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To, co w Adlojadzie. Ekonomii i kulturze jest najcenniejsze, dotyczy 
obrzeży głównego zagadnienia. Należą do nich uwagi o kanonie 
Zagłady i projekcie rozszerzenia badań nad Zagładą. [...] Związki 
ekonomii z kulturą mają w tym tomie reprezentację filozoficzno- 
-literaturoznawczą i bardziej zwyczajną, związaną z socjologią życia 
codziennego. Ta ostatnia sfera wydaje mi się w książce najciekawsza.

Marta Tomczok
(fragment recenzji)
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W trakcie trzeciej Adlojady (od 18 do 21 marca 2014 roku) zajęliśmy się eko-
nomią. Jej znaczenie w relacjach Polaków i Żydów jest oczywiste. To jedna z naj-
ważniejszych dziedzin, przez którą można odtwarzać związki między grupami 
etnicznymi i narodami, a jednocześnie, gdy chodzi o Polaków i Żydów, jedna 
z najbardziej stabuizowanych.    

Opisywanie relacji międzykulturowych wymaga roztropnego wyboru obsza-
rów życia społecznego, odsłaniających (zarówno w historii, jak i współcześnie) 
w jakimś zgęszczeniu kwestie, które nas zajmują. Jeśli chodzi o ekonomię, trzeba 
wskazać na przykład odpowiednią instytucję pozwalającą ukazać jak najwięcej 
zagadnień i problemów. Historycy ciągle poszukują takich właśnie wyrazi-
stych egzemplifikacji, przez które można wyjawić skomplikowane procesy 
społeczne. Literaturoznawcy są w dobrej sytuacji, gdyż mają w kanonie 
literackim dzieła nieźle wprowadzające nas w cały kompleks spraw estetycz-
nych i kulturowych. Myślę na przykład o Panu Tadeuszu. W naszym poemacie 
narodowym jest między innymi taki opis karczmy Jankiela:

Na stołkach dokoła
Siedziały chłopy, chłopki tudzież szlachta drobna,
Wszyscy rzędem; ekonom sam siedział z osobna.
Po rannej mszy z kaplicy, że była niedziela,
Zabawić się i wypić przyszli do Jankiela.
Przy każdym już szumiała siwą wódką czarka,
Ponad wszystkimi z butlą biegała szynkarka.
W środku arendarz Jankiel, w długim aż do ziemi
Szarafanie, zapiętym haftkami srebrnemi,
Rękę jedną za czarny pas jedwabny wsadził,
Drugą poważnie sobie siwą brodę gładził;
Rzucając wkoło okiem rozkazy wydawał,
Witał wchodzących gości, przy siedzących stawał
Zagajając rozmowę, kłótliwych zagadzał,
Lecz nie służył nikomu: tylko się przechadzał.
Żyd stary i powszechnie znany z poczciwości,
Od lat wielu dzierżawił karczmę, a nikt z włości,
Nikt ze szlachty nie zaniósł nań skargi do dworu1.

1 A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie, oprac. S. Pigoń, Wrocław 1980, s. 210–211.
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Takie obrazy bywają materiałem do przedstawienia związków kultury polskiej 
i żydowskiej w XIX wieku. Karczma dobrze ilustruje ten szczególny związek dwu 
narodów, dwu religii, dwu wspólnot. Oddaje bowiem splot procesów cywiliza-
cyjnych w ówczesnej gospodarce. Była ona nie tylko miejscem, gdzie można coś 
wypić (piwo, nalewkę, wódkę...) i zjeść (kapuśniak, bigos, barszcz...), lecz także 
zajazdem, „bankiem”, miejscem zabawy, ówczesnym centrum wymiany infor-
macji, a także przestrzenią sporów ideowych i religijnych toczonych w wiejskich 
wspólnotach. Jak wiemy z literackich opisów, karczma była centrum ówczesnej 
wsi. Warto dodać, że istotna jest tu postać samego Jankiela. Uznaje się bowiem, 
że to ten bohater rozpoczyna w naszej literaturze inny nurt w przedstawianiu 
Żydów – nie wrogi, lecz braterski (i patriotyczny)2. 

