był 
przychylny filozofowi, zmienił nastawienie i zareagował bezzwłocznie. Już  
6 czerwca władze kościelne stwierdziły, że mają tu do czynienia z jawnym niepo-
słuszeństwem, a tym samym z herezją16. 31 lipca Pico złożył podpis pod wierno-
poddańczą deklaracją, niemniej Innocenty VIII wydał zakaz czytania i drukowania 
Conclusiones nongentae i Apologii pod karą ekskomuniki. 

Ogłoszenie papieskiej decyzji zapowiadało niechybny proces. Chcąc uniknąć 
wyroku za herezję, Pico zbiegł do Francji. Ucieczka – kolejny akt niesubordynacji – 
podkopała jego pozycję w jeszcze większym stopniu, poczytana bowiem została 
za przyznanie się do kacerstwa. Filozofa ekskomunikowano i wydano nakaz jego 
aresztowania. Ten spalił wówczas wszystkie dokumenty i księgi, które mogłyby 
ewentualnie zostać wykorzystane przeciwko niemu17. Po krótkoterminowym 
zatrzymaniu (z którego szczęśliwie uwolniono go dzięki naciskom politycznym) 
do Pica dotarło, podczas jego bytności w Turynie, zaproszenie od Marsilia Ficina, 
by wracał do Florencji i tam prowadził życie uczonego. Od lata 1488 roku filozof 
przebywał więc ponownie we Florencji. 

W tymże mieście znów natrafił na Mitrydatesa, ten jednak pełnił służbę u Pica 
najpóźniej do lutego 1489 roku. Ówczesne relacje między nimi stały się zapewne 

13 E. Garin, Giovanni..., op. cit., s. 29 i n.
14 S.A. Farmer, Syncretism..., op. cit., s. 553. Zob. L. Valcke, R. Galibois, Le Périple intellectuelle de Jean 

Pic de la Mirandole, Quebec 1994; A. Thumfart, Die Perspektive und die Zeichen. Hermetische Ver-
schlüsselungen bei Giovanni Pico della Mirandola, München 1996; B.P. Copenhaver, The Secret of 
Pico’s „Oration”. Cabala and Renaissance Philosophy, „Midwest Studies in Philosophy” 2002, Vol. 
26, s. 56–81.

15 Pierwsze siedem tez, które Pico najwyraźniej bezskutecznie objaśniał komisji kościelnej, znaleźć 
można w: L. Dorez, L. Thuasne, Pic de la Mirandole..., op. cit., s. 121–125, sześć następnych, na 
których badanie Pico się nie stawił: ibidem, s. 132–133. Trzy tezy, które zostały potępione, to: 
1. „Christus non veraciter et quantum ad realem praesentiam descendit ad inferos, ut ponit 
Thomas et communis via, sed solum quoad effectum”; 2. „Peccato mortali finiti temporis, non 
debetur poena infinita secundum tempus, sed finita tantum”; 3. „Nulla est scientia, quae nos 
magis certificet de divinitate Christi, quam Magia et Cabala”.

16 E. Garin, Giovanni..., op. cit., s. 34.
17 Zob. L. Dorez, L. Thuasne, Pic de la Mirandole..., op. cit., s. 159. Autorzy cytują relację poselstwa  

z Turynu z 26 marca 1488 roku.



131

trudne do zniesienia. Wedle pewnego listu sekretarza Pica w 1489 roku „Guilelmo 
Mithridates” został osadzony w więzieniu w Viterbo „z rozkazu naszego pana”18. 
Po tej dacie urywają się wszelkie ślady po człowieku, który dla Pica był (niezbyt 
lojalnym) odźwiernym stojącym u wejścia do sekretów kabały. 

Od 1490 roku sytuacja Pica zaczęła się zmieniać. Filozof, od dawna utrzymujący 
znajomość z Girolamem Savonarolą, przekonał Wawrzyńca Medyceusza, by ten 
sprowadził dominikanów do miasta19. W kwietniu 1491 roku przekazał swemu 
bratankowi Gianfrancesco dochody, które uzyskiwał ze swych ziem w zamian 
za skromną jałmużnę – odtąd żył sacrae Theologiae liberaliumque Artium studiis 
incumbendo20. Pico był szanowanym towarzyszem i doradcą Savonaroli, choć 
ten nie był w stanie przyjąć we właściwy sposób jego filozofii. Sam Savonarola 
wywarł natomiast na niego znaczny wpływ21. 

W czerwcu 1493 roku Aleksander VI cofnął nałożoną na filozofa karę eksko-
muniki22. 1 września 1493 roku Pico zapisał w testamencie swe nieruchomości 
dla Ospedale Santa Maria Nuova; majątek ruchomy – przede wszystkim słynną 
bibliotekę23 – otrzymał jego brat Antonio Maria. 24 września 1494 roku Pico miał 
podobno wydać polecenie przygotowania grobu. Jak wynika z relacji bratanka 
Gianfrancesco, filozof zmarł 17 listopada tegoż roku w wieku 31 lat, pojednany 
z Kościołem i opatrzony stosownymi sakramentami. Tego samego dnia Karol 
VIII zdobył Florencję, a apokaliptyczna kariera Savonaroli weszła w swą ostatnią, 
śmiertelną fazę. 

II. Kabała w pismach Pica – kwestia źródeł 
Kabała odgrywa kluczową rolę w twórczości Pica. Badacze nie są zgodni co do 
tego, jak dalece sięgała jego znajomość problematyki kabalistycznej i do 
jakiego stopnia zdołał on ją zintegrować ze swym chrześcijańskim neopla-
tonizmem i pitagoreizmem. W zasadzie zaś pytanie o to, co posłużyło za 
podstawowy model jego filozofii, oraz kwestia jego źródeł, w szczególności 
hebrajskich, były niemal zupełnie marginalizowane24. 

Pracując nad Conclusiones nongentae, Apologią i Oratio, Pico był zdany na 
informacje, których dostarczał mu Mitrydates. Mniej więcej od czerwca do 
początku listopada 1486 roku zajmowali się kabalistyczną częścią Conclusiones 
nongentae. Po wyjeździe filozofa do Rzymu Mitrydates, który został wydalony 
z Państwa Kościelnego, przełożył szereg źródłowych tekstów hebrajskich na  

18 Zob. U. Cassuto, Wer war der Orientalist Mithridates..., op. cit., s. 236.
19 Przybył on wówczas z terenu Niemiec, dokąd uprzednio zbiegł z Państwa Kościelnego.
20 Cyt. za E. Garin, Giovanni..., op. cit., s. 41.
21 Zob. G.C. Garfagnini, Savonarola tra Giovanni e Gianfracesco Pico, w: Giovanni Pico della Mirandola. 

Convegno internazionale di studi nel cinquecentesimo anniversario della morte (1494–1994), ed. G.C. 
Garfagnini, Firenze 1997, s. 237–279; idem, Pico tra filosofia ebraica e ‘quabbala’, w: Pico, Poliziano 
e l’umanesimo di fine Quattrocento, ed. P. Viti, Florenz 1994, s. 193–223.

22 Stało się to dokładnie 18 czerwca 1493 roku. Zob. L. Geiger, Johann Reuchlin, Leipzig 1871, s. 168.
23 Zob. P. Kibre, The Library of Pico della Mirandola, New York 1936, passim.
24 Ten stan rzeczy trwa od czasu publikacji (w 1954 roku) eseju G. Scholema Zur Geschichte der 

Anfänge der christlichen Kabbala, op. cit. (zob. zwł. s. 164–170). Wyjątkami są P.O. Kristeller, Gio-
vanni Pico della Mirandola and His Sources..., op. cit., s. 35–133, oraz S.A. Farmer, Syncretism in the 
West..., op. cit., który jednak koncepcję Pica określa terminem „syncretism”, nie uzasadniając go 
odwołaniami do historii idei bądź historii filozofii. Wydaje się, że rozumie on „syncretism” raczej 
jako ahistoryczny koncept wywiedziony z fenomenologii religii, który daje się również odnaleźć 
w religiach Wschodu.



łacinę25. Manuskrypt jego tłumaczenia jest współcześnie dostępny26. Opracowując 
latem i jesienią 1486 roku swoje tezy, Pico nie dysponował jednak jego kompletną 
wersją. Dopiero bowiem po 1486 roku prace nad rękopisem zostały sfinalizowane, 
najpóźniej zaś w marcu 1489 roku Pico zerwał wszelkie relacje z Mitrydatesem27. 

III. Oratio de hominis dignitate i Apologia 

1. Oratio de hominis dignitate 
Pico przedstawił zwięźle swoje ujęcie kabały we wprowadzeniu do Conclusiones 
nongentae. Tekst owej mowy został opublikowany dopiero po śmierci autora. 
Później jeszcze przydano jej tytuł Oratio de hominis dignitate28; od czasów Jakoba 
Burckhardta tekst uchodzi za kluczowy dla czasów renesansu29. Niczym jeszcze 
niezmąconą radość płynącą z zajmowania się kabałą zdradza emfaza, z jaką Pico 
mówi o swych hebrajskich skarbach: 

Gdy sprawiłem sobie te księgi za niemałą zapłatą, gdy je przeczytałem z wielką pilnością 
i największym nakładem pracy, dostrzegłem w nich, Bóg mi świadkiem, religię nie tyle 
Mojżeszową, ile chrześcijańską30. 

Jest przy tym przekonany, że owe źródła, które stały się dla niego zrozumiałe 
dzięki przekładowi Mitrydatesa, kryją w sobie chrześcijańską dogmatykę tożsamą 
z tajemną wiedzą objawioną Mojżeszowi na górze Synaj i od tego czasu sekretnie 
przekazywaną. Dla potwierdzenia swych słów Pico przywołuje apokryficzną  
IV Księgę Ezdrasza31 oraz pisma Orygenesa32 i Hilarego z Poitiers33. Mojżesz miał 

25 Zob. Ch. Wirszubski, Pico della Mirandola’s Encounter..., op. cit., s. 222. Rękopis obejmował około 
5500 kart, z czego zachowało się około 3000 kart. Hebrajskie manuskrypty, które pozostały po 
prywatnej bibliotece Pica, opisał G. Tamani, I libri ebraici di Pico della Mirandola, w: Giovanni Pico 
della Mirandola..., op. cit., s. 491–530. Por. także S. Campanini, Introduction, w: The Book of Bahir. 
Flavius Mithridates’ Latin Translation, the Hebrew Text and an English Version, ed. S. Campanini, 
Turin 2005, s. 53–122. Seria: The Kabbalistic Library of Giovanni Pico della Mirandola 2; G. Busi, 
Who Does Not Wonder at this Chameleon? The Cabalistic Library of Giovanni Pico della Mirandola, 
w: Hebrew to Latin / Latin to Hebrew. The Mirroring of Two Cultures in the Age of Humanism, ed.  
G. Busi, Berlin–Turin 2006, s. 167–196; S.A. Farmer, Syncretism in the West..., op. cit., s. 344 i n.

26 Cod. Vat. Ebr. 189, 190 i 191 oraz Chis. A VI.190. Na temat historii manuskryptu, który znalazł 
się w posiadaniu Watykanu, por. G. Busi, Who Does Not Wonder at this Chameleon..., op. cit. Por. 
także studia: Ch. Wirszubski, Pico della Mirandola’s Encounter..., op. cit., oraz S. Campanini, Pici 
Mirandulensis bibliotheca Latina..., op. cit.

27 Zob. S. Campanini, Introduction, op. cit.
28 W edycji ze Strasburga z 1504 roku, wydanej przez Jacoba Wimphelinga i Hieronymusa Emsera. 

Por. S.A. Farmer, Syncretism in the West..., op. cit., s. 18 i n.
29 W niniejszym tekście nie ma potrzeby odwoływania się do pierwotnej, krótszej wersji Oratio, 

opublikowanej przez Garina w 1961 roku. Zob. E. Garin, La cultura filosofica del rinascimento 
italiano, Firenze 1961.

30 G. Pico della Mirandola, Oratio de hominis dignitate / Mowa o godności człowieka, przeł. i przypisami 
opatrzyli Z. Nerczuk, M. Olszewski, wstęp D. Facca, Warszawa 2010, s. 115.

31 IV Księga Ezdrasza 14,3–6. Zob. Apokryfy Starego Testamentu, oprac. R. Rubinkiewicz, Warszawa 
1999, s. 402.

32 W Apologii (op. cit., s. 176) Pico cytuje jego komentarz do Listu do Rzymian, gdzie mowa jest  
o sensie obrzezania, które może być interpretowane jedynie jako boska tajemnica. Zob. Origenes, 
Commentaria in Epistolam B. Pauli ad Romanos, PG XIV, col. 837–1292, tutaj col. 915.

33 Hilarius, Tractatus in Psalmos, II, 2, PL IX, col. 262–263. „Nam idem Moyses, quamvis Veteris Te-
stamenti verba in litteris condidisset, tamen separatim quaedam ex occultis legis secretiora 
mysteria septuaginta senioribus, qui doctores deinceps manerent, intimaverat”. Zob. G. Pico 
della Mirandola, Apologia, op. cit., s. 176.
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otrzymać nakaz dalszego przekazywania objawienia jako wiedzy dostępnej wta-
jemniczonym. Zawierać ją miało 70 ksiąg, na co wskazuje polecenie skierowane 
do Ezdrasza: 

Gdy upłynęło 40 dni, przemówił Najwyższy, mówiąc: „Wszystko, co napisałeś wcześniej, 
ujawnij, by było czytane przez godnych i niegodnych. Jednak 70 ksiąg, które napisałeś 
ostatnio, zachowasz tylko dla mędrców twojego narodu. W nich bowiem jest sama istota 
poznania, źródło mądrości i strumień wiedzy (In his enim est vena intellectus et sapientiae 
fons et scientiae flumen)34. 

Przede wszystkim jednak Pico pokazuje teologię Pseudo-Dionizego Areopagity 
jako tajemną treść nauk nie tylko Pawła, lecz także Jezusa. Ten jest zaś częścią 
sekretnej teologii przyswojonej przez Mojżesza35. 

Prawdy Boga są przenoszone od jednej duszy do drugiej za pośrednictwem 
Logosu. Chrystus jest prawdą Logosu, w którym ucieleśnia się prawda, przekazy-
wana ustnie przez Mojżesza. Tę tajemnicę Pico odnajduje w treściach „kabały, po 
hebrajsku oznaczającej to samo, co u nas »przyjęcie«” (Cabala, quod idem est apud 
Hebraeos quod apud nos „receptio”)36; jej odwieczne prawdy są odpowiednikiem 
dogmatyki chrześcijańskiej: 

Jest w nich bowiem mowa o tajemnicy Trójcy, wcieleniu Słowa, boskości Mesjasza, o grze-
chu pierworodnym i jego odkupieniu przez Chrystusa, o Jerozolimie niebiańskiej, upadku 
demonów, zastępach aniołów, o karach czyśćcowych i piekielnych. O tym wszystkim 
przeczytałem w nich to samo, co każdego dnia czytamy u Pawła i Dionizego oraz 
Hieronima i Augustyna37. 

IV. Kabała w Conclusiones nongentae 
Oratio była pomyślana jako wprowadzenie do Conclusiones nongentae, a tak-
że jako mowa inauguracyjna, którą Pico miał wygłosić w styczniu 1486 roku 
podczas planowanego kongresu w Rzymie. Stało się jednak inaczej – jak 
wiemy, tezy zostały potępione, a Pico musiał się usprawiedliwiać przed obliczem 
komisji inkwizycyjnej. 

Tezy nie stanowiły bynajmniej monolitu. Były stylistycznie nierówne, stosowana 
terminologia zmieniała się zależnie od wyboru tematu. Autorowi zabrakło czasu, 
by je wygładzić i ujednolicić. Główne partie tekstu zostały obmyślone już w Pa-
ryżu. Latem i jesienią 1486 roku Pico uporządkował je na nowo, raczej pobieżnie 
zredagował i niemal w ostatniej chwili dołączył fragmenty poświęcone kabale. 
Te ostatnie zostały zresztą zespolone z pozostałymi twierdzeniami w sposób 
nader powierzchowny. 

Dzieło dzieli się na dwie części. Pierwsza obejmuje tezy oparte na poglądach in-
nych, druga zawiera własne opinie autora. Obie sekcje nie zostały skonstruowane 
ściśle paralelnie, choć wyraźnie się do siebie wzajemnie odnoszą; pierwsza miała 
liczyć 400 tez, druga zaś – 50038. W wielu momentach Pico nie sięgał po ustalone 

34 G. Pico della Mirandola, Oratio de hominis dignitate..., op. cit., s. 114–115; cytowana jest tu IV Księga 
Ezdrasza 14,45–47.

35 Ibidem, s. 113.
36 Ibidem.
37 Ibidem, s. 115.
38 W rzeczywistości pierwsza część obejmuje 402 tezy, druga zaś 498. Pico dokonał tych zmian 

zapewne w ostatniej chwili przed publikacją.



wersje tekstów, dobierał swobodnie rozmaite myśli, by natychmiast wbudowywać 
je w swoją koncepcję nauk uniwersalnych. Choć pierwsza część miała referować 
poglądy innych autorów, druga natomiast opierać się na własnych przemyśle-
niach, to jednak wypowiedzi różnych autorytetów są przytaczane – i różnie 
przy tym oceniane – w obu partiach. Na przykład Albert Wielki traktowany jest 
z wyraźnie większą dozą sympatii niż Tomasz z Akwinu czy Duns Szkot. Ponadto 
już sama liczba przedstawianych tez – własnych bądź zaczerpniętych – dostarcza 
pewnej informacji o stosunku autora do kwestii, których owe tezy dotyczą. 

1. 47 tez o kabale według nauk innych autorów
Nauki innych filozofów zostały podzielone na pięć części. W każdej z nich tezy 
zostały ujęte w mniejsze grupy, przypisane poszczególnym przedstawicielom 
szkół filozoficznych. 

1. Scholastyka łacińska – liczący 115 tez korpus stanowi najliczniejszą grupę. 
Ich autorami są Albert Wielki, Tomasz z Akwinu, Franciszek z Meyronnes (Fran-
ciscus Mayronis), Duns Szkot, Henryk z Gandawy i Egidiusz Rzymianin (Aegidius 
Romanus). 

2. Arabowie – autorzy arabskojęzyczni (w tym również Żydzi), których 82 tezy 
przytacza Pico, stanowią grupę o mieszanym charakterze. Są nimi Averroes, 
Avicenna, Al-Farabi, „Isaak von Narbonne”39, Abumaron (Avenzoar)40, „Mojżesz 
z Egiptu” (Majmonides), Mohammed z Toledo41 i Avempace42. 

3. Greccy perypatetycy – tym mianem Pico obejmuje przede wszystkim ko-
mentatorów Arystotelesa, zamieszcza tu 29 tez ich autorstwa. Do tej grupy należą 
Teofrast, Ammoniusz43, Symplicjusz, Aleksander z Afrodyzji i Temistiusz. 

4.  Neoplatonicy – grupę, która reprezentuje 99 tez, stanowią Plotyn, „Adelan-
dus Arab”44, Porfiriusz, Jamblich i przede wszystkim Proklos. 

5. Autorzy ostatniej części podzieleni są według dyscyplin. Jest tu 14 twierdzeń 
matematyków pitagorejskich, 6 tez „teologów chaldejskich”, 10 zdań Hermesa 
Trismegistosa i wreszcie 47 twierdzeń dotyczących żydowskiej kabały. Te ostatnie 
stanowią w sumie najobszerniejszy i najistotniejszy wycinek pierwszej części 
Conclusiones nongentae45. 

Każdemu czytelnikowi tego dzieła tezy kabalistyczne muszą wydać się niezro-
zumiałe. Pico przywołuje naukę o systemie sefirot i inne topoi kabalistycznej nauki 
o stworzeniu oraz kosmologii (Ma’ase Bereszit i Ma’ase Merkawa), nie dopełniając 
ich żadnym wprowadzeniem czy objaśnieniami. W zasadzie Pico prezentuje dwie 
dziedziny kabały: naukę o drzewie sefirot i interpretację historii stworzenia. Na-
uka o imionach Boga pojawia się jedynie na marginesie (por. tezy 28.19 o „złym 
imieniu” i 28.29 o imieniu w revolutio alphabetaria). 

39 Zob. S.A. Farmer, Syncretism in the West..., op. cit., s. 272.
40 Zob. ibidem, s. 274: Abu Marwan Ibn Zuhr (zm. 1161/1162).
41 Tożsamość tego autora pozostaje niejasna. Di Napoli uznaje, że pod tym imieniem skrywa się 

perski matematyk Al-Chuwarismi, według Kieskowskiego jest to Meir Ben Toros Abulafia (nie 
mylić z Abrahamem Abulafią), zob. ibidem, s. 278.

42 Ibn Bajja (zm. 1138/1139).
43 Ammoniusz, syn Hermiasza, uczeń Proklosa.
44 Ten autor nie wydaje się tożsamy z Adelardem z Bath, którego Pico cytuje w innym miejscu (Disputa-

tiones adversus astrologiam divinatricem III 15, ed. E. Garin, t. 2, Firenze 1946, s. 308) jako Adelandusa.
45 Pico polecił Mitrydatesowi przetłumaczyć swój własny hebrajski manuskrypt komentarza do 

Tory autorstwa Menahema Recanatiego. Przekład ten nie dotrwał do naszych czasów. Pewien 
zaginiony odpis tłumaczenia Mitrydatesa miał w swych rękach jeszcze Jacques Gaffarel, por.  
J. Gaffarel, Codicum Cabbalisticorum Manuscriptorum quibus est usus Joannes Picus Comes Miran-
dulanus Index, Paris 1651; a także: J.Ch. Wolf, Bibliotheca Hebraea, t. 1, Hamburg 1715.
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1.1. Sefirot
Pico pojmuje je raczej jako struktury stworzenia niż boskie predykaty. Jego tekst 
staje się bardziej zrozumiały, gdy zostanie przywołany schemat systemu sefirot, 
do którego czytelnik Pica mógł nie mieć dostępu: 

En Sof (absolut, otchłań) 

1. Keter (korona) 

 3. Bina (mądrość) 2. Chochma (wiedza) 

 5. Din (sprawiedliwość, iudicium) 4. Chesed (łaska, pietas, clementia) 

6. Tiferet (piękno, przepych, wspaniałość) 

 8. Hod (majestat) 7. Necach (zwycięstwo, trwanie) 

9. Jesod (fundament) 

10. Malchut (władza) 

Powyższe stopnie symboliczne są boskimi mocami, które przejawiają się w ob-
rębie stworzenia. Same w sobie dają się interpretować na różne sposoby. Zasad-
niczo są one wyrazem zamierzonych przez Boga pierwotnych struktur świata. 
W tej funkcji reprezentują makrokosmos, który zgodnie z tradycją egzegetyczną 
Pawła i Filona z Aleksandrii jest tożsamy z pierwszym Adamem46. 

Porządek sefirot ma znaczenie symboliczne. Pojęcia zestawione na osi środ-
kowej rozumiane są jako predykaty boskiej mocy; wśród nich szczególne 
znaczenie ma sefira Tiferet, której sens Pico będzie wykładał w duchu chrysto-
logicznym. Jeśli czytać drzewo sefirot z góry ku dołowi, to jego poszczególne 
elementy ułożą się w porządek boskich emanacji bądź etapów stworzenia. 
Z Otchłani En Sof (która poprzedza sefirę Keter lub też sama jako Keter jest 
rozumiana) wyłaniają się Chochma i Bina. W ten sposób trzy pierwsze z se-
firot zostają oddzielone od siedmiu pozostałych; trzecia sefira wyznacza tu 
linię podziału i zwie się linea viridis, „zieloną linią” (teza 28.7). Dzięki mocy Keter, 
umożliwiającej zaistnienie wszystkiego, oraz atrybutom, które posiadają Chochma 
i Bina, wytworzonych zostaje sześć kolejnych mocy – rozwijają się one wokół sefiry 
Tiferet (teza 28.9). Można dostrzec, że lewa strona boskiej wspaniałości stanowi 
odbicie grozy, którą ona budzi, prawa natomiast reprezentuje aspekt łaski. W tym 
sensie „dobra” clementia (Chesed, łaska) i „złe” iudicium (Din, iustitia) wspólnie 
przynależą do niewymawialnego imienia Boga (teza 28.4). 

Dziewięć sefirot wchodzących w skład drzewa symbolizuje hipostatyczny świat 
pierwotny, który rozwija się w sobie samym. Powiązanie z materialnym kosmo-
sem stanowi dziesiąta sefira Malchut, która w innych interpretacjach wchodzi 
w związek z takimi pojęciami, jak Szechina, anioł Metratron czy intellectus agens47. 

Każda sefira może mieć swój symboliczny ekwiwalent w figurach biblijnych: 
Tiferet może oznaczać „wielkiego Adama” (teza 28.10) i wtedy odpowiada ona 
całości drzewa, jest tu również możliwa wykładnia chrystologiczna. Zarazem 

46 Numeracja tez według pracy S.A. Farmera, Syncretism in the West..., op. cit.
47 Zob. tezy 11>10 i 19.1–2, gdzie Metatron zostaje zidentyfkowany jako intellectus agens. Na temat 

postaci Metatrona zob. B.P. Copenhaver, Number, Shape, and Meaning..., op. cit., s. 49 i n. Co-
penhaver zakłada jednak taką znajomość problematyki kabalistycznej u Pica, jaką ten nie mógł 
dysponować.



Tiferet obrazuje wspaniałość domu Izraela (teza 28.18). Abrahama symbolizuje 
czwarta sefira – Chesed, czyli łaska (tezy 28.14, 28.15) – jest on bowiem przede 
wszystkim figurą reprezentującą pietas (teza 28.38). Dziewiąta sefira – Jesod, czyli 
fundament – ma swe odbicie w postaci „sprawiedliwego” Józefa (teza 28.40) 
i dlatego jest sefirą sprawiedliwości. 

1.2. Bereszit (na początku)
W świetle wiedzy o systemie sefirot – przy całej właściwej im wieloznaczności –  
kabalistyczna wykładnia Bereszit oraz przebieg stworzenia staje się bardziej zro-
zumiały. 

Oto pojęcia, wokół których koncentruje się interpretacja procesu stworzenia: 
początek, anioł, raj (wraz z upadkiem w grzech). 

1. Początek, czyli „mroczne zwierciadło”. W pierwszej sefirze, Keter, odbijał się 
niepoznawalny „początek” otchłani, zanim wyłoniły się inne sefirot z przynależ-
nymi im cechami (teza 28.20). Bóg stwarzał „na początku”, to znaczy in sapientia; 
Bóg tworzył w mądrości (bądź dzięki mądrości). Jest to ogólnie przyjęta (i nader 
wpływowa) interpretacja w myśl aramejskiej parafrazy Tory autorstwa Onkelosa. 
Obejmuje ona słowa od Bereszit („na początku”), poprzez be-Chokhma (w mą-
drości, dzięki mądrości)48 aż do be-Kadmim. Wykładnię tę uzasadniają „32 ścieżki 
mądrości”, komentarz do kabalistycznego traktatu Sefer Jecira (tezy 28.25, 28.26). 
Owe 32 pierwotne drogi stworzenia oznaczają 22 litery alfabetu hebrajskiego 
oraz liczby od 1 do 10. W obrazie łączącym niebiański rydwan (zaczerpnięty 
z mistyki merkawy) i 32 ścieżki mądrości można dostrzec, jak Pico wyobraża 
sobie ontologiczno-kosmologiczne znaczenie liter i cyfr – są one pierwotnymi 
wewnętrznymi strukturami boskiego stworzenia. Tworzone z nich słowa mają 
moc magiczną. Zawierają w sobie zarodki rzeczy, stanowiąc zarazem formae 
separatae. Te są zaś „słowami duszy świata”, za pomocą których Bóg powołał 
rzeczy do istnienia. Posiadają one moc definiowania i reifikowania, są słowami 
działającymi. Pico utożsamiał je z magią. 

2. Anioł. Pico ukazuje Michała jako najwyższego kapłana, który składa w ofierze 
dusze ludzi (animales rationales, teza 28.1). Autor zna dziewięć hierarchii anielskich, 
które odpowiadają liczbom podanym w opisach Pseudo-Dionizego Areopagity: 
Keruwim, Serafim, Chaszmalim, Chajjot, Aralim49, Tarsziszim, Ofannim, Tafsarim, 
Iszim50. Zgodnie z wizją Ezechiela aniołowie mają po sześć skrzydeł (teza 28.30)51. 
Można je interpretować jako sześć dni stworzenia lub – za Platonem – jako sześć 
niezmiennych wymiarów przestrzeni52, jako „sześć wymiarów budowli, które 
wyrosły z Bereszit jak cedry Libanu” (teza 28.9). Może to być także sześć sefirot 
rozwijających się wokół Tiferet. 

48 Zob. komentarz Bazylego z Cezarei do Hexaemeronu oraz De Genesi ad litteram Augustyna, któ-
rych autorzy również przejęli tę interpretację, ujmując ją w świetle doktryny chrystologicznej  
i teologii Logosu, por. W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis..., op. cit., s. 374 i n.

49 Nazwa ta jest być może odpowiednikiem Er’elim, zob. listę określeń w komentarzu do traktatu 
Massechet Hechalot: K. Herrmann, Massekhet Hekhalot. Edition, Übersetzung und Kommentar, 
Tübingen 1994, s. 197 i n. Seria: Texte und Studien zum antiken Judentum 39.

50 Pochodzenie tej listy pozostaje niejasne, por. S.A. Farmer, Syncretism in the West..., s. 346; w po-
staci zmodyfikowanej przytaczana jest przez Reuchlina w De arte cabalistica (por. J. Reuchlin, On 
the Art of the Kabbalah, tłum. M. i S. Goodman, wstęp L. Jones, wstęp do edycji M. Idel, Lincoln, 
London 1993, ks. III, s. 318).

51 Ez 1,11 i n.
52 Platon, Timajos 34a.
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1.3. Raj 
Kwestia raju implikuje zawsze pytanie o sefirot, te bowiem jako całość określane 
są także mianem raju. W raju ukazuje się szata, w którą odziany jest duch (teza 
28.35). Ilekroć Bóg objawia się w swej wspaniałości, to znaczy w swej szacie (Ps 
104,2), nie sposób znieść blasku jego chwały i trzeba zasłonić twarz (teza 28.34). 
Dopiero wtedy, gdy dusza wstępuje w wyższą sferę, może z kolei sama zrzucić swą 
ziemską szatę (teza 28.44). Jednakże grzech Adama przyczynił się do oddzielenia 
ziemskiej rzeczywistości sefirot (która ukazała się w 10 sefirze Malchut) od jej bo-
skiego źródła (teza 28.4) – tak stał się on przyczyną upadku świata i panujących 
w nim nieszczęść. 

2. Własne tezy Pica o treści kabalistycznej 
Druga część Conclusiones nongentae jest oczywiście istotniejsza niż pierwsza. 
Partia poświęcona kabale następuje po tezach, które zawierają kolejno krytykę 
scholastyki, własną neoplatońską metafizykę Pica, teorię intelektu i duszy świata, 
uwagi o teologii Orygenesa, numerologii i matematyce, nauce Zoroastra i wy-
roczni chaldejskiej. 

Teologia stworzenia jest interpretowana jako magia boskiego słowa, należą-
cego do języka hebrajskiego. Przed upadkiem był on bowiem językiem boskim, 
w którym dokonał się akt stworzenia. Pierwotny hebrajski uchodzi zatem za język 
boskiej inteligencji (Nous), za sprawą której rzeczy zostały stworzone (9>16–17). 
Pico spodziewał się, że sztuka kabały odnajdzie ów język stwórcy. 

71 kabalistycznych tez Pica stanowi jedenastą część i zarazem zakończenie 
Conclusiones nongentae53. Kabała – tak nauczał go Mitrydates – potwierdzała 
jego nawiązującą do Orygenesa oraz Platona koncepcję chrześcijaństwa 
i zarazem jeszcze ją przewyższała. 

Tezy na temat kabały można zestawić w czterech grupach. Dotyczą one 
struktury kabały, imion boskich, interpretacji biblijno-chrystologicznych 
i kosmologii. 

2.1. Kabała spekulatywna i praktyczna 
Pico dzieli najpierw kabałę na teoretyczną (spekulatywną) i praktyczną. Teore-
tyczna to kabała imion, praktyczna dotyczy systemu sefirot (11>1). Kabała speku-
latywna dzieli się z kolei według niego na revolutio alphabetaria (kombinatorykę) 
i merkawę (kosmologię), która obejmuje trzy dalsze dziedziny (11>2). Kabała 
praktyczna obejmuje według Pica „metafizykę formalną” i „niższą teologię”. Przed-
miotem „metafizyki formalnej” są sefirot, pojmowane jako konstytutywne formy 
rzeczywistości; uchodzą one zarazem za elementy „spekulatywnej” merkawy. 
Pod pojęciem revolutio alphabetaria należy rozumieć kombinatoryczne teorie 
imienia Boga, jako merkawę zaś doktrynę o kosmosie duchowym, obejmującą 
takie pojęcia, jak intelligentia, ratio, anima mundi. Zgodnie z „metafizyką formalną” 
intelligentiae, które sefirot posiadają jako swoje struktury kategorialne, wpływają 
na ratio i anima mundi. Termin „niższa teologia” należy odnieść do świata duchów 
i aniołów – istoty te, mając udział w mocy Boga, wykonują jego wolę. 

53 W rzeczywistości tez jest 72, ale Pico podaje w tytule liczbę LXXI.



2.2. Imiona Boga 
Już samo imię Boga jest objawieniem, lecz Bóg sam w sobie pozostaje niepozna-
walny. Tę negatywną teologię objaśnia dialektyka „nieokreślonej Jedności” w myśl 
rozumowania zawartego w Liber de causis: „En Sof” (jedyny absolut, otchłań) nie 
przynależy do porządku liczb. Pozostaje kwestią otwartą, czy to twierdzenie da 
się odnieść do koncepcji jedynego i zarazem troistego Boga, będącego praprzy-
czyną wszystkich rzeczy (11>4). Imiona Boga (stanowiące jego najpierwotniejszą 
manifestację) są tu najpierw interpretowane chrystologicznie (11>4–8), zanim 
ukazane zostaną różne warianty kombinacji Tetragramu, Trójcy oraz imienia 
Jezusa. Pico utrzymuje, że kabaliści niechybnie musieliby uznać Trójcę (11>5), 
gdyż wariacje Tetragramu EHIE, YHWH i ADoNaI można byłoby zinterpretować 
jako figury Ojca, Syna i Ducha (11>6). Imię Jezusa oznacza według niego (11>7) 
„Boga, Syna Bożego i mądrość Ojca poprzez trzecią osobę boskości”54. Właśnie ten 
wariant nawiązuje do Pawła, który powiada o imieniu Jezusa, które jest „ponad 
wszelkie imię” (11>8; Flp 2,9 i n.). 

Pico przywiązuje wielką wagę do tych trynitarno-chrystologicznych fragmen-
tów – chrystologia stanowi w jego rozważaniach swego rodzaju basso continuo 
i jednocześnie cel kabalistycznych spekulacji. Interpretuje imię Jezusa jako szcze-
gólną cechę litery Szin: w imieniu Jezusa (pisanym ושי JSU) Szin (S) pośredniczy 
między Jod (J) i Waw (U) (11>14), a w Tetragramie JHWH widać, że Syn Boży stał się 
człowiekiem poprzez Ojca i Ducha Świętego i że Duch Święty powrócił po Synu. 

W imieniu JSU litera J reprezentuje ojca, U  – wcielonego Syna, S – związek 
między Bogiem a wcieleniem. Wedle janowej teologii Logosu świat i Mesjasz są 
w równej mierze inkarnacjami Logosu; w imieniu JSU Logos jest symbolizowany 
przez S (Szin), co oznacza pierwotnego Adama, duszę świata, makrokosmos 
i duchowego Chrystusa. 

W Tetragramie JHWH z kolei J oznacza Ojca, H symbolizuje zaś Ducha Świętego. 
Obaj, Ojciec i Duch, płodzą syna, oznaczonego tu jako Waw (W). Po ziemskim 
życiu Chrystusa ponownie przybędzie Duch Święty (H) od Ojca i Syna w dniu 
ostatniego szabatu. Tetragram jest zatem interpretowany zgodnie z cytatem 
biblijnym: „A Pocieszyciel [Paraklet], Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim 
imieniu, On was wszystkiego nauczy” (J 14,26). 

2.3. Interpretacje biblijno-chrystologiczne 
Chrystus jest dla Pica centralnym punktem objawienia, dlatego włącza on Nowy 
Testament w obręb kabały. Jest przy tym rzeczą dla niego charakterystyczną, że 
Pawła odczytuje w duchu janowym, Jana zaś – zgodnie z teologią Pawła. 

Jeśli Chrystus zostanie zinterpretowany jako prawa, „dobra” strona drzewa 
sefirot i ucieleśniać będzie te atrybuty Boga, które wielbi Abraham i z powodu 
których raduje się z nadejścia Mesjasza (11>37), to takie odniesienie do kabały 
drzewa sefirot będzie uzasadnione, gdyż czwarta sefira, Chesed (pietas), utoż-
samiana jest z postacią Abrahama55. Istnieje tu zarazem odniesienie do tekstu 
ewangelicznego: „Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój 
dzień – ujrzał go i ucieszył się” (J 8,56). 

Przede wszystkim jednak Pico interpretuje inny passus biblijny (J 8,25) dokład-
nie tak samo, jak Mikołaj z Kuzy w De principio. Odpowiedź Jezusa na pytanie, kim 

54 Teza 11>7: „deum dei filium patrisque sapientiam per tertiam divinitatis personam”, cyt. za:  
S.A. Farmer, Syncretism in the West..., op. cit., s. 522.

55 Por. wcześniejsze odczytanie czwartej sefiry jako postaci Abrahama.
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jest, w wersji Wulgaty brzmi: Principium, qui et loquor vobis56. Słowo principium 
użyte jest również na początku Księgi Rodzaju i w prologu do Ewangelii św. Jana 
(11>39). Wedle tego odczytania Jezus objawia swą istotę, mówiąc, że sam jest 
słowem, które było na początku u Boga i poprzez które świat został stworzony. 
Tak pojęta „kabała” jest czysto chrześcijańską teologią Logosu: quilibet Cabbalista 
habet concedere quod interrogatus Iesus quis esset, rectissime respondit, dicens: Ego 
sum principium qui loquor vobis57. 

Pico wciąż podkreśla w sposób wręcz dogmatyczny, że chrystologia stanowi 
wewnętrzną strukturę kabały. Jego zdaniem żaden kabalista nie może zaprzeczyć, 
że Chrystus uwalniał od władzy diabła, a wraz z nadejściem Mesjasza zmazany 
został grzech pierworodny oraz przymus obrzezania (11>25–27). 

2.4. Kosmologia 
Koncepcja Pica ujmuje świat powstały z Boga w trzech sferach: jako intelekt, 
jako duszę rozumną oraz jako duszę świata58. Jego terminologia pozostaje w tej 
dziedzinie niejednolita, a tło ideowe nie jest wolne od niespójności. Wynika to 
z jego metody nakładania na siebie idei kosmologicznych rozmaitej proweniencji 
i wykorzystywania interpretacji alegorycznej. 

Dla Pica Bóg jest odwieczny jako niepoznawalny początek wszechrzeczy, 
dostępny tylko dla samego siebie (11>35). Intelekt, najwyższa sfera świata du-
chowego, jest poniekąd zewnętrzną stroną Boga zwróconą ku stworzeniu. Jest 
mądrością, która przejawia się w Szin, Logosie doktryny chrystologicznej, który 
pierwotnie określił porządek rzeczy59. Znajduje tu zastosowanie metafora lustra 
z Księgi Mądrości (7,26) (11>53, 11>54), powiązana ze „światłem” z historii 
stworzenia. Intelekt jest bowiem świetlistym zwierciadłem Boga, w którym 
objawia się to, co święte. W wykładni kabalistycznej ów intelekt zawiera 
w sobie sefirot, które opisywane są jako decem vestimenta Boga (por. Ps 104,2) 
(11>36). Są one kategoriami należącymi do świata spirytualnego, w pierw-
szym rzędzie reprezentują również moralność – z tego powodu postrzegane 
są jako paralela 10 przykazań (11>49). Jako twory wyraźnie nieredukowalne 
mają one charakter liczb, które określają strukturę kosmosu i odpowiadają tym 
samym liczbom pitagorejskim (11>48, 11>55). Ponieważ boski język od początku 
reprezentowany był w postaci znaków alfabetu, 22 hebrajskim literom przypisana 
została rola kluczowa. 32 ścieżki mądrości, które Pico poznał z traktatu Sefer Jecira, 
stanowią według niego właśnie 22 litery oraz 10 cyfr (11>58). 

Pośrednia sfera kosmosu przekazuje duszy świata treści opisanego wyżej 
intelektu. Dusza ta ma ponadto za zadanie przekształcenie formującej siły inte-
lektu (a tym samym aktualizację) duszy zmysłowej. Dusza kontemplatywna musi 
zatem starać się przeniknąć w sferę intelektu, by w stanie ekstazy znaleźć się na 
skraju boskości. 

W duszy świata, najniższym obszarze opisanym w kabalistycznej kosmologii 
Pica, struktury intelektu stają się rzeczywistością w sposób stopniowy. Dokonuje 
się to w akcie stworzenia dzięki obecności Bet w Bereszit (11>60). Owo Bet trzeba 

56 Mikołaj z Kuzy objaśnia ten topos w De principio (1459), nawiązując właśnie do J 8,25.
57 Zob. S.A. Farmer, Syncretism in the West..., op. cit., s. 536.
58 Jest to jego podstawowa idea kosmologiczna, niezależna od kabały. Por. F. Roulier, Jean Pic de 

la Mirandole (1463–1494). Humaniste, philosophe et théologien, Genf 1989, s. 227–268.
59 Por. Augustyn, De Genesi ad litteram 1,8, CSEL 28, 1, s. 10, gdzie stworzenie „na początku” inter-

pretowane jest jako stworzenie „w synu”. Zob. W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis..., 
op. cit., 372–374.



interpretować chrystologicznie jako moc Boga, która pozwala zaistnieć potencjal-
nemu, wykoncypowanemu w duchu stworzeniu. Pico nawiązał tu do porządku 
myślowego obecnego w Ewangelii według świętego Jana (8,25)60. Stworzenie 
rozpoczyna się powyżej nieba gwiazd stałych – można rzec, na górnej krawędzi 
duszy świata – gdzie zarodki bytu oczekują swej aktualizacji. Dzięki mediacyjnej 
mocy duszy, mocy litery ש (Szin) i mądrości Ojca (11>61) stają się one realne. Ta 
moc to również słowo Amen, przedstawiane jako moc chrystologiczna Tiferet, 
szóstej sefiry (11>65). Kosmos translunarny opisuje Pico, odwołując się do pitago-
rejskiej liczby 10. Przedstawia on 10 sfer (11>66), które mogą być rozumiane jako 
„stopnie duszy” ukształtowane przez sefirot (11>48). Dusza świata jest dopóty 
sceną dla działania dobrych i złych sił, dopóki nie dokona się akt wybawienia jej 
od obecności zła (11>47). Ten kosmos stale się doskonali, gdyż włada nim Chry-
stus, Logos stworzenia i zbawienia symbolizowany przez Słońce (11>51). U kresu 
zostanie osiągnięta jedność niepodzielonej pierwotnej Tory, symbolu zbawczego 
Logosu. Wówczas Bóg będzie wszystkim we wszystkich bytach. 

W spekulatywnej warstwie Conclusiones nongentae Pica dochodzi do głosu jego 
synkretyzm – autor łączy typową dla Jana teologię Logosu, teologię negatywną 
oraz kosmologię zawartą w Liber de causis i pismach Pseudo-Dionizego Areopagity 
z neopitagorejską numerologią Mikołaja z Kuzy. Kosmiczną lokalizację liczb i liter 
wyznacza w obrębie intelektu, najwyższego porządku wszechświata, przyznając 
literom funkcję regulacyjną analogiczną do liczb. Są one potencjalnymi nośnikami 
wszelkich możliwych struktur świata wyposażonych w sens wraz z ich formami. 

Podsumowanie 
Tworzenie słów z liter jest procesem, w którym możliwe struktury świata łączą 
się, dając w rezultacie jednostki, te zaś – jako formae separatae – są prefiguracja-
mi rzeczy. Ten pierwotny świat boskich słów jest rozumiany jako system wiedzy 
uniwersalnej, „mądrość Boga”, w ramach której obmyślił on świat. Boskie słowo 
dysponuje mocą zdolną określić rzeczy i powołać je do materialnego istnienia. 
Dzieje się to w dwojaki sposób: podczas stworzenia świata oraz poprzez wcielenie 
słowa w osobę Jezusa Chrystusa. Oba procesy opisane są w tekstach biblijnych 
jako tajemnice. W ich językowej – i literowej – postaci skrywa się przesłanie, 
które zostało objawione Mojżeszowi na górze Synaj i dalej przekazywane jest 
Żydom jako kabalistyczna wiedza tajemna. Odpowiada ona głównym dogmatom 
chrześcijaństwa. 