Należy jednak dodać, że w poemacie Mickiewicza świat jest zunifikowany. 
Dziewiętnastowieczna karczma miała bowiem status ambiwalentny. Zbliżała 
narody, które znajdowały się w sytuacji politycznej zależności od innego państwa 
(diaspora żydowska i Polska pod zborami), ale też stanowiła element wywrotowy 
w lokalnej społeczności, ponieważ przez wymianę dóbr oraz informacji naruszała 
ustabilizowany świat wiejskiej społeczności. Trzeba więc zgodzić się z Aleksan-
drem Hertzem, który zauważył: 

Mickiewicz bezspornie w osobie Jankiela uchwycił szereg zasadniczych obiektywnych 
funkcji, jakie były udziałem Żydów polskich. Ale Mickiewicz zupełnie pominął świat ży-
dowski Jankiela, tak samo zresztą jak pominął świat chłopski3. 

 
Tak jak karczma może być instytucją ekonomiczną objaśniającą życie w małej 

społeczności w XIX wieku w Polsce, tak kibuc jest przydatny do rekonstrukcji 
kultury żydowskiej (i izraelskiej) w wieku XX. Tak przynajmniej można sądzić po 
naszej debacie, której przedmiotem była opowieść Jael Neeman Byliśmy przyszło-
ścią4. Książka wydała nam się ciekawa z wielu powodów. Autobiografia Neeman 
jest ważna ze względów historycznych, ponieważ przypomina pewien projekt 
nowoczesności. Kibuc – jak dowodzą socjologowie – jest wytworem modernizmu, 
czyli skomplikowanych procesów społecznych, które umieszcza się zwykle na 
przełomie XIX i XX wieku. Stanowi efekt tendencji pulsujących w świecie zachod-
nim, przede wszystkim nacjonalizmu i socjalizmu, a także fermentu w obrębie 
judaizmu. Najkrócej rzecz ujmując, kibuc u swych początków był odpowiedzią 
nowoczesności na „getto”, a więc na ten stan rzeczy, jaki istniał w wielu krajach 
europejskich. 

Tak więc mamy w książce Neeman zapis pewnego fantazmatu, którego treścią 
było stworzenie „nowego człowieka” na podstawie zestawu antynomicznych 
nieraz idei (politycznych i pedagogicznych). Z jednej strony bowiem kibuc mieścił 
się w tradycji judaistycznej. Neeman jedną z kluczowych kwestii ujmuje tak: „Tę-
sknota części kibucowych dzieci za rodziną, której nie miały, była w istocie tęsknotą 
za ideą, która już wtedy była i do dziś pozostała dla nich niepojęta, powiedzmy, że 
była czymś w rodzaju tęsknoty diaspory żydowskiej za Jerozolimą (s. 8)”. Z drugiej 
strony zaś kibuc ożywiany był ideą równości, która przybierała formę fascynacji 
współczesnymi ideami filozoficznymi i eksperymentami społecznymi: 

2 Zob. hasło „karczma”, w: Słownik folkloru polskiego, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1965, s. 161–163.
3 A. Hertz, Żydzi w kulturze polskiej, przedm. J. Górski, Warszawa 1988, s. 255. Status dziewiętna-

stowiecznej karczmy w obszarze kongresówki ukazuje G. Dynner, Yankel’s Tavern: Jews, Liquor, 
and Life in the Kingdom of Poland, Oxford 2014.