Pico della Mirandola traktował tę naukę jako klucz do wiedzy uniwersalnej, 
do scientia de omni scibili. Teologię Logosu ujmował w sposób specyficznie fi-
lologiczny, sądził bowiem, że „Słowo, które stało się ciałem”, wcieliło się w litery 
ksiąg biblijnych. Dzięki tejże wiedzy – a taką właśnie, nawiązującą do koncepcji 
Orygenesa, żywił Pico nadzieję – świat mógł i powinien być zbawiony. 

Tłumaczenie Tomasz Kowalewski

60 Zob. S.A. Farmer, Syncretism in the West..., op. cit., s. 557.
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 Pico della Mirandola and the Cabala

In the beginning of this text, the author presents the brief biography of one of the most famous 

Italian renaissance philosopher – Giovanni Pico della Mirandola. He shows Pico’s interest in the 

“Cabala” – Jewish mystical theory, mentions his travel to the different academic centers for studying 

universal knowledge, and discusses the relationship between Giovanni Pico and Flavius Mithridates. 

During the second part, the author tries to show connections between certain cabalistic assertions 

and Pico’s philosophical concept. In this analysis, he focuses on selected items of Pico della Mirandola, 

for e.g. Conclusiones, Apologia and Oratio. At last, the author describes particular aspects derived 

from the Cabala, like cosmology, Names of God, theory of Sephiroth and Christology which were 

combined in the Pico’s great philosophical project.  

Translated by Joanna Smoluk-Stachowska
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Imię, o którym mowa w niniejszych rozważaniach, jest nieodmiennie imieniem 
Boga. Pojawia się ono w wielu tekstach – możemy tu przytoczyć Szulchan 
Aruch, pisma Majmonidesa i kabalistów – stanowiących dogodny materiał 
do analizy porównawczej. Nie tylko bowiem kabała się nim zajmuje, ale 
także przywoływane jest nawet w najbardziej szczegółowych przepisach 
dotyczących życia wyznawców judaizmu, które nie są przedmiotem Kabały, 
lecz Prawa. 

I. Przykłady z żydowskich pism religijnych: Miszna, Miszne Tora, Szulchan Aruch 
Celem Miszny (około II wieku n.e.) było streszczenie Prawa zawartego w Torze, 
powstałe na podstawie długiej tradycji interpretacyjnej. Dzieli się ona na sześć 
części: 1. Przepisy rolnicze; 2. Przepisy związane z określonymi pory roku, sza-
batem i świętami; 3. Prawo dotyczące małżeństwa wraz z całą złożonością życia 
osobistego i spraw majątkowych; 4. Prawo cywilne i karne; 5. Kult i służba świą-
tynna; 6. Czystość kultowa w świątyni, podczas posiłków oraz w życiu płciowym. 

W ciągu kolejnych czterech stuleci powyższe przepisy doczekały się komenta-
rzy zgromadzonych w Tosefcie, Talmudzie jerozolimskim i Talmudzie babilońskim. 
Zasady Miszny zostały objaśnione szczegółowo w dialogach i potraktowane 
jako temat dyskusji. Nie było tu oczywiście żadnych ustaleń w sprawie kanonu 
dogmatów, którego ewentualne kształtowanie się byłoby porównywalne z ewo-
lucją dogmatów chrześcijańskich. Nie istniał wszak żaden autorytet nauczycielski, 
który spełniłby rolę analogiczną do roli bizantyjskiego cesarza, soborów czy też –  
już w późniejszym czasie – biskupa Rzymu. Niemniej stopniowo wyłaniała się 
lista tematów obejmująca najważniejsze zagadnienia doktrynalne, stanowiące 
tu przedmiot dyskusji. 

Mojżesz Majmonides (1135/1138–1204) sporządził tego rodzaju listę w swym 
dziele Miszne Tora (Powtórzenie Tory) liczącym czternaście ksiąg. Przedstawiają 

O imionach Boga. 
Prawo a kabała

Wilhelm Schmidt-Biggemann
Freie Universität Berlin 



się one następująco: 1. Księga Wiedzy, która definiuje podstawowe zasady religii 
mojżeszowej w postaci 12 artykułów wiary; 2. Księga Miłości w istocie traktująca 
o powinnościach i przypominająca o nich, w której znajdziemy np. Szema Izrael 
(Słuchaj Izraelu), prawa kapłanów, reguły stosowania mezuz, tefilim (filakterii) 
i obrzezania; 3. Księga dotycząca świąt i dni wolnych; 4. Księga streszczająca 
prawo małżeńskie; 5. Księga opisująca czystość kultową; 6. Księga poruszająca 
temat przysiąg i ślubowań; 7. Księga dotycząca prawa rolnego; 8. Księga regulująca 
służbę świątynną; 9. Księga mówiąca o ofiarach prywatnych; 10. Księga wyzna-
czająca granicę między czystym i nieczystym; 11. Księga określająca prawa rzą-
dzące odszkodowaniami; 12. Księga zawierająca prawa związane z czynnościami 
sprzedaży i kupna; 13. Księga dotycząca spraw sądowych i prowadzenia procesów; 
14. Księga poruszająca temat władzy sądowniczej Sanhedrynu, w tym kwestie 
wyroków śmierci, przesłuchania świadków, praw królewskich i praw wojennych. 

Szczególną cechą dzieła Majmonidesa jest to, że przepisy talmudyczne ogni-
skują się u niego wokół kwestii teologicznych (por. księga 1 i 2), a egzystencja 
Żydów w owym czasie zostaje ujęta w jasno określony porządek prawny (księgi 
11–14). Specyficzne uregulowanie życia codziennego, który odegrało tak wielką 
rolę w talmudycznym judaizmie, znalazło się na dalszym planie. 

Właśnie owo uporządkowanie codzienności znalazło swe odbicie w dziele 
Józefa Karo (1488–1475) noszącym tytuł Szulchan Aruch (Nakryty stół). Księga 
ta jest przemyślnie skonstruowanym zbiorem zasad i zawiera modlitwy, reguły 
rządzące życiem prywatnym i zawodowym, przepisy żywieniowe, nakazy od-
noszące się do szabatu, postu i świąt, kwestie dotyczące pożycia małżeńskiego 
i życia rodzinnego, seksualności i praktyk higienicznych. Idee teologiczne i meta-
fizyczne, którym tak doniosła rola przypadła w tekście Majmonidesa, w Szulchan 
Aruch nie występują. 

Karo nie był bynajmniej tylko kodyfikatorem praw halachy, ale także – i to 
również odróżniało go od Majmonidesa – kabalistą (w spuściźnie Karo przetrwa-
ły zapisy Magid Meszarim – nauczanie nawiedzającego go nocą niebiańskiego 
posłańca, które potem rabin notował; ów zachowany tylko fragmentarycznie 
mistyczny pamiętnik opublikowano w Amsterdamie w 1708 roku). 

Różnice między drobiazgowymi regułami postępowania oraz kodeksu postę-
powania a kabałą nie są bez znaczenia. Jednak przykład Józefa Karo (oraz innych 
rabinów, na przykład Nachmanidesa) pokazuje, że kabała i halacha nie muszą się 
wzajemnie wykluczać. 

Co charakteryzuje kabałę? W swej istocie jest ona spekulatywną egzegezą. 
Jej głównymi tematami są początek świata (Bereszit), imiona Boga, stworzenie, 
litery alfabetu wraz z przypisanymi im wielkościami liczbowymi. Owa specyficzna 
metoda interpretacji, zwana gematrią, a także temura (permutacje liter) i notari-
kon składają się na system hermeneutyczny kabały. W istocie są to nader różne 
obszary tematyczne, które nie wykazują zbyt wielu podobieństw, ale mogą się 
doskonale uzupełniać. 

Opozycja – albo komplementarność – Prawa i kabały nie jest cechą typową 
tylko dla judaizmu, gdyż można także mówić o swoistej komplementarności pra-
wa kościelnego i kabały chrześcijańskiej. Jednakże regulacje życia codziennego 
chrześcijan nie są aż tak wyraźnie doprecyzowane jak w świecie Żydów. Jest to 
szczególnie trafne w odniesieniu do protestantyzmu, który generalnie traktuje 
z rezerwą prawno-kościelne typy rozporządzeń właśnie z powodów teologicz-
nych – kładzie bowiem nacisk na wolność chrześcijanina. 
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II. Imię Boga 
Prawo głoszone jest w imieniu Boga, to samo imię wzywane jest w modłach oraz 
stanowi obiekt zainteresowań kabały. Kwestia imion Boga szczególnie dobrze 
nadaje się do zestawienia ze sobą zagadnień prawa, teologii i kabały. 

Imię, które jest ponad wszelkie imię – JHWH – uchodzi w tradycji żydowskiej 
od czasów powrotu z wygnania za niewypowiadalny Tetragram, przyjęty przez 
rabinów w I wieku n.e. Tradycja żydowska utrzymuje zakaz jego wymawiania 
do dziś. W tradycji chrześcijańskiej imię Jezusa służy w Nowym Testamencie 
w pewnym stopniu za swoisty substytut imienia Boga. Paweł w Liście do Filipian 
(2,10) powiada, że jest to także „imię ponad wszelkie imię”, przed nim „zgięło się 
każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych”. Jednakże Jezus jest 
tym, który wskazuje drogę do Ojca, działając jako pośrednik. „Teologie imienia” 
u chrześcijan i Żydów od początku mają więc elementy wspólne. 

Warto przy tym pamiętać, że z racji wspomnianego zakazu wiedza o tym, jak 
właściwie należy wymawiać imię Boga, została utracona. Bóg był zwykle określany 
jako Szem (imię) lub Adonai (Pan) czy też ha Kadosz Baruch hu (Święty, niechaj 
będzie błogosławiony); przyjęta przez chrześcijańskich teologów wokalizacja 
JHWH jako „Jehowa” była uznawana do około 1800 roku. 

1. Schulchan Aruch – modlitwa poranna 
Szulchan Aruch, prawdopodobnie najbardziej wpływowa księga reguł stosowa-
nych przez Żydów aszkenazyjskich, zaczyna się od porannej modlitwy i nastę-
pującego przepisu: 

[...] od razu, obudziwszy się ze snu, niechaj wspomni dobrodziejstwa Odwiecznego, 
n ie ch b ę d zie  b ł o g os ł aw ione imię  J e g o, gdyż takowe On mu okazał, przy-
wróciwszy mu jego duszę, którą w zmęczeniu był Mu powierzył. Oto On, n i e ch 
b ę dzie  b ł o gos ł awione imię je go, przywrócił ją odnowioną i rześką, by służyła 
Mu ze wszystkich sił swoich, i cały dzień spełniała Jego wolę, albowiem taki jest cel 
człowieka, bo jak powiadają, nowa każdego ranka i wielka jest Twoja wierność1. 

Formuła Itbarach szmo (niech będzie uwielbione/uświęcone imię Jego; nawia-
sem mówiąc, jest ona również obecna w Modlitwie Pańskiej) jest obiegowym 
zwrotem dewocyjnym, a jej znaczenie jest tu kluczowe: w imię Boga Jego wola ma 
być spełniana przez cały dzień. Wszystkie te zasady są ostatecznie dane w jednym 
celu – mają służyć uświęceniu imienia Boga (czy jest to odpowiednik omnia ad 
maiorem Dei gloriam?). Pytanie o to, czym właściwie jest imię Boga, zakrawałoby 
niemal na bluźnierstwo. W każdym razie zwrot Itbarach szmo nie jest żadną filo-
zoficzną formułą poznawczą, lecz ewidentnie modlitewną formułą halachiczną. 
Imię Boga (Boga, w którego imieniu dane zostało Prawo) jest oczywistym fun-
damentem Prawa, uświęceniu tego imienia służy zaś posłuszeństwo wyznawcy. 

2. Majmonides (1135/1138–1204): Kidusz ha Szem 
Kwestią tego, czym jest imię Boga, Majmonides zajmował się zarówno w Miszne 
Tora, jak i w More Newuchim (Przewodniku błądzących). Majmonides jest teolo-
giem judaizmu szczególnego rodzaju. W dużej mierze racjonalny i arystotelesow-
ski, ustanawia teologiczne ramy dla Prawa. Kabalistą nie jest i nie zamierza nim 
być; interpretuje Prawo filozoficznie, lecz nie znosi właściwego Prawu rygoryzmu. 

1 Cytuję za skróconą wersją tekstu: S. Ganzfried, Kizzur Schulchan Aruch, Bd. 1, Basel 1988, s. 2 
(podkreślenie W. Sch.-B.).



Bóg jest istotą czysto duchową, ale jako prawodawca domaga się posłuszeństwa; i dla-
tego nakazane jest każdemu Izraelicie, by święcił imię Boga [Kidusz ha Szem], albowiem 
On powiada: „Chcę być uświęcony pośród Izraela”. Każdy Izraelita zostaje ostrzeżony, 
by imienia tego nie ważył się sprofanować, gdyż On powiada „Nie będziecie bezcześcić 
mojego świętego imienia”2. 

Kidusz ha Szem nie jest bynajmniej pobożnym frazesem, to w istocie wymóg 
prawa angażujący wyznawcę na śmierć i życie; jest to również zawołanie żydow-
skich męczenników. 

Jeśli chodzi o tę ostatnią kwestię, Majmonides jest zresztą stosunkowo ostrożny 
i mało rygorystyczny. Konieczność oddania życia w myśl formuły Kidusz ha Szem 
zachodzi jedynie wtedy, gdy Żyd jest zmuszany do bałwochwalstwa, zabójstwa 
bądź kazirodztwa (w tym przypadku prawdopodobnie chodzi o małżeństwo 
z osobą nieżydowskiego pochodzenia i zabronione praktyki seksualne). „Żądaniu, 
by przekroczyć zakaz, nie można w żaden sposób ulec, ale raczej umrzeć”3. Ci 
wszyscy jednak, którzy zamiast transgresji Prawa wybrali śmierć, która nie była 
konieczna, uważani są za samobójców. 

3. Teologia imion boskich Majmonidesa
W Miszne Tora Majmonides twierdzi, że przedmioty, na których wypisane jest 
imię Boga, muszą być przechowywane ze stosownym poszanowaniem. Dotyczy 
to wszystkich boskich imion: Jahwe, Elohim, El, Eloha, Szadai, Zebaoth. Jest przy 
tym godne uwagi, że nie mogą być one umieszczane w niewłaściwych miejscach 
(na przykład w formie grawerunku na naczyniach o dowolnym przeznaczeniu). 
Jeśli jednak już się pojawią, należy się im cześć4. 

3.1. Imiona Boga w More Newuchim (Przewodniku błądzących) 
Reprezentujący średniowieczną tradycję filozoficzną Majmonides postawił pyta-
nie o czteroliterowe imię Boga JHWH. Kwestia ta stanowi centralny punkt More 
Newuchim5. W rozdziałach 60–63 części pierwszej dzieła autor rozważa tetragram 
JHWH, autodefinicję Boga „Jestem, który Jestem” oraz imiona Adonai i Kawod. Dla 
Majmonidesa tetragram symbolizuje niedostępny rdzeń boskiej istoty, w którym 
człowiek nie ma żadnego udziału. Wszystkie inne imiona Boga wywodzą się 
wprost od Jego stworzenia, są zatem wtórne – jedynie imię złożone z czterech 
liter naprawdę przystoi Bogu, dla stworzeń zaś pozostaje niedostępne, „gdyż 
w czysty sposób wyraża ono substancję Stwórcy, w którym nikt inny nie ma 
udziału”6. Jego zdaniem może być ono wymawiane tylko podczas specjalnych 
czynności rytualnych, zwykle zaś zastępowane jest ono przez słowo Adonai. 
Boskiej jedności odpowiada jedno imię, w jego spirytualnej skuteczności mają 

2 Mojżesz Majmonides, Miszne Tora, ks. I, rozdz. 5, cyt. według: Moses Maimonides, Das Buch der 
Erkenntnis, Hrsg. E. Goodman-Thau, Ch. Schulte, Berlin 1994, s. 87. Seria: Jüdische Quellen Bd. 2. 
Cytat z Księgi Kapłańskiej 22,32 (oraz dalsze cytaty biblijne) za: Pismo Święte Starego i Nowego 
Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, red.  A. Jankowski et al., tłum. ksiąg W. Borowski 
et al., Poznań 2013.

3 Ibidem.
4 Moses Maimonides, Das Buch der Erkenntnis..., op. cit., s. 101.
5 Zob. Moses Maimonides, Führer der Verirrten, Wien 1977, ks. I, rozdz. 61.
6 Moses Maimonides, Dux seu director dubitantium aut perplexorum, ed. A. Justinianus, Paris 1520, 

reprint: Frankfurt am Main 1964, ks. I, rozdz. 60, fol. XXIVrv: „quia significat substantiam Creatoris 
significatione pura, in quo non est participatio”. Dla udokumentowania recepcji tego tekstu na 
Zachodzie przytaczam wydanie łacińskie. W oryginale jest to rozdz. I, 61–64.
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swe źródło wszystkie pozostałe. Wyjątek stanowi właśnie nomen Tetragramma-
ton quod scribitur [הוהי]: sed non legitur secundum suam ordinationem7. Istnieje 
także imię składające się z 12 liter (Majmonides przypuszczał, że składa się ono 
właściwie z trzech imion), było ono jednak mniej święte i bardziej oddalone od 
źródła boskości. Nadto miało istnieć imię Boga liczące 42 litery. Dla wszystkich 
jest jednak jasne – powiada dalej Majmonides – że nie może być ono jednym 
słowem, a zatem nie jest w stanie reprezentować boskiej jedności. 

Tych, którzy zajmowali się tetragramem, Majmonides uważał za szaleńców. Sam 
wolał ograniczyć się do imienia, które Bóg sam wyraził pod postacią formuły „Je-
stem, który jestem”8. Bóg przekazał ją Mojżeszowi wraz z poleceniem, by właśnie 
ją jako Jego imię ogłosił ludowi Izraela. Tym samym Majmonides dystansuje się 
wyraźnie od wszelkich zbyt daleko idących spekulacji, które już w jego czasach 
towarzyszyły rozważaniom nad znaczeniem imion Boga9. W swej skromniejszej 
teorii tetragramu próbuje dystansować się od interpretacji opartej na kombina-
cjach liter i cyfr, starając się przede wszystkim podkreślać wyjątkowość imienia 
Bożego. Bardziej szczegółowo rozważa on wspomniane miejsce w Księdze Wyj-
ścia, gdzie Bóg nakazuje Mojżeszowi przedstawić siebie Izraelitom pod imieniem 
„Jestem”, przy czym związku między tymże imieniem a tetragramem Majmonides 
nie bierze już zbytnio pod uwagę. Tymczasem akurat taka konfrontacja byłaby 
interesująca – o ile bowiem także tetragram uchodzi za imię objawione, o tyle 
w przypadku „Jestem” chodzi o wersję boskiej autodeskrypcji, która miała zostać 
przekazana rzeczywiście w sposób bezpośredni i dosłowny. 

Majmonides podkreśla autentyczność formuły „Jestem, który Jestem”, referując 
precyzyjnie treść dialogu między Mojżeszem i głosem krzewu gorejącego – Moj-
żesz zwraca w nim uwagę na opór ludu, który ma poznać imię Boga i treść 
pochodzących odeń przykazań. Owo streszczenie stanowi przygotowanie 
do filozoficznej wykładni boskiej sentencji „Jestem, który Jestem”. Teolog 
zajmuje się najpierw jej konstrukcją gramatyczną, stwierdzając, że w zdaniu 
 podmiot jest tożsamy z czasownikiem. Określenie jest ”היהא רשא היהא„
identyczne z osobą określanego, „jakby powiedziano, że to, co nazwane, 
jest samą nazwą”10. Sens tego zdania jest następujący: „będący, który jest 
będącym – oznacza to w zasadzie, że jest on konieczny”11. Tak więc Majmonides 
interpretuje sum qui sum jako zaszyfrowane określenie bytu koniecznego, pod-
kreślając przy tym, że to boskie objawienie skierowane jest głównie do osób 
rozumiejących filozofię. 

Majmonides opisuje to samookreślenie się Boga nie tyle jako imię, ile – w spo-
sób nieco paradoksalny – jako objawiony dowód egzystencji Boga służący temu, 
by Izraelici uwierzyli w świadectwo Mojżesza o objawieniu jedynego Boga. Od-
różnia on tę probatio istnienia Boga od objawienia imienia Bożego. I właśnie tę 
różnicę przeoczyli ignoranci, o których dalej powiada: „I zamknął On ich niewiedzę 
w tajemnicy imienia, nie zaś w tym, co jest przez nią określane”12. 

7 Ibidem.
8 Wj 3,14.
9 Por. Celui qui est. Interprétations juives et chrétiennes d’Exode 3:14, ed. A. de Libera, E. ZumBrunn, 

Paris 1986.
10 M. Maimonides, Dux seu director..., op. cit., fol. XXVv: „et est ac diceres quod agnominatum est 

ipsamet agnominatio”.
11 Ibidem, fol. XXVv: „scilicet ens qui est ens, ac si diceret necesse esse”.
12 Ibidem, fol. XXVIr: „Et posuit ignorantiam ipsorum in secreto nominis, non eius quod nominatur 

per ipsum”.



Dla Majmonidesa sens imienia Boga jest jednoznaczny – wskazuje ono, że 
istnienie Boga ma charakter konieczny, autonomiczny i autarkiczny. By istnieć, 
Bóg nie potrzebuje niczego prócz siebie samego. Spinoza podsumuje później 
w zwięzły sposób ten rodzaj interpretacji: „Przez przyczynę samego siebie rozu-
miemy to, czego istota obejmuje istnienie, czyli to, czego naturę pojąć można 
tylko jako istniejącą”13. 

4. Portae Lucis (Sza’are ora) Józefa Gikatilli 
W 1516 roku w Augsburgu kabalista-konwertyta Paulus Ricius opublikował 
przekład Sza’are ora Józefa Gikatilli (znanego również jako Josephus de Castiliis) 
zatytułowany Portae Lucis. Ricius zapoznał w ten sposób czytelników włada-
jących łaciną ze źródłami kabalistycznymi, pochodzącymi z kręgu związanego 
z powstaniem Księgi Zohar. W istocie jednak Gikatilla dopiero po ukończeniu 
Portae Lucis stał się uczniem Abrahama Abulafii (1240–1292) i usystematyzował 
naukę o systemie sefirot14. 

Dla Gikatilli tetragram jest źródłem tego, co ukazuje się jako prawo; jest on 
pierwotną przyczyną wyłonienia się sefirot. Sama księga jest traktatem o imio-
nach Boga – Gikatilla wymienia 10 imion, umieszczając je wśród imion sefirot 
(zgodnych z tradycją zawartą w Sefer Jecira) i imion biblijnych. 

Zanim jednak możliwe stanie się podanie tych imion, konieczny jest opis samej 
formy objawienia imion Boga. Dokonuje się ono w tetragramie. Każdy, kto zechce 
wygłosić wiedzę o imionach Boga, musi doświadczyć lęku i drżenia, gdy stanie 
przed tym imieniem. W świecie, który nadchodzi, musi przeminąć ten, który ip-
sum nomen videlicet Tetragrammaton propriis litteris protulerit15. W tej niemożności 
wypowiedzenia tetragramu Ricius dostrzega przejaw postawy nabożności: 

De nomine Tetragrammaton solum creatori et nulli creatura communicabile hic sermo est: 
Idcirco quem ad modum irreverentiae et comtemptui datur, dum filius proprio nomine pa-
rentes appellat, sic ubique temerariae praesumptioni adscribitur ipsum coelestem parentem 
et incomprehensibilem regem seculorum praecipuo suo nuncupare nomine, quum itaque 
contemptus et temeraria erga Deum praesumtio futuri seculi salutem excludat16. 

Oto jest mowa o imieniu Tetragramu, które należy tylko do Stwórcy i nie jest przekazy-
walne żadnej istocie stworzonej. Jako że za coś niesłychanego i niegodziwego uchodzi 
zachowanie syna zwracającego się do swych rodziców po imieniu, to również za haniebne 
i bezczelne uważa się wzywanie imienia stwórcy niebios i z niczym nieporównywalnego 
króla światów, albowiem taka zniewaga i zuchwałość wobec Boga wyklucza dostęp do 
wiecznego zbawienia. 

13 B. de Spinoza, Ethica more geometrico demonstrata, I, 1: „Per causam sui intelligo id, cuius essen-
tia involvit existentiam, sive id, cuius natura non potest concipi nisi existens” (przekład cyt. za:  
B. de Spinoza, Etyka w porządku geometrycznym dowiedziona, Kraków 1954, s. 3). Dodatkowo 
pojawia się tu podkreślenie pojęcia causa sui, wywodzące się w prostej linii z problematyki 
zawartej w Liber de causis.

14 Por. J. Gikatilla, Gates of Light. Sha’are Orah, San Francisco–London 1994; Die Kabbalah. Einfüh-
rung – Klassische Texte – Erläuterungen, Hrsg. J. Maier, München 1995; G. Scholem, Die jüdische 
Mystik in ihren Hauptströmungen, Frankfurt am Main 1957, s. 212–215 (wyd. pol. idem, Mistycyzm 
żydowski i jego główne kierunki, Warszawa 2007, s. 261–263); M. Idel, Kabbalah. New Perspectives, 
New Haven–London 1988.

15 J. Gikatilla, Portae lucis, w: J. Pistorius, Ars cabalistica, Basel 1587, reprint: Frankfurt am Main 1970, 
s. 138.

16 Ibidem.
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Powód takiej formy pobożności jest zarówno filozoficznej, jak i teologicznej 
natury. Niewymawianie imienia Boga ma być warunkiem tego, by Bóg mógł być 
traktowany jako pierwsza przyczyna. Tej raczej negatywnej teologii towarzyszy 
postać pozytywna. W tetragramie zebrane jest całe Prawo, w nim są także zjed-
noczone wszelkie pozostałe imiona Boga. Tetragram jest istotą Prawa: 

Tota igitur lex super cognomina contexta reperetur: Cognomina super sancta nomina, cuncta 
sancta nomina ad ipso Tetragrammaton dependent nomine, in eoque conflantur in unum, 
unde Lex ipsa, Lex Dei Tetragrammaton dicitur17. 

Całe Prawo odnajdziemy wokół splecionych ze sobą imion. Rozwija się ono ponad nimi, 
ponad świętymi imionami, a wszystkie one zależą od Tetragramu. Dlatego Prawo nazwane 
jest Prawem boskiego Tetragramu. 

Tetragram jest nienazywalną i niewidzialną przyczyną całego objawienia, przy-
czyną, która powołuje do istnienia wszystko, co nazywalne i widzialne. Tetragram 
jest zatem również początkiem pozostałych imion Boga. Jest ich dziesięć – są one 
zgrupowane wokół niewypowiadalnego tetragramu, który ulokowany jest na 
pozycji sefiry Tiferet: 1. Edonai, Pan18; 2. El-Hai, Bóg żywy19; 3. Eloim Zeuaos, Pan 
Zastępów; 4. Adonai Zeuaos20; 5. Tetragram21; 6. Elohim, Sędzia, praefectus iudicii 
sibi sinistro latere sedens22; 7. El, Bóg łaski i miłosierdzia23; 8. Tetragram z wokalizacją 
wzorowaną na „Elohim”, rozumiany jako moc stworzenia, w którym uczestniczą 
sacrum i profanum24; 9. Joh, Mądrość25; 10. Eheie, Korona26. 

W tetragramie wszystkie imiona stają się jednym. Chwała i wspaniałość Pana 
objawiają się jako aspekt tetragramu, co Gikatilla (w przekładzie Riciusa) 
objaśnia następująco: 

Prima igitur huiusce dictionis litera est Jod y, mentalis scilicet punctus, in quem nullius 
creatorum intuitum ferri contingit, nec de eo pusillo fas et homini cogitationem volvere, 
sed ut fide stetur praecipitur, et si ipsius essentiae limitem assequi nequeat: hoc ipsum 
Jod elementum sapientiae latebra dicitur, ut illud: Et sapientia mea ain (id est, de nihilo) 
invenitur qua et tota mundi constructio promitur. Rursus idem Jod absque termino voluntas et 
cogitatio vocari legitur. Nec te praetereat mysticum Jod nominis Tetragrammaton secundam 
sphiram, cui nomen est sapientia refere: ipsum vero diadema infinitum vocatum, scias non 
charactere Jod, sed suo tantum apice denunciari. 
Secundas vero litera nominis Tetragrammaton scilicet he h metrum ostendit prudentiae, unde 
in omnia quae inferius sunt sphiristica oracula vitae inundatio demittitur, unius ampliorem 
tractatum in proprio capite expectabis. 
Tertia praedicti nominis litera scilicet vau w, sex monstrat sphiros iuxta ipsius reserentis elementi 
numerum, tres quidem ab eius characteris dimidio sursum, tres a dimidio deorsum. Sursum 

17 Ibidem, s. 140.
18 Por. ibidem, s. 143 i n. Na temat imion boskich por. także listę imion w Introductoria theoremata 

Cabalae w: J. Pistorius, op. cit., s. 121 i n.
19 Zob. ibidem, s. 160 i n.
20 Zob. ibidem, s. 171 i n.
21 Zob. ibidem, s. 175 i n.
22 Zob. ibidem, s. 183.
23 Zob. ibidem, s. 183 i n.
24 Zob. ibidem, s. 185 i n.
25 Zob. ibidem, s. 188 i n.
26 Zob. ibidem, s. 186.



quippe, magnificentia, fortitudo, pulchritudo. Deorsum victoria, confessio, fundamentum ac 
profunda admirandaque deinceps in his Tetragrammaton characteribus audies, quo nimirum 
laetabitur cor tuum27. 

Pierwszą literą tego słowa jest Jod, j, punkt duchowego sensu, w który żadne stworzenie 
nie może mieć wglądu. Z jego znikomości nie może wyrosnąć żadna ludzka mądrość, 
Jod bowiem oznajmia to, co należy do porządku wiary. Albowiem istocie litery Jod nie 
sposób wyznaczyć granic. Zawiera ona w sobie skrytość mądrości – jak powiada Słowo, 
mądrość moja spoczywa w nicości [por. Hiob 28,20]. W niej złożony został cały plan świata, 
oznacza ona nadto nieskończoność, wolę i wiedzę. Niechaj nie ujdzie twej uwadze, że 
mistyczna litera Jod w boskim Tetragramie odnosi się do drugiej sfery, której imię brzmi 
mądrość [sapientia]. I jak dobrze wiesz, nieskończony diadem (corona) jest jej szczytem, 
jej zwieńczeniem. 

Drugą literą Tetragramu jest He, h, litera określająca miarę mądrości (prudentia). Stąd płyną 
falami tajemnice ku sferom niższym, co zostanie objaśnione w odpowiednich rozdziałach. 
Trzecią literą jest Waw, w (której odpowiada liczba sześć). Ukazuje ona sześć sfer istnieją-
cych poza jej własną sferą: trzy wznoszą się od środka ku górze, trzy następne od środka 
wędrują ku dołowi. Ku górze idą więc Wielkość (magnificentia), Moc (fortitudo) i Piękno 
(pulchritudo). Na dole podziw budzą Zwycięstwo (victoria), Wyznanie (confessio) i Podsta-
wa (fundamentum), czyli Głębokość (profundum). Usłysz w nich litery Tetragramu, które 
rozradują twe serce.

Litera Waw usytuowana jest po środku między obiema dolnymi triadami sefirot: 

Quarta iterum litera he h scribitur, ac in sphiristico choro extremum scilicet regnum denunciat, 
per quod nominis Altissimi unio absolvitur, quum inde rerum discrimen deorsum exoritur. 
Nomen ergo Tetragrammaton decem sphiros complectitur, ex eoque universa sancta Dei 
pendent nomina28. 

Czwartą literą jest znowu He, h, tu chór sfer nazywa tę, która jest najbardziej skrajna: 
jest nią Władza (regnum). W niej ustala się jedność Najwyższego, gdyż tutaj dokonuje 
się rozróżnienie rzeczy. Tak dokonuje się zjednoczenie 10 sfer w imię Tetragramu, one 
wszystkie zależą od świętego imienia. 

Skoro zatem wszystkie imiona Boga są złączone w tetragramie, to pozostaje 
pytanie, jak człowiek może posiąść wiedzę o ich wspaniałości. Józef Gikatilla od-
wołuje się tu do interpretacji opowieści o rajskim drzewie. Punktem wyjścia jest 
litera Waw, przedstawiająca sens Prawa. Jej rola jest analogiczna do powyższej 
wykładni początku związanego z Jod. Litera Waw [ו] ma kształt drzewa stojącego 
pośrodku tetragramu. Może być pojmowana jako drzewo sefirot i jako drzewo raj-
skie. To ostatnie jest drzewem wiedzy – a zatem Prawa, którego pełna znajomość 
została utracona wraz z wiedzą Adama. Obecnie mądrość Prawa jest widoczna 
już tylko jako znak. Litera Waw oznacza zatem: 

lignum vitae, id est lignum cui prudentiae oraculum dictum vita coniungitur, quare et in medio 
horti id consertum Lex dicit, de quo rursus Lex scripta aedita censetur: solus enim Moses ipsum 
Tetragrammaton serenumque speculum applicuit. Quapropter eius domus fidelem hunc 

27 Ibidem, s. 177.
28 Ibidem.



151

creator enunciat, qualis nec primus quidem perstiterat Adam. Non ignores autem oportet 
universam Legem nominis Tetragrammaton effigiem praebere29. 

drzewo życia, drzewo, z którym powiązane jest proroctwo mądrości i życia. W środku 
ogrodu zasadzone jest Prawo, z którego zrodzi się Prawo pisane. Sam Mojżesz postrzegał 
Tetragram jako świetliste zwierciadło. Dlatego Stwórca nazwał jego domostwo domem 
wiary, lecz ono nie przetrwało, tak jak nie przetrwał i pierwszy Adam. Tylko tym, którzy 
wiedzą, wolno przedstawić powszechne Prawo poprzez wizerunek Tetragramu. 

III. W stronę kabały chrześcijańskiej 

1. Petrus Alphonsi i trójkąt trynitarny 
Nie tylko w tradycji judaizmu, lecz także w chrześcijaństwie imię Boga stanowi 
ważny temat teologicznych rozważań. Petrus Alphonsi30, konwertyta pocho-
dzenia żydowskiego (zm. po 1221 roku) postrzegał cztery litery składające się na 
tetragram jako zaszyfrowany symbol Trójcy, w czym można upatrywać przykład 
nawiązania dialogu między obiema tradycjami. 

Dzięki swemu pochodzeniu oraz rozległemu wykształceniu Petrus Alphonsi stał 
się pierwszym chrześcijaninem, który interpretował tajemnicę Trójcy na sposób 
kabalistyczny – każdy z trzech złączonych ze sobą pierścieni mieści w sobie dwie li-
tery wzięte z tetragramu (JHWH). Obejmuje on cztery znaki alfabetu hebrajskiego, 
ale jak powiada Petrus Alphonsi, w istocie są to trzy litery, z których jedna pojawia 
się dwukrotnie. Trzy tak rozdysponowane grupy dwuliterowe (Jod-He, He-Waw, 
Waw-He) symbolizują trzy różne imiona, zespolone w jedność imienia JHWH: 

29 Ibidem, s. 180.
30 Przed konwersją na katolicyzm Moisés Sefardí, wzgl. R. Mosze ha-Sefardi (zm. po 14.04.1121). 

Ochrzczony w 1106 roku w święto apostołów Piotra i Pawła. Jego ojcem chrzestnym był Alfons I  
Aragoński, na którego dworze działał jako lekarz. W latach 1110–1115 był w Anglii lekarzem 
nadwornym Henryka I. Wówczas powstało jego najsłynniejsze dzieło Dialogi in quibus impiae 
Iudaeorum opiniones evidentissimis cum naturalis, cum coelesti philosophiae argumentis confutantur, 
quedamque prophetarum abstrusiora loca explicantur, Patrologia Latina CLVII, col. 535–672. Jak 
się wydaje, znane mu były idee Anzelma z Canterbury, który jednak nie żył już podczas jego 
pobytu w Anglii. Na jego temat zob. G.L. Potestà, Geschichte als Ordnung in der Diagrammatik 
Joachims von Fiore, w: Die Bildwelt der Diagramme Joachims von Fiore. Zur Medialität religiös-po-
litischer Programme im Mittelalter, Hrsg. A. Patschovsky, Ostfildern 2003, s. 115–145, zwł. s. 125;  
A. Patschovsky, Die Trinitätsdiagramme Joachims von Fiore (†1202). Ihre Herkunft und semantische 
Struktur im Rahmen der Trinitätsikonographie von den Anfängen bis ca. 1200, w: idem, Die Bildwelt..., 
op. cit., zwł. s. 85, przyp. 115; H. Schreckenberg, Die christlichen Adversus-Judaeos-Texte und ihr 
literarisches und historisches Umfeld (11.–13. Jh.), mit einer Ikonographie des Judenthemas bis zum 
4. Laterankonzil, wyd. 2, Frankfurt 1991, s. 69–83.

Tak zwany trójkąt Alphonsiego, zob. Petrus Alphonsi, 
Dialogi…, op. cit., opublikowany w pracy Die Bildwelt…, op. 
cit., s. 108 



Si inquam illud inspicias, videbis quia idem nomen et unum sit et tria. Sed quod unum est, ad 
unitatem substantiae, quod vero tria, ad Trinitatem respicit personarum31. 

Dokładnie się przyjrzawszy, rychło rozpoznasz, że jedno i to samo imię jest właśnie jednym 
i zarazem trzema. To, że jest jedno, wskazuje na jedność substancji, to zaś, że są ich trzy, 
odsyła do Trójcy Osób. 

Również dające się zaobserwować w Biblii (por. np. Pwt 4,39) współistnienie 
określeń JHWH (słowo w liczbie pojedynczej, któremu odpowiada łaciński Do-
minus) i Elohim (słowo w liczbie mnogiej, którego w Wulgacie ekwiwalentem jest 
Deus) odczytuje się w ramach – możemy tę metodę chyba tak nazwać – chrześci-
jańskiej kabały jako znak tego, że Bóg jest jeden i troisty zarazem. 

Ut autem patesceret, eundem esse Deum qui et singulari proprio et plurali appellativo nuncu-
patur vocabulo, sed et ne plures deos fore putarent, adiunxit, „et non sit alius”32. 

Staje się przeto jasne, że chodzi tu wciąż o tego samego Boga, który raz określany jest 
słowem w liczbie pojedynczej, innym zaś razem w mnogiej, i że nie należy zakładać istnie-
nia więcej niż jednego Boga, skoro on sam [scil. Mojżesz jako autor Księgi Powtórzonego 
Prawa] dodał słowa: „i nie ma żadnego innego”. 

Petrus Alfonsi podkreśla w interpretacji fakt, że tetragram zawiera trzy litery, 
w tym jedną zdublowaną. Petrus Galatinus będzie później postrzegał owe trzy 
pierwsze litery tetragramu w sposób następujący: Jod może być w swej postaci 
interpretowane jako symbol początku (a tym samym Ojca), He jako symbol życia 
i wreszcie Waw (odpowiadające w języku hebrajskim spójnikowi „i”) jako połą-
czenie Ojca i Syna przez miłość33. 

2. Johannes Reuchlin: JHSWH 
W 1494 roku Johannes Reuchlin w De verbo mirifico, swym pierwszym głównym 
dziele poświęconym kabale, przedstawił skoncentrowany na problemie imienia 
Boga zamysł chrześcijańskiej teologii kabalistycznej. Za jedyną drogę wiodącą 
ku tajemnicy imienia Boga uznał on imię Jezusa. Żydzi bowiem stracili dostęp 
do imienia ich Boga i płynącej stamtąd boskiej mocy. Reuchlin uważa, że jedynie 
chrześcijaństwo prowadzi ku temu, co boskie, a tym samym dysponuje wiedzą 
i władzą nad światem stworzonym, wspomniane zaś imię stanowi verbum miri-
ficum. Zanim jednak sens owego verbum mirificum zostanie czytelnikowi zako-
munikowany – w tej mierze, w jakiej jest to w ogóle możliwe – pojawia się niejaki 
Baruchiasz, swoisty żydowski interlokutor autora, któremu dana zostaje możliwość 
zaprezentowania tkwiących w tradycji judaizmu fundamentów boskiej mądrości. 
Baruchiasz przedstawia naukę o bezpośredniej mocy słowa Bożego. Twierdzi, że 
boskim językiem mówiono przed pomieszaniem języków wywołanym próbą 
wzniesienia wieży Babel, jego cechy widzi następująco: 
31 P. Alphonsi, Dialogi in quibus impiae Iudaeorum opiniones evidentissimis cum naturalis, cum coelesti 

philosophiae argumentis confutantur, quaedamque prophetarum abstrusiora loca explicantur, ma-
nuskrypt przechowywany w Hereford Cathedral Library, sygn. MS P. 2. IV, fol. 60v, opublikowany 
w pracy Die Bildwelt..., col. 611.

32 Ibidem.
33 Zob. P. Galatinus, De arcanis Catholicae Veritatis libri duodecim, quibus pleraque religionis christia-

nae capita contra Iudaeos, tam es scripturis Veteris Testamenti authenticis, quam ex Thalmudicorum 
commentariis, confirmare et illustrare conatus est..., Frankfurt am Main 1603, s. 57.
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Simplex autem sermo, purus, incorruptus, sanctus, brevis et constans Hebraeorum est, quo 
Deus cum homine, et homines cum angelis locuti perhibentur coram et non per interpretem, 
facie ad facie34. 

Prosty, ale i czysty, wolny od zepsucia, święty, zwięzły i niezmienny jest język Hebraj-
czyków, w którym – jak to się powiada – Bóg rozmawiał z ludźmi, ludzie zaś z aniołami, 
czyniąc to osobiście, bez pośrednictwa tłumacza, twarzą w twarz. 

Baruchiasz podkreśla, że kluczowym imieniem Boga jest niewymawialny te-
tragram. Jego poszczególne dźwięki – zanotowane jako I.H.V.H. – stanowią jego 
zdaniem jedynie incomprehensibilis vocis simulacra singulae vocales35. Dla dalszej 
chrześcijańskiej wykładni tetragramu jest istotne, że Reuchlin każe Baruchiaszowi 
interpretować litery tego imienia jako samogłoski, których nie wolno wypowia-
dać, tetragram bowiem zawarty jest w objawieniu mającym postać pisma. W tej 
postaci jest on używany, ale nigdy się go nie wymawia. Poza tym jest najstarszym 
imieniem Boga pojawiającym się w Biblii, które jedynego Boga określa w sposób 
jednoznaczny; I.H.V.H. ma (w przeciwieństwie do pluralnej formy Elohim, mogącej 
również oznaczać „bogów”) wyraźnie monoteistyczny charakter. Dlatego Baru-
chiasz wyśpiewuje hymn na cześć imienia Boga: 

Nomen Tetragrammaton, ab homine nusquam repertum, ab uno deo traditum, nomen sanc-
tum et honorandum nomen unum, quo solus deus est benedicendus religione paterna, nomen 
potentissimum, quod colunt superi, ab assiduis cultoribus imbibitum et sacerdotiis mentibus 
inescatum, mirifica dicitur imperia humanae facultati condonare, nomen primis parentibus 
nostrae propaginis mox cum inspiratione divinitus cognitum. De primogenito namque 
suo Heva dixit: „possedi hominem per Tetragrammaton”36. 

Imię złożone z czterech liter, nigdzie przez ludzi nie wymyślone, przez jednego Boga 
przekazane, imię święte i godne czci, imię jedyne, pod którym jedynie Bóg wedle 
religii ojców naszych ma być wielbiony, imię najpotężniejsze, które sławią niebianie 
i czczą mieszkańcy regionów niższych, rozkosz natury wszechświata, imię, które 
syci niestrudzonych wyznawców, upaja dusze kapłanów i – jak mówią – udziela istotom 
człowieczym mocy cudotwórczej, imię, które stało się znane pierwszym rodzicom ludz-
kiego rodzaju wraz z darowanym im tchnieniem życia. Albowiem Ewa rzekła o swym 
pierworodnym: „Oto dana mi została istota człowiecza dzięki mocy Tetragramu”. 

Interpretacja mocy tetragramu czerpie z symboliki liczb i nauki o emanacjach. 
Pierwszą literą tetragramu jest Jod, jej wartość liczbowa wynosi 10. Jod jest po-
czątkiem boskiego imienia, litera ta jest zarazem tożsama z pitagorejską liczbą 
10, stanowiącą fundament porządku świata. Pierwsze He (o wartości liczbowej 
równej pięć) jest odpowiednikiem sumy pierwszej liczby parzystej i pierwszej 
nieparzystej: liczba nieparzysta symbolizuje tu jedność, parzysta zaś – wielość. 
Liczba pięć jest zatem pierwszą emanacją bóstwa, primus deitatis rivus, jej dosko-
nałość wynika stąd, że sumują się w niej dwie początkowe liczby pierwsze (czyli 

34 J. Reuchlin, De verbo mirifico, w: idem, Sämtliche Werke, Bd. I, Teil 1, Stuttgart–Bad Canstatt 1996, 
s. 162.

35 Ibidem, s. 234.
36 Ibidem, s. 236. Por. także Rdz 4,1.



dwa i trzy)37. W języku hebrajskim He jest literą rodzajnika określonego i czystą 
głoską przydechową; przydech ów symbolizuje prolationis spiritum essentiaeque 
hypostasim38. 

Jak już o tym wspomniano, Waw, trzecia litera Tetragramu, oznacza w języku 
hebrajskim spójnik „i” – tutaj łączy on niebo i ziemię. Odsyła do pojęć zwią-
zanych z przestrzenią również dlatego, że liczbowo jest ekwiwalentem liczby 
sześć. W tekście Reuchlina Baruchiasz postrzega tę literę jako symbol sześciu 
relacji przestrzennych pogrupowanych binarnie: przód/tył, lewy/prawy, góra/dół. 
W świetle symboliki liczb Waw jest iloczynem składników konstytuujących literę 
He (2 × 3), ponadto znak Waw jest sumą (1 + 2 + 3) symbolizującą jego własne 
trzecie miejsce zajmowane w obrębie tetragramu39. 

Drugie He (o wartości liczbowej równej ponownie pięć) interpretowane jest 
w duchu platonizującym. W Timajosie Platon utrzymuje, że Deus in exordio primo 
creasset ignem, deinde terram40. Drugie He jest pośrednikiem między żywiołami 
ognia i ziemi (w obu zresztą partycypując) oraz zostaje utożsamione z ludzką 
duszą. Podobnie jak u Pica della Mirandoli, wspomniana zdolność pośredniczenia 
ma swój odpowiednik w pozycji liczby pięć – jest ona centralnie umiejscowiona 
między jeden a 10, między boskością i jej ekspansją (dotyczy to również pozosta-
łych liczb należących do pierwszej dziesiątki: pięć znajduje się po środku między 
dziewięć i jeden, osiem i dwa, siedem i trzy oraz sześć i cztery)41. 

Te wywody Baruchiasza na temat teologii imienia Boga są wstępem do trzeciej 
części dialogu Reuchlina, poświęconej specyficznie chrześcijańskiej interpretacji 
tetragramu. Celem głównym jest przedstawienie Syna Bożego jako Logosu, który 
stał się ciałem, co stanowi locus communis ówczesnego pisarstwa religijnego 
i filozoficznego oraz poezji. Dla Reuchlina istotne znaczenie ma nauka o trzech 
funkcjach boskiego Logosu: Słowo jest Synem Bożym, Logosem stworzenia, Jezus 
Chrystus jest zaś jego inkarnacją. 

2.1. Imię IHSUH 
Reuchlin eksponuje od początku osobowość boskiego Logosu jako Syna. Twierdzi, 
że Ojciec (w trakcie narodzin Boga) przekazał wprawdzie Synowi swą substancję, 
jednak on sam – podobnie jak Syn – pozostał odrębną osobą (hypostasis): 

Pater enim ab aeterno filium generando suam substantiam ei dedit, ac nihilominus retinuit, 
et filius nascendo substantiam patris accepit, sed neque hypostasim suam neque personam 
propriam vel ille in hunc transtulit, vel hic ab illo assumpsit42. 

Zdaniem Reuchlina niedająca się usunąć różnica między chrześcijaństwem a ju-
daizmem i neoplatonizmem tkwi w osobie historycznego Jezusa, który nie jest poj-
mowany jako nieokreślony uniwersalny duch bądź podrzędna emanacja boskości. 

Jezus jest zawsze tym samym Jezusem, zarówno jako osoba boska, jako Lo-
gos stworzenia, jak i jako syn dziewicy. Jako Logos stworzenia dysponuje mocą 

37 Ibidem, s. 272.
38 Ibidem.
39 Ibidem, s. 274.
40 Ibidem, s. 278. Por. Platon, Timajos 32bc.
41 Ibidem, s. 280. To rozumowanie znajduje się także u Boecjusza i Mikołaja z Kuzy (De coniecturis), 

bezpośrednim źródłem jest dla Reuchlina Pico. Identyczna argumentacja pojawia się później  
w De arte cabalistica.

42 Ibidem, s. 332.
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powoływania do istnienia rzeczy – w tej mierze Logos jest magicznym słowem 
działającym, które nadaje postać naturze. O ten właśnie rodzaj magii chodzi 
Reuchlinowi, odnajduje ją poprzez kabalistyczną interpretację imienia Jezusa. 

Punktem wyjścia jest dla niego alegoryczne odczytanie historii zwiastowania, 
w której posłuży się zmienioną formą zapisu imienia Jezusa, możliwie bliską 
hebrajskiemu oryginałowi. Reuchlin cytuje zdania z Wulgaty, w których anioł 
zapowiada Marii jej boskie macierzyństwo: Ne timeas, Maria. Invenisti enim gratiam 
apud deum. Ecce concipies in utero et paries filium et vocabis nomen eius I hsu h . Hic 
erit magnus et filius altissimi vocabitur43. 

W tej ortografii S [ש] zostaje wstawione w środek obłożonego zakazem wymo-
wy tetragramu הוהי i w ten sposób czyni go (w myśl koncepcji Reuchlina) wyma-
wialnym. Dla wyartykułowania nowego imienia Boga trzeba jedynie połączyć ze 
sobą litery łacińskie, greckie i hebrajskie. Pierwszy znak – I – wywodzi się z alfabetu 
łacińskiego bądź greckiego i jest transkrypcją hebrajskiego י. Druga litera (h) musi 
być odczytana jako e44, trzecia z kolei jest ponownie łacińska i stanowi ekwiwalent 
hebrajskiego ש. Czwarta litera (u) jest możliwą wersją hebrajskiego ו. Ostatnia, 
piąta litera, ma być czytana jako łacińskie h lub hebrajskie ה. 

W tego rodzaju odczytaniu Reuchlin widzi sens anagogiczny – oto w Nowym 
Testamencie rozbrzmiewa imię Boga, które uprzednio objawione zostało w Sta-
rym Testamencie: 

Quem scripsit Moyses in lege et caeteri prophetae, invenimus, Ihsum, saepe desideratum, 
diu quaesitum, valde investigatum, iocundissimo cum fructu voluptatis et cum infallibili, 
ut arbitrior, inter nos charitatis vinculo perpetuis temporibus duraturo, nomen summum et 
exsuperantissimum, nomen religiosum, sanctum et honorandum, nomen, in quod omnia 
sacra nomina sunt referenda, quod est super omne nomen, quod nominatur in caelo 
et terra, etiam in futuro saeculo, nomen miraculosum et mirificum, nomen sono vocis 
enunciabile, non ultra ineffabile, non Tetragrammaton, sed Pentagrammaton. Nec est 
ulla virtus in caelo et in terra, quae nomine Ihsuh resistere audeat. Nec est ullum aliud 
nomen, quod sanctius et religiosius constat, cuius litterae deus, cuius syllabae spiritus, 
cuius dictio deus et homo est45. 

Odnaleźliśmy je, nagrodzeni najsłodszym owocem rozkoszy oraz niewątpliwymi i wiecz-
notrwałymi więzami miłości, odnaleźliśmy je, opisywane w Prawie przez Mojżesza i pozo-
stałych proroków imię Ihsuh, od dawien dawna oczekiwane, poszukiwane i upragnione 
imię, najwznioślejsze i wszystko przekraczające, zaprawdę święte i czcigodne, ku któremu 
dążą wszystkie święte imiona, i które stoi ponad wszelkim imieniem, imię wypowiadane 
w niebie, na ziemi i w świecie przyszłym, cudowne i zachwycające imię, które już nie 
jest niewypowiadalne, lecz które wypowie głos człowieczy, złożone nie z czterech, lecz 
pięciu liter. Nie ma takiej potęgi w niebie i na ziemi, która ważyłaby się wystąpić przeciw 
imieniu Ihsuh. Nie ma imienia, które byłoby od niego świętsze. A litery jego są Bogiem, 
jego sylaby Duchem, jego brzmienie Bogiem i człowiekiem. 

43 Ibidem, s. 356 (podkreślenie W. Sch.-B.).
44 W odniesieniu do drugiej litery pojawia się tu jednak pewna trudność, gdyż Reuchlin czytał 

grecką literę η jako i, stąd odczytywanie tego znaku jako e wydaje się wymuszone. Znalazło 
ono jednakże zastosowanie w sposobie wymawiana skrótu JHS, spopularyzowanego przez 
Bernardyna z Sieny.

45 Ibidem, s. 358.



Sama możliwość wymówienia imienia jest znakiem inkarnacji boskości, przez 
to zaś stanowi symbol chrystologiczny: „Gdy słowo zstąpiło i zamieszkało w ciele, 
litery przemieniły się w głoski”46. 

Ten wariant kabały dokonuje chrystianizacji imienia Boga, jest dokonującym się 
w chrześcijaństwie zniesieniem wszelkiej uprzedniej wiedzy (w sensie conservatio, 
elevatio i negatio). Podobnie jak sens Starego Testamentu staje się (w interpretacji 
świętego Pawła) rozpoznawalny w świetle Nowego Przymierza, tak i kabała Sta-
rego Przymierza zyskuje swój właściwy sens dzięki myśli inspirowanej Nowym. 
Tak jak u świętego Pawła, tak i u Reuchlina mądrość żydowska pojmowana jest 
jako podstawa, nie zaś jako spełnienie prawdziwej teologii. I gdy w zakończeniu 
De verbo mirifico Reuchlin szepcze do ucha swych rozmówców, Sydoniusza i Ba-
ruchiasza, cudotwórcze słowo, cóż miałoby nim być, jeśli nie Ihsuh? 

Powyższe spekulacje zogniskowane wokół imienia Jezusa, które zapropono-
wał Reuchlin jako rdzeń chrześcijańskiej kabały, wykazują jednak pewną nader 
„świecką” wadę – nie wytrzymują mianowicie próby badania filologicznego. Otóż 
w tej koncepcji archanioł Gabriel posłużył się niepoprawną pisownią. Imię Jezusa 
było pisane w języku hebrajskim jako עושי – czyli z literą ע (Ain) na końcu. Pomysł 
wpisania Szin do tetragramu, by imię uczynić wymawialnym w postaci הושהי, 
jest z punktu widzenia filologii nie do utrzymania. Na tę niedogodność wskazał 
już w 1513 roku filozof, teolog i filolog Jacques Lefevre d’Étaples w komentarzu, 
który zawarł w swej edycji Psalmów (Quincuplex Psalterium) – stało się to prawie 
20 lat po opublikowaniu De verbo mirifico i na pięć lat przed wydaniem opus ma-
gnum Reuchlina zatytułowanym De arte cabalistica. D’Étaples orzekł, co następuje: 
„Żydzi [...] piszą imię Jezus literami Jod, Szin, Waw, Ain; od niego różni się zapis 
Jod, He, Szin, Waw, He, stąd odrzucają oni naszą interpretację jako wymyśloną 
i dziwaczną”47. W ten sposób zamysł Reuchlina, by poprzez jego transpozycję 
imienia Boga uczynić je wymawialnym, zakończył swój żywot, pochwycony 
w sieć filologii krytycznej. 

Tłumaczenie Tomasz Kowalewski

46 Ibidem, „Quando verbum descendit in carnem, tunc litterae transierunt in vocem”.
47 J. Lefèvre d’Étaples, Quincuplex Psalterium (fac-similé de l’édition de 1513), Genf 1979, fol. 233v: 

„Iesus tamen ut non est aspiratum reciperent Iudaei nomen esse salvatoris nostri / cuius Elementa 
sunt Ioth / Sin / Vau / Ain: alterum autem Ioth / He / Sin / Vau / He repudiarent quasi fictitum  
& a nobis curios commentatum”.
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 Of the Names of God. The Law and the Cabala

In this article, the author tries to show the origin of the interpretation of Names of God. He 

presents different perceptions God’s Name according to specific  writings and prayers for e.g. 

Jewish morning prayer called Shulchan Aruch, work of Maimonides Kiddush ha Shem or  Porta Lucis 

written by Gikatilla nad translated by Paulus Ricius. In the second part, the author  demonstrates 

the relationship between esoteric, hermetic knowledge named “Cabala” and the Christian theol-

ogy. Author also aimed at the explanation of the problem of The Holy Trinity in a reference to the 

cabalistic theory of Sephiroth with accordance to the Petrus Alphonsi thought. In the end of this 

text, the author interprets name JHSWH in pursuance of the philosophy of Johannes Reuchlin, who 

wanted to combine the name Jesus Christ with the unspeakable nature of God and who presented 

the philological solution of this problem.   

Translated by Joanna Smoluk-Stachowska
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[...] tak jak prawdziwa astrologia uczy nas czytać księgę Boga, 

tak samo Kabała uczy nas czytać w księdze Prawa1

Poznanie Boga 
Dążenie do zrozumienia istoty Boga, uchwycenie jego nieskończoności 
i ostateczne zjednoczenie się z nim przyświeca wielu myślicielom prakty-
kującym ezoteryczne, magiczne rytuały. Chociaż hrabiego Giovanniego 
Pica della Mirandoli nie można uznać za wielkiego mistyka, także w jego 
rozważaniach znajdują się twierdzenia typu: „Nie twórzmy wizerunków 
Boga i świata w metalu, lecz twórzmy je w swoich duszach”2. Wszechstron-
nie wykształcony, znający łacinę, grekę i język hebrajski Giovanni Pico był 
księdzem, którego dążenia współcześnie nazwalibyśmy działaniami ekume-
nicznymi. W swojej filozofii nie stawiał on pytań o to, czy Bóg istnieje, ponieważ 
odpowiedź była dla niego równie oczywista jak to, że on sam żyje i chodzi po 
świecie. Bóg jest – to oczywisty i niepodważalny fakt. Nie można w to wątpić. 

Lecz jakże może ktoś osądzać lub kochać to, czego nie zna? Mojżesz umiłował Boga, 
którego ujrzał, i służył ludowi swemu jako sędzia, przekazując mu to, co wpierw ujrzał 
w kontemplacji na górze3. 

Widzimy zatem, że aby ukochać Boga, trzeba uprzednio w jakiś sposób Go 
dojrzeć, poznać. Spróbować chociaż w pewien sposób odpowiedzieć na pytanie: 
jaki Bóg jest? Jak działa? Co ma nam do przekazania? Trzeba zachować przy tym 
świadomość, że nie uzyskamy nigdy pewnej odpowiedzi, a Boga możemy poznawać 

1 M. Idel, The Magical and Neoplatonic Interpretations of the Kabbalah in the Renaissance,  
w: Essential Papers on Jewish Culture in Renaissance and Baroque Italy, ed. D.B. Ruderman, New York– 
London 1992, s. 122. Jeśli nie podano inaczej, wszystkie cytaty w tłumaczeniu autorki.

2 G. Pico della Morandola, On the Dignity of Man, tłum. Ch.G. Wallis, P.J.W. Miller, M. Camichael, 
Indianapolis–Cambridge 1998, s. 105.

3 De dignitate hominis, Heptaplus, De ente et uno e scritti vari, ed. E. Garin, Firenze 1942, s. 112.
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głównie przez analogię. Ostatecznie bowiem: „[...] jest [On] nie do pojęcia i nie do 
opowiedzenia ponad wszystkim, co o Nim możemy najdoskonalej pomyśleć i po-
wiedzieć”4. Bóg bowiem wykracza poza wszelkie sposoby Jego ujęcia. Przewyższa 
ludzki sposób postrzegania i rozumienia, wymyka się umysłowi. Niemniej nie mo-
żemy rezygnować z tego zadania. Chociaż wydaje się ono karkołomne i niezwykle 
trudne, jesteśmy zobligowani do jego podjęcia, gdyż tylko wtedy będziemy w stanie 
zbliżyć się do Stwórcy. Uchylić rąbka tajemnicy, która może rozpalić w nas miłość 
do Absolutu. Zadaniem postawionym przed nami jest wspinanie się: 

w górę i w dół po drabinie Jakubowej, [...] tak żeby nie spaść i nie przeszkadzać innym 
w poruszaniu się w jedną i w drugą stronę, [...] aż na koniec dopiero osiągniemy spo-
czynek u Ojca, który jest ponad tą drabiną, i będziemy doskonali szczęściem teologii5.

 
Mirandola w swoich rozmyślaniach podąża tropem myśli żydowskich mi-

styków z około III –IV wieku n.e., którzy w swojej Mistyce Merkawy zakładali 
wędrówkę duszy uwolnionej z ziemskich pęt najpierw pośród świata nieprzy-
chylnych aniołów przez kolejne sfery boskie aż przed oblicze Boskiego Tronu, 
który będzie mogła adorować i kontemplować6. Widać jednak, że takie podejście 
cechuje pewien dualizm wynikający z niejednorodnej wizji Boga. Z jednej strony 
jawi się On jako niepoznawalny, przekraczający wszelkie granice, zakryty dla 
człowieczego umysłu Absolut. Z drugiej zaś przedstawiony jest w postaci zan-
tropomorfizowanej – ma ludzkie oblicze i cechy, w biblijnych opisach zaś wprost 
podkreśla się jego fizyczną wielkość. Rabbi Akiwa w Małych Hechalot mówi: „On 
jest całkiem podobny do nas, tylko przewyższa wielkością wszystko. To jest 
Jego wspaniałość przed nami ukryta”7. Ponadto jest też możliwe poznanie Boga 
przez różnie interpretowaną mistyczną ekstazę czy dzięki Boskiej iluminacji. To 
swego rodzaju negatywna teologia, gdyż Bóg, który nam się objawił i wyjawił 
nam swoje imię, nadal pozostaje dla nas ukryty: 

jest nie tylko ponad nami, ale ponad każdą nazwą, jaką możemy uformować, ponad 
każdym pojęciem, jakie możemy ująć, a więc wtedy w jakiś sposób wiemy o Nim, gdy 
zupełnie nic o Nim nie wiemy8. 

Taki rozdźwięk w próbie poznania uwidacznia się również w sposobie opisy-
wania Absolutu.

Uczłowieczony Bóg a Stary Testament
Wedle wykładni katolickiej, w duchu której Pico wzrastał, Bóg przejawia się 
w świecie przede wszystkim w osobie Chrystusa. Bóg Jezus opisywany jest 
poprzez opowieści o jego czynach i działalności. Z jednej strony przedstawia 
się ludzką stronę Syna Bożego – jego narodziny czy późniejsze podróżowa-
nie i nauczanie spotkanych osób. Z drugiej strony opis uwypukla niezwykłe  

4 Ibidem, s. 104.
5 Ibidem, s. 114.
6 Por. G. Scholem, Mistycyzm żydowski i jego główne kierunki, tłum. I. Kania, Warszawa 2007, s. 62, 

zob. Wielkie Hechalot, rozdz. XV–XXIII.
7 Cyt. za G. Scholem, Mistycyzm żydowski i jego główne kierunki, op. cit., s. 80; Por. Rkps Oxford 

1531, karta 40b.
8 G. Pico della Mirandola, De ente et uno, ed. O. Boulnois, G. Tognon, Paris 1993, s. 112.
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wydarzenia świadczące o Boskości Chrystusa. Czytając Nowy Testament, dowia-
dujemy się zatem, że uczłowieczony Bóg jest miłosierny – wzywa do siebie grzesz-
ników, przebacza i odpuszcza grzechy (Mt 12,31–32). Jest też wszechmocny –  
czyni cuda (J 2,1–12). Nie ma dla niego granic względem życia i śmierci – uzdra-
wia bowiem chorych (Mk 2,1–12; Mt 4,23–24) i wskrzesza Łazarza (J 11,43–44). 
Zbawiciel bywa też srogi i bezwzględny, jak podczas wypędzenia kupców ze 
świątyni (J 2,13–17) czy w czasie wygłaszania kazania na Górze (Mt 7,1–29). Mimo 
że Bóg jest bliski człowiekowi, ponieważ istniejący w osobie Boga-człowieka, 
to jednak od rodzaju ludzkiego dzieli go niewyobrażalna przepaść. Obleczony 
w ciało i skazany na ludzkie doznawanie, przeżywanie, jest jednak doskonały 
w swojej pełni. 

Dla Mirandoli taka wizja Absolutu okazała się jednak niewystarczająca. Szukał 
więc dalej, pragnął czegoś więcej, więc sięgnął do wizji Boga starotestamentowe-
go. Do Boga, który był utożsamiany z pierwotną, czystą i stwórczą siłą. Do Boga 
Abrahama, który stanowił twarde prawo, którego należało bezwzględnie prze-
strzegać. Do Boga, który dał Torę i 10 przykazań. Do Boga, z którym jednak mimo 
wszystko można było rozmawiać i dyskutować poprzez interpretację oraz egze-
gezę tekstów biblijnych. Sięgnął do wizji Boga Izraela – Boga Króla, do Stwórcy, 
od którego wszystko się zaczęło. Sięgnął do wyobrażeń o Absolucie, a badawcze 
poszukiwania zaprowadziły go do tajemnej wiedzy żydowskiej – kabały. Dzięki 
znajomości z żydowskim filozofem Eliaszem del Medigo zapoznał się z pismami 
Majmonidesa, księgą Zohar i innymi tekstami ezoterycznymi. Dzięki temu poznał 
kabałę ujmowaną jako najgłębszy, czwarty poziom interpretacji i rozumienia Tory –  
Prawa, który pozwala nadać jej nowy wymiar, ubogaca ją i tłumaczy. Metodę 
tę traktował nie tylko jako sposób rozważania Tory, ale też jako praktyczną 
naukę życia, kształtującą pewien system etyczny oraz zespół praktyk po-
zwalających na zbliżenie się do Boga. Kabała była zatem dla niego istotna 
zarówno w sensie spekulatywnym, jak i praktycznym. W Conclusiones filozof 
napisał, że „[...] tak jak prawdziwa astrologia uczy nas czytać księgę Boga, tak 
samo Kabała uczy nas czytać w księdze Prawa”9. Pod jej wpływem spróbował 
wypracować własną wizję Stwórcy Świata. 

Idea Imion Bożych
Jedną z podwalin wiedzy o Bogu była dla Mirandoli Idea Imion Bożych oraz 
wiążąca się z tym teoria sefirot i gematria (wiedza o tajemnym znaczeniu 22 
hebrajskich liter i ich powiązaniu z liczbami, których kombinacje porównuje się 
ze sobą, tłumacząc związki zachodzące między danymi rzeczami). Już w dziele 
Sefer Jecira z około III wieku n.e. odnajdujemy bowiem opis Bożej chwały, ujęty 
za pomocą 10 sfer, którym przypisane są konkretne cechy, niejako atrybuty czy 
inaczej mówiąc – tajemne Imiona Boga. Pełną interpretację owych sfer Boga – 
sefirot – znaleźć możemy w księdze Zohar. Teoria ta bardziej znana jest pod na-
zwą Drzewa Życia. Pico przejął z niej swoją wersję koncepcji sefirot rozumianych 
jako emanacje i jednocześnie predykaty Absolutu oraz teorię liczb, wedle której 
odpowiednia kombinacja liter hebrajskich i odpowiadających im liczb tworzy 
nazwy wszystkich rzeczy stworzonych oraz tych, które dopiero stworzone będą10. 

9 G. Pico della Mirandola, Conclusiones, op. cit., s. 535, 595; M. Idel, The Magical..., op. cit.,  
s. 200–202.

10 Por. B. Copenhaver, Number, Shapes and Meaning In Pico’s Christian Cabbala, w: Natural Particulars: 
Nature and the Disciplines in Renaissance Europe, ed. A. Grafton, N. Siraisi, Massachusetts 1999, s. 36.



Idea 10 sefirot pogrupowanych po trzy i ich wartości liczbowych stanowią klucz 
do zrozumienia świata fizycznego oraz kosmicznego. Są podstawą do zrozumie-
nia Boskiej struktury stworzenia. Pico zauważa w interpretacji, że pierwsze trzy 
mistyczne sefiry są odzwierciedleniem (czy analogią) Trójcy Świętej w wykładni 
chrześcijańskiej11. Mają one swoje nazwy (Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gewura, 
Rachanim, Necah, Hod, Jesod, Malchut) i są atrybutami Boga ujmującymi Go z róż-
nych perspektyw. To oblicza Stwórcy, które mają swoje analogiczne odniesienie 
zarówno w Torze (jako imiona Patriarchów), jak i w świecie stworzonym (jako 
kosmiczne warstwy wszechświata). Ich zadaniem jest pokazanie, w jaki sposób 
przejawia i rozchodzi się Boskość w swojej esencji oraz, na mocy porównania, jak 
kształtuje się cała struktura stworzenia. Teogonia jest tu zatem silnie sprzężona 
z kosmogonią. Pico zauważa jednocześnie, za wielkim mistykiem Abrahamem 
Abulafią, że to właśnie poznawanie i rozmyślanie nad Boskimi literami alfabetu he-
brajskiego oraz ich różnymi liczbowymi kombinacjami pozwala na zjednoczenie 
się z Bogiem w formie ekstatycznej kontemplacji12. Medytowanie nad możliwymi 
Imionami Boga pozwala człowiekowi na wzniesienie się ponad swoje ogranicze-
nia i niejako przeobrażenie się w postać Cherubów – aniołów kontemplujących 
Absolut13. Kabała, rozumiana tutaj jako biała magia – gematria, pozwala doznać 
Boskiej epifanii. 

Drzewo Życia opisem Absolutu
W swoim dziele Heptaplus (siedem historii o sześciu dniach Stworzenia Świata), 
które niewątpliwie powstało pod wpływem silnej fascynacji kabałą i myślą żydow-
ską, Pico della Mirandola podejmuje spekulatywną próbę opisania/poznania Boga. 

Bóg jedyny, który nie wywodzi się z niczego poza nim samym i z którego wszystkie inne 
rzeczy pochodzą, jest w całości prostą i pojedynczą istotą – esencją. Jakikolwiek jest, 
jest przez samego siebie. Z tego samego powodu istnieje, wie, pragnie, jest dobry i spra-
wiedliwy. Nie potrafimy zrozumieć, dlaczego istnieje, poza tym, że istnieje przez siebie 
samego. Inne rzeczy nie są za pomocą samych siebie, lecz istnieją za sprawą czegoś14.

 
Bóg jeden jest swoją istotą i istnieniem. Tożsamy ze sobą, jest w jedności. To 

z Niego bierze swój początek wszystko inne, to z niego wypływa wielość. Jak to 
możliwe, aby z doskonałej Jedni (jak mawiał Plotyn) wywodziła się wielość? Plotyn 
zaproponował teorię emanacji – rozlewające się boskie światło po kolejnych szcze-
blach, które wraz z oddaleniem się od źródła słabnie i zostawia materię coraz bardziej 
„ciemną” i niedoskonałą. Podobną doktrynę prezentowali kabaliści – Boski promień 
spływał po poszczególnych sefirach aż dotarł do ostatniej sefiry (Malchut/Szechiny), 
która odpowiadała obecności Boga w stworzonym ziemskim świecie. Kabaliści, 
w odróżnieniu od neoplatoników, którzy otwarcie twierdzili, że w świecie material-
nym występuje dobro i zło, podkreślali przy tym, iż wszystkie sefiry są w równym 
stopniu naznaczone Boską doskonałością15. Pico nieco inaczej zinterpretował ową 
mistyczną wizję. W swoich rozważaniach zaczyna od próby określenia istoty Boga: 

11 Por. J.N. Nash, Origins on the Christian Kabbalah, „The Esoteric Quarterly” 2008, Vol. 4, No 1, s. 50.
12 Por. G. Scholem, Kabbalah, Jerusalem 1974, s. 5–6, 10–30, 53–55, 105.
13 Por. B. Copenhaver, The Secret of Pico’s Oration: Cabala and Renaissance Philosophy, „Midwest 

Studies in Philosophy” 2002, Vol. 26, Iss. 1, s. 72.
14 G. Pico della Mirandola, On the Dignity of Man, op. cit., s. 107.
15 Por. J.N. Nash, Origins on the Christian Kabbalah, op. cit., s. 50.
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Bóg nie jest ciałem ani żadną inną formą materialnego ciała. Nie jest ucieleśniony, jak 
chcieliby widzieć Epikurejczycy, ale nie jest też formą duszy władającej niebem czy całym 
wszechświatem, jak przypuszczali Egipcjanie16. 

Nie jest nawet absolutnym istnieniem, życiem czy doskonałym intelektem, dla-
tego, że każda/każdy z tych poszczególnych (atrybutów) pełni jest jednostkowa, 
skupia się na jednym aspekcie, a Bóg jest czymś więcej niż jednym typem perfek-
cji. Nie jest jednowymiarowy, lecz jest pełnią. Skupia w sobie wszystkie możliwe 
doskonałości, ale nie na zasadzie scalania ich w swoje jedne, jedyne, absolutnie 
wyjątkowe istnienie17. W Bogu nie dodają się poszczególne doskonałości, tworząc 
sumę wielu perfekcji. Boska doskonałość jest jedna, pierwotna i to z niej dopiero 
wywodzą się pozostałe. Nie możemy zatem opisywać Boga w kategoriach jakiejś 
konkretnej doskonałości, gdyż wtedy pozbawiamy Go pozostałych atrybutów, 
redukując jego istnienie do jednej perfekcji. Bóg zaś jest przecież nieskończony, 
„[...] jest samym bytem, samym jednem i podobnie samym dobrem oraz samą 
prawdą”18. 

W swoich rozważaniach Mirandola próbuje nawiązać tutaj do tworzenia opi-
sów Stwórcy w paralelny sposób, jak w wersji kabalistycznego Drzewa Życia. 
Używamy danych nazw określających Boga, ale musimy przy tym pamiętać, że 
jest to jedynie uchwycenie pewnego aspektu, a nie całości Jego Istoty. Filozof 
jednocześnie mówi, że: 

[Bóg – przyp. J.S.-S.] jest prosty, niezłożony, najwyższy, niewypowiedziany i dający począ-
tek jedności oraz harmonii. To w Nim każdy akt, działanie, forma, doskonałość są zawarte, 
niczym w najgłębszej skarbnicy boskiej nieskończoności19. 

To z Boga, rozumianego jako źródłowa Jedność, wywodzi się cała ist-
niejąca we wszechświecie wielość. „Bóg jest wszystkim, wszystko, co jest 
w Bogu, jest perfekcyjnie doskonałe”20. Jeśli jednak przyjmiemy, że Bóg jest 
pod każdym względem doskonały i to z niego pochodzą wszystkie rzeczy, 
to one również, w myśl logiki, powinny być doskonałe, a jednak widzimy, że 
nie są. Jak to możliwe, że z czegoś, co jest absolutnie perfekcyjne powstaje coś, 
czemu tej doskonałości brak, co jest ułomne? 

Istota Boga a geneza Prawa
W pierwotnej istocie Boga są zawarte wszystkie rzeczy, które mają zostać póź-
niej stworzone. Bóg, będąc jedną doskonałością, w której źródło mają wszelkie 
inne, jest niejako wszystkim. Zna przeszłość i przyszłość. Wie, co stworzy i ma już 
w sobie coś na kształt idei wszystkich rzeczy, z tą różnicą, że nie są one odrębne, 
partykularne, lecz stanowią jedność. To nie tak, że na istotę Boga składają się 
różne elementy, na przykład idea stołu, kota czy człowieka. Wszystko, co będzie 
stworzone, jest tożsame z istotą Boga. Dopiero w momencie stworzenia zyskuje 
on swoją odrębność, indywidualność i własne istnienie, nadal zakorzenione 
jednak w Bogu przez swoją ideę. Bóg jest zatem zarazem jednością i wielością. 
Zawiera w sobie wszystko, co istnieje i to, co dopiero istnieć będzie. To z siebie 

16 G. Pico della Mirandola, On the Dignity of Man, op. cit., s. 50.
17 Ibidem, s. 51.
18 G. Pico della Mirandola, De ente et uno, op. cit., s. 104.
19 G. Pico della Mirandola, On the Dignity of Man, op. cit., s. 51.
20 Ibidem, s. 47.



wydobywa wszystkie poszczególne istnienia. Bóg z jednej strony stwarza z ni-
czego, lecz jednocześnie wyemanowuje z siebie samego. Jest Stwórcą Świata –  
Boskim Architektem, który kształtuje świat wedle własnego uznania: „Wszystko, co 
zostało przez Niego stworzone, jakikolwiek przedmiot, każdy człowiek, dowolna 
myśl [...] jest ekspresją Jego Natury, rozumianej jako Jedność, Byt”21. Dodatkowo 
potwierdza to ludzkie doświadczenie, gdyż: „Świat jest ukazywany jako rze-
czywistość rozumna: wywodzi się od wiekuistego Rozumu i tylko ten stwórczy 
Rozum stanowi rzeczywistą potęgę panującą nad światem i w świecie”22. Joseph 
Ratzinger napisał w Duchu liturgii: 

matematyka wszechświata nie istnieje po prostu sama z siebie i nie może zostać wyjaśnio-
na za pomocą hipotezy boskości ciał niebieskich. Posiada ona głębszą zasadę, stwórczego 
Ducha; wynika z Logosu, który zawiera w sobie niejako pierwowzory porządku świata, 
który te pierwowzory przez ducha włącza w materię. [...] Sam Logos jest wielkim Artystą, 
w którym pierwotnie zawarte są wszystkie dzieła sztuki – piękno wszechświata23. 

Jednak wraz z nadaniem danej idei konkretnej formy, wraz z urzeczywistnie-
niem jej, traci ona swoją pierwotną doskonałość. Zyskuje partykularne istnienie, ale 
jednocześnie nie przysługuje jej już absolutna perfekcja. Staje się tylko odzwier-
ciedleniem doskonałej idei zawartej w Bogu. To nakłada na nią pewne zadanie do 
wykonania, którym jest powrót do swojej początkowej, doskonałej postaci. Aby 
ten nakaz wypełnić, zostaje ustanowione przez Boga Prawo. Bóg bowiem to nie 
tylko stwórca. Dla wyznawców zarówno judaizmu, jak i chrześcijaństwa, to też 
Prawo. Bóg ustanowił bowiem szereg zasad i praw, które jego wyznawcy powinni 
przestrzegać. W Starym Testamencie są to chociażby Dekalog czy zalecenia, które 
kieruje Bóg do Synów Izraela w Księdze Wyjścia czy Księdze Powtórzonego Prawa. 
W Nowym Testamencie są to słowa Chrystusa wypowiedziane podczas kazania 
na Górze czy podczas spotkań z apostołami. Bez względu na to, którą religię 
wyznajemy, stoimy w obliczu konieczności wypełniania odpowiednich rozkazów 
i poleceń stanowiących gwarancję naszego zbawienia. Dzięki przestrzeganiu tych 
przepisów, reguł my – byty ułomne – możemy na powrót zjednoczyć się z Bogiem 
i niejako „powrócić” do naszej pierwotnej doskonałości, którą byliśmy jeszcze 
jako idea zawarta w Bogu, Boski Projekt. Koncepcję tę rozwinie w późniejszym 
czasie Izaak Luria. 

Wypełnianie Prawa powrotem do Boga
Zjednoczenie człowieka z Bogiem za pośrednictwem wypełniania nakazów wedle 
kabalistów nigdy nie będzie pełne i zawsze jest obarczone świadomością dystan-
su, poczuciem oddalenia od Absolutu. Owa Unio mistica, do której dąży wszelkie 
stworzenie, w języku hebrajskim nazywana dewekut, oznacza „przylgnięcie”, 
styczność, łączność z Bogiem. Nie jest to bycie tożsamym z Bogiem, lecz pewna 
forma „złączenia” z Absolutem, która możliwa jest przez ciągłe poczucie bycia 
z Bogiem, wykonywanie jego poleceń czy zgodność myśli i woli człowieka z wolą 
Bożą24. Ważność spełniania Prawa podkreśla także Psalm 37: 
21 R. Hooker, Pico Della Mirandola, June 6, 1996, http://richard-hooker.com/sites/worldcultures/REN/ 

PICO.HTM (dostęp 29.01.2016).
22 J. Ratzinger – Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. 1: Od chrztu w Jordanie do Przemienienia, tłum. 

W. Szymona OP, Kraków 2007, s. 151.
23 J. Ratzinger, Duch liturgii, tłum. E. Pieciul, Poznań 2002, s. 138.
24 Por. G. Scholem, Mistycyzm żydowski i jego główne kierunki, Warszawa 2007, s. 140.
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Pan miłuje sprawiedliwość i nie opuszcza swych świętych, nikczemni wyginą, a potomstwo 
występnych będzie wytępione. Sprawiedliwi posiądą ziemię i będą mieszkać na niej na 
zawsze, Usta sprawiedliwego głoszą mądrość i język jego mówi to, co słuszne. Prawo jego 
Boga jest w jego sercu, a jego kroki się nie zachwieją25.

Nie ma możliwości stania się identycznym z Bogiem. Wedle żydowskich misty-
ków, psalmistów, teologów możemy jedynie zbliżyć się do Absolutu – „przylgnąć 
do Niego”, czy to za pośrednictwem kabały, czy też dzięki wypełnianiu Bożych 
przykazań i życiu zgodnym z wolą Najwyższego. Nigdy nie będziemy mogli jednak 
utożsamić się ze Stwórcą. Taka koncepcja pomaga chronić wszelką mistykę przed 
zakusami heretyckich wizji o możliwości „przebóstwienia się” człowieka. Chociaż 
nie udało się tego zagrożenia całkowicie uniknąć – czego dowodzi istnienie here-
zji sabbatiańskiej – owa koncepcja poczucia dystansu stanowiła swoisty wentyl 
bezpieczeństwa zarówno dla mistyki żydowskiej, jak i chrześcijańskiej. Podobne 
rozumienie uwidoczniło się chociażby w mistycznych koncepcjach świętego Jana 
od Krzyża, który pisał:

Zjednoczenie dokonuje się wtedy, gdy Bóg wyświadcza duszy tę nadprzyrodzoną łaskę, 
że wszystko, co Bóg i dusza posiada, staje się jednym w przemianie uczestniczącej. Du-
sza wydaje się wtedy być więcej Bogiem niż duszą i w rzeczy samej jest Bogiem przez 
uczestnictwo, choć oczywiście jej byt naturalny jest tak odrębny od bytu Bożego, jak 
i przed zjednoczeniem, podobnie jak ta tafla szklana jest czymś innym niż promień, który 
ją prześwietla26.

Bóg absolutny?
W koncepcji Giovanniego Pica della Mirandoli zarysowuje się jednak pewne 
niebezpieczeństwo. Otóż Bóg pozostaje dla nas zakryty, nieuchwytny, ale 
z drugiej strony ujawnia się nam jako postać silnie naznaczona ludzkimi 
cechami. Widać to chociażby w Oratio, gdzie Pico w swojej wizji stworzenia 
człowieka pisze: 

po dokonaniu tego dzieła [stworzenia świata – przyp. J.S.-S.] artysta zapragnął, aby zna-
lazł się ktoś, kto by potrafił wniknąć w sens tak potężnego dzieła, kochać jego piękno 
i podziwiać jego wielkość27. 

Bóg zatęsknił za stworzeniem, które przynajmniej częściowo dorównałoby 
jego potędze i wiedzy. Stworzył więc człowieka, któremu pozostawił swobodę 
wyboru. Pozwolił mu na niczym nieskrępowane kreowanie swojej własnej istoty 
z możliwością jej nieustannego przekształcania. Dodatkowo, jak mówi Księga 
Rodzaju, oddał człowiekowi w posiadanie i władanie cały stworzony przez siebie 
świat (Rdz 1,26–30). Istota ludzka w takiej wizji jest wolna, ma możliwość wyboru 
swojego działania i typu swojej egzystencji. Jest swoim własnym Panem. Bóg 
natomiast nie dość, że jest zantropomorfizowany, to jeszcze jest ograniczony 
w swojej konieczności nieustannego tworzenia. Jak bowiem pisze Pico, „Bóg, [...] 

25 Księga Psalmów 37,28–31, http://www.nonpossumus.pl/ps/Ps/37.php (dostęp 28.09.2015).
26 Święty Jan od Krzyża, Droga na Górę Karmel, w: idem, Dzieła, tłum. B. Smyrak OCD, Kraków 1986, s. 186.
27 G. Pico della Mirandola, Mowa o godności człowieka, tłum. Z. Kalita, wg wyd. E. Garin, Florencja 

1942, s. 102–122, w: Filozofia włoskiego odrodzenia, wybór, wstęp i przypisy A. Nowicki, Warszawa 
1966, s. 139.



który chwalony jest przez innych za swą boską hojność w dobrodziejstwie miło-
ści i stworzenia, został przez nią sam w sobie ograniczony”28. Takie stwierdzenie 
rodzi możliwość wywiedzenia idei jakoby człowiek może sytuować się ponad 
Bogiem. Może „przebóstwić się” czy jak pisał argentyński filozof Angel Castel-
lan, „[...] ewoluuje z mikrokosmosu [...] – w mikrotheos, w ‘Boga w miniaturze’”29. 
Mirandola stara bronić się przed taką możliwością przez zawieszenie godności 
człowieka w Bogu. To Bóg udziela człowiekowi łaski i możliwości wyboru. „Bóg 
czyni stworzenie zdolnym do uczestnictwa w Jego darach i nieuczestniczenia 
w Nim”30. Jednocześnie Pico wskazuje, że Stwórca w całym swoim zamyśle stwo-
rzenia wolnego człowieka zostawił nam wbudowany drogowskaz. Kieruje nas na 
to, co ponad nami, na Absolut, i w tym samym czasie wskazuje naszą ułomność 
(która przejawia się przez posiadanie materialnego ciała) i potrzebę wzniesienia 
się ponad okowy ciała. Przez przestrzeganie nakazów i zakazów Prawa, prakty-
kowanie modlitwy, musimy wyrwać się z ziemskich potrzeb, naszych ograniczeń 
i wzbić się w niebo po to, by kontemplować Boskie Oblicze i w ten sposób poznać 
Boga, „przylgnąć do niego”. 

Jaki jest więc Bóg? Co można o Nim powiedzieć?
Dla Mirandoli najlepszą odpowiedzią na te pytania są słowa świętego Anzel-

ma, który uważał, że Bóg jest nieskończenie lepszy, wspanialszy, doskonalszy od 
najbardziej doskonałej rzeczy, jaką zdołalibyśmy pomyśleć. Kwintesencją zaś są 
słowa proroka Dawida mówiącego, że wobec takiego Absolutu najlepszą modli-
twą i dziękczynieniem jest cisza31. 

28 Ibidem, s. 139.
29 S. Świeżawski, Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku, t. 6, Warszawa 1983, s. 433.
30 G. Kurylewicz, Poznawanie i niepoznawanie istnienia – Giovanni Pico della Mirandola w poszukiwaniu 

metafizycznej zgodności wszystkiego co istnieje, Warszawa 2004, s. 102.
31 Por. G. Pico della Mirandola, On the Dignity of Man, op. cit. s. 53; por. także Anzelm z Canterbury, 

Proslogion, XV, w: Opera Omnia, Hrsg. F.S. Schmitt, Stuttgart 1968.
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W 2014 roku, jako 11 tom serii Biblioteka Teologii Politycznej, ukazała się mono-
grafia Rémiego Brague’a Prawo Boga. Filozoficzna historia przymierza1. Oryginalne 
wydanie tego dzieła pochodzi z 2005 roku i zostało opublikowane w Paryżu 
pod tytułem La Loi de Dieu. Histoire philosophique d’une alliance. Jego autor, 
Rémi Brague (urodzony 8 września 1947 roku), jest emerytowanym profesorem 
Uniwersytetu Paryskiego, czyli tak zwanej paryskiej Sorbony, oraz wykładowcą 
Uniwersytetu Ludwiga Maksymiliana w Monachium. W swojej działalności 
naukowej wykładał również jako profesor wizytujący w Stanach Zjedno-
czonych, Hiszpanii i we Włoszech. Brague zajmuje się przede wszystkim 
filozofią średniowieczną, filozofią religii i filozofią arabską2. Wszystkie te trzy 
główne nurty jego zainteresowań badawczych pojawiają się w monografii 
recenzowanej w niniejszym artykule.

Omawiając zawartość pracy Brague’a, warto poświęcić chwilę wstępowi 
do całego dzieła. Jak podkreśla autor, jego rozważania filozoficzne nad związ-
kiem prawa z boskością nie są ograniczone jedynie do obszaru tak zwanego 
problemu teologiczno-politycznego. Aby właściwie ująć pojęcie prawa boskie-
go, należy dokonać poszerzenia pespektywy do poziomu teio-praktycznego. 
W tym kontekście filozof wprowadza i eksplikuje takie pojęcia, jak teo-polityka, 
teio-polityka oraz teio-praktyka. Jego zdaniem problematyka teo-polityczna 
czy też teio-polityczna jest elementem szerszej płaszczyzny teio-praktycznej, 
rozpatrującej związek boskości z etyką, ekonomią i polityką właśnie. Tak autor 
podsumowuje swoje rozważania tego zagadnienia:

Pojęcie prawa boskiego stanowi właśnie pojęcie „teio-praktyczne” par excellence. Po-
traktowanie prawa boskiego jako przedmiotu badań sytuuje nas natychmiast na pozio-
mie teio-praktycznym, pozwala je wręcz ukazać takim, jakie jest w istocie, wraz z jego 
własnymi ograniczeniami. Pojęcie prawa boskiego zakłada, że działania ludzkie, w całym 
swoim bogactwie, otrzymują swoją normę ze sfery boskiej3.