4 J. Neeman, Byliśmy przyszłością, tłum. A. Jawor-Polak, Wołowiec 2012.
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Wspólnota (kibuc) była bytem abstrakcyjnym i wszechobecnym zarazem, była sumą 
wszystkiego, co składa się na szeroko zakrojony eksperyment, którego istotą było życie 
w idealnej rzeczywistości tekstu filozoficznego czy literackiego. Jakby kibuc nie tylko 
przyswoił treści marksistowskie, lecz także z ich filozoficznej składni wywiódł regulacje 
określające stosunki w realnym świecie... (s. 34).

Kiedy analizujemy tę utopię, nie powinniśmy obawiać się zestawiania kategorii, 
które wydają się sprzeczne. Kibuc to projekt lewicowy, rezultat marzeń o spra-
wiedliwości. Był jednak także zanurzony w myśleniu religijnym. Nie może być 
więc zaskakujące skojarzenie pojęć, których używa badaczka życia kibucowego, 
pisząca o „religijnym socjalizmie”. Aryei Fishman  przekonująco dowodzi, że ideały  
kibucowe zasilane były myślą z poszczególnych części Europy5. Mieszkańcy  
kibucu przynosili ze sobą wyobrażenia z krajów, w których dotychczas mieszkali. 
To właśnie z Niemiec pochodzi myśl, że Tora wypełnia się również przez spra-
wiedliwy podział pracy. Co ciekawe, zasada łączenia sprawiedliwości społecznej 
i tradycji religijnej głoszona była przez wybitnego niemieckiego teologa Paula 
Tillicha. Zapewne koncepcja luterańskiego duchownego powstała nie bez związku 
z jego działalnością pasterską (w latach trzydziestych nauczał wśród niemieckich 
robotników). Ale niemiecki filozof i w swoich opracowaniach historycznych inter-
pretował materializm w duchu religijnym. Warto przypomnieć, że wyróżniał trzy 
jego odmiany: metafizyczny, etyczny i historyczny. Ciekawie pisał o materializmie 
etycznym. Jakkolwiek wiązał go z myślą lewicową, widział w nim odruch moralny 
związany z krytyką społeczeństw przemysłowych, w których liczył się tylko zysk6. 
Przypominam koncepcję Tillicha nie tylko dlatego, że odegrał bardzo ważną rolę 
w życiu intelektualnym XX wieku, ale również dlatego, że był „teologiem 
pogranicza”. A nam, mieszkańcom Szczecina, bliska jest idea pograniczno-
ści (geograficznej i kulturowej). Przede wszystkim zaś wracam do Tillicha 
dlatego, że urodził się na dzisiejszych Ziemiach Zachodnich, wczesny okres 
swojego życia spędził w Bad Schönfließ (obecnie Trzcińsko-Zdrój), a do gim-
nazjum uczęszczał do Königsbergu (obecnie Chojna). 

Jednak jest jeszcze coś, co czyni opowieść Neeman dobrym tematem do de-
bat intelektualnych w Polsce. Jeśli szukamy tekstów, które łączyłby treści kultury 
polskiej i izraelskiej, autobiografia Neeman jest przekazem modelowym. Oka-
zuje się bowiem, że wiele rozwiązań, jakie przyjmowano w kibucu, pochodzi 
z Polski. Na przykład regulamin kibucu wzorowany był na kodeksach polskiego 
ruchu skautowskiego. To lepszy wkład niż Węgrów, którzy – jak dowiadujmy się 
z książki – odpowiedzialni są za nałóg palenia papierosów w kibucu: „Wprawdzie 
pojęcie palenia biernego jeszcze wtedy nie istniało, ale nawet gdyby było znane, 
nie mogłoby dotyczyć Węgrów i ich dzieci. Kochaliśmy dym papierosowy i nigdy 
się od niego nie opędzaliśmy” (s. 83). 

Inny zajmujący aspekt książki dotyczy sposobu opowiadania. Trudno nie za-
uważyć takich zdań, jak to: „Mówiliśmy w liczbie mnogiej. Tak się urodziliśmy 
i tak rośliśmy, od szpitala po wieczność. Dziwne, kręte były i są nasze horyzonty. 
Od wyjścia ze szpitala nigdy nie próbowano nas rozdzielić. Przeciwnie – łączono, 
zlepiano, spajano”  (s. 6). Intrygująca jest ta relacja o historii w imieniu zbiorowości. 
Przede wszystkim prowadzonej w imieniu tej podstawowej grupy, z jakich złożone 

5 A. Fishman, Judaism and Collective Life. Self and community in the religious, Routledge 2002.
6 P. Tillich, A History of Christian Thought, from Its Judaic and Hellenistic Origins to Existentialism, New 

York 1978.



były kibuce, a więc ośmiu dziewcząt i ośmiu chłopców. Możemy tu śledzić pro-
ces reprezentacji narracji albo zastanawiać się nad tym, co w tej opowieści jest 
indywidualne, a co zbiorowe; co oficjalne, a co intymne, a także, co jest podstawą 
narracji pisarskiej (Neeman wspomina o kronice, o kibucowej Księdze Jubileuszowej, 
i o poszczególnych osobach, którym pisarka zawdzięcza informacje o przeszłości). 

A przecież książka Neeman opowiada także historię rodziny (biologicznej) 
w wariancie – by tak rzec – eksperymentalnym. Autorka rozprawia o kibucu 
w ogóle, ale też o tym konkretnym, o nazwie Narcyz, w którym spędziła swoje 
dzieciństwo i młodość. I w tym aspekcie generacyjnym jest to autobiografia przej-
mująca. Neeman ma bowiem świadomość, że uczestniczyła w eksperymencie, że 
była poddana mechanizmom, które obmyślano dla jakiegoś konkretnego miejsca 
i wybranej społeczności. 

W książce Neeman zajmujące są jeszcze inne wątki. Byliśmy przyszłością to 
pewien charakterystyczny dzisiaj wzorzec autobiografii. Taki, który przynależy 
do literatury, a jednocześnie, korzystając z sankcji biograficznej, stanowi pewien 
szczególny typ przekazu kulturowego skupiającego w sobie treści: estetyczne, 
psychologiczne, filozoficzne, socjologiczne, a wreszcie ekonomiczne. Nie ma lep-
szego tekstu, aby zachęcać do lektury autobiografii (jako gatunku dyskursywnego).

To tylko wybrane wątki książki Neeman, o których wspominali uczestnicy dys-
kusji w Sali Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego 19 marca 2014 roku. W naszym  
tomie zamieszczamy tekst księdza Andrzeja Draguły (Dłużnicy kibucu-boga)  
stanowiący rozwinięcie jego wypowiedzi panelowej. Lecz o książce mówili także 
inni. Inga Iwasiów zastanawiała się nad kibucową ideą sprawiedliwości, która – 
jak się okazuje – w warunkach instytucji zamkniętej szybko uległa wynaturzeniu. 
Placówka wymyślona tak, aby spełniała marzenia o egalitarnym świecie, sama 
wytwarzała i utrwalała nierówności (na przykład przez wadliwy podział pracy). 
Iwasiów mówiła też o tym, jakie znaczenie w życiu Neeman miał pobyt w kibucu 
(w drodze od wspólnoty do indywidualności) oraz jak na tożsamość dzieci i mło-
dzieży kibucowej wpływało pragnienie posiadania rzeczy. Agnieszka Jawor-Polak, 
tłumaczka książki, przybliżyła biografię pisarki oraz pracę nad autobiografią Ne-
eman. Radziła, co jeszcze przeczytać z kibucowej literatury izraelskiej. Natomiast 
Piotr Weiser, specjalista literatur i kultur Bliskiego Wschodu, opowiadał, czym był 
kibuc jako realizacja idei syjonistycznych (zwłaszcza w latach sześćdziesiątych 
XX wieku), a także opisywał jego rolę w gospodarce Izraela. Wzmiankował także 
o „beletryzacji” w autobiografii Neeman. 