1 R. Brague, Prawo Boga. Filozoficzna historia przymierza, tłum. M. Wodzyńska, A. Kocot, Warszawa 2014.
2 Informacja biograficzna za: http://remibrague.com/biography-2/ (dostęp 1.09.2015).
3 R. Brague, Prawo Boga, op. cit., s. 27.
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Warto odnotować również podejście Brague’a do świętych tekstów trzech 
głównych monoteistycznych religii: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu, czyli Bi-
blii (Starego i Nowego Testamentu) oraz Koranu. Jak autor zaznacza we wstępie, 
jest to lektura filozoficznie neutralna, innymi słowy – abstrahująca od pytania 
o prawdziwość danego sakralnego tekstu:

Powstrzymam się zarówno od naiwnej akceptacji, jak i od polemiki, ale chciałbym ze swej 
strony powtórzyć formułę, przy użyciu której Machiavelli streszczał swoją myśl; wspomnę 
o „rozumnej lekturze Biblii (sensatamente)”. On chciał kontrastować autorytet tekstów bi-
blijnych, obalić interpretację teologiczną; moje skromniejsze zamierzenie polegać będzie 
na odczytaniu Biblii i Koran w sposób filozoficznie neutralny4.

Obok Biblii oraz odwołującego się do tradycji biblijnej Koranu drugim ważnym 
źródłem refleksji dla Brague’a jest oczywiście dziedzictwo filozofii greckiej. Na 
podstawie tych dwóch źródeł oraz ich recepcji w dziełach średniowiecznych 
filozofów żydowskich, chrześcijańskich i arabskich autor przeprowadza filozo-
ficzną lekturę tekstów, w których ujawnia się problem związku boskości i prawa.

Pierwsza część monografii, zatytułowana Początki, składa się z trzech rozdzia-
łów: Prehistorii, Greckiej idei prawa boskiego i Historycznych uwarunkowań przymie-
rza. W rozdziale pierwszym zostaje wprowadzone i wyjaśnione pojęcie prawa 
oraz ukazany związek boskości z władzą i prawem w najstarszych cywilizacjach 
stworzonych przez człowieka. Swoją uwagę filozof kieruje przede wszystkim na 
cywilizację egipską, z jej pojęciem ma’at oraz kulturę mezopotamską. W rozdziale 
drugim refleksji zostaje poddana zarówno kultura grecka, z jej religijnością i oby-
czajami, jak i dziedzictwo filozofii greckiej, przede wszystkim myśl Platona. Autor 
tak podsumowuje swoje rozważania nad związkiem prawa i boskości:

W Grecji, a także u każdego, kto pozostaje pod wpływem myśli greckiej, odnajdujemy 
ideę prawa boskiego. Prawo boskie jest tam o wiele bardziej obecne niż „prawo Boga”. 
Przymiotnik określający prawo nie wskazuje na ślad pochodzenia od boga, który mógłby 
być nazwany przy pomocy rzeczownika czy nawet imienia własnego. [...] Idea „prawa” 
z kolei nie objawia się jako wyraz zdecydowanej woli, lecz raczej wynika z wnętrza rzeczy, 
jest niejako emanacją tego, co stanowi ich najgłębszą właściwość5.

Trzeci rozdział koncentruje się na zarysowaniu historycznego tła związanego 
z ugruntowaniem się trzech monoteistycznych religii oraz relacji pomiędzy ich 
rzeczywistością religijną i świętymi księgami a sferą polityki. W punkcie poświęco-
nym starożytnemu Izraelowi Brague prezentuje w sposób skondensowany dzieje 
państwowości izraelskiej od momentu panowania Saula aż do czasu po powrocie 
z niewoli babilońskiej, określanego mianem tak zwanego okresu Drugiej Świątyni, 
zakończonego jej zniszczeniem przez Rzymian w 70 roku po Chr. i zburzeniem 
Jerozolimy w 135 roku po Chr. Badacz zwraca uwagę na dwie skrajne perspektywy 
związku sfery politycznej z boską. Pierwsza odwołuje się do wydarzenia exodusu 
i jest określona jako antypaństwowa, druga zaś związana jest z idealizacją ziem-
skiego monarchy w pojęciu Mesjasza. W kontekście refleksji Brague’a nad historią 
Izraela ujawnia się jego, świadomy lub nieświadomy, stosunek do prezentacji 
dziejów tego ludu. Autor recenzowanej monografii zakłada bowiem, że narracja 

4 Ibidem, s. 19–20.
5 Ibidem, s. 68–69.
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biblijna prezentuje relatywnie wierną sekwencję wydarzeń historycznych związa-
nych z istnieniem monarchii izraelskiej aż do momentu wygnania babilońskiego 
(około 586 rok p.n.e.). Wpisuje się zatem w tak zwany maksymalistyczny lub 
umiarkowany stosunek do wartości historycznej przekazu Biblii. 

W historiografii starożytnego Izraela coraz większe znaczenie zyskuje podej-
ście określane jako minimalistyczne, które przy prezentacji dziejów tego narodu 
w końcówce drugiego tysiąclecia i w pierwszej połowie pierwszego tysiąclecia 
przed Chr. koncentruje się głównie na materiale archeologicznym i źródłach po-
zabiblijnych. Natomiast narrację biblijną o etnogenezie Izraela i formowaniu się 
tak zwanej zjednoczonej monarchii uznaje za konstrukcję teologiczną, powstałą 
w okresie powygnaniowym (VI–V wiek p.n.e.)6. Ta uwaga ma oczywiście margi-
nalne znaczenie dla przesłania całej monografii Brague’a, może jednak stanowić 
przyczynek do filozoficznej refleksji nad rzeczywistą historią starożytnego Izraela 
oraz teologiczną perspektywą autorów biblijnych, zwłaszcza w przestrzeni pro-
blemu teologiczno-politycznego, czy też teo/teio-politycznego/praktycznego.

Kolejne punkty prezentują historię wczesnego chrześcijaństwa, które rozpo-
czyna się od okresu prześladowań, a kończy na IV wieku n.e., kiedy to Kościół, za 
cesarza Konstantyna (313 rok n.e.), uzyskuje wolność religijną i za Teodozjusza 
(380 rok n.e.) staje się religią państwową. Następnie Brague kreśli zarys dziejów 
ekspansji islamu w VI i na początku VII wieku. Całość rozdziału wieńczy krótka 
charakterystyka stosunku judaizmu, chrześcijaństwa i islamu do polityki.

Część druga, zatytułowana Prawa Boże, składa się z dwóch rozdziałów: Państwo 
i Prawo. Starożytny Izrael oraz Prawodawstwo świętych ksiąg. Pierwszy z nich roz-
poczyna się od prezentacji obrazu Boga YHWH jako króla oraz teologicznych 
podstaw monarchii. Następnie omówione zostają elementy krytyki instytucji 
państwowych, oparte w głównej mierze na tak zwanej tradycji deutero-
nomistycznej (zwłaszcza perykopa 1 Sm 8,11–17)7. Kolejne punkty ukazują 
stopniowe konstytuowanie się fundamentalnej roli Tory (Prawa) w Izraelu. 
Ponownie rozważania Brague’a oparte są w dużej mierze na tekstach tworzą-
cych tradycję deutronomistyczną. Być może najlepiej teologiczno-polityczną 
funkcję Tory oddają następujące słowa autora:

W Izraelu Tora zajmowała miejsce króla. Zastępowała słowo wyposażone w autorytet wschod-
niego króla, króla, którego słowo miało moc prawa. [...] Na starożytnym Wschodzie słowo króla 
tradycyjnie uważano za słowo boga. W Izraelu boskość słowa była scedowana na Prawo8.

W drugim rozdziale filozof podejmuje temat charakteru materiału prawnego, 
składającego się na Torę. Pozostając w przestrzeni judaizmu, autor przechodzi do 
ukazania Talmudu stanowiącego komentarz do Miszny. Miszna i Talmud są kodyfi-
kacją tak zwanej Tory ustnej i funkcjonują obok Biblii (hebrajski akronim TaNaCh), 

6 Historię Izraela opartą na tak zwanym minimalistycznym podejściu do tradycji biblijnej prezentuje: 
M. Liverani, Nie tylko Biblia. Historia starożytnego Izraela, tłum. J. Puchalski, Warszawa 2010.

7 Tradycja deuteronomistyczna jest jednym z głównych nurtów teologicznych składających się na 
księgi Biblii Hebrajskiej. Dziełem tego nurtu jest tak zwane Deuteronomistyczne dzieło historycz-
ne (skrót DtrH), które tworzą następujące księgi biblijne: Pwt, Joz, Sdz, 1–2 Sm, 1–2 Krl. Powstało 
ono w okresie powygnaniowym i jest próbą teologicznej refleksji nad dziejami państwowości 
izraelskiej oraz przyczynami upadku Królestwa Północnego (722 rok p.n.e.) i Południowego (587 
rok p.n.e.). Cechą charakterystyczną tego zbioru jest bardzo krytyczna ocena monarchii w Izraelu 
i Judzie. Szerzej na temat DtrH zob. D. Dziadosz, Teocentryczna historiografia Izraela, czyli kim był 
deuteronomista i jego dzieło, „Collectanea Theologica” 2004, nr 4, s. 5–24.

8 R. Brague, Prawo Boga, op. cit., s. 105.



tak zwanej Tory pisanej, jako drugie fundamentalne źródło skryptuarystyczne 
judaizmu. Brague podkreśla niewielkie znaczenie dla refleksji teo-politycznej 
tradycji przekazanych w Talmudzie. Ma to związek ze społeczno-historyczną 
sytuacją Żydów we wczesnym średniowieczu, pozbawionych własnego państwa 
i realnego wpływu na politykę w ówczesnym świecie. W kontekście rozważań 
nad Talmudem autor wskazuje na niezwykle intrygujące i charakterystyczne dla 
judaizmu powiązanie kategorii prawa z antropologią:

Człowiek w swojej istocie nie jest otwarty na logos, nie jest obywatelem, nie jest wolny, 
lecz jest podmiotem prawnym. Nie chodzi o prawo naturalne, ale o to, które zajmuje 
swoje miejsce w dziejach i wchodzi z nim w najściślejsze relacje; o to, które otrzymał 
przodek wszystkich ludzi, czyli Noe [...]. Idea prawa nadanego Noemu pozwalała rozwią-
zać trudność, jaką nastręcza wyraźna znajomość podstawowych zasad moralnych przez 
pogan, którzy przecież prawa nie otrzymali; na dodatek uczyniono tak bez konieczności 
uciekania się do idei takich jak natura lub rozum, który – jako od niej nieodłączny – miał 
instynktownie pozostawać na jej usługach9.

Kolejny punkt tego rozdziału poświęcony jest Nowemu Testamentowi. Ukazany 
zostaje tu specyficzny stosunek orędzia chrześcijańskiego do sfery politycznej. 
Z jednej strony chrześcijaństwo nie było zainteresowane bezpośrednio polity-
ką, ale z drugiej miało wyraźny wpływ na rzeczywistość społeczno-polityczną 
imperium rzymskiego. Jak stwierdza Brague, „[c]hrześcijaństwo wywarło silny 
wpływ na politykę, w tym znaczeniu, że stworzyło oryginalny rodzaj więzów 
społecznych – Kościół”10. Jego zdaniem w istocie chrześcijaństwo nie przynosi 
ze sobą nowych praw, nowej moralności czy nowych programów politycznych:

Chrześcijańska reinterpretacja przykazań nie dotyczyła zatem ich treści, ale tła. Zmianie 
nie uległy praktyki, których Bóg wymaga od człowieka, ale ich kontekst – odsłaniane przez 
Boga przed ludźmi w całej rozciągłości działanie. Przejście od Starego Prawa do Nowego 
Prawa było zmianą exodusu. [...] Pisma Nowego Testamentu nie zawierają zatem żadnej 
„polityki”, a w rzeczywistości – także prawie żadnej „moralności”. Kryją w sobie natomiast 
zalążki przemian w sferze praktycznej11.

Następna część tego rozdziału jest poświęcona świętej księdze islamu, czyli 
Koranowi. Brague przedstawia informacje związane z genezą i literacką stroną 
tego dzieła, po czym przechodzi do kwestii teologiczno-politycznych islamu 
obejmujących takie zagadnienia, jak prawodawstwo, wizja społeczność i model 
państwa. Szczególnie interesujące są związki łączące antropologię Koranu z pro-
blematyką teologiczno-polityczną:

W islamie Allach nie jest ojcem, tu pozostaje sama wszechmoc. Stworzenie ukazuje wła-
śnie ją, a nie piękno Stwórcy. Ta moc częściej przejawia się w zdolności niszczenia niż 
budowania. [...] Antropologia Koranu od początku jest „polityczna”, w tym znaczeniu, że 
postrzega relację pomiędzy człowiekiem a pozostałym stworzeniem jako relację panu-
jącego do poddanego12.

9 Ibidem, s. 131–132.
10 Ibidem, s. 135.
11 Ibidem, s. 141–142.
12 Ibidem, s. 159–161.
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Rozdział zamyka refleksja nad związkiem owych świętych ksiąg oraz problemem 
uprawomocnienia władzy.

Część trzecia, zatytułowana Następstwo czasów, zawiera dwa rozdziały:  
Religie-matki i religie-córki oraz Obowiązujące prawo. W rozdziale pierwszym Bra-
gue porusza niezwykle złożony problem relacji chrześcijaństwa i islamu do staro- 
testamentowych tradycji judaizmu. Ukazując chrześcijańską re-lekturę Starego 
Testamentu, autor skupia się szczególnie na stosunku Pawła z Tarsu do Prawa. 
Zagadnienie to jest jednym z najtrudniejszych problemów związanych z interpre-
tacją myśli Apostoła Narodów. Do dziś wśród egzegetów i teologów nie ma pełnej 
zgody na ten temat. Rozbieżność opinii jest często bardzo skrajna. I tak niektórzy, 
jak na przykład teologowie judaizmu mesjanistycznego, widzą w Pawle Żyda 
wiernego judaizmowi biblijnemu. Inni z kolei podkreślają całkowicie anomiczny 
lub wręcz antynomiczny charakter jego refleksji. Filozof, analizując różne elemen-
ty Pawłowego stosunku do Tory, jak na przykład rozumienie sumienia, ludzkiej 
autonomii, dwuznaczności Prawa czy pojęcia wolności, przechodzi do ukazania 
związku Tory z miłością, gdzie miłość jest postrzegana jako wypełnienie Prawa:

Święty Augustyn podsumował zabieg Pawłowy w jednym słynnym zdaniu: „Kochaj i rób, 
co chcesz” (dillge et quo vis fac). To fraza wielce ironiczna. W pierwszej jej części ironia 
dotycz wymogu miłości; polega na tym, że postawiony zostaje warunek niemożliwy do 
spełnienia, a następnie zakłada się, że został on spełniony; kochać to właśnie to, czego 
nie potrafimy. Druga część zdania jest jednak równie trudna jak pierwsza, ponieważ nie 
ma nic trudniejszego, niż robić to, czego chcę ja sam. Przez większość czasu chcę tego, 
czego się ode mnie chce, abym chciał, i nie ma znaczenia, czy wchodzą tu w grę 
czynniki społeczne, psychofizjologiczne czy jakiekolwiek inne. Tylko „kocha” czyni 
możliwym „rób, co chcesz”13.

Następnie Brague prezentuje stosunek Koranu do tradycji starotesta-
mentowych judaizmu i chrześcijaństwa. Podkreśla dialektyczny charakter 
nawiązania do wcześniejszych tekstów i wierzeń tych dwóch religii monote-
istycznych. Z jednej strony mamy do czynienia z uznaniem i kontynuacją. W Kora-
nie pojawiają się postaci i opowiadania nawiązujące do Biblii obu testamentów. 
Z drugiej jednak strony islam podkreśla, że autentyczna tradycja biblijna została 
sfałszowana w procesie przekazu, stąd konieczność nowego objawienia. Zdaniem 
autora monografii w przypadku chrześcijaństwa i islamu mamy do czynienia 
z dwiema różnymi strategiami w odniesieniu do religii-matek:

 
Nowy Testament różni się od Koranu sposobem odniesienia do treści wcześniejszych 
świętych ksiąg. Nazwałem opowieść koraniczne paraopowieściami. Nowotestamen-
towe można by nazwać metaopowieściami. Jeśli wybierzemy terminologię stosowaną 
w żydowskiej egzegetyce, powiedzielibyśmy, że o ile Nowy Testament to peszer Starego 
Testementu, o tyle Koran to midrasz Biblii14.

Drugi rozdział ukazuje najpierw stosunek hellenistycznych filozofów i pisarzy, 
w tym żydowskiego pochodzenia, jak Filon z Aleksandrii czy Józef Flawiusz, do 
żydowskiego fenomenu Prawa. Następnie Brague przedstawia stosunek do prawa 
kształtujący się w średniowieczu, w odniesieniu do wcześniejszej epoki antyku, 

13 Ibidem, s. 185.
14 Ibidem, s. 195.



oraz zarysowuje recepcję teologiczno-politycznych i prawniczych idei filozoficz-
nych Platona i Arystotelesa w myśli średniowiecznych filozofów, zwłaszcza tych 
wywodzących się ze środowiska arabskiego.

Część czwarta, zatytułowana Prawa i miasta średniowiecza, składa się z trzech 
rozdziałów: Judaizm: Prawo bez miasta, Chrześcijaństwo: konflikt praw i Islam: sił 
zostaje przy prawie. W pierwszym z nich, dotyczącym judaizmu, Brague zarysowuje 
sytuację społeczno-polityczną Żydów w krajach muzułmańskich i chrześcijań-
skich, po czym przechodzi do ukazania elementów myśli politycznej w refleksji 
filozofów diaspory, takich jak na przykład Majmonides. Autor zwraca uwagę na 
ambiwalencję w stosunku do możliwej odbudowy państwowości żydowskiej. Na 
przykładzie Majmonidesa pokazuje, że w pracach tego myśliciela można zaob-
serwować tendencje zmierzające do odpolitycznienia historii biblijnego Izraela. 
Z drugiej jednak strony kodeks prawny zawarty w dziele Mishne Tora sugeruje 
możliwość jego stosowanie nie tylko w stanie diaspory, ale także w mesjańskim 
okresie odnowy Izraela.

Przechodząc w kolejnym rozdziale do kręgu cywilizacji chrześcijańskiej, filozof 
przedstawia bardzo złożony problem średniowiecznego sporu papiestwa z ce-
sarstwem. Ukazuje nie historyczny zarys tego konfliktu, ale podkreśla jego teolo-
giczno-polityczną istotę. Obie władze, świecka i duchowna, rywalizują o związek 
z przestrzenią prawa Bożego. W tym kontekście kluczowym momentem jest 
uformowanie się prawa kanonicznego, które odsłania kolejne płaszczyzny kon-
fliktu na polu prerogatyw władzy świeckiej i duchownej:

Idea bożego prawa królów opierała się, jak sama nazwa wskazuje, na elementach praw-
nych. Również na podstawie prawnej Kościół ukonstytuował się jako niezależna całość, 
wyposażona we własne reguły, z których wywodzi się prawo kanoniczne15.

Ostatni rozdział tej części przenosi nas w świat islamu i cywilizacji arabskiej. 
Brague przedstawia niezwykle istotny w pierwszych wiekach islamu problem 
politycznej i religijnej władzy kalifów, następców proroka Mahometa. Co nie-
zwykle intrygujące, dyskusja nad tym zagadnieniem jest bezpośrednio związana 
z niezwykle burzliwą dyskusją nad naturą Koranu, toczącą się w VIII wieku. Pytanie 
o stworzony bądź niestworzony charakter świętej księgi islamu implikuje pytanie 
o religijne prerogatywy kalifów. Stronnictwo opowiadającego się za wiecznym 
charakterem Koranu odnosi zwycięstwo nad poglądem mutazylitów wspieranych 
przez kalifa. Jest to jednocześnie osłabienie wyjątkowej władzy i odpowiedzial-
ności kalifa za prawo religijne. Prawo islamskie, oparte na Koranie i Sunnie, osta-
tecznie staje się rzeczywistością autonomiczną wobec władzy kalifów, skupioną 
w rękach „prawników-duchownych”, tak zwanych ulemów. Brague, bazując na 
słowach Louisa Gardeta, mówi w tym przypadku o „władzy Prawa”, „nomokracji”.

Piąta część, zatytułowana Średniowieczni myśliciele o prawie boskim, składa 
się z trzech rozdziałów: Cele prawa: Islam, Prawo jako cel: judaizm i Koniec prawa: 
chrześcijaństwo. Rozdział poświęconym islamowi filozof rozpoczyna od ukazania 
muzułmańskiego rozumienia związku proroctwa z prawem. Ten związek jest 
konsekwencją odrzucenia w islamie idei „natury” i „prawa naturalnego”:

15 Ibidem, s. 280.
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W istocie, z jednej strony to, czego myśliciele muzułmańscy muszą dowieść, czyli boskość, 
nie jest bezpośrednio treścią prawa, lecz – „od góry” – jego początkiem, to znaczy, że zo-
stało nadane za pośrednictwem proroka. Kwestia boskości prawa jest więc drugorzędna 
wobec kwestii boskiej autentyczności misji Mahometa; gdy tylko zostanie to ustalone, 
reszta łatwo daje się wywieść16.

Tak sformułowany pogląd na relację prawa i proroctwa wiąże się, zdaniem autora, 
z bardzo ciekawą ideą antropologiczną, która zakłada, że każdy człowiek rodzi się 
jako muzułmanin. Dopiero jego środowisko może zmienić ten pierwotny stan, pro-
wadząc do innej religii. Stąd wszyscy prorocy są posyłani z misją „przypomnienia” 
każdemu człowiekowi o jego godności muzułmanina oraz wynikających z tego 
poglądów i postaw. Idea proroków posyłanych do wszystkich ludów zasadza się 
na tym antropologicznym założeniu. Jak podkreśla Brague, wyklucza to koncepcję 
historii zbawienia. Faktycznie antropologiczne przeświadczenie o pierwotnej 
naturze muzułmańskiej stanowi odpowiednik filozoficznej idei natury. Implikuje 
to dyskusję dotyczącą zdolności rozumu w dziedzinie prawa. Bardziej filozoficzne 
i racjonalistyczne stanowisko mutazylitów ustępuje miejsca koncepcji aszyryckiej, 
bardziej woluntarystycznej w stosunku do obiektywności dobra i podkreślającej 
konieczność posłuszeństwa człowieka wobec prawa.

Rozdział pierwszy zawiera też przegląd poglądów filozofów arabskich na zwią-
zek prawa z boskością. Brague omawia między innymi poglądy Awicenny, Awer-
roesa czy Al-Ghazaliego. Szczególnie interesujące jest ukazania powiązania idei 
mistycznych z muzułmańskim rozumieniem owej „nomokracji” u Al-Ghazalego. 
Myśliciel ten wprowadza ideę dążenia serca, która ma niejako od wewnątrz ożywić 
przestrzeganie prawa:

Zwrócenie serca ku Bogu pozwala nadać praktykom związanym z kultem głębię, 
odrywając je od rutyny codziennego rytuału. [...] Należy rozumieć głęboki sens (sirr) 
i autentyczny cel prawa. Wtedy człowiek wierzący nie zadowoli się dostosowywaniem 
do nakazów, tylko będzie poszukiwać bardziej wymagającego życia duchowego, 
któremu nie wystarcza wypełnianie obowiązków, lecz ma na celu osiąganie zasług17.

Rozdział drugi koncentruje się przede wszystkim na filozofach żydowskich 
związanych z arabskim kręgiem kulturowym. Brague przedstawia poglądy Sa-
adia Gaona, myślicieli z Andaluzji, Majmonidesa oraz filozofów tworzących po 
tym największym z żydowskim mędrców doby średniowiecza. Najwięcej uwagi 
poświęca autor prezentacji refleksji nad prawem u Majmonidesa. Warto wskazać 
cztery niezwykle interesujące elementy jego filozofii prawa. Po pierwsze Majmo-
nides, wyjaśniając racjonalność i zasadność pewnych niejasnych i niezrozumia-
łych przykazań Tory, podkreśla, że ich funkcja polega na przeciwstawianiu się 
praktykom i obyczajom bałwochwalczym. Po drugie łączy ideę prawa boskiego 
z osobą proroka, który jest w stanie partycypować intelektualnie w Rozumie 
Czynnym. W efekcie czego jest zdolny kształtować państwo idealne. Po trzecie 
wreszcie akcentuje dwupoziomowość czy też dwucelowość Tory odczytywanej 
w jej odniesieniu do ciała i duszy:

16 Ibidem, s. 320.
17 Ibidem, s. 368–369.



Prawo doskonałe może zapewnić dwie doskonałości: ciała i duszy. Pierwsza, podporząd-
kowana, pojawia się najpierw; druga, najwyższa, przygotowana jest przed dobrostan 
ciała, zapewniany dzięki zdrowemu ustrojowi politycznemu. [...] Prawo umożliwiające 
doskonalenie się polityki, a także jej przekroczenie, to raz jeszcze prawo Mojżeszowe. 
Zawiera ono w istocie sens zewnętrzny, który pozwala na naprawę ludzkich społeczności, 
a także sens wewnętrzny, prowadzący do prawdy18.

Ostatni element, który wydaje się niezwykle istotny w przeglądzie filozofii 
Majmonidesa u Brague’a, to kosmologiczna reinterpretacja idei historii zbawie-
nia. Element historyczny, obecny w refleksji biblijnej, zostaje niejako zastąpiony 
modelem racjonalistycznym, określanym przez relację intelektualną pomiędzy 
człowiekiem a Bogiem rozumianym jako Stwórca.

Rozdział poświęcony judaizmowi filozof kończy refleksją teologiczno-polityczną  
nad mistycyzmem żydowskim, czyli kabałą. W kabale prawo boskie, czyli Tora, 
zostaje odczytane w perspektywie hermeneutyki symbolicznej. Wprowadza to, 
z jednej strony, teozoficzną refleksję nad wewnętrznym życiem bóstwa, z drugiej –  
wiąże się z dowartościowaniem myślenia teurgicznego w odniesieniu do prawa. 
Jest to swoisty zwrot antropologiczny, który na płaszczyźnie symbolicznej łączy 
aktywność człowieka z wewnętrzną dynamiką bóstwa. Ten niewielki punkt w mo-
nografii Brague’a może stanowić przyczynek do głębszej refleksji teologiczno-
-politycznej lub teo/teio-politycznej/praktycznej nad żydowskim mistycyzmem.

Ostatni rozdział tej części przenosi nas w świat cywilizacji chrześcijańskiego 
średniowiecza, czyli Christianitas. Najwięcej miejsca Brague poświęca prezentacji 
filozofii prawa u Tomasza z Akwinu. Wychodząc od podziału prawa na cztery ro-
dzaje: prawo wieczne, naturalne, ludzkie i boże, przechodzi następnie do opisania 
opatrznościowego charakteru prawa w myśli Akwinaty:

W konsekwencji, ekonomia opatrzności, która ma na celu dobro wszelkiego stworzenia, 
objawia się i jako natura, i jako historia. Jako natura – dąży do zachowania; jako historia –  
poszukuje zbawienia. Prawo wieczne odbija się w racjonalnej naturze człowieka pod 
postacią prawa naturalnego, dostępnego świadomości. [...] Boskość prawa objawia się 
w dwójnasób tam, gdzie przybiera niejako postać dodatkowego dzieła Boga, który pro-
ponuje człowiekowi to, co przekracza jego możliwości19.

Kolejne punkty omówienia dotyczą problematyki boskości prawa, jego związku 
z miłością oraz implikacji politycznych owego prawa.

Część szósta i ostatnia, zatytułowana Bez prawa i wiary, składa się z dwóch 
rozdziałów: Nowożytność: destrukcja idei prawa boskiego i Nowożytny judaizm 
i nowożytny islam. Proces reinterpretacji i zaniku idei prawa boskiego, w wywo-
dzącym się ze średniowiecznego chrześcijaństwa świecie epoki nowożytnej 
i oświeceniowej, Brague wiąże między innymi z takimi elementami, jak przejście 
z idei prawa naturalnego do praw natury, zwrot antropologiczny w odniesieniu 
do moralności człowieka oraz historycyzacja pojęcia prawa. W judaizmie owe 
zmiany w pojęciu prawa boskiego prowadzą do interpretowania przykazań Tory 
w duchu moralnym i uniwersalistycznym. W nowożytnym islamie natomiast 
pojawiają się skrajne idee. Z jednej strony, akcentuje się rozdział rzeczywistości 
religijnej i politycznej, podkreślany przez fakt interpretowania misji Mahometa 

18 Ibidem, s. 394.
19 Ibidem, s. 443.
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jedynie w religijnych kategoriach. Z drugiej zaś rodzą się modele „islamistyczne” 
i „fundamentalistyczne”, postrzegające prawo muzułmańskie jako ogarniające 
wszystkie dziedziny życia człowieka, od płaszczyzny moralnej po świat nauki.

W ten oto sposób filozof prowadzi swojego czytelnika po niezwykle zawiłych 
ścieżkach filozoficzno-teologicznego rozumienia idei prawa Bożego. Bez wątpie-
nia każdy sięgający po monografię musi wyrazić uznanie dla zakresu i stopnia 
opracowania źródeł historycznych wykorzystanych przez autora. Francuski filozof 
niezwykle precyzyjnie, a jednocześnie w sposób zrozumiały, odczytuje i prezen-
tuje poglądy filozofów chrześcijańskich, żydowskich i arabskich.

Wielowątkowość poruszanej w tej pracy problematyki nasuwa wiele refleksji 
i komentarzy. Zatrzymajmy się jedynie na dwóch kwestiach. Po pierwsze funk-
cjonujące w dyskursie potocznym przekonanie o tym, że tak zwany rozdział 
Kościoła od państwa nastąpił wraz z okresem nowożytności i/lub oświecenia nie 
wytrzymuje konfrontacji z danymi historycznymi. Autor monografii w sposób 
niezwykle trafny ukazuje, że geneza tego rozdziału sięga okresu średniowiecza 
i toczących się w tym czasie sporów papiestwa z cesarstwem:

Jeśli zaś chodzi o stosunek między prawem a pierwiastkiem boskim, czasy nowożytne 
jedynie ujawniły rezultaty, których osiągnięcie miało swój początek wiele stuleci wcześniej. 
Zwłaszcza zaś państwo i Kościół w chwili renegocjacji swoich stosunków są na swoich 
miejscach od dawna jako wyraźnie oddzielone instytucje; co więcej, to właśnie nowa 
koncepcja prawa bożego je rozdzieliła20.

Po drugie monografia Brague’a przedstawia nam niezwykle złożony obraz 
islamu i jego stosunku do prawa. Model islamistyczny, czy też fundamen-
talistyczny, w rozumieniu prawa islamskiego to w istocie twór dziewiętna-
stowieczny. Islam, podobnie jak chrześcijaństwo, w średniowieczu bardzo 
wyraźnie oddzielił od siebie przestrzeń władzy świeckiej i religijnej. Błędem 
jest więc funkcjonująca w przestrzeni publicznej opinia jakoby islam nie roz-
różniał pomiędzy władzą polityczną i religijną. Islamizm w sposób sztuczny 
stara się umieścić swoją wizją islamu i jego prawa w pierwotnej ummie Mahometa 
i jego bezpośrednich następców. Brague ukazuje, że średniowieczne debaty nad 
rozumieniem prawa boskiego były niezwykle złożone i nie pasują do obrazu, 
który wykreowały ruchy fundamentalistyczne, takie jak na przykład salafizm21.

W momencie pisania niniejszej recenzji wspólnota europejska, stojąca w ob-
liczu największej migracji od czasów drugiej wojny światowej, musi niejako na 
nowo spojrzeć na islam. Większość imigrantów i uchodźców to muzułmanie 
pochodzący z krajów Maghrebu i Bliskiego Wschodu. Pytanie o rosnącą diasporę 
muzułmańską oraz jej wpływ na prawodawstwo i kulturę europejską zakłada 
pogłębione studium samego islamu oraz jego rozumienia prawa. Monografia 
Rémiego Brague’a może stanowić ważny głos w tej dyskusji. 

20 Ibidem, s. 512.
21 Podobny cel związany z ukazaniem złożonego charakteru islamu zawiera bestsellerowa popularno- 

-naukowa historia islamu: R. Aslan, Nie ma boga oprócz Allaha. Powstanie, ewolucja i przyszłość 
islamu, tłum. P. Gołębiowski, Warszawa 2014.
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book, analyzes the relationship between the law and divinity.     

Translated by Piotr Goniszewski



177

Uwagi ogólne 
Badanie proweniencji dzieł należy do rzemiosła historyka sztuki. Nauczane 
na studiach, jest niezbędne w praktyce muzealnej i galeryjnej. Bez niego nie 
powstałby żaden katalog raisonnè. Stanowi ono rodzaj nauki pomocniczej 
w zagadnieniach atrybucji, autorstwa, datowania dzieł. Jednocześnie od-
grywa ważną rolę w historii recepcji danego artysty, szkoły czy kierunku 
artystycznego. Jest też konieczne w socjologii smaku, historii mecenatu, ko-
lekcjonerstwa, muzealnictwa i rynku sztuki, a także – coraz wyraźniej – w ba-
daniu kapitału symbolicznego, czyli znaczenia poszczególnych badanych 
dzieł i zabytków dla tożsamości różnych grup społecznych – począwszy od 
rodziny czy klanu, a kończąc na narodach i państwach (wystarczy przypomnieć 
kontrowersje związane z roszczeniami zwrotu marmurów Elgina, głowy Nefrete 
czy kamienia z Rosetty).

Ten ostatni aspekt wiąże w sposób nieunikniony badania proweniencji z pra-
wem i polityką, jako że stanowią one podstawę decyzji restytucyjnych i repa-
triacyjnych zgodnie z prawem międzynarodowym, odmiennymi przepisami 
wewnętrznymi oraz tak zwanym poczuciem sprawiedliwości dziejowej. 

Po raz pierwszy jednak badania proweniencyjne same w sobie stały się przed-
miotem szerokiego międzynarodowego konsensusu i dobrowolnego zobowią-
zania rządowych delegacji kilkudziesięciu państw (wśród nich niemal wszystkich 
europejskich) przed ponad 15 laty. Doszło do tego podczas zorganizowanej 
w Waszyngtonie przez amerykański State Department konferencji dotyczącej 
problemów mienia z okresu Holocaustu1. Jej uczestnicy przyjęli dokument okre-
ślający zasady postępowania w muzeach oraz innych instytucjach publicznych 
względem dzieł sztuki i innych dóbr kultury w ich zbiorach, co do których można 
podejrzewać, że w latach nazizmu zostały zagrabione ich prześladowanym wła-
ścicielom (Washington Conference Principles on Nazi-Confiscated Art). 

1 Washington Conference on Holocaust-Era Assets, November 30 – December 3, 1998. Proceedings, 
ed. J.D. Bindenagel, Department of State Publication (Book 1060), Washington 1999.

Nawojka Cieślińska-Lobkowicz

O badaniu proweniencji 
muzealiów prawdopodobnie 
pochodzących  
z hitlerowskich konfiskat. 
Uwagi ogólne i casus RFN 



Zasady Konferencji Waszyngtońskiej na temat dzieł sztuki  

skonfiskowanych przez nazistów

sformułowane podczas Konferencji Waszyngtońskiej ds. mienia  

z czasów Zagłady, Waszyngton, 3 grudnia 1998 roku

Proponując consensus w zakresie dobrowolnie akceptowanych zasad postępo-
wania w odniesieniu do dzieł sztuki skonfiskowanych przez nazistów, Konferencja 
uznaje, że uczestniczące w niej kraje kierują się odmiennymi systemami prawa i że 
państwa działają w ramach obowiązującego je porządku prawnego.

I.  Skonfiskowane przez nazistów i nierestytuowane dzieła sztuki powinny zostać 
rozpoznane. 

II.  Stosowne katalogi i archiwa winny zostać otwarte i udostępnione badaczom, 
w zgodzie z wytycznymi Międzynarodowej Rady Archiwistyki.

III.  Dla umożliwienia identyfikacji skonfiskowanych przez nazistów i nierestytu-
owanych dzieł sztuki powinno się znaleźć środki i personel.

IV.  Przy ustalaniu, czy dzieło sztuki było skonfiskowane przez nazistów i niere-
stytuowane, należy brać pod uwagę nieuniknione, spowodowane upływem 
czasu i okolicznościami Zagłady luki i niejasności proweniencji.

V.  Należy, nie szczędząc starań, upowszechnić wiadomość o zidentyfikowanym 
wartościowym artystycznie obiekcie skonfiskowanym przez nazistów i niere-
stytuowanym, tak aby ułatwić odnalezienie jego przedwojennych właścicieli 
lub ich spadkobierców.

VI.  Winno się czynić starania o utworzenie centralnego rejestru takich danych.

VII.  Przedwojennych właścicieli i ich spadkobierców powinno się zachęcać do 
ujawnienia swojej tożsamości i występowania z roszczeniami do dzieł skon-
fiskowanych przez nazistów i nierestytuowanych.

VIII. Jeśli przedwojenni właściciele dzieła, uznanego za skonfiskowane przez na-
zistów i nierestytuowane, lub też ich spadkobiercy zostaną zidentyfikowani, 
winno się niezwłocznie powziąć kroki pozwalające na sprawiedliwe i satys-
fakcjonujące rozwiązanie problemu, uznając, że w konkretnych przypadkach 
rozwiązanie to może kształtować się odmiennie jako że uzależnione jest ono 
od jednostkowych faktów i okoliczności.

IX.  Jeśli niemożliwe jest odnalezienie przedwojennych właścicieli dzieł skonfisko-
wanych przez nazistów i nierestytuowanych ani ich spadkobierców, winno się 
niezwłocznie podjąć kroki pozwalające na sprawiedliwe i satysfakcjonujące 
rozwiązanie problemu.

X.   Komisje i inne ciała powołane do identyfikacji dzieł sztuki skonfiskowanych 
przez nazistów oraz do opiniowania w kwestii praw właścicielskich powinny 
mieć wyważony skład.

XI.  Kraje powinny aktywnie zadbać o rozwój warunków do wprowadzenia u sie-
bie tych zasad w życie, zwłaszcza że proponują one alternatywne sposoby 
rozwiązywania kwestii własnościowych.

Tłumaczenie Tomasz Kapturkiewicz

Przekład opublikowany dzięki uprzejmości 

Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie
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Jednogłośne przyjęcie Zasad Konferencji Waszyngtońskiej było między innymi 
pochodną końca zimnej wojny, otwarcia (po upływie karencji) wielu archiwów 
(także na Zachodzie) oraz decyzji władz Stanów Zjednoczonych o potrzebie 
przeprowadzenia niedokończonego po wojnie procesu restytucji mienia ofiar 
Holocaustu w strefach okupacyjnych Niemiec i Austrii2. Towarzyszyły temu roz-
budzone nadzieje państw europejskich na zwrot obiektów zagrabionych z ich 
terytoriów w okresie drugiej wojny światowej i tuż po niej. 

Ówczesny optymizm uzasadniała także rewolucja własnościowa dokonująca 
się w krajach byłego bloku wschodniego. Już wcześniej podpisały one Kartę Euro-
pejską z jej uznaniem prawa własności jako jednego z zasadniczych praw zachod-
nich społeczeństw (private ownership as a human right), wprowadziły stosowne 
artykuły w swoich konstytucjach i zajęły się reprywatyzacją znacjonalizowanego 
mienia lub jej przygotowaniem. Ponadto wraz z rozwojem badań historycznych 
znacząco wzrosła świadomość, że zbrodnia Shoah nie została przez reżim nazi-
stowski zrealizowana w próżni, ale z różnym udziałem poszczególnych państw, 
społeczeństw i ich grup, które niepokojąco często czerpały profity z Zagłady 
swoich żydowskich obywateli i sąsiadów, poczynając od „zwykłych” Niemców 
w całym okresie dwunastoletnich rządów Hitlera. Także organizacje żydowskie 
zajmujące się restytucją mienia ofiar dokonały w odniesieniu do zrabowanej wła-
sności prywatnej rewizji swoich wcześniejszych postaw, kiedy to priorytet dobra 
kolektywnego i rekonstrukcji życia żydowskiego nierzadko przeważał nad poszu-
kiwaniem wywłaszczonych indywidualnych właścicieli lub ich spadkobierców3. 

Spektakularną cechą Zasad Konferencji Waszyngtońskiej była okoliczność –  
posługując się terminem Dan Dinera – polegająca na tym, że to „obiekty 
szukają właścicieli”4, a także wyobrażenie, że między ich dzisiejszymi posiada-
czami, jak muzea oraz podobne instytucje użytku i zaufania publicznego a ich 
prześladowanymi w okresie nazizmu właścicielami lub ich spadkobiercami 
powstanie relacja nieantagonistyczna, podyktowana względami etycznymi. 
Jej oczekiwanym efektem miała być restytucja artefaktów zidentyfikowanych 
jako zrabowane lub inne sprawiedliwe rozwiązania (fair solution). 

Dzisiaj wiemy, że takie założenia były w znacznej mierze wyrazem myślenia 
życzeniowego. Zakładały one bowiem przekroczenie w różnych krajach i re-
gionach nie tylko ograniczeń prawnych, ale także specyficznych determinant 
historycznych i politycznych oraz głębokich barier mentalnościowych. 

Nietykalność własności prywatnej jest w historii kontynentu europejskiego, 
także w jego zachodniej części, zasadą stosunkowo niedawną. Losy Europy przez 
stulecia były nie tylko znaczone wielkimi wojnami łupieżczymi, ale także do-
konywanymi przez suwerenów wywłaszczeniami. Kiedy w Konstytucji Stanów 
Zjednoczonych zadekretowano nietykalność własności prywatnej, we Francji 
rewolucja wyzuła z własności kościół i arystokrację. W XIX wieku Pierre-Joseph 
Proudhon głosił, że własność prywatna jest złodziejstwem, Karol Marks i jego liczni 
zwolennicy pragnęli przejęcia przez robotników własności środków produkcji, 

2 Na temat tużpowojennych restytucji w Europie zob. mój artykuł Połowiczna restytucja. Los zary-
zowanego mienia żydowskiego w powojennej Europie 1945–1955, w: Klucze i kasa. O mieniu żydow-
skim pod okupacją niemiecką i we wczesnych latach powojennych 1939–1950, red. J. Grabowski,  
D. Libionka, Warszawa 2014, s. 450–465 i 480–490.

3 Ibidem, s. 488–490.
4 D. Diner, Restitution. Über die Suche des Eignetums nach seinem Eigentümer, w: Raub und Restitution. 

Kulturgut aus jüdischem Besitz, Hrsg. I. Bertz, M. Dorrmann, kat. wyst., Jüdisches Museum Berlin, 
Jüdisches Museum Frankfurt am Main, Berlin 2008, s. 16–28.



a wyznawcy idei narodowej byli przekonani, że tak zwana własność narodu jest 
wartością najwyższą, która uprawnia nie tylko do ograniczenia dysponowania 
własnością prywatną, ale również jej wywłaszczenia bez odszkodowania. Mimo 
wypracowanych pod koniec tamtego stulecia nowoczesnych praw regulujących 
wiele z tych kwestii pierwsza wojna światowa, rewolucja bolszewicka i powstanie 
na mocy Traktatu Wersalskiego nowych państw wywołały kolejne turbulencje 
własnościowe, w tym między innymi gwałtowne spory dotyczące tak zwanych 
skarbów narodowych i ich zbiorów. 

W pierwszych dziesięcioleciach po drugiej wojnie światowej uznanie wyższości 
własności publicznej nad prywatną w odniesieniu do dóbr kultury panowało 
w Europie po obu stronach żelaznej kurtyny. Nie tylko zresztą z racji skali znisz-
czeń wojennych i hitlerowskiego rabunku, skądinąd nieporównanie większych 
na Wschodzie kontynentu. Miało ono bowiem wszędzie szczególny sens sym-
boliczny – wspólne dziedzictwo jednoczyło rozbite okresem wojny i okupacji 
narody, cementowało pożądane narracje i mity, sprzyjając jednocześnie amnezji 
w odniesieniu do kolaboracji i postaw niegodnych. Co prawda – inaczej niż w ZSRR 
i państwach bloku wschodniego – zidentyfikowane jako prywatne dzieła sztuki 
i kultury, o których zwrot na Zachodzie Europy występowali ich wywłaszczeni 
przez nazistów właściciele, spadkobiercy lub sukcesorzy, (zwykle) podlegały 
restytucji. Ale pozostałe, czyli te, po które nikt się w określonym terminie nie 
zgłosił lub wobec których przedstawiono niewystarczającą dokumentację, lub 
też których właściciele pozostawali nieznani, przechodziły pod kuratelę państwa 
jako mienie bez spadkobierców (herrenlos, heirless). Fakt, że w przytłaczającej 
większości stanowiły one własność prześladowanych Żydów, nie został przez 
polityków i opinię publiczną w wyzwolonych krajach zauważony lub pozostał bez 
konsekwencji, zaś rozproszonych po świecie i straumatyzowanych emigrantów 
występujących z roszczeniami właścicielskimi traktowano często jako uciążliwych 
petentów, nieraz odwołując się przy tym do antysemickich stereotypów. Dopiero 
dziesięciolecia liberalnych reform i demokratycznych wolności, kształtowanie 
się społeczeństwa obywatelskiego wraz z rosnącą wiedzą o Holocauście, w tym 
także o skali i metodach hitlerowskich rabunków, spowodowały na Zachodzie 
stopniową rewizję tej postawy wśród polityków oraz – co nie mniej ważne – po-
ważną przemianę mentalności wielu kustoszy publicznych zbiorów: muzealników, 
bibliotekarzy i archiwistów, którym zaczęło zależeć na rzetelnym wyjaśnieniu 
pochodzenia obiektów, nawet gdyby miało to w konsekwencji prowadzić do 
zubożenia kolekcji.  