Oczywiście, rozmowa o autobiografii Jael Neeman jest tylko wstępem do re-
fleksji nad izraelską literaturą kibucową. Jakkolwiek nie wszystko, co interesujące 
z tego obszaru piśmiennictwa tłumaczono, to przecież w dobrych oficynach wy-
dawniczych ukazała się proza Amosa Oza czy Zerui Shalev. Są również dostępne, 
pisane przez uczestników ruchu, rozrachunki z ideami i praktyką życia kibuco-
wego. Jedną z najbardziej drapieżnych i ironicznych demitologizacji wiejskiego 
życia izraelskiego zawdzięczamy wybitnemu historykowi Tony’emu Judtowi: 

Dość szybko jednak zrozumiałem, nawet jeśli nie przyznawałem tego otwarcie, jak bardzo 
ograniczony jest kibuc i jego mieszkańcy. Kolektywny samorząd czy egalitarny rozdział 
artykułów trwałych dóbr konsumpcyjnych nie wystarczają, by ludzie stali się bardziej 
subtelni czy bardziej tolerancyjni. Przeciwnie, sprzyjając samozadowoleniu i samolub-
stwu, umacniają one etniczny solipsyzm. Do tej pory pamiętam, jak mnie zaskoczyło, że 
mieszkańcy kibucu tak niewiele wiedzą o świecie zewnętrznym i tak mało się interesują –  
chyba że coś dotyczyło bezpośrednio ich samych albo ich kraju. Zajmowały ich głównie 
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sprawy gospodarstwa, żona bliźniego oraz jego mienie (w obu wypadkach porównywane 
z własnymi)7. 

Uzupełnieniem naszych dociekań o filozofii i gospodarce (kolektywnej) było 
spotkanie z Ori Grotas, mieszkanką współczesnego kibucu Allonim, a w roku ubie-
głym studentką Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Jak wynika z rozmowy 
Urszuli Orlińskiej-Frymus z Ori Grotas, współczesny kibuc izraelski jest trochę inny 
niż ten opisywany przez Neeman. I tu erozji uległ dawny system wychowawczy, 
a kibuc poddany został współczesnym procesom kulturowym i komercjalizacji. 
Ori Grotas mówiła ciekawie:

Kiedyś kibuc był postrzegany jako projekt na przyszłość – teraz bywa określany jako uto-
pijna teoria. Początkowo była to idea połączenia syjonizmu z socjalizmem – najważniejsze 
było kształtowanie świadomości młodych Żydów przybyłych z całego świata, w większości 
noszących traumę Holocaustu. Rady kibuców nauczały o tym, że priorytetem funkcjo-
nowania jest nieposiadanie majątku. Wszyscy musieli mieć równe prawa i obowiązki. 
Pracowali tylko i wyłącznie na dobro kibucowej organizacji. To trochę tak, jakby mieszkać 
w polskich PGR-ach i tam pracować. Upadły, prawda? Skoro w Polsce upadły, to dlaczego 
w Izraelu miałyby trwać? Tak kończy się myślenie utopijne.

W tych słowach zawiera się oficjalna wykładnia roli kibucu w tworzeniu pań-
stwowości Izraela. Znamy ją z wielu innych opracowań. Ale jest w nich także 
świadomość nieuchronności procesów cywilizacyjnych, które wypierają stare 
utopie. Wypowiedź Ori Grotas jest obroną kibucu (choć jej argumentacja, w której 
porównuje izraelski kibuc i polski PGR, wydaje się ryzykowna). Nie można 
również nie zauważyć, że i ta wychowanka eksperymentalnej placówki mówi 
o zmierzchu kibucu z melancholią (podobnie więc jak Neeman).