Sytuacja państw byłego bloku sowieckiego była odmienna, szczególnie pod 
względem zupełnie innej pamięci wojny i okupacji hitlerowskiej, które na Wscho-
dzie miały charakter niszczycielski i totalny; nadto w powojennej propagandzie 
ich obraz został odhistoryzowany i zinstrumentalizowany przez propagandę ko-
munistyczną. Transformacja systemowa od komunizmu do liberalnej demokracji 
i związane z nią przemiany świadomościowe zaczęły się tu dopiero przed dwu-
dziestu paru laty. Tymczasem, jak słusznie podkreśla wybitny niemiecki badacz 
problematyki odszkodowań i restytucji Constantin Goschler, w państwach Europy 
Środkowo-Wschodniej od końca XVIII wieku po czasy najnowsze można mówić 
o łańcuchu rewolucji własnościowych5. Nie żywiły one respektu dla jakiejkolwiek 
własności poza tą chronioną przez aktualnie sprawujących władzę. Ponadto na 

5 C. Goschler, P. Ther, Einleitung, w: Raub und Restitution. „Arisierung“ und Rückerstattung des jüdischen 
Eigentums in Europa, Hrsg. M. Dean, C. Goschler, P. Ther, Frankfurt am Main 2003, s. 15.
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znacznej części zajmowanych dzisiaj przez te państwa terytoriach głębokie ślady 
wyryły okrutne wojny i konflikty narodowe, etniczne i klasowe, które pochłonęły 
miliony ofiar i niszczyły wielokrotnie, w nieznanym na Zachodzie stopniu, ma-
terialne dziedzictwo tych ziem. Po 1945 roku państwa te i ich zdziesiątkowane 
społeczeństwa znalazły się na ponad cztery dziesięciolecia w „komunistycznej 
zamrażarce”, w której nawet dyskurs opozycyjny nie był wolny od systemowej 
indoktrynacji.

Przypominam ten kontekst, ponieważ podpisuję się pod opinią Timothy’ego 
Snydera, że wyjątkowość Holocaustu najpełniej potwierdza nie jego ahistoryczne 
rozważanie, lecz solidne osadzenie w historii6. Trzeba więc uprzytomnić sobie, że 
inaczej niż w Trzeciej Rzeszy i Austrii po Anschlussie, w Protektoracie Czech i Moraw 
oraz na okupowanym przez Niemców Zachodzie ekspropriacja ludności żydowskiej 
zamieszkującej okupowaną Polskę i europejski Wschód miała nie tylko charakter 
natychmiastowy i totalny, poprzedzając bezpośrednio Zagładę, ale dotyczyła 
nieporównanie większej liczby ofiar. W samej Polsce zginęły ponad trzy miliony 
Żydów, co stanowiło około 90 procent ich przedwojennej społeczności. Przypo-
mnę, że z liczącej 522 tysiące społeczności niemieckich Żydów w latach 1933–1939 
wyemigrowało 308 tysięcy osób, ze społeczności 200 tysięcy austriackich Żydów 
po Anschlussie zdołało wyemigrować 117 tysięcy, nawet z Protektoratu udało się 
to jeszcze 26 tysiącom osób spośród 118 tysięcy. W okupowanych Francji, Holandii 
i Belgii emigracja była już niemożliwa. Łączna liczba ludności żydowskiej w tych 
krajach w 1940 roku (wraz z obywatelami innych państw i uciekinierami z Rzeszy) 
wynosiła około pół miliona osób, z których niemal połowa (najwięcej w Holandii –  
ponad 100 tysięcy) zginęła w Zagładzie. Ostatnie jej okrutne żniwo to pół 
miliona węgierskich Żydów zamordowanych w 1944 roku.

Z badań historyków wiadomo, że znikome szanse emigracji, ucieczki 
i przeżycia mieli wszędzie – także w Berlinie, Wiedniu, Antwerpii, Paryżu – 
ortodoksyjni Żydzi z wielodzietnych ubogich rodzin, określani tradycyjnie 
mianem Ostjuden (Żydzi ze Wschodu). Tyle, że na Zachodzie było ich mniej –  
i w liczbach bezwzględnych, i procentowo – gdy tymczasem na Wschodzie 
przeważali nad żydowską plutokracją, nowoczesnym stanem średnim oraz inte-
ligencją. Jednak i tu – wbrew powielanym do dziś stereotypom – przedstawiciele 
tych trzech warstw społecznych stanowili pokaźną część ludności żydowskiej 
(nie mówiąc o osobach w pełni zasymilowanych, do których Niemcy zastoso-
wali kryteria z ustaw norymberskich), zamieszkałej w szczególności w dużych 
miastach w granicach Rzeczypospolitej z 1939 roku, takich jak Warszawa, Lwów, 
Łódź, Kraków, Wilno. Jeśli nawet ich liczba nie sięgała w przedwojennej Polsce 10 
procent mniejszości żydowskiej, to była to grupa licząca dziesiątki tysięcy osób, 
wyraźnie obecna wśród finansistów, biznesmenów, naukowców i wykonujących 
wolne zawody. Z tej grupy rekrutowali się liczni nabywcy cennych przedmiotów, 
kolekcjonerzy, miłośnicy sztuki dawnej (zwykle starych mistrzów) i nowoczesnej 
(przeważnie cenionych artystów polskich i żydowskich) oraz właściciele księgo-
zbiorów. Do grupy tej należeli też żydowscy artyści i kunsthandlerzy. 

Tę historyczną oczywistość spowił w powojennych dziesięcioleciach w Polsce 
i innych krajach bloku wschodniego całun zbiorowej niepamięci. Tymczasem 
znajomość tych faktów pozwala uzmysłowić sobie skalę utraconego mienia na-
leżącego do ofiar Zagłady pochodzących z wspomnianych środowisk, w tym 

6 Historia filatelistyki też jest niewygodna. Z Timothym Snyderem rozmawia Adam Leszczyński, „Gazeta 
Wyborcza”, 12.12.2012, s. 14.



dzieł sztuki, domowych bibliotek, kolekcji judaików. Podważa ona częste wśród 
zachodnich badaczy przekonanie, że na Wschodzie po zgładzonych Żydach za-
chowały się niemal wyłącznie przedmioty ceremonialne i księgi modlitewne, jeśli 
rzecz jasna nie zostały wywiezione przez Niemców lub zniszczone na miejscu. 
Nade wszystko jednak stanowi to wielkie wyzwanie proweniencyjne stojące przed 
polskimi oraz innymi wschodnioeuropejskimi muzeami i bibliotekami. 

Niech te ogólne uwagi zakończy przypomnienie, że w Niemczech, na okupo-
wanym Zachodzie i na Węgrzech ofiarą nazistowskiego rabunku padały niemal 
wyłącznie zbiory żydowskie. Kolekcje państwowe, publiczne i prywatne, należące 
do tak zwanych Aryjczyków, zazwyczaj nie podlegały oficjalnym konfiskatom, 
wyjąwszy przypadki ideologicznych wrogów wewnętrznych reżimu i jego wro-
gów zewnętrznych. Inaczej w okupowanej Polsce, na Ukrainie czy w Rosji. Pamięć 
o ogromnych stratach i realizowanym z premedytacją niszczeniu narodowych 
zabytków kultury w tych krajach, wsparta heroiczną narracją o patriotycznej wal-
ce z hitlerowskim okupantem, sprzyjały amnezji dotyczącej losów żydowskich 
współobywateli, wygodnej dla lokalnych beneficjentów osieroconego przez nich 
mienia. „Mienie opuszczone” to w polskim ustawodawstwie drugiej połowy lat 
czterdziestych ubiegłego wieku niemal synonim majątku (po)żydowskiego; „opusz-
czone” przez żydowskich właścicieli dzieła sztuki i dobra kultury, których Niemcy 
nie wywieźli i które różnymi drogami trafiły po wojnie w posiadanie polskich mu-
zeów, miały pomóc zapełnić bolesną wyrwę, powstałą w narodowych zbiorach. 

Podjęcie dzisiaj badań proweniencji w krajowych zbiorach publicznych, których 
skutkiem mogłaby być konieczność zwrotu muzealiów osobom lub instytucjom 
będącym spadkobiercami lub sukcesorami żydowskich właścicieli, umiejscowio-
nymi zwykle poza granicami kraju, natrafia na opór zdecydowanej większości 
polskich muzealników i bibliotekarzy. Tym bardziej że w środowiskach tych panuje 
przekonanie – często zasadne – iż obiekty te uległyby najpewniej  zniszczeniu, 
gdyby nie trafiły pod opiekuńcze skrzydła wspomnianych instytucji. Polskie wła-
dze zaś (niezależnie od opcji politycznej) do Zasad Konstytucji Waszyngtońskiej 
odwołują się jedynie przy okazji prowadzonych na świecie poszukiwań dzieł sztuki 
i kultury, wywiezionych z kraju w okresie okupacji hitlerowskiej.

 
Sztuka zrabowana i badania proweniencyjne w RFN
W kontekście powyższych rozważań proponuję przyjrzeć się pokrótce drodze –  
zwłaszcza w ostatnim ćwierćwieczu – odbytej przez kraj, którego szczególna 
odpowiedzialność w omawianym zakresie nie wymaga wyjaśnień. Chodzi o zjed-
noczoną od października 1990 roku Niemiecką Republikę Federalną.

Po zakończeniu wojny w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec władze 
amerykańskie, a za nimi brytyjskie i francuskie, wprowadziły konsekwentną poli-
tykę restytucyjną. W przypadku dzieł sztuki wywiezionych przez Niemców z kra-
jów okupowanych zgodnie z prawem międzynarodowym kierowano się zasadą 
przekazania ich do kraju pochodzenia, którego władze miały obowiązek zwrócić je 
właścicielom. Restytucję wewnętrzną przeprowadzały do 1949 roku odpowiednie 
organa lokalnych władz niemieckich, kontrolowane przez aliantów. Polityka ta 
dotyczyła wyłącznie odnalezionych i zidentyfikowanych obiektów. Były to głów-
nie tysiące artefaktów odkrytych przez Amerykanów i Brytyjczyków w kilkuset 
nazistowskich repozytoriach oraz – w relatywnie niewielkiej skali – przedmioty 
zlokalizowane w prywatnym posiadaniu funkcjonariuszy systemu oraz benefi-
cjentów aryzacji. Już wówczas alianci zdawali sobie sprawę, że był to tylko ułamek 
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zrabowanego w latach 1933–1945 mienia kulturalnego. W zonie sowieckiej nato-
miast zawartość odkrywanych hitlerowskich składnic, w których znajdowały się 
także zabezpieczone przed działaniami wojennymi zbiory niemieckich muzeów, 
była wywożona w głąb ZSRR przez specjalne trofiejne brygady Armii Czerwonej. 

W żadnej z okupacyjnych zon, także po powstaniu dwóch państw niemieckich 
w 1949 roku i zapadnięciu żelaznej kurtyny, nie poddano stosownej kontroli na-
bytków, które trafiły do muzeów i bibliotek niemieckich po 1933 roku ani obiek-
tów oferowanych przez rynek sztuki. Muzea RFN i NRD postrzegały się przede 
wszystkim jako ofiary wojennych strat i zniszczeń oraz tużpowojennych wywózek. 
Muzea RFN-owskie ratowały się zakupami w szczególności niemieckiego ekspre-
sjonizmu i klasycznego modernizmu, aby w ten sposób wypełnić lukę powstałą 
po nazistowskiej czystce tak zwanej sztuki zdegenerowanej (Entartete Kunst), 
w wyniku której po 1937 roku z muzeów usunięto 20 tysięcy dzieł. W Niemczech 
Wschodnich zrozumieniem dla tamtejszych strat wykazały się „bratnie partie” –  
z Polski w grudniu 1953 roku przekazano jako dar 117 obrazów niemieckich malarzy 
ze zbiorów śląskich, z ZSRR zaś w końcu lat pięćdziesiątych wróciło do muzeów 
Drezna i Berlina Wschodniego półtora miliona muzealiów „uratowanych” (czytaj: 
wywiezionych) przez Armię Czerwoną, wśród nich Madonna Sykstyńska Rafaela 
i Ołtarz Pergamoński. 

Bundesrepublika jako sukcesor prawny Rzeszy Niemieckiej podjęła w połowie 
lat pięćdziesiątych próbę materialnego „zadośćuczynienia” (Wiedergutmachung) 
za zbrodnie nazizmu. Obok odszkodowań wypłacanych państwu Izrael i Ży-
dowskiej Konferencji Roszczeń Materialnych przeciw Niemcom (Jewish Claims 
Conference against Grmany), działającej w imieniu prześladowanej ludności ży-
dowskiej rozproszonej po świecie, ustanowiono też prawa do odszkodowań 
indywidualnych, wśród nich specjalne dotyczące restytucji mienia (Bunde-
srückerstattungsgesetz, BRüG). Za ruchomości przyznawano rekompensatę 
materialną pod warunkiem, że roszczenie dotyczyło obiektów utraconych 
na terenie stanowiącym przyszłe terytorium RFN i Berlina Zachodniego lub 
tu wywiezionych. Nadto uzwględniano jedynie roszczenia składane przez 
obywateli państw, z którymi RFN utrzymywała stosunki dyplomatyczne. Oba 
te warunki motywowane były zimną wojną, przepis jako taki sprzyjał zaś muzeal-
nemu status quo, proweniencyjnemu indyferentyzmowi rynku sztuki, prowadząc 
tym samym do postępującego zacierania śladów hitlerowskich rabunków. 

Tymczasem NRD jako państwo antyfaszystów nie poczuwało się do żadnej 
współodpowiedzialności za Trzecią Rzeszę, a jako państwo komunistyczne było 
przeciwnikiem własności prywatnej, nacjonalizując ją, a nierzadko po prostu krad-
nąc. W odniesieniu do dóbr kultury był to proceder usankcjonowany przez wschod-
nioniemieckie władze, które od przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku poufnie, za upragnione dewizy, sprzedawały na Zachodzie dzieła 
sztuki i antyki zarekwirowane bezprawnie prywatnym kolekcjonerom.

Po upadku muru berlińskiego i bloku wschodniego zajęto się intensywnie 
wewnątrzniemieckimi sprawami, takimi jak scalenie instytucji i zbiorów ber-
lińskich, prywatne roszczenia do znacjonalizowanych w NRD muzealiów oraz 
migracje obiektów do macierzystych instytucji na linii wschodnie–zachodnie 
kraje związkowe. Jednak gorącym tematem lat dziewięćdziesiątych w polityce 
kulturalnej i mediach RFN stały się ujawnione podczas rosyjskiej pierestrojki 
rewelacje dotyczące ukrytej w magazynach muzealnych Moskwy, Leningradu 
i Kijowa dziesiątków tysięcy dzieł wywiezionych z Niemiec po 1945 roku przez 
Armię Czerwoną jako łupy. Przyjęto dla nich krótką zbiorczą nazwę Beutekunst.  



Nowe traktaty i umowy kulturalne – zawarte przez Bundesrepublikę z wolną 
Polską, późnym ZSRR, a po jego rozpadzie z Rosją, Ukrainą, państwami bałtyckimi 
i innymi, powstałymi w miejsce byłych republik sowieckich – przygotowywały 
grunt pod bilateralne negocjacje restytucyjne dotyczące określanych oficjalnie 
jako „dobra kultury przemieszczone na terytorium innych państw w wyniku 
wojny” (kriegsbedingt verbrachte Kulturgüter). Sprawa była trudna, ale atmosfera 
obiecująca. Trudna z uwagi na zbrodnie nazizmu wobec kultury krajów podbitych 
na wschodzie Europy, które wyrażały się masową grabieżą dzieł sztuki i rzemio-
sła, ale też niszczeniem z premedytacją tamtejszych zabytków nieruchomych 
i ruchomych. Nie ułatwiała ich paradoksalna w tym kontekście historycznym 
nierównowaga między wielką liczbą dóbr kultury wywiezionych z terenów dzi-
siejszych Niemiec i znajdujących się w zbiorach publicznych w Europie Wschod-
niej a stosunkowo niewielką liczbą zidentyfikowanych w zbiorach niemieckich 
obiektów zrabowanych na Wschodzie podczas wojny.

Tę dysproporcję potwierdziły zlecone przez rząd federalny i Stałą Konferen-
cję Ministrów Kultury Krajów Związkowych (Ständige Kultusminister Konferenz, 
KMK) wstępne kwerendy muzealne i biblioteczne w instytucjach publicznych. 
Ich wyniki i całą dokumentację Beutekunst, dotyczącą strat własnych i nabytków 
pochodzących z grabieży w niemieckich zbiorach, zaczęła gromadzić powołana 
w 1994 roku przy senacie Bremy placówka koordynacyjna 10 krajów związko-
wych do spraw restytucji dóbr kultury (Koordienierungsstelle der Länder für die 
Rückführung von Kulturgütern). Od 1998 roku jej finansowanie (przedłużane co 
trzy lata) zapewniały po połowie rząd federalny i wszystkie 16 landów. Pod nieco 
zmienioną nazwą (Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste, KK, czyli placówka 
do spraw strat dóbr kultury) została wówczas przeniesiona do Magdeburga. 
Poszerzyła też symptomatycznie zakres działalności – obok dotychczasowej 
Beutekunst zajęła się dokumentowaniem i NS-Raubkunst, czyli dzieł sztuki i innych 
artefaktów skonfiskowanych właścicielom w okresie Holocaustu7. 

W następnym dziesięcioleciu problematyka NS-Raubkunst wysunęła się na 
plan pierwszy. Zaczęło się od wspominanej tu już Konferencji Waszyngtońskiej 
w 1998 roku i proklamowanych na niej zasad8. W RFN pierwszą instytucją, która 
zademonstrowała gotowość zastosowania się do nich, była Fundacja Pruskiego 
Dziedzictwa (Stiftung Preussischer Kulturbesitz, SPK) z należącymi do niej 17 
berlińskimi muzeami i berlińską Biblioteką Państwową. Jako instytucja najsilniej 
zainteresowana zwrotem Beutekunst z państw byłego ZSRR (ale także zbiorów 
berlińskich wywiezionych przed bombardowaniami na Dolny Śląsk i znajdujących 
się w posiadaniu Polski), SPK postanowiła dać przykład właściwego postępowania 
w odniesieniu do roszczeń restytucyjnych dotyczących NS- Raubkunst9. W czerw-
cu 1999 roku Rada Fundacji określiła wytyczne postępowania w tej sprawie. 

7 Na bibliografię publikacji na ten temat za lata 1990–1999 składa się niemal pięć tysięcy pozycji  
(w przeważającej mierze niemieckojęzyczne artykuły prasowe): P. Bruhn, Beutekunst. Bibliographie 
des internationalen Schrifttums über des im Zweiten Weltkrieg von der Roten Armenn in Deutschland 
erbeuteten Kulturgutes, München 2003, t. 1: 1990–1999; t. 2: 2000–2003, zob. http://hub.ib.hu-berlin.
de/~pbruhn/bkunst.htm  (dostęp 15.12.2015).

8 Poprzedził ją głośny w 1995 roku skandal wokół spoczywających w bankach szwajcarskich uśpio-
nych kont ofiar Shoah oraz zajęcie przez prokuraturę nowojorską w styczniu 1998 roku dwóch 
dzieł Egona Schiele, wypożyczonych na wystawę artysty w MOMA z prywatnego wiedeńskiego 
Museum Leopold, a pochodzących z hitlerowskich konfiskat.

9 Do Polski trafiły składowane od 1943 roku w Krzeszowie ogromne zbiory cymeliów Państwowej 
Biblioteki Pruskiej, przechowywane od 1945 roku w krakowskiej Bilbliotece Jagellońskiej, znane 
jako „Berlinka”.
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Zgodnie z nimi prezydent fundacji został upoważniony do poszukiwania z po-
krzywdzonymi właścicielami lub ich spadkobiercami sprawiedliwych rozwiązań 
z restytucją włącznie, mimo że prawnie już nieobowiązującą. Jeszcze w sierpniu 
tego samego roku SPK zwróciła żyjącej w Anglii spadkobierczyni trzy dzieła ze 
zbiorów wrocławskiego przemysłowca i znanego kolekcjonera Maksa Silberberga 
(zmarłego w 1942 roku w getcie Teresienstadt), skonfiskowane przez gestapo10. 
Były to nabyte dla Nationalgalerie w 1935 roku na przymusowej aukcji (tak zwa-
nej Judenauktion – aukcji żydowskiej) w Berlinie: rysunek Vincentego van Gogha 
Drzewa oliwne, Hansa von Mareesa Autoportret w żółtym kapeluszu oraz rysunek 
Caspara Davida Friedricha Kobieta w chuście11. Ten ostatni skądinąd nie został na 
wspomnianej aukcji sprzedany i w bliżej nieznanych okolicznościach trafił po 1940 
roku do Miejskiego Muzeum w Szczecinie (Städtisches Museum Stettin), aby po 
wojnie wylądować w zbiorach Fundacji Pomorze (Stiftung Pommern) w Kilonii, 
której SPK była prawnym powiernikiem (Treuhänder)12.

Kilka miesięcy później, w grudniu 1999 roku, władze federalne krajów związko-
wych i najważniejsze władze komunalne ogłosiły wspólną Deklarację dotyczącą 
odnalezienia i zwrotu dóbr kultury wywłaszczonych w wyniku nazistowskich prze-
śladowań, zwłaszcza z majątku żydowskiego (Erklärung der Bundesregierung, der 
Länder und der Kommunalen Spitzenverbände zur Aufffindung und zur Rückgabe 
NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgutes, insbesondere aus jüdischem Besitz, 
dalej: Wspólna Deklaracja)13. Inaczej niż ustanowione w Austrii rok wcześniej prawo 
restytucyjne (Kunstrückgabegesetz) Wspólna Deklaracja nie miała mocy prawnej, 
niemniej była – i pozostaje – wiążąca dla instytucji publicznych14. Zalecała zgodnie 
z Zasadami Konferencji Waszyngtońskiej podjęcie przez publiczne archiwa, 
muzea i biblioteki własnych badań proweniencji, udostępnianie i publikację 
stosownych materiałów, dokumentów i informacji historycznych dotyczą-
cych wątpliwych obiektów oraz uczciwe negocjacje z rodzinami właścicieli 
zidentyfikowanych jako NS-Raubkunst artefaktów. Zobowiązywała się też do 
stworzenia platformy internetowej, która między innymi miałaby publikować 
przypadki problematycznych obiektów ze zbiorów publicznych, listy dzieł 
utraconych i poszukiwanych, zgłaszane przez rodziny pokrzywdzonych, a także 
różne materiały pomocnicze oraz informacje o zrabowanych w latach 1933–1945 
obiektach zlokalizowanych za granicą Niemiec.

Pierwszym krokiem w tym kierunku było udostępnienie w kwietniu 2000 roku 
na prowadzonej przez magdeburską Koordienierungsstelle stronie internetowej15 
ponad dwóch tysięcy przedmiotów, głównie obrazów, które Amerykanie przeka-
zali pod opiekę rządowi Bawarii w 1949 roku, a które stanowiły pozostałą część 
zwiezionych w 1945 roku ze składnic hitlerowskich do monachijskiej Centralnej 
Składnicy (Central Collecting Point) zagrabionych dzieł sztuki; ich właścicieli 
amerykańskim oficerom nie udało się zidentyfikować. Niemal przez pół wieku 
znajdowały się one pod pieczą monachijskiej Oberfinanzdirektion, a ich właściciele 

10 Zob. http://www.preussischer-kulturbesitz.de/fileadmin/user_upload/documents/media-
thek/schwerpunkte/provenienz_eigentum/rp/Restitution_Max_Silberberg_1999.pdf (dostęp 
15.12.2015).

11 Versteigerung Nr. 141 bei dem Auktionshaus Graupe am 26. April 1935, Berlin.
12 Dziś zbiory byłego Stiftung Pommern znajdują się w Pommersches Landesmuseum w Greifswaldzie.
13 Treść deklaracji: http://www.lostart.de/Webs/DE/Datenbank/Grundlagen/GemeinsameErkla-

erung.html (dostęp 15.12.2015).
14 W zakończeniu Wspólnej Deklaracji znalazł się apel do osób i instytucji prywatnych o przyłączenia 

się do głoszonych w niej zasad i trybu postępowania.
15 Strona internetowa: www.lostart.de.



nie byli poszukiwani, przy czym wiele z nich zdobiło ściany muzeów, ambasad 
i innych urzędów RFN. 

W tym samym roku hamburska Kunsthalle, a po niej kolońskie Wallraf-Richartz 
Museum i monachijska Pinakoteka zleciły badania proweniencji swoich zbiorów16. 
Podjęło je wówczas także samorzutnie kilka wielkich niemieckich bibliotek.  Czę-
ściowo stanowiły one odpowiedź na roszczenia rodzin wywłaszczonych właści-
cieli i reprezentujących je kancelarii prawnych, a także organizacji żydowskich, 
ale towarzyszyło im także – rosnące od tego czasu znacząco wśród niemieckich 
muzealników, bibliotekarzy i archiwistów – przekonanie o moralnej powinności 
tych badań i wynikających z nich ewentualnych restytucji. Postawie tej sprzyjały 
i sprzyjają coraz to nowe prace niemieckich oraz zagranicznych historyków badają-
cych mechanizmy, okoliczności i skalę hitlerowskich konfiskat, politykę kulturalną 
Trzeciej Rzeszy w tym wybujałe ambicje kolekcjonerskie nazistowskiej elity, a także 
wyniki specjalnych komisji do spraw mienia Holocaustu powołane przez rządy 
Austrii, Szwajcarii, Holandii i Francji. Problematykę tę wśród fachowców różnych 
dyscyplin popularyzują organizowane po 2000 roku specjalistyczne konferencje 
i seminaria, często zwieńczone publikacjami, wśród których ważną rolę odgrywa 
tematyczna seria wydawana przez magdeburską placówkę17. 

Niemałą rolę w tej obserwowanej zmianie mentalności odegrały media kra-
jowe i międzynarodowe, które uprzytomniły niemieckiej opinii publicznej bez-
precedensową skalę hitlerowskiego rabunku, opiewającą według skromnych 
szacunków na około 600 tysięcy dzieł sztuki, głównie należących do żydowskich 
właścicieli. Media upowszechniały też wyniki badań historycznych dowodzące, 
że proceder ów nie ograniczał się do oficjalnych działań nazistowskiego państwa 
i partii, lecz uczestniczyli w nim na różne sposoby liczni „zwyczajni” Niemcy. Media 
towarzyszyły z uwagą roszczeniom pokrzywdzonych i decyzjom restytucyjnym 
w przekonaniu, że chodzi o ważny, zapoznany przez dziesięciolecia aspekt rozli-
czenia się z brunatną przeszłością.   

Wracając do chronologii omawianego procesu, w lutym 2001 roku została 
opublikowana broszura zawierająca wskazówki dotyczące wdrażania Wspólnej 
Deklaracji (Handreichung vom Februar 2001 zur Umsetzung...)18. Pomyślana była 
jako pomocnik dla muzeów i bibliotek do badań proweniencyjnych, które – jak 
się później okazało w praktyce – były niezwykle złożone, czasochłonne i kosz-
towne. Wymagają one bowiem zazwyczaj rozlicznych krzyżowych poszukiwań 
archiwalnych w kraju i za granicą w celu stwierdzenia stanu własności danego 
muzealium przed nazistowską ekspropriacją, dowodów jej przeprowadzenia oraz 
rekonstrukcji dalszych losów takiego obiektu do chwili nabycia go przez rodzimą 
instytucję, co często następowało wiele lat po zakończeniu wojny i z kolejnych 
już rąk. Dla właściwej interpretacji zgromadzonych często z konieczności niepeł-
nych dokumentów oraz informacji konieczna jest szczegółowa wiedza z historii 
sztuki, prawodawstwa, genealogii, historii gospodarczej oraz politycznej przed 
1933 rokiem i po nim, a także w latach powojennych, niezależnie od tego, czy 

16 Miały one charakter umów okresowych; w 2005 roku hamburska Kunsthalle – znów jako pierw-
sza w RFN – nadała im charakter bezterminowy, powołując samodzielny etat do spraw badań 
proweniencji zbiorów.  

17 W latach 2001–2012 Koordienierunsgstelle opublikowała dziewięć tomów tematycznych, zob. 
www.lostart.de/Webs/DE/Publikationen/Index.html (dostęp15.12.2015).

18 Handreichung..., Hrsg. Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Bonn–Berlin 
2013,  http://www.lostart.de/Content/09_Service/DE/Downloads/Handreichung.pdf;jsessioni-
d=623ED6EC886A93196DE575B247AA2E06.m0?__blob=publicationFile (dostęp 15.12.2015).
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dany badacz proweniencji reprezentuje poszkodowanych właścicieli, czy insty-
tucję publiczną.  O ewentualnym odzyskaniu inkryminowanego przedmiotu lub 
zwrocie rodzinie wywłaszczonego właściciela nie stanowią bowiem badacze, ale 
prawnicy i stosowni decydenci. 

Jak trudne bywają nieraz te decyzje, przekonuje powołanie w 2003 roku nieza-
leżnej Komisji Doradczej (Berattende Kommssion) złożonej z kilku osób o wysokim 
autorytecie, zwanej Komisją Limbach od nazwiska jej przewodniczącej  prof. Jutty 
Limbach – emerytowanej Przewodniczącej Trybunału Konstytucyjnego. Zadaniem 
komisji jest opiniowanie wniosków restytucyjnych obiektów NS-Raubkunst pod 
warunkiem zwrócenia się o to obu zainteresowanych stron; jej opinie nie mają 
jednak mocy wiążącej. Oba statutowe warunki działania komisji spotykają się 
z częstą krytyką, podobnie jak nieobecność w jej składzie przedstawiciela strony ży-
dowskiej. Do tej pory komisja wypowiedziała się w kilkunastu spornych sprawach. 

Większość decyzji restytucyjnych podjętych w ostatnich 15 latach w muzeach 
i bibliotekach niemieckich nie wymagała jednak doradztwa komisji, a zwrócono 
12 tysięcy z 90 tysięcy obiektów przebadanych jako podejrzane. Najbardziej 
spektakularnym, a zarazem kontrowersyjnym i publicznie ostro dyskutowanym 
przypadkiem decyzji restytucyjnych był zwrot w czerwcu 2006 roku przez senat 
Berlina spadkobiercom żydowskiego właściciela wspaniałego obrazu Ernsta Lu-
dwiga Kirchnera Berliner Strassenszene (Berlińska scena uliczna), który znajdował 
się od lat w zbiorach Brücke Museum19. Z krytyką spotkał się przede wszystkim 
pośpieszny i do końca niejawny tryb postępowania w tej sprawie władz Berlina. 
Uniemożliwiono ugodę ze spadkobiercami i doprowadzono do utraty przez 
miasto ikonicznego dlań dzieła. Pozostałe restytucje nie były w mediach kwe-
stionowane, za to nieraz skłaniały do przypomnienia postaci zapoznanych 
żydowskich kolekcjonerów i przedstawienia ich często tragicznych losów. 

Gros owych restytucji i przebadanie niemal 100 tysięcy obiektów w kilku-
dziesięciu niemieckich muzeach i bibliotekach stało się praktycznie możliwe 
dzięki powołanej w Berlinie w 2008 roku specjalistycznej roboczej placów-
ce (Arbeitsstelle für Provenienzfroschung), afiliowanej przy Instytucie Ba-
dań Muzealnych SPK (Institut für Museumsforschung der Stiftung Preußi-
scher Kulturbesitz), prowadzonej przez jednego z najbardziej doświadczonych 
niemieckich znawców problematyki Uwego Hartmanna. Zadaniem placówki było 
logistyczne wsparcie zainteresowanych przebadaniem swoich zbiorów instytu-
cji oraz rozdział rocznych bądź dwuletnich grantów. W ciągu ponad sześciu lat 
istnienia berlińskiej Arbeitsstelle złożonej z kilku osób jej roczny budżet wzrósł 
z jednego do czterech milionów euro, co było wynikiem rosnącego zapotrzebo-
wania na badania proweniencyjne i zrozumienia ich znaczenia przez ministra 
kultury w urzędzie kanclerskim. Jednocześnie rosła liczba badaczy proweniencji, 
mimo że niemal nigdzie nie zatrudniono ich etatowo, lecz jedynie okresowo. 
Dzisiaj jest ich w RFN ponad 60, a zainteresowanie podjęciem studiów i pracy na 
tym polu jest coraz większe. 

Rozwinęły się też znacznie zakresy i metody badań. Niezastąpiony okazał 
się tutaj Internet. Od początku było jasne, że bardziej niż w jakiejkolwiek innej 
dziedzinie tutaj niezbędna jest bliska współpraca i wymiana informacji między 

19 Od listopada 2006 roku obraz zakupiony przez Ronalda Lauder za 38 milionów dolarów wisi 
w nowojorskiej Neue Galerie naprzeciw słynnego portretu Adeli Bloch-Bauer Gustave’a Klimta, 
restytuowanego przez Austrię wiosną 2006 roku i nabytego przez Laudera za sumę 135 milionów 
dolarów. Historia jego restytucji stała się podstawą zrealizowanego w 2015 roku filmu fabularnego 
Woman in Gold (Złota Dama), reż. S. Curtis, scen. A.K. Campbell, USA, Wielka Brytania, 2015, 109 min.



fachowcami. Pierwsze trzy muzealne badaczki proweniencji w Niemczech już 
w 2000 roku założyły koło badawcze (Arbeitskreis Provenienzforschung), za-
praszając do niego sukcesywnie nowe koleżanki i kolegów, także z zagranicy20. 
Dzisiaj należy do niego niemal 100 osób. Jego członkowie postawili sobie za cel 
wprowadzenie badań proweniencji do powszechnej praktyki muzealnej. Wspól-
nym przedsięwzięciem koła i berlińskiej Arbeitsstelle był projekt poświęcony 
Alfredowi Flechtheimowi (1878–1937), wybitnemu kolekcjonerowi awangardy 
i jednemu z najważniejszych marszandów Republiki Weimarskiej, który tuż po 
dojściu Hiltera do władzy był zmuszony uciec z Rzeszy. Na 14 wystawach zorgani-
zowanych na przełomie 2013/2014 oraz w sieci przedstawiono powikłane losy 13 
dzieł nowoczesnych, które Flechtheim albo kiedyś posiadał, albo rekomendował 
i pośredniczył w ich sprzedaży21.

Zasługą berlińskiej placówki było stworzenie roboczego portalu wymiany in-
formacji i komunikacji między niemieckojęzycznymi fachowcami. Liczba obiektów 
z kategorii NS-Raubkunst na administrowanej przez magdeburską Koordienierung-
stelle stronie22 wzrosła zaś do kilkudziesięciu tysięcy obiektów – i tych poszuki-
wanych przez rodziny ich wywłaszczonych właścicieli, i tych zidentyfikowanych 
w zbiorach publicznych, które „poszukują” dawnych właścicieli. 

W monachijskim Centralnym Instytucie Historii Sztuki (Zentralinstitut der 
Kunstgeschichte), który znajduje się w budynku, gdzie mieściła się w latach  
1945–1949 osławiona amerykańska Centralna Składnica, po której zachowało 
się unikalne archiwum fotograficzne, działa od kilku lat kilkuosobowy zespół 
naukowców eksplorujący mało do tej pory zbadane pola, w szczególności handel 
sztuką w czasach nazizmu i wczesnych latach powojennych. Organizowane są 
też specjalistyczne seminaria i konferencje oraz zajęcia uniwersyteckie. Można 
też przytoczyć szereg podobnych inicjatyw bibliotecznych, choćby w książnicach 
Hannoweru, Berlina, Getyngi i Monachium. 

Jako ostatnie w tym przeglądzie wymienić trzeba Niemieckie Muzeum Histo-
ryczne (Deutsches Historisches Museum) w Berlinie. Umieściło ono przed kilku laty 
na swojej stronie internetowej nieocenione dla badania zrabowanych dzieł banki 
danych: monachijskiej Centralnej Składnicy, zbiorów do planowanego przez Hitle-
ra muzeum jego imienia w Linzu (Sonderafutrag Linz) oraz kolekcji zgromadzonej 
przez Göringa (Kunstsammlung Herman Göring)23. Wespół z dostępnymi online 
dokumentami amerykańskich Archiwów Narodowych USA (National Archives and 
Records Administration, NARA), dotyczącymi Holocaustu oraz opublikowanymi 
przez Żydowską Konferencję Roszczeń Materialnych przeciw Niemcom archiwalia-
mi dokumentującymi rabunkową działalność tak zwanej Einsatzstab Reichsleiter 
Rosenberg stanowią one wyjściową bazę materiałową badań proweniencyjnych. 

Już ten sumaryczny przegląd uprawnia opinię, że Bundesrepublika w piętnasto-
leciu po Konferencji Waszyngtońskiej zrobiła niemało dla wprowadzenia w życie 
proklamowanych podczas niej zasad. Międzynarodowi obserwatorzy, w tym także 
organizacje żydowskie, podawali ją za wzór do naśladowania przez inne państwa. 
Jednak afera Gurlitta, która wybuchła pod koniec 2013 roku, dowiodła opinii pu-
blicznej czegoś, co w kręgach fachowców było jasne, że wobec rzeczywistej skali 
problemu są to w najlepszym razie półśrodki. Mowa o ujawnionej wówczas przez 

20 Zob. arbeitskreis-provenienzforschung.org.
21 Zob. alfredflechtheim.com.
22 Zob. www.lostart.de.
23 Zob. Provenienzforschung, https://www.dhm.de/sammlung-forschung/forschung/provenienz-

forschung.html (dostęp 15.12.2015).
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tygodnik „Focus” liczącej prawie 1300 obiektów (głównie prac na papierze) nie-
znanej publicznie kolekcji dzieł sztuki znajdującej się w Monachium w prywatnym 
posiadaniu leciwego syna jednego z najaktywniejszych kunsthandlerów Trzeciej 
Rzeszy Hildebranda Gurlitta. Podejrzewano, że 500 spośród tych dzieł pochodzi 
z nazistowskich konfiskat i przymusowych wyprzedaży kolekcji żydowskich. 

W wywołanej aferą gorącej debacie w niemieckich mediach po raz pierwszy 
zaczęto pisać, że w wielu niemieckich domach i mieszkaniach mogą znajdować się 
trefne dzieła. Dzisiejsi ich posiadacze nie muszą nawet zdawać sobie z tego sprawy, 
ponieważ albo dziadkowie o historii swoich zdobyczy milczeli, albo nabyto je po 
wojnie bez pytania o pochodzenie. Na skutek ostrej zagranicznej krytyki, w tym 
najważniejszych organizacji żydowskich, władze szybko powołały czternastoooso-
bową grupę operacyjną (task force) z udziałem kilku badaczy proweniencji, także 
zagranicznych, która miała w ciągu roku, najpóźniej dwóch lat, zbadać pocho-
dzenie inkryminowanych obiektów, wymusić na Corneliusie Gurlitcie  gotowość 
do restytucji, rozpatrywać wszystkie roszczenia właścicielskie oraz procedować 
w potwierdzonych bezspornie przypadkach. Owe 500 podejrzanych obiektów 
w trybie przyspieszonym upubliczniono na stronie internetowej24, a minister 
kultury Bawarii, a po nim Bundestag podjęli próbę ustanowienia prawa, które 
znosiłoby przedawnienie roszczeń w stosunku do NS-Raubkunst i tym samym 
zmuszało prywatnych posiadaczy w Niemczech do stosowania się do Zasad 
Konferencji Waszyngtońskiej. 

Do dziś przepis ów nie został ustanowiony. Cornelius Gurlitt zmarł w połowie 
2014 roku, zgodziwszy się co prawda na restytucję tych obiektów z zajętych mu 
przez prokuraturę zbiorów, które okażą się nazistowskimi konfiskatami, ale wła-
ścicielem wszystkich pozostałych, do których dołączyło jeszcze ponad 60 
dzieł – między innymi Gustave’a Courbeta, Auguste’a Renoira i Pabla Picassa, 
odnalezionych niespodziewanie w jego opuszczonym domu w Salzburgu, 
a także szkic Claude’a Moneta, z którym nie rozstawał się do śmierci – uczynił 
ku zaskoczeniu wszystkich Kunstmuseum w szwajcarskim Bernie. A flagowy 
task force, którego prace kosztowały ponad milion euro, mógł w grudniu 2015 
roku poszczycić się zaledwie pięcioma zidentyfikowanymi jako NS-Raubkunst 
dziełami, z których cztery – w tym obraz Henriego Matisse’a La femme assise  
(Siedząca) i Maksa Liebermanna Zwei Reiter am Strand (Dwaj jeźdźcy na plaży) – 
zdołano restytuować spadkobiercom wywłaszczonych właścicieli. 

Ważne i dalekosiężne skutki afery Gurlitta w RFN nie dotyczą jednakże pro-
blematycznych obiektów w posiadaniu prywatnym, ale niemieckich zbiorów 
publicznych. 1 stycznia 2015 roku władze federalne, landowe i najważniejsze 
komunalne powołały do istnienia fundację pod nazwą Niemieckie Centrum Straty 
Dóbr Kultury (Deutsches Zentrum Kulturgutverluste, DZK) z siedzibą w Magdebur-
gu, z sześcioma milionami euro jako wyjściowym rocznym budżetem. Inaczej niż 
inkorporowane w działalność nowej fundacji jej poprzedniczki: berlińska Arbe-
itsstelle i magdeburska Koordienierungsstelle, DZK ma charakter bezterminowy 
i w pełni niezależny. Ma być to sygnał uznania badań proweniencji za obowiązek 
państwa przy jednoczesnym pozbawieniu ich charakteru usługowego względem 
bieżącej polityki kulturalnej. Zdaniem honorowego przewodniczącego DZK i jego 
intelektualnego lidera, emerytowanego dyrektora hamburskiej Kunsthalle prof. 
Uwego Schneedego, będzie ono instytucją naukową, apolityczną, kierującą się 
zasadą przejrzystości procedur i szerokiego dostępu do informacji. Ma rozwi-

24 Zob. www.lostart.de.



jać badania proweniencji, nadawać im odpowiednie standardy, poszerzać je 
o nowe zakresy i publikować ich wyniki. Zdecydowanym priorytetem DZK ma być  
NS-Raubkunst, ale w jej polu zainteresowań znajdzie się także Beutekunst, czyli 
kwestie dotyczące dóbr kultury przemieszczonych w wyniku wojny na teryto-
rium innych państw, a także wybrane problemy sztuki nazywanej przez nazistów 
zwyrodniałą (Entartete Kunst). 

Całkowicie nowe pole badawcze stanowi kwestia dóbr kultury znacjonalizo-
wanych oraz zagarniętych w i przez NRD. Do zadań, które postawiło przed sobą 
DZK, należy wypracowanie modeli efektywnego doradztwa dla małych muzeów, 
bibliotek i archiwów, które nie będą potrzebowały etatowych badaczy prowe-
niencji, a także kształcenie kadr we współpracy z wyższymi uczelniami, z których 
przynajmniej kilka miałoby powołać specjalistyczne interdyscyplinarne katedry 
dla nauczania tego nowego fachu. W planach jest także wypracowanie kontaktów 
z rynkiem sztuki w szczególności w odniesieniu do jego dwudziestowiecznej 
historii oraz gotowość doradztwa prywatnym muzeom i kolekcjonerom. 

Nie ostatnim z zadań DZK jest wszechstronna współpraca z zagranicą, czego 
wyrazem ma być między innymi zaproszenie do jego kuratorium przedstawicieli 
kilku państw. Strona polska unikowo zgłosiła doń niezwiązaną do tej pory w żaden 
sposób z tematyką hitlerowskiej grabieży i badaniami proweniencji historyczkę sztu-
ki z Poznania i pracowniczkę naukową Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie 
Małgorzatę Quinckenstein, przygotowującą dysertację doktorską o żydowskich 
artystach w Berlinie po 1989 roku25. Ta niezrozumiała nominacja niestety nie wróży 
dobrze tak potrzebnej w omawianym zakresie współpracy polsko-niemieckiej. 

Natomiast poważne wątpliwości co do intencji niemieckich organizatorów 
budzi podkreślane przez Schneedego programowe odcięcie DZK od wszelkich 
procedur i decyzji restytucyjnych. W jawnej sprzeczności z nim pozostaje fakt, że 
Komisja Doradcza Jutty Limbach została włączona w strukturę DZK, co prawda za-
chowując statutową niezależność. Także Gurlittowski task force, którego wręcz pro-
gramowym celem jest restytucja wszystkich obiektów dających się zidentyfikować 
jako NS-Raubkunst, ma od stycznia 2016 roku na bliżej nieokreślonych zasadach 
działać w ramach nowego centrum26. Nade wszystko jednak Zasady Konferencji 
Waszyngtońskiej wiążą integralnie badania proweniencji z postulatem restytucji 
lub innego sprawiedliwego rozwiązania. Głównym celem tych badań miało być 
zidentyfikowanie prześladowanych właścicieli tych obiektów, które okażą się 
pochodzić z nazistowskich konfiskat. Z tym wiąże się poznanie losów tych ludzi, 
często ofiar Shoah, przywrócenie pamięci o zapadłych w niebyt kolekcjonerach, 
mecenasach, marszandach czy po prostu miłośnikach pięknych przedmiotów. 
Dla wielu historyków nazistowskiego rabunku i badaczy proweniencji – piszę to 
z własnego doświadczenia – ten aspekt był i pozostaje bardzo ważny, jeśli nie naj-
ważniejszy, a odnalezienie rodziny czy spadkobierców ówczesnych właścicieli jest 
upragnionym zwieńczeniem ich wysiłku. Dla większości „pierwszego pokolenia” 
niemieckich badaczy proweniencji, działających na tym polu od kilkunastu lat, 
motywem przewodnim był bez wątpienia moralny imperatyw spóźnionej spra-
wiedliwości – ułomnego, ale przecież ważnego w swojej symbolicznej wymowie 
„zadośćuczynienia” za doznane prześladowania, którego wyrazem była restytucja, 

25 Zob. Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, http://www.cbh.pan.pl/
pl/ma%C5%82gorzata-quinkenstein (dostęp 15.12.2016).

26 Wszystkie informacje dotyczące Deutsches Zentrum Kulturverluste na podstawie wystapień  
Schneedego na konferencjach w Monachium (lipiec 2015), Pradze (październik 2015) i pierwszej 
zorganizowanej przez DZK w Berlinie (listopad 2015), zob. też http://www.kulturgutverluste.de/de/. 
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nawet jeśli nie oni o niej decydowali. Programowe pozbawienie DZK wpływu 
na te decyzje wydaje się tyleż iluzoryczne, co deprecjonujące nową instytucję.

Pozostaje uważna obserwacja działań DZK w nadziei, że będzie ono owocnie 
realizować postawione przed sobą cele, nie tracąc z pola widzenia zasadni-
czej perspektywy badań proweniencyjnych w Niemczech.  Wyraża ją wcielany 
w praktykę moralny obowiązek rozliczenia się z brunatną przeszłością ukrytą 
w niejasnych losach wielu (jak wielu?) dzieł sztuki i dóbr kultury w zbiorach 
publicznych Bundesrepubliki.

Mylą się jednak ci z nas, którzy wygodnie sądzą, że badanie proweniencji to 
obowiązek instytucji niemieckich, ewentualnie zachodnioeuropejskich i ame-
rykańskich (ponieważ tam szmuglowano, sprzedawano i kupowano po wojnie 
wiele), ale niemający zastosowania w naszym kraju. Tymczasem jest to także nasz 
problem, choć bardzo trudno oszacować, ile muzealiów w polskich zbiorach, ile 
woluminów w polskich bibliotekach, nie mówiąc o przytłaczającej większości 
wszelkiego rodzaju zachowanych judaików, stanowiło do wybuchu wojny wła-
sność polskich Żydów – kolekcjonerów, mecenasów, bibliofilów, marszandów, 
artystów, a także żydowskich gmin wyznaniowych i organizacji. A znajdą się i takie, 
które należały do Żydów niemieckich z Wrocławia, Szczecina czy Berlina, i trafiły 
między 1933 a 1945 rokiem do muzeów na późniejszych Ziemiach Zachodnich. 
Problem w tym, że grono osób wśród polskich historyków sztuki, muzealników, 
bibliotekarzy i archiwistów (nie mówiąc o politykach i tak zwanych decydentach) 
postulujących badanie, podejrzewanych o takie pochodzenie obiektów w publicz-
nych zbiorach w kraju, zamyka się w jednocyfrowej liczbie – tak jak w Niemczech 
przed 15 laty.   

 

Provenance Research in the Public Collections of  the Potentially  
NS-Looted Art

This article consists of two sections. The first one deals with the passing of the Washington Confer-

ence Principles on Nazi-Confiscated Art in 1998 signed by 44 countries. They oblige to carry out prov-

enance research on public collections relating to the objects with  gaps in the years 1933–1945 and 

to the fair solutions with their former owners or their heirs. The implementation of the Washington 

Principles has encountered many obstacles which result from the different common memory borne 

by each of the countries affected by the Nazi period, the WWII and the Holocaust.

The second section of the presented article deals with the road taken in relation to provenance 

research by Germany. Since 1999, important political initiatives were undertaken by the federal 

government, the federated states and municipal organizations. The most important result of this 

process is the change of mentality. 70 years after the fall of the Third Reich the German museum 

curators, librarians and archivists regard provenance research concerning NS-looted art as the moral 

and professional obligation.    

Translated by Nawojka Cieślińska-Lobkowicz
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Jedna z największych kolekcji dzieł sztuki polskiej w pierwszej połowie XX 
wieku znajdowała się w posiadaniu rodziny Rotwandów, obywateli polskich 
żydowskiego pochodzenia. Jej założycielem był Stanisław Rotwand (1839–1916)1, 
spadkobiercami i kontynuatorami syn Andrzej Rotwand (1878–1951)2 oraz córka  

1 Stanisław Rotwand (1839–1916) – prawnik, finansista i przemysłowiec, filantrop. Urodził się w Łę-
czycy w rodzinie żydowskiej, w wieku 16 lat przyjął chrzest i przeszedł na luteranizm. Był synem Ma-
teusza Rotwanda, lekarza w Łęczycy, i Barbary z Weinbergów. Ukończył prawo na uniwersy-  
tecie w Petersburgu, w 1863 roku otworzył własną kancelarię adwokacką w Warszawie, 
otrzymując uprawnienia obrońcy przy Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu,   
następnie adwokata przysięgłego przy Sądzie Apelacyjnym. W związku z reformą  
sądownictwa,powodującą rusyfikację Królestwa Polskiego, wycofał się z adwokatury. 
W 1880 roku został wspólnikiem domu bankowego swego teścia Henryka Wawelberga. 
Równocześnie był dyrektorem zarządzającym i posiadał udziały finansowe w czterech cukrow-
niach, zakładach przemysłowych i kredytowych, firmach ubezpieczeniowych. Właściciel pakietu 
akcji Banku Zachodniego, Hotelu Angielskiego w Warszawie, a także kilku nieruchomości w War-
szawie. Był też jednym z głównych udziałowców i członkiem zarządu Zakładów Mechanicznych 
„Lilpop, Rau i Loewenstein” w Warszawie i członkiem zarządu Zakładów Starachowickich, jednym 
z dyrektorów Towarzystwa Przemysłowego Królestwa Polskiego. Należał do grona najbogat-
szych przedstawicieli burżuazji warszawskiej. Wspólnie z Hipolitem Wawelbergiem założył 
Szkołę Mechaniczno-Techniczną H. Wawelberga i S. Rotwanda w Warszawie (w 1919 roku została 
upaństwowiona, w 1947 roku uzyskała prawa szkoły wyższej, a w 1951 roku włączono ją do Po-
litechniki Warszawskiej). Był współinicjatorem założenia w 1891 roku Muzeum Rzemiosł i Sztuki 
Stosowanej, a także współzałożycielem Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w 1875 roku. W 1906 
roku został wybrany z Warszawy jako przedstawiciel przemysłu i handlu Królestwa Polskiego 
na członka rosyjskiej Rady Państwa i pełnił tę funkcję do wybuchu pierwszej wojny światowej. 
Więcej zob. Polski słownik biograficzny, red. E. Rostworowski, t. 32, z. 2, Wrocław–Warszawa–Kra-
ków 1990, s. 320–322.

2 Andrzej Rotwand (1878–1951) – inżynier, bankowiec, przemysłowiec, kolekcjoner. Urodził się 
w Warszawie, był synem Stanisława Rotwand i Marii z Wawelbergów. W 1904 roku ukończył 
Instytut Inżynierów Komunikacji w Petersburgu. Pracował prawdopodobnie przy eksploatacji 
linii kolejowej warszawsko-kaliskiej. Wprowadzony przez ojca do Banku Zachodniego S.A. 
i przedsiębiorstw należących do rodziny, stopniowo przejmował w nich kierownicze funkcje. 
W Banku Zachodnim był od 1915 roku członkiem rady i prezesem zarządu. W latach pierwszej 
wojny światowej pełnił funkcję skarbnika Polskiego Komitetu Pomocy Sanitarnej. Od  1910 roku 
zastępca członka Rady Zarządzającej Towarzystwa Przemysłowego Zakładów Mechanicznych 
„Lilpop, Rau i Loewenstein”, po śmierci ojca został członkiem rady, a w okresie międzywojen-
nym był jej prezesem. Współinicjator podpisania przez Zakłady Lilpopa w 1936 roku umowy 
z General Motors International na licencyjną produkcję, montaż i sprzedaż na terenie Polski 

Kolekcja Rotwandów. 
Losy polskich zbiorów 
w dobie bezprawnych 
praktyk

Roman Olkowski
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku



Zofia z Rotwandów Tabęcka (1880–
1957)3. W czasie, gdy Stanisław Rotwand 
budował swoją kolekcję, sposobem na 
powiększanie zasobu, poza przejmo-
waniem majątku na skutek koligacji ro-
dzinnych, było nabywanie dzieł sztuki 
po zakończonych tak zwanych salonach 
(wystawach). Wyprzedaże organizowały 
między innymi instytucje warszawskie: 
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych 
(dalej TZSP, Zachęta)4, Towarzystwo Ar-
tystyczne, Salon Aleksandra Krywulta5, 
Salon Gracjana i Józefa Ungrów, Salon 
Artystyczny, Salon Feliksa Rychlinga. Ro-
twandowie korzystali  przede wszystkim 
z warszawskiego  rynku sztuki. Zdarzały 
się jednak wyjątki. Na przykład Stani-
sław Rotwand nabył obraz Jana Matejki 

Biskup Iwo Odrowąż poświęca kamień węgielny pod kościół w Iwoniczu w 1226 roku, 
namalowany w 1887 roku dla Zakładu Zdrojowego w Iwoniczu6. Pobudka Józe-
fa Brandta, zgodnie z późniejszym oświadczeniem Andrzeja Rotwanda, został 
zakupiony po wystawie odbywającej się w Monachium7. Stanisław Rotwand 
systematycznie powiększał swoją kolekcję – już w 1881 roku nabył obraz Henry-
ka Redlicha W lesie8. W 1882 roku kupił dzieło Kardynał Medici wśród ruin Rzymu 
Magdaleny Buttowt-Andrzejkowiczowej9. W 1887 roku nabył obraz Stanisława 

samochodów osobowych oraz ciężarowych. Był również członkiem dyrekcji Warszawskiego 
Towarzystwa Ubezpieczeń i Towarzystwa Ubezpieczeń „Przezorność”. Wchodził do zarządów 
cukrowni „Cielce” w powiecie tureckim, „Krasiniec” w powiecie przasnyskim, „Czersk” koło 
Warszawy i „Młodzieszyn Fabryczny” koło Sochaczewa. W latach 1934–1936 wchodził z wyboru 
w skład Rady Banku Polskiego w Warszawie; należał do Rady Giełdy Pieniężnej w Warszawie, 
a także był członkiem Rady Naczelnej (1927–1931) i członkiem Zarządu (1932–1939) Związku 
Banków w Polsce. Członek Rady (1927–1929), a następnie członek prezydium Rady (1930–1931) 
Centralnego Związku Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów. Był człowiekiem 
bardzo zamożnym, właścicielem wielu akcji wymienionych wyżej przedsiębiorstw i towarzystw 
oraz kilku warszawskich nieruchomości. Przejął po ojcu obowiązki społeczne, a zwłaszcza opiekę 
organizacyjną i materialną nad Szkołą Mechaniczno-Techniczną H. Wawelberga i S. Rotwanda. 
Więcej zob. Polski słownik biograficzny, op. cit., s. 319–320.

3 Zofia z Rotwandów Tabęcka (1880–1957) – córka Stanisława Rotwanda i Marii z Wawelbergów. 
Żona Michała Tabęckiego, udziałowca Banku Zachodniego. Babka Nicholasa Reya, ambasadora 
Stanów Zjednoczonych w Polsce w latach 1993–1997.

4 J. Wiercińska, Katalog prac wystawionych w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie 
w latach 1860–1914, Wrocław–Warszawa–Kraków 1969, s. 49. Por. także Sprawozdania z działalności 
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie za lata 1872–1938.

5 Por. M. Płażewska, Warszawski Salon Aleksandra Krywulta (1880–1906), „Rocznik Muzeum Naro-
dowego w Warszawie” R. 10: 1966, s. 297–422.

6 Katalog wystawy dzieł Jana Matejki, Lwów 1894, s. 30. Obraz był prezentowany na Powszechnej 
Wystawie Krajowej we Lwowie w 1894 roku, być może po tej wystawie został odkupiony przez 
Stanisława Rotwanda.

7 Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Inwentarzy, Depozyty, Teczka Rotwand Andrzej (dalej 
Teczka Rotwand), pismo A. Rotwanda z 8 grudnia 1949 roku.

8 Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskiem za rok 1881, 
Warszawa 1882, s. 12.

9 Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskiem za rok 1882, 
Warszawa 1883, s. 20.

Stanisław Rotwand, „Tygodnik Ilustrowany” 
1909, nr 18, skan R. Olkowski
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Grocholskiego Przerwana modlitwa10, rok później  
zaś obrazy Juliusza Kossaka Giełda pod św. Wojcie-
chem w Krakowie i Targowica końska pod Wawelem 
oraz akwarelę Julina Fałata Odpoczynek11, a w 1896 
roku – Warszawę Wojciecha Gersona12 i rok później 
Czarny Staw Gąsienicowy Aleksandra Świeszewskie-
go13. Podobnie powstawała kolekcja Andrzeja, który co najmniej od 1904 roku 
występuje jako samodzielny kolekcjoner dzieł sztuki14. Potwierdzenie istnienia 
dwóch niezależnych kolekcji znajdujemy w pierwszym wydaniu katalogu Edwarda 
Chwalewika. O kolekcji Stanisława autor pisał: 

Rotwand Stanisław (+1916). Przepiękny zbiór arcydzieł malarstwa polskiego: M. Gierymskiego 
Szarża kawalerji, M. Gottlieba Shyllock i Jessika, J. Matejki Założenie kamienia węgielnego pod 
kościół Mariacki w Krakowie w r. 1226, Świeszewskiego Czarny staw i w. innych15,

10 Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskiem za rok 1887, 
Warszawa 1888, s. 12.

11 Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskiem za rok 1888, 
Warszawa 1889, s. 12.

12 Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskiem za rok 1896, 
Warszawa 1897, s. 41

13 Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskiem za rok 1897, 
Warszawa 1898, s. 43.

14 Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskiem za rok 1904, 
Warszawa 1905, s. 52–55; sa tutaj wymienione obrazy: Pejzaż śnieżny Juliana Fałata, Głowa w ce-
kinach Kazimierza Mastelskiego oraz Litwin pojący konia Michała Wywiórskiego. W następnych 
latach sukcesywnie powiększał swoją kolekcję. Na przykład obrazy: tryptyk Mój koncert Jacka 
Malczewskiego, Góry w Zakopanem Juliana Fałata, Wandę Teodora Axentowicza, Wycinankę 
Czesława Tańskiego kolekcjoner nabył w 1906 roku: Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty 
Sztuk Pięknych w Królestwie Polskiem za rok 1906, Warszawa 1907, s. 22–23. W następnym roku 
zaś Śnieg Fałata oraz Wiosna (Bociany, Łąki) Józefa Chełmońskiego, Święta Salomea Stanisława 
Wyspiańskiego: Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskiem 
za rok 1907, Warszawa 1908, s. 25–27.

15 E. Chwalewik, Zbiory polskie: archiwa, bibljoteki, gabinety, galerje, muzea i inne zbiory pamiątek 
przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie w układzie alfabetycznym według miejscowości, Warszawa 
1916, s. 223.

Maria i Andrzej Rotwandowie, NAC



zaś o kolekcji Andrzeja wzmiankował lakonicznie: „Rotwand Andrzej. Obrazy. 
Zbiory artystyczne”16. W drugim wydaniu katalogu Chwalewik nieco szerzej opi-
suje tę kolekcję:

Rotwand Andrzej (Aleja Róż 3). Galerja obrazów składająca się z własnych nabytków 
oraz ze zbioru obrazów po ś.p. Stanisławie Rotwandzie (+1916). Są tu m.in. Chmielnicki 
pod Lwowem i Założenie kamienia węgielnego pod kościół Marjacki w Krakowie pędzla  
J. Matejki, Szarża kawalerji M. Gierymskiego, Shyllock i Jessica M. Gottlieba, Czarny Staw 
Świeszewskiego i wiele innych17.

Katalog ten nie wspomina Zofii Tabęckiej jako spadkobierczyni kolekcji. Jednak 
inne źródła wskazują Zofię jako właścicielkę obrazów prezentowanych na wysta-
wach w okresie 1918–1939. 

 Obrazy z kolekcji Rotwandów wielokrotnie były prezentowane na wystawach, 
głównie retrospektywnych, organizowanych przez Towarzystwo Zachęty Sztuk 
Pięknych w Warszawie oraz przez inne instytucje we Lwowie i Krakowie. Na przy-
kład w 1894 roku, na Powszechnej Wystawie Krajowej we Lwowie, eksponowane 
były obrazy z kolekcji Andrzeja: Sanki ścigane przez wilki (Napad wilków) Józefa 
Chełmońskiego18, Kardynał Jan de Medici i Pomponius Laetus wśród ruin Rzymu Mag-
daleny Buttowt-Andrzejkowiczowej19 oraz Shylock i Jessica Maurycego Gottlieba20, 
opublikowane w katalogu wystawy Jana Bołoz-Antoniewicza. W katalogu tym 
nie wymieniono nazwisk właścicieli pochodzących z zaboru rosyjskiego, zapew-
ne ze względów politycznych. Wystawa krajowa w zamyśle organizatorów miała 
prezentować zbiory tylko Galicji21. Obraz Chełmońskiego Napad wilków (1883) 
prezentowano na wystawie twórczości artysty w gmachu Zachęty w 1907 roku22, 
a następnie w Krakowie w gmachu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych23. Przy-
kłady te wskazują na współpracę kulturalną pomiędzy zaborami.  

Na wystawę Pierwsze czterdziestolecie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych 
1861–1900, która odbyła się w okresie od czerwca do września 1939 roku, wypo-
życzono w sumie 31 obrazów i rysunków z kolekcji Rotwandów. Autorka katalogu 
Jadwiga Puciata-Pawłowska wspomina we wstępie, że wypożyczono około 240 
dzieł ze zbiorów prywatnych24. Katalog zawiera tylko 211 pozycji, wśród których 
wymienione są także obiekty ze zbiorów Zachęty25. O ich udziale w wystawie 
świadczą także nalepki wystawowe umieszczone na odwrociach obrazów. Po 
latach, wskutek działań wojennych, nalepki te stały się nieocenionym źródłem 

16 Ibidem, s. 223.
17 E. Chwalewik, Zbiory polskie : archiwa, bibljoteki, gabinety, galerje, muzea i inne zbiory pamiątek 

przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie w zestawieniu alfabetycznym według miejscowości, t. 2, War-
szawa–Kraków 1927, s. 421.

18 J. Bołoz-Antoniewicz, Katalog wystawy sztuki polskiej od roku 1764–1886, Lwów 1894, s. 341,  poz. 1484.
19 Ibidem, s. 345, poz. 1497.
20 Ibidem, s. 352, poz. 1517.
21 Podobnie postąpiono w przypadku obrazów wypożyczonych z kolekcji innego obywatela Króle-

stwa Polskiego Feliksa Gebethnera z Warszawy, przy których również zapisano w katalogu tylko 
„własność prywatna”. Ibidem, s. 246, poz. 1121 oraz s. 328, poz. 1448.

22 Wystawa dzieł Jozefa Chełmońskiego od 19 maja do 15 czerwca 1907 r., Warszawa 1907, s. 5, poz. 20.
23 Ibidem, s. 5, poz. 19.
24 J. Puciata-Pawłowska, Pierwsze czterdziestolecie Zachęty, w: Katalog Wystawy „Pierwszego czter-

dziestolecia Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych 1861–1900”, Warszawa 1939, s. 15.
25 Więcej na temat zbiorów TZSP: R. Olkowski, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie 

(1860–1940, 1948). Zarys historyczny i katalog zbiorów, Warszawa [publikacja złożona do druku 
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2012 roku].
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do badania proweniencji. Zawierają informacje na temat właściciela i inne szcze-
góły. Na przykład obrazy określone w katalogu „ze zbiorów śp. Stanisława Ro-
twanda” posiadały nalepkę z informacją: „wypożyczyła w dniu 1 czerwca 1939 
roku Zofia Tabęcka, zamieszkała przy ulicy Prezydenckiej 4 w Warszawie”. Zapis 
taki znajdował się na następujących obrazach: Ilustracja do Konrada Wallenro-
da Michała Elwiro Andriollego26, Kardynał Medici wśród ruin Rzymu Magdaleny 
Buttowt-Andrzejkowiczowej27, Anny Bilińskiej-Bohdanowiczowej Ruiny i Głowa 
starca28, Rozmowa i Spotkanie Jana Władysława Chełmińskiego29, Z Tatr Wojciecha 
Gersona30, Szarża Maksymiliana Gierymskiego31, Wnętrze kościoła Aleksandra 
Gryglewskiego32, Autoportret Leopolda Horowitza33, Portret damy Ksawerego 
Kaniewskiego34, Wędrówka cyganów Ludwika Kurelli35, Miasteczko Władysława 
Maleckiego36, W winiarni Jana Czesława Moniuszki37, W miasteczku Antoniego 
Piotrowskiego38, Zdobycie baterii Jana Rosena39, Dama w białej sukni Wandalina 
Strzałeckiego40, W miasteczku Władysława Szernera41, Czarny Staw Gąsienicowy 
Aleksandra Świeszewskiego42, Powstańcy Romana Szwojnickiego43. 

Oprócz wymienionych obrazów na wystawę zostały wypożyczone od pani Zofii 
również Wyjazd na polowanie Wojciecha Kossaka44 oraz Pejzaż Romana Kochanow-
skiego45. Natomiast od Andrzeja Rotwanda wypożyczono takie dzieła, jak Matka 
z dzieckiem Kazimierza Alchimowicza46, Włoszka Anny Bilińskiej-Bohdanowiczowej47, 
Stado Józefa Brodowskiego48, Chora matka Zdzisława Jasińskiego49, Masztalerz i Po-
lowanie z chartami50 Juliusza Kossaka, Zima [Powrót Napoleona z Moskwy] i Polowanie 
par force Alfreda Wierusza-Kowalskiego51, Wnętrze kościoła i Widok na Łazienki52 
Marcina Zaleskiego oraz Abdykacja królowej Bony Szymona Buchbindera53.

26 J. Puciata-Pawłowska, Pierwsze czterdziestolecie Zachęty..., op. cit, s. 17, poz. 4.
27 Ibidem, s. 17, poz. 6.
28 Ibidem, s. 18, poz. 12–13.
29 Ibidem, s. 21, poz. 29–20.
30 Ibidem, s. 24, poz. 53.
31 Ibidem, s. 25, poz. 59.
32 Ibidem, s. 25, poz. 61.
33 Ibidem, s. 26, poz. 67.
34 Ibidem, s. 27, poz. 74.
35 Ibidem, s. 30, poz. 102.
36 Ibidem, s. 32, poz. 114.
37 Ibidem, s. 34, poz. 127.
38 Ibidem, s. 35, poz. 136.
39 Ibidem, s. 36, poz. 143.
40 Ibidem, s. 38, poz. 162.
41 Ibidem, s. 40, poz. 173.
42 Ibidem, s. 39, poz. 166.
43 Ibidem, s. 40, poz. 175.
44 Numer wystawowy 48521.
45 Oprócz tego Zofia Tabęcka 26 maja 1939 roku na wystawę monograficzną artysty, zorganizowa-

ną w Zachęcie w tym samym czasie, wypożyczyła obraz U źródła Henryka Siemiradzkiego, por. 
Katalog „Henryk Siemiradzki. 1843–1902”, Warszawa 1939.

46 J. Puciata-Pawłowska, Pierwsze czterdziestolecie Zachęty..., op. cit., s. 17, poz. 1.
47 Ibidem, s. 18, poz. 11.
48 Ibidem, s. 20, poz. 24.
49 Ibidem, s. 26, poz. 70.
50 Ibidem, s. 28, poz. 83–84, nr. wystawowe 48405–48406.
51 Ibidem, s. 29, poz. 95–96.
52 Ibidem, s. 41–42, poz. 186–187.
53 Ibidem, s. 45, poz. 209.



Z powodu wybuchu drugiej wojny światowej wystawa ta nie została formalnie 
zamknięta. Dzieła na niej zgromadzone wraz z obrazami Towarzystwa Zachęty 
Sztuk Pięknych w Warszawie zostały, na polecenie okupacyjnych władz niemiec-
kich, przewiezione do gmachu Muzeum Narodowego w Warszawie (dalej MNW, 
Muzeum). Pierwszą część zbiorów, w liczbie kilkuset obrazów, przewieziono 
z Zachęty do MNW w połowie listopada 1939 roku54. Stąd w okresie od listopada 
do grudnia 1939 roku można je było odebrać55 po uzyskaniu zgody od Niemców. 
Właściciel musiał zgłosić się do Muzeum z kwitem depozytowym oraz z dodat-
kowo wymaganym, specjalnym zaświadczeniem wystawionym przez Stanisła-
wa Radeckiego-Mikulicza, dyrektora administracyjnego Zachęty56. Jednak nie 
wszystkim udało się wówczas odebrać swoją własność. Osoby pochodzenia 
żydowskiego nie mogły tego zrobić. 

W tym czasie Andrzej Rotwand ukrywał się pod Warszawą, przybrawszy na-
zwisko Lewandowski57, natomiast jego siostra Zofia Tabęcka wyjechała tuż przed 
wojną do Stanów Zjednoczonych. Wkrótce ich obrazy wraz ze zbiorami MNW 
stały się przedmiotem rabunku dokonanego przez okupanta. Jednak główna 
część kolekcji Rotwandów została zagrabiona albo z willi przy Alei Róż 3, którą 
Rotwandowie musieli opuścić na żądanie Niemców po kapitulacji Warszawy58, 
albo z willi przy ulicy Chocimskiej 8/10, którą Maria Rotwand opuściła „tuż przed 
powstaniem warszawskim”59. Nie jest w tej chwili możliwe ustalenie, które obrazy 
zostały zagrabione przez Niemców z mieszkania Zofii Tabęckiej. 

We wrześniu 1939 roku pracownicy MNW podjęli heroiczne działania ratowania 
dóbr kultury. Zabezpieczali i przewozili do podziemi muzeum oraz magazynów 
na Podwalu i Starym Mieście zagrożone bombardowaniami, pożarami, kradzieżą 
zabytki ze znanych prywatnych przedwojennych warszawskich kolekcji, także 
należących do osób pochodzenia żydowskiego: Maurycego Brokmana, Bronisława 
Krystalla, sióstr Anny i Jadwigi Goldberg-Górskich, Ignacego Landsteina, Leopolda 
Binenthala60. Uratowane dzieła oznaczane były kryptonimami w celu ukrycia ich 

54 Sprawozdanie za rok od 2.X.1939-31.III.1942 Muzeum Miasta Warszawy, AMNW, sygn. 654, s. 5.
55 AMNW, sygn. 656.
56 Nie sposób ustalić, które obrazy Rotwandów zostały utracone bezpowrotnie na skutek bom-

bardowania gmachu Zachęty 17 września 1939 roku, a które zostały zagrabione przez Niemców 
jeszcze w Zachęcie, gdzie część obiektów pozostała aż do marca 1942 roku, skąd została prze-
transportowana do MNW i scalona z obiektami przywiezionymi w listopadzie 1939 roku. Oficjalny 
spis wszystkich przedmiotów sprowadzonych z Zachęty został sporządzony w okresie od marca 
do października 1942 roku i liczy 1338 pozycji – AMNW, sygn. 706. Częściowy spis znajduje się  
także w teczce o sygn. 695. W spisie powtórzona została poz. 1256, dlatego w rzeczywistości spis 
zawiera 1339 pozycji. Według spisu z 1942 roku w gmachu Muzeum było pięć oprawnych obrazów 
z kolekcji Rotwandów: W. Strzałeckiego Dama w białej sukni (poz. 154), R. Kochanowskiego Pejzaż 
(poz. 155), A. Świeszewskiego Czarny Staw Gąsienicowy (poz. 427), M. Buttowt Kardynał Medici... 
(poz. 435) oraz A. Piotrowskiego W miasteczku (poz. 444).

57 Polski słownik biograficzny, op. cit., s. 319.
58 K. Estreicher, Straty kultury polskiej pod okupacją niemiecką 1939–1944 wraz z oryginalnymi doku-

mentami grabieży, Kraków 2003, s. 448: „W 1939 r. willę zajęli oficerowie gestapo, właściciel został 
wyrzucony i musiał pozostawić kolekcję. Większość dzieł uległa rozproszeniu lub została zniszczona”.

59 Teczka Rotwand, protokół z 11 grudnia 1946 roku.
60 M. Friedel-Bogucka, Wspomnienia o Muzeum Narodowym, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warsza-

wie” R. 9: 1965, s. 373: „Zwozimy, więc książki ze zniszczonych bibliotek, bierzemy w depozyt obrazy ze 
zrujnowanych domów. [...] Przewożę do Muzeum prywatny zbiór malarstwa od pań Górskich. W Alejach 
Ujazdowskich odbieramy depozyt od dra Krystalla. Trwa to wiele dni. Depozyt jest ogromny... Wszystko 
spisuje w grubym zeszycie... na naradzie u dyrektora postanawiamy nie wprowadzać zabezpieczanych 
zbiorów do dużych ksiąg inwentarzowych. Nie ujawnia się nazwisk właścicieli. Domyślamy się, że 
największe niebezpieczeństwo grozi depozytom, których właściciele są Żydami. Założymy nieduże 
zeszyty ze spisami i nadamy im znaki zaszyfrowane. Będziemy je znali my i właściciel. Pytam Krystalla, 
jaki znak chce mieć, chce JR inicjały swojej żony. Tym znakiem znaczę skrzynie i przedmioty”.
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żydowskiej proweniencji. Z nieznanych przyczyn kolekcja Rotwandów nie została 
w ten sposób zabezpieczona, stając się przedmiotem grabieży.

Obrazy zgromadzone na początku wojny w MNW były „wypożyczane” przez 
okupanta do dekoracji biur i mieszkań urzędników niemieckich. Poza pojedynczy-
mi przypadkami większość już nie wróciła. Pracownicy muzeum pod kierunkiem 
Jana Morawińskiego konspiracyjnie rejestrowali wszelkie grabieże niemieckie 
w nadziei na ich powojenną rewindykację. Jak wspominał kustosz Działu Sztuki 
Zdobniczej Stanisław Gebethner: 

Na miejsce niedozwolonych fotografii, o ile nie mieliśmy zdjęć w postaci gotowych odbitek, 
wykonywane były rysunki i akwarele, w czym celował specjalnie Zygmunt Miechowski. 
Jeszcze później zaistniała możliwość wykonywania nawet zdjęć fotograficznych. W ten 
sposób nasze dossier odnośnie zabytków, oczywiście przede wszystkim cennych, urosło 
do pokaźnych kartotek, reprezentujących wiele dzieł sztuki i wielki dorobek dokumenta-
cyjny, często wzorowo przeprowadzony. W spisach złotnictwa figurowały przerysowane 
znaki artystów i punce warsztatów, w wykazach obrazów i rysunków fascimile podpisów 
artystów itp.61

Opisane rysunki stanowią nieoceniony materiał źródłowy. W wielu przypad-
kach są jedynymi wizerunkami utraconych dzieł. Dzięki dokumentacji prowadzo-
nej konspiracyjnie wiemy, że również obrazy z kolekcji Rotwandów zostały zagra-
bione z MNW. Cztery z nich 15 października 1940 roku trafiły do dekoracji Kasino 
des Höheren SS und Polizeiführers im GG w Pałacu Blanka62, były to: wielokrot-
nie publikowany Powrót Napoleona z Moskwy [Zima; Trójka z Napoleonem]  
Alfreda Wierusza-Kowalskiego, Włoszka Anny Bilińskiej-Bohdanowiczowej63, 
Matka z dziećmi [Scena w lesie] Kazimierza Alchimowicza64 oraz Miasteczko 
Władysława Maleckiego65. Tego samego dnia, również do Pałacu Blanka, 
„wypożyczono” dodatkowo Rozmowę Jana Władysława Chełmińskiego66, 
U źródła Henryka Siemiradzkiego67 oraz Wywiad Tadeusza Rybkowskie-
go68. Następnie, 22 października 1940 roku69, zabrano kolejnych 39 ob-
razów, wśród których Wyjazd na polowanie Wojciecha Kossaka był własnością  
Tabęckiej. Do dekoracji willi przy ulicy Słonecznej 15 w Warszawie, należącej 
przed wojną do Zofii z Wedlów Skibińskiej-Żochowskiej70, 19 grudnia 1940 roku71 
zabrano obraz Wędrówka cyganów Ludwika Kurelli72, a  21 grudnia 1940 roku  
Stado Józefa Brodowskiego73. Willa Zofii Skibińskiej-Żochowskiej została  
zarekwirowana z przeznaczeniem na pokoje dla oficerów niemieckich.  

61 S. Gebethner, Wspomnienia z okupacji, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie” R. 11: 1967, 
s. 234.

62 AMNW, sygn. 679, s. 11–12.
63 Z numerem wystawowym Zachęty 48407.
64 Numer wystawowy 48404.
65 Numer wystawowy 48518.
66 Numer wystawowy 48511.
67 Numer wystawowy 48412.
68 AMNW, sygn. 679, s. 15.
69 Bericht für X 1940; także AMNW, sygn. 679, s. 11.
70 MNW, Dział Inwentarzy, Depozyty, Teczka Skibiński Andrzej, pismo A. Skibińskiego do MNW 

w sprawie mienia zagrabionego przez Niemców.
71 AMNW, sygn. 679, s. 17; Bericht für XII 1940.
72 Ibidem. Numer wystawowy 48553.
73 Numer wystawowy 48408.



Dokumentacja do obrazu Kazimierza Alchimowicza  
Matka z dziećmi, sporządzona 22 października 1940 roku, 
Muzeum Narodowe w Warszawie, fot. Piotr Ligier

Karta urzędu konserwatorskiego, sporzą-
dzona 27 marca 1950 roku, Muzeum Naro-
dowe w Warszawie, skan R. Olkowski
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Dokumentacja do obrazu Henryka Siemiradzkiego  
U źródła, sporządzona 15 października 1940 roku,  
Muzeum Narodowe w Warszawie, fot. Piotr Ligier

Dokumentacja do obrazu Jana Chełmińskiego Roz- 
mowa, sporządzona 15 października 1940 roku, Muzeum 
Narodowe w Warszawie, fot. Piotr Ligier



Wymienione płótna miały dekorować mieszkanie Generalfeldmarschalla von 
Kluge. Wyposażenie wilii, w tym  również opisane obrazy, zostało skradzione 
w 1944 roku i wywiezione do zamku Fischhorn w Zell am See w Austrii74. „Wypo-
życzone” przez Niemców obrazy z kolekcji Rotwandów są nadal stratą wojenną, 
poza Kurellim, który wrócił transportem rewindykacyjnym z Austrii.

Zamek Fischhorn w Zell am See w Austrii był jednym z miejsc, gdzie Niemcy wy-
wieźli zagrabione zbiory przede wszystkim z Polski, ale także z Holandii i Węgier. 
Zgromadzono tam dzieła sztuki: obrazy, rysunki, archiwalia i meble skradzione 
między innymi z okupowanej Warszawy, głównie z gmachu Muzeum Narodowe-
go, w którym znajdowały się także depozyty osób i instytucji oraz dzieła wcześniej 
zarekwirowane ze zbiorów prywatnych75. Szefem polskiej misji rewindykacyjnej 
w Austrii był Bohdan Urbanowicz76. Transport zabytków znalezionych w zamku 
Fischhorn, składający się z 12 wagonów polskiego mienia, przybył do Warszawy 24 
kwietnia 1946 roku77. Misja Urbanowicza w Austrii w poszukiwaniu wywiezionych 
zabytków była jedną z wielu prowadzonych po wojnie przez Delegatów Biura Re-
windykacji i Odszkodowań MKiS. Wyprawy te składały się na działania zakrojone 
szerzej i nazywane akcją rewindykacyjną, którą administrował ówczesny rząd78.

Andrzej Rotwand przeżył okupację, ukrywając się w Warszawie. Po powstaniu 
warszawskim, ze Śródmieścia, został wywieziony do Charsznicy koło Miechowa. 
Następnie przebywał kolejno w Krakowie, Chabówce i Poznaniu. Po powrocie 
w 1945 roku do Warszawy79 zgłosił w Wydziale Strat Wojennych Zarządu Miasta 
Warszawy Kwestionariusz A w sprawie szkód wojennych, zarejestrowany pod nu-
merem 6957/45 z dnia 28 grudnia 1945 r.80, w którym wymienił 153 obrazy oraz 
siedem rzeźb81 jako składniki utraconej kolekcji. Jako przyczynę tej sytuacji podał: 
„bezpośrednie działania wojenne wojsk niemieckich i bezprawne zarządzenia 
i akty gwałtu okupanta”82. Skradzione obrazy wycenił na 694 300 złotych. Do-
kument został podpisany przez świadków potwierdzających własność Andrzeja 
Rotwanda: Jana Geislera, dyrektora Banku Zachodniego, i żonę Marię Rotwand83. 
Lista ta świadczy o wielkości tej kolekcji. Zwraca uwagę fakt, że w kwestiona-
riuszu nie zostały wymienione pozostałe dzieła z kolekcji Stanisława Rotwan-

74 Obraz Kurelli rewindykowano z Salzburga 24 kwietnia 1946 roku. Numer rewindykacyjny 4415.
75 S. Lorentz, W muzeum i gdzie indziej, w: Walka o dobra kultury, red. S. Lorentz, t. 1, Warszawa 1970, 

s. 82. 
76 Więcej zob. B. Urbanowicz, Kronika Fischhornu, „Muzealnictwo” 1966, nr 13.
77 MNW, Dział Inwentarzy, Materiały rewindykacyjne, t. 7.
78 Wyjaśnienie terminologii oraz opis skutków rewindykacji dla zbiorów MNW zostały przedstawione 

w artykule L.M. Kareckiej, Akcja rewindykacyjna w latach 1945–1950. Spór o terminologię czy o istotę 
rzeczy, „Ochrona Zabytków” 2002, nr 3–4, s. 404–409. Inne prace na ten temat: W. Kowalski, Re-
stytucja dzieł sztuki, Katowice 1993; J. Pruszyński, Dziedzictwo Kultury Polski, jego straty i ochrona 
prawna, Kraków 2001, t. 1–2; C. Skuza, Wojenne i powojenne losy polskich skarbów narodowych, 
Toruń 1994; D. Matelski, Grabież i restytucja polskich dóbr kultury od czasów nowożytnych do 
współczesności, Kraków 2006, t. 1–2.

79 Polski słownik biograficzny, op. cit., s. 319.
80 Teczka Rotwand.
81 Antoni Kurzawa Mickiewicz budzący geniusza poezji – wydobyty z ogrodu wilii Rotwandów przy 

ulicy Chocimskiej w 1945 roku; Józef Mojżesz Gabowicz Ostatnia kropla/Spragniony – znaleziony na 
terenie Warszawy po 1945 roku, złożony do depozytu sądowego w MNW; Józef Mojżesz Gabowicz 
Zadumana – akt; Wacław Szymanowski Pochód na Wawel, których dwa fragmenty wypożyczone 
zostały przez MNW na Wawel;  Paul Dubois Posążek Joanny d’Arc, Andrea del Verocchio Pomnik 
Bartolomeo Colleoniego i nieznany artysta Anioł.

82 Teczka Rotwand, Kwestionariusz..., op. cit.
83 Archiwum Państwowe Miasta Stołecznego Warszawy, Zespół Zarząd Miejski Miasta Stołecznego 

Warszawy, Wydział Strat Wojennych, sygn. 147, karty 896–902.
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da, przypisane Zofii Tabęckiej84. Podobny odręczny dokument zatytułowany 
Spis obrazów A. Rotwanda złożony do rejestracji szkód wojennych 28/XII 1945 za  
N 6957/45. Wymiary podane na oko, z pamięci został złożony 5 grudnia 1946 roku 
w Muzeum Narodowym w Warszawie85. Na tym dokumencie figurują podpisy 
świadków: ks. Jana Rzymełki, proboszcza parafii świętego Krzyża w Warszawie, 
oraz Czesława Klarnera, udziałowca Banku Zachodniego. Spis opatrzony jest 
adnotacjami: zieloną kredką J (jest), O (oddany) lub M (znajduje się w Muzeum). 
Pismo stało się podstawą do uznania roszczeń oraz podjęcia poszukiwań obra-
zów. Zapewne kolekcjonerowi znane były informacje dotyczące pozytywnych 
wyników działań rewindykacyjnych, o których informowała ówczesna prasa. Do 
1946 roku, dzięki nalepkom wystawowym z nazwiskiem Andrzeja Rotwanda, 
zidentyfikowano w muzeum ponad 20 obrazów. Wśród nich nie było żadnego 
obrazu wypożyczonego przez Rotwanda czy Tabęcką na ostatnią retrospek-
tywną wystawę organizowaną w Zachęcie, ponieważ te zostały wyszabrowane 
z muzeum. W 1946 roku w MNW znajdowały się obrazy przywiezione z Austrii, 
skradzione Rotwandom z ich wilii. 

W październiku 1946 roku dyrektor MNW otrzymał polecenie ministra kultury 
i sztuki Władysława Kowalskiego „utworzenia w Warszawie reprezentacyjnej 
wystawy malarstwa polskiego, obrazującej w czołowych działach dorobek 
kultury polskiej”86. Spośród rewindykowanych obrazów Rotwanda w nowej 
galerii Malarstwa Polskiego zaprezentowano między innymi: Śmierć Ellenai 
Jacka Malczewskiego, Chmielnickiego i Tuhaj-Beja pod Lwowem Jana Matejki, 
Potyczkę Piotra Michałowskiego, Potyczkę z Tatarami Józefa Brandta oraz Portret  
dziewczynki na tle muru Olgi Boznańskiej. Rozporządzenie ministra miało 
znaczący wpływ na późniejsze decyzje i działania dyrektora MNW po-
dejmowane w sprawach własnościowych. Komisja do spraw depozyto-
wych, która wyłoniła się z Komisji Zakupów MNW, na posiedzeniu w dniu  
22 października 1946 roku: 

powzięła następujące uchwały /wewnętrzne/ w sprawie wydawania depozytów 
złożonych w Muzeum Narodowym w Warszawie:
1. Depozyty mogą być wydane po orzeczeniu Komisji, na podstawie protokołu posiedzenia 
przez osobę do tego wyznaczoną [...]. 
2. Komisja orzeka o wartości przedmiotów i decyduje, które z nich mają być wpisane do 
rejestru państwowego. [...].
4. Komisja ma prawo zatrzymać depozyty, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą 
być sprzedane zagranicę.
5. Komisja zastrzega sobie prawo pierwokupu.
6. Komisja może żądać sprzedania obrazów zaoferowanych przez deponentów po cenie 
niższej niż rynkowa jako ekwiwalent za przechowanie lub też wydając depozyty, może 
pertraktować o złożenie w darze któregoś z obiektów również jako ekwiwalent87.

84 Katalog obrazów wywiezionych z Polski przez okupantów hitlerowskich w latach 1939–1945, II. Malar-
stwo Polskie, red. Wydział Wydawnictw, Warszawa 1951. Seria: Prace i materiały Biura Rewindykacji 
i Odszkodowań, nr 11. Catalogue of paintings removed from Poland by the German occupation 
authorities during the years 1939–1945. II. Polish paintings, Warsaw 1953; Straty wojenne, malarstwo 
polskie, obrazy olejne, pastele, akwarele utracone w latach 1939–1945 w granicach Polski po 1945, 
oprac. A. Tyczyńska, K. Znojewska, Poznań 1998.

85 Teczka Rotwand: świadkowie podpisali dokument 7 i 8 grudnia 1946 roku.
86 MNW, Teczka Historia zbiorów, pismo z 31 października 1946 roku.
87 Teczka Rotwand, protokół z 22 października 1946 roku.



Na tym posiedzeniu rozpatrywano między innymi sprawę obrazów Rotwanda. 
Omawiano zasadność zatrzymania w zbiorach obrazu Marcina Zaleskiego Przy-
jazd gości i Juliana Fałata Wianek ślubny. W dokumencie znajduje się sporządzona 
odręcznie decyzja dyrektora Stanisława Lorentza:

Dn. 6. XI. 46 po rozmowie z p. Rotwandem. 
Polecam wydać p. Rotwandowi stanowiące jego własność:
1. Fałat, Wianek ślubny
2. Czachórski, Rozmowa
3. Kossak, Z wojen napoleońskich
4. Chełmoński, Wschód księżyca. 
[podpis: St. Lorentz]88.

Następnego dnia dzieła zostały wydane89. Integralną częścią protokołu doku-
mentującego zwrot obrazów był załącznik z oświadczeniem Rotwanda:

Oświadczam, że znany jest mi dekret z dnia 1.III.1946 r. /Dz.U.R.P. Nr 14 poz. 99/ o rejestracji 
i zakazie wywozu dzieł sztuki plastycznej, oraz przedmiotów o wartości artystycznej, 
historycznej lub kulturalnej. Oświadczenie niniejsze składam w związku z wydaniem mi 
z depozytu w Muzeum Narodowym obrazów stanowiących moją własność. Oświadczam 
również, że w wypadku sprzedaży tych obrazów, rezerwuję prawo pierwokupu dla Mu-
zeum Narodowego w Warszawie. [dopisek odręczny: oświadczenie to dotyczy całokształtu 
depozytu, podpis: A. Rotwand]90.

29 listopada 1946 roku Rotwand odebrał kolejne dzieła, wówczas w muzeum 
nieeksponowane91: akwarele Stanisława Masłowskiego Krajobraz z różami i Kra-
jobraz rzymski, oraz akwarele Juliana Fałata Krajobraz zimowy oraz Polowanie 
w Nieświeżu, obrazy Józefa Chełmońskiego Pejzaż zimowy z wronami i Alfreda 
Wierusza-Kowalskiego Koń ciągnący sanki z siedzącą kobietą92.

Protokół z 11 grudnia 1946 roku, sporządzony przez Janinę Gebethnerową, 
stanowi rodzaj podsumowania sprawy. Zawiera między innymi następujący zapis:

Rotwand ofiarowuje Muzeum Narodowemu w Warszawie w ramach wdzięczności za 
pomoc w odnalezieniu i odebraniu zaginionych obrazów wybrany przez Muzeum obraz, 
a mianowicie Jana Matejki Chmielnicki pod Lwowem93.

Ponadto w protokole wymienione są rozpoznane obrazy, ale nie zawiera on 
czterech wydanych Rotwandowi 7 listopada, natomiast zapisy o sześciu obrazach 
wydanych 29 listopada 1946 roku zostały przekreślone. Pozostałe wymienione 
w tym dokumencie dzieła, poza obrazami odebranymi i jednym podarowanym, 
miały stanowić depozyt Andrzeja Rotwanda w MNW, podlegając zwrotowi na 

88 Teczka Rotwand, protokół z 30 października 1946 roku.
89 Ibidem, protokół zdawczo-odbiorczy z 7 listopada 1946 roku.
90 Ibidem.
91 Ibidem, dokument z 28 listopada 1946 roku Lista obrazów Rotwanda w magazynie.
92 Ibidem, protokół zdawczo-odbiorczy z 29 listopada 1946 roku (na dokumencie występuje błędna 

data 29.09 bez roku, jednak powinno być 29.11 – por. potwierdzenie obecności obrazów w ma-
gazynie 28 listopada 1946 roku).

93 Informacja ta jest podana odręcznie, ponieważ wybór został dokonany po decyzji kustosza 
Jerzego  Sienkiewicza, w grę wchodził jeszcze ewentualnie obraz Malczewskiego Śmierć Ellenai.
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każde żądanie właściciela94. Obrazy znajdujące się w galerii wyłączone były jed-
nak z tego zapisu. Z oczywistych względów dokument nie zawierał dzieł, które 
zostały rewindykowane z ZSRR w 1956 roku: Abdykacji królowej Bony Szymona 
Buchbindera95 i Wnętrza kościoła Reformatów w Warszawie Marcina Zaleskiego96, 
a także tych, które w późniejszym terminie zostały wyszukane w zbiorze mu-
zeum. W październiku 1947 roku do grupy odnalezionych depozytów dodano 
dwie akwarele Juliusza Kossaka Masztalerz i Polowanie z chartami, publikowane 
w katalogu wystawy Pierwsze czterdziestolecie... jako własność Rotwanda97, które 
przechowywane były zapewne w tekach rysunków przywiezionych w 1939 roku 
z Zachęty. W 1949 roku zidentyfikowano i dopisano do listy depozytów obrazy 
Pobudka Józefa Brandta98 oraz Portret kobiety Aleksandra Kokulara. Obrazy te, rów-
nież rewindykowane z Austrii, wcześniej traktowane były jako mienie opuszczone 
o nieznanym pochodzeniu. Takie dokumenty są nieocenionymi pomocami dla 
dzisiejszych muzealników w prowadzeniu często zawiłych spraw własnościowych. 

Na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej dzieł, które znalazły się w MNW, 
a były prywatną własnością, można jednoznacznie stwierdzić, że do roku 1947 
dyrektor MNW samodzielnie prowadził politykę muzealną dotyczącą zwrotów, 
darów, depozytów. Natomiast od 1948 roku sytuacja zmieniła się radykalnie. I tak 
od właścicieli zaczęto domagać się uzyskania z Okręgowego Urzędu Likwidacyj-
nego zgód na odzyskanie własności. Urząd ten kierował zapytania do muzeum, 
w którym znajdowały się prywatne dzieła sztuki, dotyczące ewentualnych za-
strzeżeń przeciwko wydaniu przedmiotów oraz o poczynione nakłady finansowe. 
Następnie decyzje wydawało Ministerstwo Kultury i Sztuki, zazwyczaj po obfitej 
korespondencji pomiędzy właścicielem, muzeum a Urzędem Likwidacyjnym. 

W sprawie Pobudki Józefa Brandta i Portretu kobiety Aleksandra Kokulara 
dyrekcja MNW nie skierowała zastrzeżeń, co skutkowało wydaniem pozy-
tywnego postanowienia przez Okręgowy Urząd Likwidacyjny99. Dyrekcja 
muzeum, zobligowana resortowymi przepisami, zwróciła się z zapytaniem do 
MKiS, czy ze strony Naczelnej Dyrekcji nie ma przeszkód do wydania obrazów. 
Ministerstwo w osobie Naczelnego Dyrektora Muzeów i Ochrony Zabytków, 
powołując się na przepisy dotyczące mienia opuszczonego (sic!), w rozumieniu 
dekretu z 8 marca 1946 roku o majątkach opuszczonych i poniemieckich, odesłało 
właściciela na drogę sądową: 

Stosownie do obowiązujących obecnie przepisów prawnych przywrócenie posiadania 
rzeczy wchodzącej w skład mienia opuszczonego w rozumieniu dekretu z dnia 8 marca 
1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich /Dz.U.R.P. Nr 13 poz. 87/, odbywa 
się w trybie przewidzianym w rozporządzeniu Ministra Skarbu i Z.O. z dnia 23 grudnia 
1948 r. o zakresie działania i organizacji urzędów likwidacyjnych /Dz.U.R.P. Nr 62 poz. 
485/, chyba że zainteresowany wytoczył sprawę sądową. Ponieważ w przypadku ob. Ro-
twand nie wystąpił na drogę sądową, przeto Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Warszawie 
jest jedynie właściwy do wydania orzeczeń co do majątku ob. Rotwanda po uprzednim  

94 Teczka Rotwand. 9 stycznia wydano na tej podstawie Potyczkę Piotra Michałowskiego.
95 MNW, Dział Inwentarzy, Materiały Rewindykacyjne, Rewindykacja z ZSRR, Государственный 

Эрмитаж. Список на 493 произведения живописи переданных Польской Народной 
Республике, 1956, poz. 198. Rewindykowane obrazy oznaczano literą W oraz kolejnym numerem.

96 Ibidem, poz. 207.
97 Teczka Rotwand, dokument odręczny J. Sienkiewicza z 9 października 1947 roku.
98 Ibidem, pismo A. Rotwanda z 31 października 1949 roku.
99 Ibidem. Odpis pisma Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego z 11 marca 1950 roku.



uzyskaniu oświadczenia właściwej władzy zarządza-
jącej tym majątkiem, a więc Ministerstwa Kultury 
i Sztuki [...]. Jednakże Ministerstwu przysługują rosz-
czenia wynikłe z odzyskania, dozoru, konserwacji 
obiektów, których wydania domaga się ob. Rotwand. 
Wysokość tych kosztów [...] mogą być ustalone na 

drodze ugody pomiędzy Ministerstwem a ob. Rotwandem. W tym przypadku zawarcie 
ugody winno być w oświadczeniu Ministerstwa złożonym O.U.L., który wyda wówczas 
orzeczenie o przywrócenie posiadania. Jeżeli ugoda nie została osiągnięta, należy o tym 
zawiadomić O.U.L., o ile ob. Rotwand złożył tym swój wniosek. Jeśli zaś sprawa nie toczy 
się w O.U.L., do rozstrzygnięcia sporu właściwa jest droga sądowa100.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 14 stycznia 1947 roku 
w sprawie rejestracji dzieł sztuki (Dz. U. nr 34 poz. 155), właściciele prywatni zobowiązani 
byli do zarejestrowania swoich kolekcji we właściwych urzędach konserwatorskich. 27 
marca 1950 roku Andrzej Rotwand zarejestrował dziewięć obrazów stanowiących jego 
własność, ale znajdujących się wówczas w depozycie w Muzeum Narodowym, były to 
między innymi: Śmierć Ellenai Malczewskiego i Pobudka Brandta101.

W aktach Komisji Zakupów MNW i MKiS znajdują się dokumenty potwier-
dzające sprzedaż przez Rotwanda następujących obrazów: Portret dziewczynki 
Stanisława Wyspiańskiego102, Sad Władysława Podkowińskiego103, Potok górski 
Ferdynanda Ruszczyca104, a przez jego żonę obrazu Święto trąbek Aleksandra Gie-
rymskiego105. Wyjaśnienia wymaga  procedura dokonywania zakupów w polskich 

100 Ibidem. Pismo Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków MKiS z 23 września 1950 roku.
101 Ibidem. Pismo Urzędu Konserwatorskiego Miasta Stołecznego Warszawy  z 23 marca 1954 roku.
102 AMNW, Akta Komisji Zakupów, kwit nr 1379 z 21 grudnia 1948 roku. Na tym kwicie oprócz obrazów 

Podkowińskiego i Wyspiańskiego odnotowano również obraz Chełmońskiego Wschód księżyca, 
który nie został zakupiony, zwrócony 9 stycznia 1950 roku.

103 AAN, sygn. 3/89, s. 83. Rachunek z 7 lipca 1949 roku.
104 AAN, sygn. 3/91 s. 149. Protokół nr 48 z 22 marca 1950 roku.
105 AMNW, kwit nr 2632 z 24 listopada 1950 roku. Obraz był zaoferowany jeszcze przez A. Rotwanda za 

kwitem 2193, ale został zwrócony w lutym 1950 roku, po czym ponownie zaoferowany przez jego żonę.

Karta urzędu konserwatorskiego, 
sporządzona 27 marca 1950 roku, 
Muzeum Narodowe w Warszawie, 
skan R. Olkowski
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muzeach po drugiej wojnie światowej. W MNW 
zakupami zabytków zajmowało się specjalnie do 
tego powołane Biuro Komisji Zakupów, działające 
już od 6 marca 1945 roku. Komisja Zakupów MNW 
w latach 1947–1956 działała równolegle z Central-
ną Komisją Zakupu Muzealiów (CKZM) utworzoną 
przy Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabyt-
ków (NDMiOZ) MKiS. Komisja została powołana, 
by zajmować się zakupami muzealiów dla wszystkich muzeów w kraju podległych 
MKiS z wyjątkiem MNW i Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. 
Obrazy Wyspiańskiego, Podkowińskiego i Ruszczyca z kolekcji Rotwanda zostały 
zakupione przez CKZM i przekazane do innych muzeów.

Pismo Konserwatora Miasta 
Stołecznego Warszawy z 23 
marca 1954 roku, Muzeum 
Narodowe w Warszawie, 
skan R. Olkowski



Andrzej Rotwand zmarł 1 kwietnia 1951 roku, nie odebrawszy z muzeum de-
pozytu. Jego spadkobierczynią została żona Maria Rotwand106. Jeszcze w 1967 
roku ofiarowała ona muzeum dwa duże obrazy Franciszka Żmurki – Gwiazdę 
betlejemską i Ucztę, które według jej oświadczenia przed wojną miały dekorować 
pomieszczenia Banku Zachodniego, należącego wcześniej do Rotwandów107. 
Maria Rotwand podjęła starania odzyskania kolekcji dopiero po 1989 roku.

W grudniu 1991 roku odebrała z depozytu jej ulubiony, jak twierdziła, ob-
raz Dziewczynka na tle muru Olgi Boznańskiej108. Z Marią Rotwand prowadzone 
były rozmowy na temat pozyskania do zbiorów muzeum pozostałych obrazów  
z  kolekcji. Została zawarta nowa umowa depozytowa na dziewięć obrazów, które 
bezsprzecznie należały do kolekcji Andrzeja Rotwanda109. 

Pani Maria Rotwand wypowiedziała umowę depozytową w roku 2001. Rów-
nież w tym czasie spadkobiercy Zofii Tabęckiej odebrali z Muzeum obrazy. Ko-
lekcja Rotwandów została zakupiona również w tym roku przez firmę Rolmex 
S.A. Z bogatej kolekcji w zbiorach MNW pozostały trzy obrazy ofiarowane przez 
małżeństwo kolekcjonerów: Chmielnicki i Tuhaj-Bej pod Lwowem Jana Matejki110 
oraz Gwiazda betlejemska111 oraz Uczta112 Franciszka Żmurki, a także zakupiony 
w 1951 roku obraz Święto trąbek Aleksandra Gierymskiego113. Następnie w 2009 
roku muzeum udało się pozyskać obraz Jacka Malczewskiego Śmierć Ellenai114, 
eksponowany w MNW na galerii malarstwa polskiego od 1946 roku. Na rynku 
antykwarycznym w 2002 roku pojawił się pochodzący z tej kolekcji obraz Ka-
zimierza Alchimowicza Letni dzień, publikowany w katalogu wystawy Pierwsze 
czterdziestolecie... w 1939 roku jako Matka z dzieckiem115. Być może w następnych 
latach będziemy świadkami odnalezienia innych obrazów z kolekcji Rotwandów, 
dotąd uważanych za zaginione. 

106 Teczka Rotwand.
107 MNW, Dział Inwentarzy, Dary, kwit 5618 z 1 lipca 1967 roku.
108 MNW, Dział Inwentarzy, protokoły zdawczo-odbiorcze, prot. Nr III-694/91.
109 Teczka Rotwand, Umowa III-597/94 z 14 grudnia 1994 roku. Wkrótce dopisano do depozytu 

kolejne cztery obrazy, Umowa III-38/95 z 2 lutego 1995 roku.
110 Numer inwentarza MP 1244 MNW.
111 Numer inwentarza MP 4620 MNW.
112 Numer inwentarza MP 4619 MNW.
113 Numer inwentarza MP 124 MNW.
114 Numer inwentarza MP 5499 MNW.
115 K. Alchimowicz, Letni dzień, 1878, http://www.artvalue.com/auctionresult--alchimowicz-kazimierz-

1840-191-letni-dzien-873058.htm (dostęp 29.10.2015).
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Rotwand’ s collection

Stanislaw Rotwand (1839–1916) was the founder of Rotwand’s Collection. He was a lawyer, 

financier, industrialist and philanthropist. S. Rotwand’s son – Andrzej (1878–1951) and his daughter 

Zofia Tabęcka (1880–1975) were the continuators of the structure of the collection. 

At the beginning of the 20th century, collectors as Stanislaw and Andrzej Rotwand purchased 

the works of art mainly after organised exhibitions through societies and artistic environments. 

Some of the paintings of their collection were lent for many times before the Second World War for 

retrospective exhibitions organized by Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych in Warsaw. When the 

war began, German occupation authorities ordered to transport the works of art from that exhibi-

tion to the National Museum in Warsaw. At the same time Rotwand’s apartment and all the works 

of art in it were seized by Germans as well, they are still treated as war losses. Part of the collection 

was taken away to Fischhorn castle in Zell am See in Austria. They returned to Poland, along with 

the other collections in the result of actions of the recovering cultural assets. In 1945, Andrzej Rot-

wand claimed a list of lost artworks in the Departament of War Losses of the Municipal Authority 

of Warsaw. This list was the base to get part of the collection back from the National Museum in 

Warsaw, but the most valuable part was kept in the NM in Warsaw. 

Translated by Roman Olkowski
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Sławomir Iwasiów
Uniwersytet Szczeciński

W poniższym tekście chciałbym podzielić się uwagami na temat warszta-
tów interpretacyjnych, które dotyczyły wybranych fragmentów powieści Johna 
Grishama pod tytułem Komora (1994), a także pojedynczych scen z adaptacji 
filmowej pod tym samym tytułem.

Bohaterami Komory są Sam Cayhall – skazaniec, rasista, były członek Ku-
-Klux-Klanu, odsiadujący wyrok w celi śmierci za zamordowanie przed trzy-
dziestu laty dwóch żydowskich chłopców, oraz Adam Hall – młody prawnik, 
który podejmuje się obrony Sama i zamierza pomóc mu w pozornie bezna-
dziejnej sytuacji. Nie byłoby w tym układzie nic dziwnego, gdyby nie fakt, że 
Sam jest dziadkiem Adama.

Komora to książka w twórczości autora Firmy (1991) i Raportu pelikana (1992) 
w jakimś sensie przełomowa, ponieważ opublikowana już po międzynarodowym 
sukcesie komercyjnym poprzednich powieści oraz po kasowych i dobrze przy-
jętych przez krytykę ekranizacjach jego prozy – choćby adaptacji dwóch wyżej 
wymienionych powieści z 1993 roku; musiała zatem zmierzyć się ze znacznymi 
oczekiwaniami czytelników. Grisham spełnił, jak sądzę, te oczekiwania z nawiąz-
ką, pisząc historię nie tylko wciągającą, która wypełnia kryteria gatunku dresz-
czowca prawniczego, jak również podsuwając swoim fanom moralno-prawne 
dylematy do rozstrzygnięcia. Czy każdy człowiek, niezależnie od popełnionej 
zbrodni, powinien mieć zagwarantowane równe prawo do sprawiedliwego 
procesu? Czy można obiektywnie bronić członka swojej rodziny? Czy prawda 
ma wiele odcieni?

Poza tym – na co warto zwrócić uwagę już na wstępie – Komora w charaktery-
styczny, nieco metaforyczny sposób podejmuje wątki związane z Holocaustem. 
Oto bowiem tytułowa „komora” (ang. chamber) to nie tylko pomieszczenie – 
swoista „katedra”, w której urzędują amerykańscy strażnicy prawa w budynkach 
sądów – ale także, co zostaje stopniowo odkrywane w kolejnych rozdziałach 
powieści, nawiązanie do nazistowskiego planu wymordowania Żydów i innych 
nacji w komorach gazowych. To jednak nie wszystko – główny bohater oczekuje  

Współczesny thriller 
prawniczy – Komora 
Johna Grishama



na wyrok śmierci, który wykonywany jest w... komorze gazowej. Czy został słusznie 
skazany? Grisham nie stroni od tego rodzaju dylematów nowoczesności, czasem 
nieco zbyt oczywistych, które jakkolwiek bronią się dzięki rozbudowanym i cieka-
wym narracjom, a przede wszystkim – psychologicznie wiarygodnym bohaterom, 
funkcjonującym w zawiłym prawniczym świecie.

Zanim przejdę do krótkiego omówienia wybranych wątków fabularnych lite-
rackiej i filmowej wersji Komory, kilka słów poświęcę metodzie przeprowadzenia 
spotkania – z zastrzeżeniem, że być może ktoś będzie chciał wykorzystać mój 
opis do przygotowania podobnych lub opartych na tych samych zasadach przed-
sięwzięć. Warto bowiem takie warsztaty zrealizować jako lekcję w szkole, warto 
zaprogramować ich przebieg jako część konferencji albo seminarium naukowego, 
można wreszcie – w jeszcze innych okolicznościach, w których interpretowanie 
tekstów kultury odbywa się przy udziale publiczności – wykorzystać warsztatową 
formułę na przykład podczas festiwalu sztuki, konwentu, zlotu fanów itp. Wybra-
łem raczej model bliższy edukacji i nauce, w którym interpretowanie – literatury 
i filmu – jest przeplatane komentarzami, uwagami i wskazówkami metodologicz-
nymi, bibliograficznymi czy biograficznymi. 

Warsztaty dotyczące dreszczowców z akcją osadzoną w świecie prawniczym –  
których Grisham jest twórcą i trudnym do prześcignięcia mistrzem – zrealizowa-
łem w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Zadania, jakie 
postawiłem przed osobami uczestniczącymi w spotkaniu, polegały na lekturze 
wybranych fragmentów prozy i obejrzeniu kilku scen filmowych poprzedzających 
dyskusję na temat gatunku, nawiązań i przesłania zawartego w tych dziełach.

W audytorium przeważali przede wszystkim nauczyciele, wykładowcy akade-
miccy i studenci, z pewnością w jakiejś mierze – tak założyłem wcześniej – zainte-
resowani kulturą popularną. Na sali znalazło się około dwudziestu osób. Obecność 
tego grona z jednej strony mogła wynikać z osobistych preferencji czytelniczych 
czy filmowych, a z drugiej – wiązała się, jak sądzę, z nauczanymi przedmiotami czy 
też realizowanymi na bieżąco programami edukacyjnymi, przede wszystkim szkół 
ponadgimnazjalnych i studiów wyższych, w których wytwory kultury popularnej 
niejednokrotnie bywają zestawiane z klasycznymi problemami współczesnej 
humanistyki. W przeważającej części uczestniczki i uczestnicy znali twórczość 
Grishama, choćby tylko ze słyszenia, pobieżnych lektur lub seansów filmowych, 
co wpłynęło na dynamikę warsztatowych interpretacji.

I właśnie owo zderzenie popkultury i refleksji humanistycznej (kulturoznaw-
stwa, filologii, nauki o mediach) było drugim, nie mniej ważnym powodem, dla 
którego sala instytucji edukacyjno-naukowej okazała się odpowiednim miejscem 
do podjęcia zarysowanej w temacie refleksji. Poza tym, jak wspomniałem, posta-
nowiłem przedstawić wyimki z tekstu Grishama w przekładzie Lecha Żołędziow-
skiego1 na tle scen z filmu pod tym samym tytułem2, który w momencie premiery 
nie zdobył, niestety, dużego uznania wśród publiczności i krytyków, a i po latach 
nie broni się jako osobne dzieło.

Tego typu interpretacja porównawcza ma swoje odzwierciedlenie w meto-
dyce nauczania przedmiotów humanistycznych, głównie na wyższych etapach 
edukacji, włączając w to gimnazjum, liceum i studia. Nie bez przyczyny uznaje się 
bowiem, że uczniowie i studenci lubią rozmawiać o różnych transformacjach, jakie 

1 J. Grisham, Komora, przeł. L. Żołędziowski, Warszawa 2013. Pierwsze polskie wydanie: J. Grisham, 
Komora, przeł. M. Wawrzyńczak, Warszawa 1994.

2 Komora (The Chamber), reż. J. Foley, scen. W. Goldman, Ch. Reese, zdj. I. Baker, USA, 1996, 113 min.
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dzieła sztuki przechodzą na styku rozmaitych dziedzin; lepiej percypują i chyba 
bardziej doceniają próby porównywania sztuki słowa i obrazu. 

Zestawienie literatury i filmu jest przy tym powszechnym, a jednocześnie in-
spirującym zabiegiem metodycznym. Na przykład na lekcji języka polskiego czy 
zajęciach dotyczących kultury (nowoczesnej, popularnej, masowej itp.) można 
pytać o takie zagadnienia, jak: wymieszanie „wysokich” i „niskich” nurtów kultu-
ry, wpływ narracji literackiej na narrację filmową, „zmącenie” gatunków i wiele 
innych. Nie chodzi jednakowoż o to, żeby zastępować lekturę książki projekcją 
filmu, ale o to, żeby oba rodzaje aktywności pokazać obok siebie, tak aby dopeł-
niały się w dogodnych ku temu momentach. Warto na przykład przemyśleć fakt, 
dla szkolnej praktyki szczególnie ważny, znacznego przerabiania scenariuszy 
filmowych względem literackich odpowiedników. Na czym polega w związku 
z tym odmienność sztuki literackiej od sztuki filmowej? Jak działają leksyka oraz 
gramatyka, zarówno w odniesieniu do literatury, jak i filmu? Na ile obie dziedziny 
sztuki wpływają na siebie?3

Książka Komora i jej adaptacja kinowa otwierają możliwość poruszania tego 
rodzaju kwestii, inspirują do stawiania pytań teoretycznych, a być może nawet 
formułowania oryginalnych tez. Wszak to każdy odbiorca – niezależnie od tego, 
czy jest nauczycielem, czy uczniem, studentem, czy wykładowcą – wytwarza 
własną wersję interpretacji danego dzieła. Jak stwierdził Erazm Kuźma, każdy 
interpretator staje się twórcą nowego „tekstu”, w pewnym sensie niezależnego 
od interpretowanego utworu i intencji jego autora4.

Trzeci powód, dla którego osadzenie warsztatów w ZCDN-ie okazało się rele-
wantne, wynikał z problematyki dyskusji, jaką podczas spotkania zainicjo-
waliśmy. Pytaliśmy bowiem – prowadzący i uczestnicy – w jakim stopniu 
współczesna kultura popularna, widziana przez pryzmat konkretnego gatun-
ku (thrillera prawniczego), ma wpływ na wrażliwość, wiedzę i doświadczenia 
odbiorców. Krótko rzecz ujmując, założyliśmy, że popkultura zmienia świato-
poglądy naszych uczniów, naszych studentów, zmienia nas samych, przede 
wszystkim wtedy, kiedy – mimo nierzadko znacznej powierzchowności jej 
wytworów – skłania do roztrząsania moralnych kwestii. Czy zatem szkoła, uniwer-
sytet albo centrum edukacji, jako instytucje gromadzące kapitał wiedzy, ale też 
ośrodki odpowiedzialne za kreowanie opinii społecznej, nie powinny zajmować 
się takimi zagadnieniami? Maciej Parowski, redaktor „Nowej Fantastyki” i twórca 
komiksów, mówił kiedyś w wywiadzie: „Wszystko, co ważne, wiem z popkultury”5. 

Grisham, jako twórca popularnego thrillera prawniczego, niejednokrotnie po-
dejmował trudne problemy z zakresu etyki prawa i moralności, których przedsta-
wienie wymaga nie tylko nie lada umiejętności narracyjnych, ale także klarownego 
światopoglądu. Często na przykład młody prawnik – jak Mitch, bohater Firmy, 
w adaptacji filmowej grany przez Toma Cruise’a – musi podjąć ważną decyzję: 
czy postawić na wierność wyznawanym wartościom, czy zaprzedać duszę kapi-
talizmowi? Interesująca jest w związku z tym biografia autora, ponieważ wyjaśnia 

3 Literatura na temat adaptacji filmowych utworów literackich (przekładu intersemiotycznego) 
jest obszerna. Warto wymienić choćby kilka pozycji: A. Jackiewicz, Niebezpieczne związki litera-
tury i filmu, Warszawa 1971; M. Hopfinger, Adaptacje filmowe utworów literackich: problemy teorii  
i interpretacji, Wrocław 1974; A. Helman, Twórcza zdrada: filmowe adaptacje literatury, Poznań 1998.

4 Zob. E. Kuźma, Spór o wartość i zasadność interpretacji literackiej, „Pamiętnik Literacki” 1989, nr 3, 
s. 3–18.

5 Wszystko, co ważne, wiem z popkultury – rozmowa z Maciejem Parowskim o „Nowej Fantastyce”,  
w: P. Marecki, Pospolite ruszenie. Czasopisma kulturalno-literackie w Polsce po 1989 roku. Rozmowy 
z redaktorami, Kraków 2005, s. 130.



wiele wątpliwości i tajemnic. Skąd autor czerpał, i wciąż czerpie, rozległą wiedzę 
o realiach pracy sędziów, prawników, ławników?

Spotkanie rozpocząłem zatem od krótkiego przypomnienia życiorysu pisarza. 
John Ray Grisham Junior urodził się 8 lutego 1955 roku w stanie Arkansas w rodzi-
nie liberalnych baptystów – jego ojciec był robotnikiem budowlanym i farmerem, 
a matka pełniła rolę pani domu. Grisham – po wielu przeprowadzkach rodziców –  
skończył studia prawnicze na stanowym Uniwersytecie Missisipi, po których 
rozpoczął praktykę prawniczą. Udzielał się również na polu politycznym jako 
demokrata oraz sportowym, grając w drużynie baseballowej i wspierając przez 
wiele lat tę dyscyplinę6.

Nie można jednak przeceniać zdobytej w praktyce wiedzy Grishama. Zresztą, 
jak sam przyznawał, jako pisarz nie zawsze znał dokładnie wszystkie realia. We 
wstępie do Komory stwierdził: 

Sam byłem kiedyś adwokatem i reprezentowałem ludzi oskarżonych o różne przestęp-
stwa. Szczęśliwie nie broniłem nigdy nikogo, kto popełniłby przestępstwo zagrożone karą 
śmierci i został na nią skazany, dzięki czemu nigdy nie musiałem odwiedzać skazańca we 
celi śmierci i robić tego wszystkiego, co robią adwokacji w tej powieści7.

Pod koniec lat osiemdziesiątych, po trzech latach pisania i co najmniej dwóch 
latach poszukiwania wydawcy, ukazała się jego debiutancka powieść Czas zabi-
jania – prawniczy dreszczowiec osadzony w realiach amerykańskiego południa 
i społeczności borykającej się z rasizmem, działalnością Ku-Klux-Klanu i prześlado-
waniami wymierzonymi przeciwko Afroamerykanom. Zanim doszło do publikacji 
w styczniu 1989 roku książka była podobno odrzucana przez redaktorów 28 razy. 

Niewielka liczba pięciu tysięcy kopii pierwszego nakładu Czasu zabijania (jak gło-
si miejska legenda, autor wykupił tysiąc egzemplarzy) nie zniechęciła pisarza, który 
intensywnie pracował nad kolejnymi powieściami. Firma, Raport pelikana i inne 
tytuły szybko uzyskiwały status bestsellerów o łącznych nakładach zbliżonych do 
trzystu milionów egzemplarzy. Grisham z dnia na dzień stał się pisarzem kultowym, 
a jego książki, tłumaczone na wiele języków, inspirowały i wciąż inspirują kolejnych 
hollywoodzkich reżyserów. Adaptacje prozy autora Komory nakręcili między innymi 
tak uznani reżyserzy, jak Sydney Pollack (Firma), Alan Pakula (Raport pelikana) oraz 
Francis Ford Coppola (Zaklinacz deszczu). Z reguły były to duże produkcje, w które 
angażowały się gwiazdy filmowe amerykańskiego kina lat dziewięćdziesiątych, jak 
choćby Tom Cruise, Denzel Washington czy Julia Roberts. Istniała więc duża szansa –  
tak właśnie zakładałem – że uczestniczki i uczestnicy spotkania w ZCDN-ie, jeśli 
nie czytali powieści, widzieli przynajmniej niektóre z tych filmów.

Pomysł na warsztaty, jak wcześniej wspomniałem, był w przybliżeniu taki –  
oprócz wstępnego omówienia pewnych faktów z życia i twórczości Johna Grisha-
ma, postanowiłem poddać pod dyskusję wybrane fragmenty Komory, wzmocnio-
ne analogicznymi scenami/sekwencjami z filmu z 1996 roku, w którym główne 
role zagrali Gene Hackman (Sam Cayhall) oraz Chris O’Donnell (Adam Hall). Za 
dobry przykład uznałem dziewiąty rozdział książki, w którym Adam, podejmując 
się trudnej sprawy Sama, po raz pierwszy spotyka się z nim w celi śmierci. Adam 
przedstawia się Samowi w taki sposób:

6 Zob. John Grisham (hasło), w: Słownik literatury popularnej, red. T. Żabski, Wrocław 2006, s. 193–194. 
Biogram Johna Grishama jest także dostępny na oficjalnej stronie www.jgrisham.com.

7 J. Grisham, Komora, przeł. Lech Z. Żołędziowski, Warszawa 2013, s. 5.
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Sam bez pośpiechu wziął wizytówkę i dokładnie obejrzał z obu stron. Adam przyglądał 
mu się w milczeniu. Palce starego były pomarszczone i żółte od nikotyny. Twarz miał szarą, 
nijaką i tylko kilkudniowy szpakowaty zarost nadawał jej trochę wyrazu. Długie, siwe, 
mocno przetłuszczone włosy były gładko zaczesane do tyłu i Adam od razu uznał, że Sam 
wcale nie wygląda jak na stop-klatkach jego video. Nie był też podobny do mężczyzny 
z ostatnich znanych fotografii, jakie zrobiono w trakcie procesu w 1981 roku. Wyglądał na 
kruchego starca o niezdrowej bladej cerze, z siateczką drobnych zmarszczek wokół oczu 
i czołem pooranym bruzdami zgryzoty. Jedynym przyciągającym wzrok fragmentem jego 
twarzy były oczy – nadal jasnobłękitne i przenikliwe8.

Sądzenie starego człowieka wydaje się z gruntu moralnie rozpęknięte. Czy 
ktoś, kto spędził spory fragment życia w więzieniu, w tym znaczną część wyroku 
odsiedział w celi śmierci, w jakimś sensie nie odpokutował za popełnione czyny? 
Czy tuż przed śmiercią można komuś zagrozić wykonaniem ostatecznego wyro-
ku? Położenie Sama mniej więcej przypomina sytuację nazistów, którzy w czasie 
drugiej wojny światowej bez wahania mordowali Żydów, a po wojnie zrzucili 
mundury i żyjąc w ukryciu, doczekali późnej starości. Pytanie prawnicze i moralne 
brzmi, czy należy ich sądzić, skazywać, osadzać w więzieniach?

Wracając do książki, opis postaci Sama, podczas wstępnego spotkania więźnia 
i adwokata, jest jednocześnie perspektywą Adama, który (tak mu się wydaje) po 
raz pierwszy patrzy na swojego dziadka. Fabularny suspens zastosowany przez Gri-
shama polega na tym, że Adam wie, że Sam jest jego dziadkiem, ale przypuszcza –  
zresztą zupełnie niesłusznie – iż Sam nie podejrzewa istnienia swojego wnuka 
próbującego wybronić go od kary śmierci. Sam Cayhall zdaje sobie jednak sprawę 
z tego, kim jest Adam Hall i jakie ma wobec niego zamiary – od razu go roz-
poznaje, słysząc w głosie wnuka głos swojego od dawna nieżyjącego syna.

W filmie sprawa ma się nieco inaczej niż w książce, choć cała sytuacja 
została odtworzona w miarę wiernie w stosunku do literackiego pierwo-
wzoru. Przede wszystkim w obrazie filmowym pewne wydarzenia zostały 
skondensowane i spotkanie bohaterów następuje znacznie „szybciej” – widz, 
w przeciwieństwie do czytelnika, odnosi wrażenie, że kolejne etapy fabuły postę-
pują gwałtowniej (w książce kryminalna i rodzinna przeszłość Sama została dość 
dokładnie opisana; w filmie poznajemy jedynie jej wyimki). 

Sporo zmieniają również aktorzy, który wcielili się w główne postaci. O ile Chris 
O’Donnell, znany przede wszystkim jako filmowy partner Ala Pacino z Zapachu 
kobiety Martina Bresta (1992), jest zbyt łagodny i z aparycji nieco zbyt naiwny jak na 
powieściowego Adama, który mimo wszystko przejawia pewne oznaki zaciętości, 
o tyle Gene Hackman jako Sam wydaje się, jakby na przekór opisom Grishama, 
zbyt nieustępliwy, zawzięty, wytrzymały (na marginesie warto wspomnieć, że 
pisarzowi nie spodobał się film i zaaprobował jedynie rolę Hackmana). Literac-
ki obraz sugeruje zmęczenie, znużenie, wyczerpanie Sama – zupełnie zresztą 
zrozumiałe i logiczne po latach sądowych procesów oraz pobytu w więzieniu. 
Filmowy Sam jest chyba nazbyt hardy, co może być związane z aparycją i sposo-
bem gry Hackmana, kojarzonego raczej z rolami „twardzieli” (dobrym przykładem 
jest Popeye Doyle z thrillera Williama Friedkina Francuski łącznik). Zwięźle rzecz 
ujmując, to co w powieści wymaga wielu stron opisu i dużej uwagi czytelnika, 
widzowi zostaje pokazane w jednej chwili, w krótkiej scenie, w sekundzie, kiedy 
aktor gra mimiką czy gestem.

8 J. Grisham, Komora, op. cit., s. 116.



Problem polega też na tym, że wszystkie opisy powieściowe – czasem dokład-
ne, ale w przystępny sposób wprowadzające czytelnika w świat amerykańskie-
go wymiaru sprawiedliwości – nie przełożyły się na dynamikę scen filmowych. 
Dlatego film Jamesa Foleya wydaje się nieco nużący i w gruncie rzeczy, mimo 
ciekawych postaci, nudny. W tym sensie oglądanie filmu nie może zastąpić czy-
tania powieści; lektura Komory – w porównaniu do uproszczonego scenariusza 
filmowego, który nie wykorzystuje wszystkich motywów, wątków i opisów – jest 
znacznie korzystniejsza poznawczo. 

Po tym pierwszym spotkaniu głównych bohaterów powieść zamienia się 
w ciągłą walkę Adama o uratowanie Sama z celi śmierci. Trudno byłoby streścić 
wszystkie zabiegi młodego prawnika, które miały doprowadzić do uwolnienia 
jego dziadka – dość powiedzieć, że wielokrotnie pomysły Adama i prawnicze 
fortele, jakie stosuje, nie zdają egzaminu. Sprawa jest tym bardziej dramatyczna, 
że Adam powoli przekonuje się o niewinności Sama. 

W tym momencie warto rozważyć gatunkowe cechy obu dzieł – powieści i filmu –  
które są włączane do nurtu thrillerów prawniczych. Wydaje mi się, że to właściwe 
zaklasyfikowanie, szczególnie z punktu widzenia innych, pokrewnych gatunków, 
przede wszystkim powieści sensacyjnej i kryminału9. Thrillery Grishama – szcze-
gólnie Komora – nie zawsze rozgrywają się na sali sądowej i nie zawsze ich akcja 
toczy się podczas rozpraw (tak jak toczy się w stu procentach w klasycznym filmie 
Dwunastu gniewnych ludzi). Bohaterowie Komory działają raczej poza budynkiem 
sądu, a opisy rozpraw z udziałem sędziów, ławy przysięgłych i prawników są 
w stosunku do całości narracji znikome. Określenie „prawniczy” w odniesieniu do 
gatunku dreszczowca i prozy Grishama jest w związku z tym słuszne, ponieważ 
poszerza nieco fabularne aspekty utworów pisanych przez amerykańskiego au-
tora i nie ogranicza się do prezentowania warunków panujących na sali sądowej.

Ponadto w ostatnich latach wiele książek i filmów – inspirowanych twórczością 
Grishama – rozgrywa się w realiach prawniczych. Należy wspomnieć choćby 
o bardzo dobrych produkcjach filmowych, takich jak Informator Michaela Manna 
(1999) oraz Michael Clayton Tony’ego Gilroya (2007). Pierwszy film to biograficzny 
dramat sądowy o walce z koncernami tytoniowymi, drugi – to sensacyjna historia 
prawnika, który zajmuje się nieczystymi interesami swoich klientów. Bohaterowie 
tych opowieści, podobnie jak Adam oraz inne postaci z książek Grishama, próbują 
rozwikłać problemy natury moralnej. To także jedna z cech thrillera prawniczego, 
który nie ogranicza się do scen napięcia czy zaskakujących zwrotów akcji, ale 
równie często podejmuje zagadnienia uniwersalne, ogólnoludzkie, moralne. 

Pewną liczbę fragmentów powieści Komora Grisham poświęcił właśnie roz-
ważaniom nad losem Sama, czego z oczywistych względów zabrakło w filmie, 
a co można było oddać ewentualnie w postaci dialogów czy gry aktorskiej. Jako 
przykład może posłużyć taki akapit: 

Czasami śmierć wydaje się pożądanym rozwiązaniem. Gdyby ktoś dał Samowi do wyboru: 
śmierć albo życie w celi śmierci, pewnie bez wahania wybrałby komorę gazową. Tyle że 
zawsze jest iskierka nadziei, cień szansy, że gdzieś w nieprzeniknionym labiryncie systemu 
prawnego jego odwołanie wpadnie komuś w oko i decyzja sądu ulegnie zmianie. Każdy 
lokator Bloku śni o cudzie zesłanym z niebios, który odmieni jego los. I to te marzenia 
pomagają przetrwać kolejne rozpaczliwe dni10. 

9 Zob. W. Ostrowski, Thriller (hasło), w: Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda,  
S. Tynecka-Makowska, Kraków 2006, s. 755–760.

10 J. Grisham, Komora, op. cit., s. 243.
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W ten sposób autor buduje napięcie – czytelnik do końca nie podejrzewa roz-
strzygnięcia, przed jakim będzie zmuszony stanąć główny bohater.

Podsumowując, należy stwierdzić, że współczesny thriller prawniczy rozwinął 
się dzięki popularności powieści Johna Grishama, którym towarzyszyły adaptacje 
filmowe równie popularne jak książki. Wspomniałem o wybranych produkcjach 
filmowych, inspirowanych podobnymi historiami, ale i sam Grisham miał zapewne 
zaciągnięty dług u autorów piszących wcześniej w podobnym stylu. Wystarczy 
wymienić klasyczną powieść amerykańskiej autorki Harper Lee Zabić drozda 
(1960), która została zekranizowana dwukrotnie (po raz pierwszy już w 1962 roku). 
Interesującym zagadnienie do rozwinięcia jest zatem to, na ile amerykańskie 
powieści popularne są skrojone na potrzeby adaptacji scenariuszowych? 

Cechy thrillera prawniczego, gatunku, którego głównym przedstawicielem jest 
John Grisham (po angielsku jego twórczość jest określana mianem legal thriller), 
można by zebrać w następujących punktach, opierając się na treści powieści 
Komora i filmu pod tym samym tytułem:

1. Thriller prawniczy ma swoje zarówno literackie, jak i filmowe reprezentacje;
2. Akcja rozgrywa się w realiach profesji prawników, sędziów i innych osób, 

które pracują na rzecz wymiaru sprawiedliwości;
3. Przedstawione wydarzenia dotyczą życia i kultury Stanów Zjednoczonych, 

ze wskazaniem na amerykańskie południe i specyfikę lokalnej społeczności;
4. Język może być specjalistyczny (na przykład w zakresie terminologii), choć 

jest przeważnie dostosowany do poziomu odbiorcy nieprofesjonalnego;
5. Dość często głównym bohaterem (albo jednym z bohaterów) jest młody, 

nierzadko początkujący prawnik, który musi stanąć przed trudnymi wybo-
rami, wymagającymi dokonywania moralnych osądów;

6. Na drugim biegunie powieściowej historii stoi z reguły protagonista, 
który może się okazać kimś zupełnie innym niż mogłoby się wydawać na 
początku;

7. Prawo i prawda nierzadko bywają relatywizowane – świat przedstawiony 
nigdy nie jest czarno-biały, ale przybiera rozmaite odcienie szarości;

8. Momenty prawniczych wywodów, opisów, dialogów czasami są przeplatane 
scenami akcji, które jednak nie dominują w kreowanych opowieściach;

9. Narracja thrillera prawniczego jest przeważnie tak skonstruowana, że do 
końca nie wiadomo, kto jest winny, a kto pozostaje bez winy;

10. Często opisywane są sytuacje charakterystyczne dla profesji prawników, 
między innymi rozprawy sądowe i inne tego typu procedury związane z prawem. 
Dlatego termin „thriller prawniczy” można w niektórych wypadkach zastąpić 
terminem „dramat sądowy” – szczególnie wtedy, gdy większa część akcji roz-
grywa się na sali sądowej. Thriller prawniczy jest pojęciem szerszym, dramat 
sądowy – węższym.

Pomysł Grishama, polegający na przedstawianiu pracy i zmagań prawników, 
zyskał uznanie i do dzisiaj inspiruje twórców na całym świecie. Współczesny thriller 
prawniczy ma swoje realizacje także w Polsce, na przykład w postaci powieści 
Remigiusza Mroza pod tytułem Kasacja, ale także popularnego serialu telewizyj-
nego Prawo Agaty. Jaka będzie przyszłość tego gatunku? W Polsce – wraz z dużą 
popularnością kryminału, który wobec thrillera prawniczego jest swego rodzaju 
formułą nadrzędną – może wzrosnąć zainteresowanie tego rodzaju opowieściami. 
Na świecie bowiem thriller prawniczy ma swoją ustabilizowaną pozycję i trudno 
byłoby wymienić wszystkie książki i filmy będące realizacjami tego gatunku.



Na zakończenie można dodać, że Sam Cayhall spotyka się ze swoim przezna-
czeniem. W powieści zostaje to przedstawione spokojnie. Bohater przygotowywał 
się na ten moment przez lata spędzone w więziennej celi i właściwie niewiele 
może go zaskoczyć. „Koniec nadszedł szybko. Zegar, który w ciągu ostatnich 
dwudziestu czterech godzin zwalniał i chwilami wręcz stawał w miejscu, teraz 
doznał nagłego przyśpieszenia i gnał jak oszalały”11. W filmie ostatnie spotkanie 
widza z Samem trwa trzy, może trzy i pół minuty. Wszystko dzieje się szybko, ale 
w obliczu względnego spokoju postaci granej przez Gene’a Hackmana. Z tej walki, 
angażującej przede wszystkim emocjonalnie, największą naukę wynosi Adam – 
młody prawnik pozbywa się złudzeń o prawdzie i sprawiedliwości.

11 J. Grisham, Komora, op. cit., s. 673.

Contemporary ‘Legal Thriller’: John Grisham’s The Chamber

This article is a brief presentation of a workshop, which was inspired by the work of John Grisham, 

and conducted for a group of teachers, academics, and students. 

In early 90’s Grisham became one of the most recognizable, best-selling authors in history of 

American popular modern-day literature. His famous novels, such as The Firm (1991) or Pelican Brief 

(1992), were set in the professional environment of lawyers, judges, and other individuals involved 

in legal system of the USA. Critics called these fascinating stories, quite rightly, ‘legal thrillers’, and 

Grisham himself set the standards for this literary genre.

The main idea behind the workshop was simple: the group interpreted some excerpts from The 

Chamber (1994) by John Grisham, and then made comparison with some scenes taken from motion 

picture The Chamber (1996), which was directed by James Foley with leading male roles played by 

Gene Hackman and Chris O’Donnell.

Translated by Sławomir Iwasiów
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Krzysztof Lichtblau
Uniwersytet Szczeciński

Wspomnienia Władysława Szpilmana, które w Polsce ukazały się w dwóch wer-
sjach, są podstawą wielu kontrowersji. Chodzi między innymi o spór z Wierą Gran, 
opisany przez Agatę Tuszyńską1, czy inne rozbieżności związane z przekazywa-
niem prawdy, a mające różne nieścisłości. W tym kontekście Henryk Grynberg pisał: 

Ze wspomnień świadków można się wiele dowiedzieć, ale nie ma żadnej gwarancji, 
że opowiadają całą prawdę i tylko prawdę. Na przykład Szpilman twierdzi, że wi-
dział Ukraińców w żółtych mundurach, a narratorka jednego z moich najnowszych 
opowiadań – że żółte mundury nosili Litwini. Świadkowie nie tylko nie pamiętają 
wszystkiego, ale i nie wszystko chcą pamiętać2.

Kwestia wiarygodności jest zawsze powiązana z dyskusją historyków, a refleksja 
dotyczy różnicy pamięci historycznej i indywidualnej. To ustanawia dyskurs o tek-
stach pisanych na bieżąco w czasie historycznym lub tych pisanych z dystansu 
historycznego (i emocjonalnego)3.

Przedmiotem zainteresowania w niniejszej pracy będą jednak inne kontro-
wersje, które w przeciwieństwie do sprawy z Wierą Gran nie trafiły na wokandę 
sądową, a byłyby ku temu powody. Mam na myśli kilkakrotnie już wspominaną 
sprawę autorstwa wspomnień Szpilmana. Przypomnijmy, że pierwsze wydanie, 
zatytułowane Śmierć miasta. Pamiętniki Władysława Szpilmana 1939–1945, ukazało 
się w 1946 roku nakładem Spółdzielni Wydawniczej „Wiedza”. Wcześniej odcinki 
wspomnień ukazywały się w „Przekroju” i nie było wtedy wątpliwości co do ich 
autorstwa, gdyż zatytułowane były jako Pamiętniki Szpilmana, jako ich autor zaś 
figurował Jerzy Waldorff4. 

1 Zob. A. Tuszyńska, Oskarżona: Wiera Gran, Warszawa 2010.
2 H. Grynberg, Kto jest autorem „Pianisty”? (i kilka innych wątpliwości), „Res Publica Nowa” 2001,  nr 9,  

s. 85.
3 Zob. D. Krawczyńska, Literaturoznawstwo wobec piśmiennictwa o Zagładzie, w: Zagłada. Współczesne 

problemy rozumienia i przedstawiania, red. P. Czapliński, E. Domańska, Poznań 2009.
4 M. Urbanek, Waldorff. Ostatni baron Peerelu, Warszawa 2008, s. 155.

Wymazywanie autora/
autorów. Wspomnienia 
Władysława Szpilmana



W pisarstwie holocaustowym spotykamy się z wieloma różnymi podejściami 
do pracy nad spisywaniem wspomnień. Ten przypadek przypomina najbardziej 
praktykę, jaką nad wspomnieniami wykonywali w swoich publikacjach Hanna 
Krall i Henryk Grynberg, którzy ostatecznie sygnowali książki swoimi nazwiska-
mi. Nie dziwi więc fakt, że to właśnie Waldorff spisał wspomnienia przyjaciela. 
Poznali się w 1938 roku na urlopie w Krynicy, gdzie obaj przebywali. Szpilman 
był pracownikiem Polskiego Radia, a Waldorff krytykiem muzycznym5. Po wojnie 
spotkali się w lutym 1945 roku na warszawskiej Pradze w powojennej siedzibie 
Polskiego Radia.

Już wtedy powstały zalążki konfliktu. Waldorff był niezadowolony, że jako 
autor Śmierci miasta przedstawiony jest bohater, a nie rzeczywisty autor, choć 
krytyka doskonale zdawała sobie sprawę, kto odpowiada za publikację. Zmiana 
autora była wynikiem ingerencji wydawnictwa6. Nieznane są powody, dla których 
wydawnictwo postąpiło w ten sposób. Być może powodem ingerencji było to, że 
Śmierci miasta opowiedziana została w pierwszej osobie. Wpisanie Szpilmana jako 
autora było więc potwierdzeniem wiarygodności wspomnień, czyli w pewnym 
sensie zakładało Lejeune’owski pakt autobiograficzny.

Przytoczmy dłuższy fragment z przedmowy Waldorffa, wskazujący na moty-
wację pisarską oraz to, w jaki sposób powstały spisane wspomnienia:

Po jakimś czasie przyjaciel mój zaproponował mi, abym spisał jego pamiętniki z okresu 
wojny. Zgodziłem się na to nie tylko dlatego, że przeżycia Szpilmana były tak bardzo fascy-
nujące, jedyne w swoim rodzaju, jedyne zapewne na świecie. To by mnie nie przyciągnęło 
wystarczająco. Zdawało mi się wszakże i nadal zdaje, że w przeżyciach tego jednego 
człowieka znalazło się miejsce na wszystkie gatunki cierpień, jakimi maltretowali Niemcy 
podbite przez siebie narody. Że opisanie przejść Szpilmana będzie równocześnie jak gdyby 
przekrojem różnorakiej winy niemieckiej i dlatego trzeba, aby pamiętniki zostały napisane.
Pracując nad niniejszą książką, korzystałem częściowo z opowiadań Szpilmana, czę-
ściowo z jego dokładnych notatek. Chciałbym podkreślić, iż nie ma w niej ani jednego 
faktu przeze mnie zmyślonego. Wszystkie są autentyczne, choć mogłoby się wydawać, 
że zostały skomponowane przez zdolnego scenarzystę i reżysera sensacyjnych filmów. 
Pisząc szpilmanowską odyseję, starałem się jedynie przekazać ją czytelnikowi w takiej 
formie literackiej, która by oddała jak najwierniej także i treść emocjonalną opowieści 
mego przyjaciela7.

Na kolejne polskie wydanie musieliśmy czekać aż do 2000 roku, choć w 1998 
roku w Niemczech wspomnienia ukazały się pod tytułem Das wunderbare Über-
leben. Warschauer Erinnerungen 1939–1945 (Cudowne ocalenie. Wspominania 
warszawskie 1939–1945) w przekładzie Karin Wolff, w opracowaniu i z przedmową 
Andrzeja Szpilmana (syna Władysława), posłowiem Wolfa Biermanna oraz dołą-
czonymi wspomnieniami Wilma Hosenfelda8.

Podobnie było z polskim wydaniem z 2000 roku i późniejszymi9. Pianista. 
Warszawskie wspomnienia 1939–1945 – bo taki tytuł otrzymała nowa wersja – był 

5 W. Szpilman, Śmierć miasta, wstęp i opracowanie J. Waldorff, Warszawa 1946, s. 5.
6 M. Urbanek, Waldorff..., op. cit., s. 156.
7 W. Szpilman, Śmierć miasta..., op. cit., s. 7–8.
8 Zob. W. Szpilman, Das wunderbare Überleben. Warschauer Erinnerungen 1939–1945, przeł. K. Wolff, 

Düsseldorf–München 1998.
9 Pianista miał w Polsce kilka wznowień. Poza wydaniem z 2000 roku ukazał się on również w latach 

2001, 2002 i 2008.
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stworzony w tym samym zespole Szpilmana i Biermanna, a także zawierał frag-
menty wspomnień Hosenfelda, których w Śmierci miasta nie było.

Fakt, że wspomnienia Szpilmana nie ukazały się przez ponad 50 lat, mógł wyni-
kać z wielu powodów. Jednym z nich było to, że pianistę uratował Hosenfeld, który 
był przecież niemieckim żołnierzem. W pierwszej wersji, w której przedstawiony 
był Austriak, zostało to zmienione przez cenzurę. Państwo komunistyczne nie 
chciało, by ukazywały się pozytywne postaci Niemców, zwłaszcza z okresu dru-
giej wojny światowej. W Śmierci miasta jest postawione przez Szpilamana pytanie 
do żołnierza, czy jest Niemcem. Ten z oburzeniem odpowiada, że Austriakiem10.

Cenzurze nie odpowiadały również inne fragmenty. Jak pisze Mariusz Urbanek: 

Po latach, w wywiadzie dla „Observera”, Władysław Szpilman powiedział, że Śmierć mia-
sta została wycofana z księgarń, bo komunistyczne władze nie mogły tolerować książki, 
w której znalazły się sceny, jak litewscy i ukraińscy kolaboranci pacyfikowali Warszawę 
wspólnie z hitlerowcami11.

Kolejny powód, dla którego wspomnienia były niewygodne dla ówczesnej wła-
dzy, to los pojedynczego bohatera. W kwietniu 1945 roku Czesław Miłosz i Jerzy 
Andrzejewski pojechali do Łodzi, by spisać wspomnienia Szpilmana i przygotować 
na tej podstawie scenariusz Robinsona warszawskiego. Film co prawda ukazał 
się w 1950 roku, ale z tytułem Miasto nieujarzmione, a jako scenarzyści widnieją 
Jerzy Andrzejewski i Jerzy Zarzycki. Miłosz nie chciał, by pod wersją ostateczną 
widniało jego nazwisko. Jak pisał: „Chodziło o pokazanie samotnego człowieka 
w krajobrazie ruin, w dziczy stworzonej przez ludzi, ale jeszcze bardziej 
niebezpiecznej niż Natura dla Robinsona Crusoe”12. Autor Zniewolonego 
umysłu stwierdza, że koncepcja została zmarnowana przez włączanie do 
scenariusza kolejnych postaci, ponieważ przy okazji jednego bohatera nie 
dało się przedstawić rozwarstwienia społecznego.

Brak wydań wspomnień Szpilmana przez ponad 50 lat nie wynikał praw-
dopodobnie z konfliktu między Szpilmanem a Waldorffem. Ich relacje po 
pierwszym wydaniu uległy ochłodzeniu, ale nie był to ostry konflikt. Sympto-
matyczne jest jednak to, że Waldorff nie wspomina Szpilmana w swojej książce 
Moje lampki oliwne z 1998 roku, w której pojawiają się odniesienia do wielu osób 
świata sztuki. Pamiętajmy przy tym, że obaj mieli różne poglądy – podczas gdy 
Waldorffowi było bliżej do środowisk konserwatywnych, Szpilaman był zięciem 
działacza socjalistycznego Józefa Grzecznarowskiego. Kłótnia między przyjaciół-
mi wybuchła na dobre właśnie po ukazaniu się niemieckiej wersji wspomnień 
i pominięciu Waldorffa jako autora opracowania13. Sprawa trafiła do ZAiKS-u. 
Urbanek pisze: 

W kolejnym liście Marianowicz [ówczesny prezes ZAiKS-u – przyp. K.L.] poinformował, że 
ekspertyza potwierdziła identyczność obu książek, ale brak jest przesłanek, by po latach 
ocenić, na czym polegało opracowanie Waldorffa. W tej sytuacji spór o to, kto i w jakim 
stopniu jest właścicielem praw autorskich do książki, może rozstrzygnąć wyłącznie sąd 
powszechny14.

10 W. Szpilman, Śmierć miasta..., op. cit., s. 193.
11 M. Urbanek, Waldorff..., op. cit., s. 158.
12 Cz. Miłosz, Dwa pożegnania, „Tygodnik Powszechny” 1983,  nr 35.
13 M. Urbanek, Waldorff..., op. cit., s. 159–160.
14 Ibidem, s. 160.



Przyjrzyjmy się teraz, jak nowe wydanie przedstawia Andrzej Szpilman – odpo-
wiedzialny za jego opracowanie. Już na samym początku podkreśla, że jego ojciec 
nie jest pisarzem, lecz muzykiem15. Wskazuje tym samym, dlaczego wspomnienia 
powstawały w opracowaniach. Syn pianisty również odnosi się do autorstwa 
pierwszych wspomnień, gdy we wstępie pisze: 

Ojciec napisał tę książkę zaraz po wojnie, w 1945 roku. Pierwsze jej wydanie ukazało się 
w 1946 roku, okaleczone i okrojone przez cenzurę. Mimo to, jak sądzę, spełniła ona swoje 
zadanie, gdyż pomogła mu otrząsnąć się z koszmaru przeżyć okresu wojny i umożliwiła 
powrót do normalnego życia16.

Dalej dodaje: „Jest to wydanie [z 2000 roku – przyp. K.L.] istotnie zmienione 
i uzupełnione w porównaniu z wersją z 1946 roku”.

Również badacze nie mieli wątpliwości na temat olbrzymiego podobieństwa 
obu dzieł. Grynberg – w już wspomnianym artykule – ma nie tylko wątpliwości 
co do autorstwa, ale również rzetelności świadectwa Szpilmana17. Swoje spostrze-
żenia podsumowuje Jacek Leociak: 

Kogoś, kto dobrze zna Śmierć miasta z 1946 roku, lektura Pianisty wprawi w zdumienie. Po-
równanie obu wydań przynosi bowiem jednoznaczną konstatację: wbrew zapowiedziom 
wydawcy w Pianiście nie ma niczego, czego nie byłoby już w Śmierci miasta. O żadnych 
„istotnych zmianach i uzupełnieniach” nie może być mowy. Wprowadzono natomiast 
głębokie zmiany stylistyczne i leksykalne, dotykające niemal każdego zdania. Po co? 
Przecież stylizowanie na nowo powstałego ponad pół wieku temu świadectwa zaciera 
piętno czasu, w którym powstało18.

Biografista Waldorffa przedstawia jego zdeterminowanie w sprawie walki 
o swoje prawa. Jego prawnik zażądał od Szpilamana połowy zysków z niemiec-
kiego wydania komiksu. Do rozprawy jednak nie doszło. Autorzy umówili się 
na 12 tysięcy marek za zrzeknięcie się wszelkich roszczeń i praw autorskich do 
Śmierci miasta19.

Symptomatyczny w tym kontekście jest fakt, że polska wersja ukazała się 2000 
roku, czyli już po śmierci Waldorffa. Podobnie sprawa wygląda ze sprzedażą 
praw do zekranizowania wspomnień i ukazaniem się filmu w reżyserii Romana 
Polańskiego, co miało miejsce w drugiej połowie 2002 roku.

Z prawnego punktu widzenia fakt pozbycia się praw do utworu nie jest moż-
liwy. Jak stanowi art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych20:

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w cza-
sie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności 
prawo do: 

15 Zob. W. Szpilman, Pianista, wstęp i opracowanie: A. Szpilman, posłowie W. Biermann, Kraków 
2000, s. 5.

16 Ibidem, s. 6.
17 Zob. H. Grynberg, Kto jest autorem „Pianisty”?..., op. cit., s. 84–87.
18 J. Leociak, Zdumiewająca przemiana, „Rzeczpospolita”, 3.01.2001.
19 Zob. M. Urbanek, Waldorff..., op. cit., s. 160.
20 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994, nr 24, poz. 

83.
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1) autorstwa utworu,
2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go 
anonimowo, 
3) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania,
4) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności,
5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Jednak, co ciekawe, to decyzja pierwszego wydawnictwa o zapisaniu na okładce 
jako autora Władysława Szpilmana doprowadziła do skomplikowania tej sytuacji. 
Spowodowane to jest zapisem w art. 8.2 tej ustawy, w którym czytamy, że: 

domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono 
na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w ja-
kikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu.

Nie dziwi więc postanowienie ZAiKS-u, które przedstawione było wcześniej. 
Nie znając dokładnego wkładu Waldorffa w efekt finalny Śmierci miasta, trudno 
zawyrokować, komu te prawa się należą. Wydaje się jednak, że przedstawiona 
powyżej historia i percepcja wspomnień Szpilmana wskazują jednoznacznie na 
udział Waldorffa w ostatecznej wersji publikacji z 1946 roku.

Przyjrzyjmy się w końcu obu opracowaniom. Na początek przedstawię pierw-
szy akapit z początków dwóch pierwszych rozdziałów. Śmierć miasta rozpoczyna 
się tak: 

 
Tego 31 sierpnia 1939 roku wszyscy w Warszawie byli już pewni, że wojny z Niem-
cami nie da się uniknąć. Tylko niepoprawni optymiście łudzili się jeszcze, że Hitler 
w ostatniej chwili wystraszy się zdecydowanej postawy Polski. U innych optymizm 
przejawiał się raczej podświadomie jako oportunizm: wewnętrzna, nielogiczna 
wiara w to, że wojna, chociaż konieczna i już postanowiona, nie wybuchnie od razu, 
odwlecze się do jakiegoś terminu może niezbyt bliskiego i że będzie można jeszcze 
trochę pożyć, skoro życie jest tak przyjemne21.

Następne dni przyniosły, dzięki Bogu, znaczną poprawę w położeniu. Miasto zostało 
ogłoszone twierdzą i dostało komendanta, który wydał odezwę do ludności, wzywającą 
do pozostania na miejscu i gotowania się do obrony. Za Bugiem organizowano przeciw-
natarcie polskich armii, a my tymczasem mieliśmy na Warszawie powstrzymać główne 
siły wroga, zanim nasi nie przyjdą z odsieczą. Zresztą i dokoła Warszawy położenie uległo 
poprawie: pociski niemieckiej artylerii przestały padać na miasto22.

Ten sam fragment w Pianiście brzmi:

31 sierpnia 1939 roku nie było w Warszawie już prawie nikogo, kto byłby zdania, że woj-
ny z Niemcami można jeszcze uniknąć, i tylko niepoprawni optymiści byli przekonani, 
że Hitler przestraszy się nieprzejednanej postawy Polski. Ich optymizm był przejawem 
oportunizmu, wiary pozbawionej wszelkiej logiki, że do wybuchu wojny nie dojdzie i że 
będzie można nadal żyć w spokoju; życie było przecież takie piękne23.

21 W. Szpilman, Śmierć miasta..., op. cit., s. 9.
22 Ibidem, s. 21.
23 W. Szpilman, Pianista..., op. cit., s. 8.



Następne dni przyniosły, dzięki Bogu, znaczną poprawę sytuacji. Miasto ogłoszono fortecą 
i przydzielono mu komendanta, który wydał odezwę do ludności, wzywając w niej do 
pozostania w mieście i przygotowywania się do obrony. Za Bugiem organizowano już 
przeciwnatarcie polskich oddziałów, a naszym zadaniem miało być zatrzymanie głównych 
sił wroga przed Warszawą, dopóki armia nie przygotuje się do przyjścia nam z pomocą. 
Także w samej Warszawie sytuacja się poprawiła: pociski niemieckiej artylerii przestały 
spadać na teren miasta24.

Nie sposób tu mówić o znacznych różnicach. Leociak w komentarzu zwraca 
dokładnie uwagę na wykorzystane w obydwóch opracowaniach słownictwo. 
Badacz pisze:

Jednym z najczęściej retuszowanych słów jest „trup”. W jego miejsce używa się takich wy-
razów jak „zmarły”, „martwe ciało” czy po prostu „ciało”. Nie pojawia się też w nowej wersji 
„umarlak”, zastąpiony „zwłokami”, czyli słowem z zupełnie innego rejestru stylistycznego. 
Trudno dociec, czemu „działacz konspiracyjny” musiał ustąpić „współpracownikowi pod-
ziemia”, dlaczego „sprzymierzeńcy” zmieniani są na „aliantów”, a „zapach chloru” na „fetor 
chloru”. Raz „radziecki” wymienia się na „sowiecki”, innym razem jest odwrotnie i trudno 
doszukać się logiki tych zmian. Za to „pianino” konsekwentnie staje się „fortepianem”. 
Niektóre zmiany deformują czy zacierają sens oryginału. Nazwanie kogoś „socjalistą” za-
stępuje się ogólnikową peryfrazą „człowiek pełen wzniosłych ideałów”. Wyrażenia „ludzie 
z inteligencji” nie można bez uszczerbku dla znaczenia wymienić na „inteligentni ludzie”25.

Tych zmian jest oczywiście więcej. Wskazać możemy jeszcze choćby modyfikację 
„popełzać” na „podczołgać”, czy w kontekście sytuacji Żydów, dla których nie 
było miejsca w getcie – „wyrzuceni” na „stłoczeni”. Bardzo dobrze te „zabiegi 
edytorskie” są widoczne w krótkim fragmencie ostatniego rozdziału. W pierwszej 
wersji brzmi on: „Na wysokości pierwszego piętra leżał na stopniach schodów 
upieczony trup mężczyzny, bez ubrania, które spaliło się na nim, brązowy, po-
twornie obrzękły”26, w nowym wydaniu zaś: „Na wysokości pierwszego piętra 
leżał na schodach spalony trup mężczyzny, w zwęglonym ubraniu, brązowy 
i potwornie napuchnięty”27.

Przede wszystkim więc w Pianiście przyjęto zasadę uwspółcześnienia języka 
zastosowanego we wcześniejszej wersji. Trudno jednak wskazać na jakieś zna-
czące zmiany w samym sensie narracji poza wskazaną już zmianą narodowości 
żołnierza ratującego Szpilmana z Austriaka na Niemca.

Utrzymany jest również porządek narracji, czyli podział na rozdziały. Obie 
publikacje zawierają po 18 rozdziałów i postscriptum. W Pianiście dodatkowo 
znajduje się fragment pamiętnika kapitana Wilma Hosenfelda oraz posłowie Wolfa 
Biermanna zatytułowane Pomost pomiędzy Władysławem Szpilmanem i Wilmem 
Hosenfeldem złożony z 33 części. Nawet tytuły rozdziałów nie uległy znaczącym 
zmianom. Większość z nich pozostała niezmieniona, w niektórych zaszły drobne 
przekształcenia: Pora wariatów i dzieci (rozdz. 6) na Pora dzieci i wariatów, Hej strzelcy 
wraz! (rozdz. 10) na „Hej strzelcy wraz!...”, Nokturn C-moll (rozdz. 18) na Nokturn Cis-
-moll. Zupełnie zmieniono tylko dwa tytuły rozdziałów: Ihr seid Juden? (rozdz. 4)  

24 Ibidem, s. 19.
25 J. Leociak, Zdumiewająca przemiana, op. cit.
26 W. Szpilman, Śmierć miasta..., op. cit., s. 172.
27 W. Szpilman, Pianista..., op. cit., s. 152.
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oraz Wygrany numer (rozdz. 10), które w nowym opracowaniu brzmią: Getto oraz 
Szansa na przeżycie.

Zasadniczą modyfikacją jest tytuł wspomnień. Taki zabieg powoduje przesu-
nięcie punktu ciężkości, który osadzić możemy w trójkącie autobiograficznym 
Małgorzaty Czermińskiej, z bohatera, jakim była Warszawa, i relacjonowanych 
wydarzeń na samą postać Szpilmana. Przede wszystkim jednak wskazuje na 
zasadniczą odmienność tych publikacji.

Zmiany, które wprowadzono, nie mają w większości charakteru uzupełnie-
nia narracji, a powodują zatracenie idiomatyczności języka wspomnień. To, co 
jest jednym z elementów tamtych czasów, zostaje zatracone przez użycie stylu 
„neutralnego” dla czytelnika. Jednak w konsekwencji prowadzi to do tego, że 
dochodzi do negocjowania obrazu z pewnej epoki ze współczesnym obrazem, 
na który znaczący wpływ ma kultura popularna.

Uwspółcześnienie języka powoduje, że rozmywa się postać Szpilmana jako nar-
ratora wspomnień. Traci on swoją specyfikę. Utrzymanie idiomatyczności języka 
Szpilmana mogło udać się Waldorffowi z dwóch powodów. Po pierwsze należeli 
oni do tego samego pokolenia, ale również do podobnych profilowo grup. Praca 
w radiu – bycie kompozytorem i muzykiem z jednej strony oraz zawód krytyka 
muzycznego z drugiej – dawały gwarancję pewnego zrozumienia i zachowa-
nia cech języka prywatnej opowieści. Po drugie chodziło po prostu o przeżycie 
drugiej wojny światowej i Zagłady, co było w jakimś stopniu gwarantem empatii 
w stosunku do wzajemnych doświadczeń. W mniejszym stopniu chodzi tu więc 
o sens samej opowieści, która jest w zasadzie taka sama. Podstawę stanowi zaś 
ocalenie postaci Szpilmana jako świadka, z jego perspektywą doświadczenia, 
która zamyka się poniekąd w języku. 

Jacek Leociak twierdzi, że konieczne jest wydanie Śmierci miasta w pier-
wotnej wersji. Badacz pisze: 

Jeśli mamy traktować tę opowieść jako dokumentalne świadectwo osobistego 
doświadczenia, to niewątpliwie jego zapis najwierniej utrwala Śmierć miasta. Skoro 
Pianista nie jest „pełną wersją” i wcale nie przywraca reklamowanych szeroko „rozległych 
ingerencji cenzury”, powinien – jak sądzę – zostać powtórnie wydany w swojej pierwotnej 
szacie językowej, którą zawdzięcza tak wytrawnemu styliście jak Jerzy Waldorff28.

Ten postulat wydaje się zasadny z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, 
że nowa edycja powoduje nieprzejrzystość kategorii paktu autobiograficznego. 
Najlepszym rozwiązaniem byłby kompromis pomiędzy tymi dwoma rozwiąza-
niami, który polegałby na sformułowaniu wersji wykorzystującej idiomatyczność 
języka ze Śmierci miasta i elementów poprawionych, czyli luk i zmian cenzorskich 
zawartych w nowym wydaniu. 

28 Ibidem.



Erasing the Author/Authors. Władysław Szpilman’s Memories

This article analyses two editions of Władysław Szpilman’s memoirs. The first edition, entitled 

Śmierć Miasta. Pamiętniki Władysława Szpilmana 1939–1945 (The Death of a City. Diaries of Władysław 

Szpilman 1939–1945), was published in 1946. Although Szpilman was named the author of the pub-

lication, the authorship should be ascribed to Jerzy Waldorff, who wrote down the memoirs, but 

was listed as their editor. The next edition, entitled Pianista (The Pianist), was published in 2000. This 

time Andrzej Szpilman, the composer’s son, was the author. Despite the fact that at the very begin-

ning of the book the reader is informed that the two editions differ significantly, the two versions 

of the memoir are, in fact, very similar, not only on the factual layer, but also language used, which 

indicates that it was inspired by the first edition. The article analyses this problem on several layers. 

It focuses on both the author’s rights to the memoirs and a shift in Szpilman’s idiomatic language.

Translated by Krzysztof Lichtblau
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Piotr Piluk

Fotografii często przypisywane są role wzmacniania lub utrwalania pamięci 
oraz odzwierciedlania rzeczywistości. Poniekąd słusznie, choć nie są to jej jedyne 
funkcje i być może nie najważniejsze. Jaki cel ma w gruncie rzeczy fotografowanie 
śladów żydowskich w śląskich miastach? Na pewno jest to świadomy wybór 
motywów odnoszących się do przeszłości, którego dokonuje fotograf. Aby 
ów wybór był możliwy, potrzebne jest wcześniejsze przygotowanie polega-
jące na zdobyciu wiedzy o miejscach związanych z obecnością Żydów. Z per-
spektywy żydowskiej relikty kultury Żydów niemieckich w Polsce – szcze-
gólnie te z XIX wieku – wydają się mało żydowskie za sprawą wielkiego zbli-
żenia z kulturą niemiecką. Z perspektywy polskiej są one podwójnie obce –  
przez swoją żydowskość i niemieckość. Przypuszczalnie takie ujęcie stanowi 
uproszczenie, ilustruje jednak znikome lub żadne zainteresowanie tymi relikta-
mi wśród polskich Żydów i Polaków w okresie powojennym. Sytuacja ta zaczęła 
się zmieniać w ostatnich latach, a jedną z przyczyn tego procesu jest potrzeba 
lepszego zrozumienia przeszłości miast współtworzonych przez różne grupy 
narodowe, zarówno Żydów, jak i Niemców.

Górny i Dolny Śląsk przez wieki wykształciły własną, odrębną tożsamość kultu-
rową, którą można porównać do mozaiki. Zauważalny wpływ na region wywarła 
również społeczność żydowska zamieszkująca tu od średniowiecza. Jej największy 
rozkwit przypadł na XIX wiek. Zjawisko to nie ma jednak kontynuacji, co spowo-
dował przede wszystkim kataklizm drugiej wojny światowej, i dlatego należy 
rozpatrywać je głównie w kategoriach historycznych. 

Jakie znaczenie dla śląskiego pejzażu mają dzisiaj zachowane zabytki żydowskie? 
Niewątpliwie obrazują one silny wpływ kultury niemieckiej na tradycyjną kulturę 
żydowską w XIX wieku, przede wszystkim w okresie istnienia państwa pruskiego. 
Integralnie są związane ze środowiskami miejskimi, co wynika właśnie z miejskiego 
charakteru osadnictwa żydowskiego na przestrzeni dziejów. Bardzo zróżnicowane 
pod względem formy zabytki żydowskie na Śląsku to także ślady dawnej aktyw-
ności społecznej, gospodarczej, kulturowej i religijnej jego mieszkańców. 

Ślady niemieckich Żydów 
na Śląsku z perspektywy 
współczesnej fotografii 
dokumentalnej



Życie społeczności żydowskich w miastach Śląska kształtowało się pod wpły-
wem istotnych zjawisk zachodzących w Berlinie – najpierw stolicy Prus, a później 
zjednoczonych Niemiec. Dziś, po zmianie granic w 1945 roku, będącej następ-
stwem drugiej wojny światowej, być może trudniej jest sobie tego rodzaju relację 
wyobrazić – stolicą był wówczas Berlin, a nie Warszawa. Dziewiętnastowieczny 
Berlin szybko zmierzający ku nowoczesności, któremu w tym kontekście należy 
się baczniej przyjrzeć, był centrum oświecenia żydowskiego (haskali), mocno 
oddziałującym na Europę Środkową i Wschodnią. Konsekwencją haskali była 
emancypacja i asymilacja Żydów w duchu kultury niemieckiej. Dlatego porów-
nanie żydowskich zabytków Berlina i Wrocławia lub innych miast Śląska może 
prowadzić do interesujących spostrzeżeń i wniosków.

Zachowane do dzisiaj dziedzictwo żydowskiej kultury materialnej na Śląsku 
to w istocie nikły refleks społeczności, która je niegdyś stworzyła – jawi się jako 
niezwykle interesujące w skali kraju i bez wątpienia warto poświęcić mu uwagę. 
Różnorodność, walory historyczno-artystyczne oraz duża liczba istniejących 
obiektów czyni je wyjątkowymi. Nasuwa także kolejne pytanie – jak właściwie 
należy zdefiniować relikt czy zabytek żydowski? Szczególnie w obecnych czasach, 
określonych przez politykę Unii Europejskiej w stosunku do mniejszości narodo-
wych i etnicznych – tych od dawna zasiedziałych, a nie powstających naprędce, 
w wyniku niedawnej emigracji. Przy okazji nasuwa to pytanie o kulturową rolę 
Polski w strukturze Unii Europejskiej oraz o wspólną troskę w ramach jednej 
formacji geopolitycznej, która między innymi dba o spuściznę większej części 
naszego kontynentu. Brzmi to może nieco górnolotnie, ale w tym kontekście 
w naszym kraju dokonała się ogromna zmiana światopoglądowa, świadcząca 
o jego otwartości. Choć obecnie znaczenie śladów żydowskich próbują opisywać 
na ogół naukowcy niemający osobistych związków ze środowiskiem Żydów. Efekty 
ich pracy bywają różne. Częstokroć wynikają ze szczerych intencji zbadania roli 
dziedzictwa w historii regionu, ale nie towarzyszy temu, niestety, pogłębiona 
wiedza na ten temat, jak choćby znajomość języka niemieckiego czy hebrajskiego, 
dzięki któremu można lepiej wniknąć w te zagadnienia. 

Obserwacja i rejestracja fotograficzna śladów żydowskich wiąże się również 
z kwestią pamięci. Zupełnie nowym zjawiskiem, zauważalnym w ostatnich latach, 
jest swoista rewitalizacja pamięci – polskiej pamięci o przeszłości i spuściźnie nie-
mieckich Żydów na Śląsku. Całkiem niedawno pojawiły się tablice informacyjne 
lub monumenty pamiątkowe w miejscu zniszczonych synagog w Katowicach, 
Kłodzku, Gliwicach, Opolu i Wrocławiu. Wiele spośród mocno zaniedbanych 
i w minionych latach często umyślnie niszczonych cmentarzy żydowskich otoczo-
no opieką z inicjatywy lokalnych władz lub społeczników i regionalistów. Informa-
cje o żydowskich zabytkach, niekiedy błędne lub powierzchowne, coraz częściej 
pojawiają się w drukowanych przewodnikach, te zaś zamieszczone w internecie 
mają wyłącznie charakter orientacyjny i należy podchodzić do nich ostrożnie.

Rzeczą najważniejszą w wyjaśnianiu współczesnego znaczenia dziedzictwa 
niemieckich Żydów na Śląsku jest to, że Niemcy stały się największą nieodwza-
jemnioną miłością Żydów – za sprawą dyktatury hitlerowskiej, drugiej wojny 
światowej i Zagłady. Dzisiejsza społeczność żydowska w Niemczech – podobnie 
jak na Śląsku – nie stanowi bezpośredniej kontynuacji tej wcześniejszej i nie 
nawiązuje do jej dawnych wzorców. Dlatego właściwie ta spuścizna nie ma bez-
pośrednich spadkobierców.

Zbiór fotografii ukazujących żydowskie dziedzictwo kulturowe na Śląsku po-
wstał w latach 1989–2015. Przedstawia ślady żydowskie w przestrzeniach miejskich,  
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widziane z żydowskiej perspektywy. Na fotografiach nie ma ludzkich postaci, 
co unaocznia pustkę, jaka powstała po Szoa. Współczesne fotografie na nowo 
interpretują i przywołują miejsca na ogół zapomniane. Zdjęcia z jednej strony 
opowiadają o historii czy tradycjach, z drugiej zaś eksponują walory miejsca lub 
obiektu w określonym oświetleniu, tworzącym nastrój i będącym swoistą duszą 
fotografii. Równocześnie jest to opowieść o czymś sprzed wielu lat, której nie 
wszystkie szczegóły są wyostrzone. Fragment zbioru fotografii z projektu Ślady 
obecności, eksponowanego w Muzeum Narodowym w Szczecinie w 2015 roku 
na wystawie Niewyjaśnione dziedzictwo, był wcześniej przedmiotem prezentacji 
w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu (2013) i Centrum Kultury Żydowskiej 
w Krakowie (2014). Projekt jest podsumowaniem jednego z etapów pracy foto-
grafa-dokumentalisty z zamiarem wyjaśnienia odbiorcom niektórych aspektów 
kultury niemieckich Żydów. Działanie to z natury rzeczy jest subiektywne i nie 
służy wyczerpaniu tematu, wręcz przeciwnie – nieustannie go otwiera na nowe 
sensy oraz interpretacje.

Piotr Piluk jest fotografem, publicystą i dokumentalistą realizującym od wielu lat pro-
jekt Ślady obecności, przedstawiający relikty żydowskie w miastach Europy Środkowej 
i Wschodniej. Swoje fotografie w różnych formach prezentował i publikował w Polsce, 
Niemczech, Anglii, Bułgarii, Szwecji, Stanach Zdjednoczonych i na Ukrainie. Jest działa-
czem warszawskiego oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce. 
W 1996 roku otrzymał nagrodę na VII Festiwalu Mediów w Łodzi Człowiek w zagrożeniu 
za cykl artykułów Kronika Dolnośląska, drukowanych w „Słowie Żydowskim”, z któ-
rym współpracował od 1992 roku. Od 2007 roku jest redaktorem działu polskiego 
„Słowa Żydowskiego”, miesięcznika wydawanego przez ZG TSKŻ w Warszawie. Za 
swoje publikacje otrzymał jeszcze kilka innych nagród. Regularnie współpracuje 
z Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie oraz pisze 
dla „Miasteczka Poznań”. W kręgu jego zainteresowań znajduje się jidyszystyka, 
niemcoznawstwo, sztuka XIX i XX wieku. Był dwukrotnym stypendystą YIVO Institute 
for Jewish Research w Nowym Jorku (2002, 2003) i Goethe Institut w Berlinie (2004, 2005). 
W 2010 roku współorganizował konferencję Nowe perspektywy. Niemcy i Żydzi w Polsce po 
1989 roku (w Opolu i Warszawie). Prywatnie jest miłośnikiem Wrocławia i Dolnego Śląska.

Logo projektu Piotra Piluka (TSKŻ Warszawa) z dziedziny fotografii dokumentalnej Ślady obecności. Autor 
wykonuje zdjęcia od 1989 roku, a projekt istnieje pod tą nazwą od 1999 roku.



Berlin. Pomnik Pomordowanych Żydów Europejskich 

(Denkmal für die ermordeten Juden Europas) według 

projektu Petera Eisenmana (amerykańskiego architekta 

pochodzenia żydowskiego). Odsłonięty 10 maja 2005 

roku, zlokalizowany w pobliżu Bramy Brandenburskiej 

i Bundestagu. Fot. P. Piluk (2008) 

Piotr Piluk, Niewyjaśnione dziedzictwo. Ślady niemieckich Żydów na Śląsku, 
kat. wyst., Muzeum Etnograficzne – Oddział Muzeum Narodowego we 
Wrocławiu, 11.2013–03.2014, Warszawa–Wrocław 2013. Wystawa była 
częścią obchodów 75. rocznicy Nocy Kryształowej, zorganizowanych 
przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce (sfinansowana 
przez Alicję Piluk)
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Berlin. Nowa Synagoga (Neue 

Synagoge) z charakterystycz-

nymi kopułami, przy Ora-

nienburgerstrasse. Synagoga 

powstała w latach 1859–1866 

według projektu Eduarda Kno-

blaucha i Friedricha Augusta 

Stülera jako symbol asymilacji 

niemieckich Żydów. Podczas 

pogromu w 1938 roku, Nocy 

Kryształowej, została spalona 

przez bojówki hitlerowskie. 

W NRD stała jako zabezpie-

czona ruina. W latach dziewięć-

dziesiątych XX wieku została 

zrekonstruowana i ponownie 

uroczyście otwarta. Fot. P. Piluk  

(2004)

Dzierżoniów (Reichenbach). 

Biurowiec z przełomu XIX i XX 

wieku przy dawnej fabryce 

włókienniczej rodziny Cohnów. 

Fot. P. Piluk (2015)



Dzierżoniów (Reichenbach). Synagoga z 1875 roku, 

czynna w okresie powojennym aż do lat osiemdzie-

siątych XX wieku. Obecnie jest własnością Fundacji 

Beiteinu Chaj 2004, łącząc funkcję religijną z funkcją 

ośrodka kultury. Fot. P. Piluk (2015)

Jelenia Góra (Hirschberg). Modernistyczny nagro-

bek z lat trzydziestych XX wieku na nowym cmen-

tarzu żydowskim założonym w 1879 roku, formalnie 

zamkniętym w 1974 roku. Fot. P. Piluk (1996)
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Kłodzko (Glatz). Cmentarz żydowski z 1825 roku,  

czynny do 1974 roku. Fot. P. Piluk (2013)



Krapkowice (Krappitz). Cmentarz żydowski z 1824 

roku. Fot. P. Piluk (2009)Legnica (Liegnitz). Macewy z drugiej połowy XIX 

wieku w alei głównej cmentarza żydowskiego 

z 1838 roku, który jest nadal czynny. Fot. P. Piluk 

(1997)
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Legnica (Liegnitz). Neoromań-

ski dom przedpogrzebowy 

z 1877 roku na cmentarzu ży-

dowskim. Fot. P. Piluk (2002)

Legnica (Liegnitz). Dekoracja 

zwieńczenia macewy z dru-

giej połowy XIX wieku, przed-

stawiająca oko boże – symbol 

zaczerpnięty przez niemieckich 

Żydów z protestantyzmu. Fot. 

P. Piluk (2002)



Opole (Oppeln). Stara Synagoga wzniesiona w latach 1840–

1841. Czynna do 1897 roku, czyli do otwarcia Nowej Synagogi, 

zniszczonej później podczas Nocy Kryształowej. Fot. P. Piluk 

(2002)
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Wałbrzych (Walden-

burg). Grobowiec ro-

dziny Thomasów z po-

czątku XX wieku na 

cmentarzu żydowskim 

założonym w 1902 roku, 

który jest nadal czynny. 

Fot. P. Piluk (1996)

Wałbrzych (Walden-

burg). Dom przedpo-

grzebowy z 1902 roku 

na cmentarzu żydow-

skim, który jest nadal 

czynny. Fot. P. Piluk 

(2012)



Wrocław (Breslau). Dawny dom handlowy Louisa Lewy’ego 
Juniora z początku XX wieku, usytuowany przy Rynku, 
zwieńczony charakterystyczną statuetką Hermesa (Mer-
kurego) – antycznego bożka podróżnych i kupców. Fot. 
P. Piluk (2008)
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Wrocław (Breslau). Dawny dom handlowy Petersdorf z 1928 

roku przy ulicy Szewskiej, zaprojektowany przez Ericha Men-

delssohna – niemieckiego architekta doby modernizmu,  

z pochodzenia Żyda. Fot. P. Piluk (2002)



Wrocław (Breslau). Grobowiec rodziny Schlesingerów, powstały 
około 1912 roku, na nowym cmentarzu żydowskim przy ulicy Lot-
niczej. W 2002 roku jego elementy wykonane z marmuru skradziono 
i obecnie nie istnieje. Tablica z inskrypcjami zawierała informacje 
o członkach rodziny deportowanych około 1940 roku do warszaw-
skiego getta. Fot. P. Piluk (1997)
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Wrocław (Breslau). Mauzoleum przemysłowca Maksa 
Kaufmanna (1796–1871) na cmentarzu żydowskim przy 
ulicy Ślężnej. Fot. P. Piluk (2002)



Wrocław (Breslau). Synagoga pod Białym Bocianem 
z 1829 roku podczas prac remontowych. Zaprojek-
towana przez Carla Ferdinanda Langhansa, służyła 
społeczności żydowskiej do 1970 roku. Ponownie 
otwarta po remoncie w 2010 roku. Fot. P. Piluk (2002)

Wrocław (Breslau). Szpital żydowski przy ulicy Wi-
śniowej, wzniesiony w latach 1898–1903 pod nad-
zorem architektów Richarda i Paula Ehrlichów. Fot. 
P. Piluk (2002)
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Ziębice (Münsterberg). Synagoga z 1845 roku, czynna 
do 1968 roku. Fot. P. Piluk (1998)
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