Dopełnieniem przedsięwzięcia poznawczego, rozumienia kultury przez 
ekonomię, była rozmowa z udziałowcami izraelskiej firmy komputerowej Orad, 
która ma swój oddział w Szczecinie. Z relacji Andrzeja Wojdały i Jarosława 
Wekseja, współtwórców studia wirtualnego, wynika, w jakim stopniu przeszłość 
historyczna i konteksty kulturowe wpływają na prowadzenie działalności gospo-
darczej, również współcześnie. Ale jest to również rozmowa o tym, jaka jest róż-
nica w pojmowaniu autorytetu w świecie biznesowym w Izraelu i Polsce, a także  
o tym, jak sytuacja polityczna wyznacza tryb pracy codziennej. Jarosław Weksej 
wspomina o wpływie doświadczenia współczesnej wojny na Bliskim Wschodzie: 

Duża część obywateli ma doświadczenia frontowe i to ich zdecydowanie różni od nas. 
Żyją w innej rzeczywistości, w ciągłym konflikcie, są nierzadko bezpośrednio dotknięci 
działaniami wojennymi. Na co dzień może tej wojny się nie czuje, ale ona daje o sobie 
znać. Zostawia ślady.

Wyobraźnię uczestników spotkania poruszyła opowieść Andrzeja Wojdały 
o windzie w Izraelu: 

W szabat nie wolno wykonywać żadnej pracy. Pracą jest wszystko, również naciśnięcie 
guzika w windzie. W hotelach, przede wszystkim w tych, które mają wyjątkowo religijnych 
właścicieli, znajdują się w związku z tym windy szabatowe. Od zachodu słońca w piątek, 

7 T. Judt, Pensjonat pamięci, przeł. H. Jankowska, Wołowiec 2012 (tam: Kibuc).



aż do zachodu słońca w sobotę, winda szabatowa jeździ bez przerwy i zatrzymuje się 
na wszystkich piętrach, po kolei. Wystarczy wsiąść, nie ma potrzeby naciskania guzika.  

Ta rozmowa, ciekawa sama w sobie, jest także interesująca jako zarys innego 
przedsięwzięcia – historii firmy z naszego miasta, która przez rozmaite koleje losu 
znalazła swoje miejsce na międzynarodowym rynku wysoko wyspecjalizowanych 
technologii. Jak widzimy, w opowieści takiej znalazłyby się nie tylko sprawy trans-
feru wiedzy, nie tylko, niekiedy sensacyjne, wątki z zakresu konkurencji w obrocie 
wiedzą informatyczną, ale również objaśnienia kontekstów kulturowych. Gdyby 
taka historia firmy powstała, miałbym propozycję tytułu: Jak Kubuś Puchatek 
poznał miasto nad Odrą.

W koncepcji naszego festiwalu mieści się także odnotowywanie ważnych prac 
z zakresu związków kultury polskiej i żydowskiej. W ubiegłorocznym programie 
nie mogliśmy nie umieścić dyskusji nad pierwszą monografią literatury Holocaustu 
w Polsce zatytułowaną Literatura polska wobec Zagłady (1939–1968)8 pod redakcją 
Sławomira Buryły, Doroty Krawczyńskiej i Jacka Leociaka. Książka jest imponują-
cym przedsięwzięciem naukowym. Od lektury tego tomu zaczynają dzisiaj pracę 
nad piśmiennictwem Holocaustu wszyscy ci, którzy chcą coś sensownego o lite-
raturze współczesnej powiedzieć. Przy czym tom jest zarówno fundamentalnym 
opracowaniem pewnego obszaru historii („literatura polskojęzyczna, mająca 
związek z wydarzeniami Zagłady”, s. 12), jak i pewną propozycją związaną z kon-
struowaniem opracowań historycznoliterackich (odejście „od zasady całościowej 
syntezy na rzecz przykładów”, s. 12). O innych zaletach książki, a także planach 
jej redaktorów, pisze Piotr Krupiński w szkicu Świadectwo literatury – literatura 
świadectwa. Zagłada oczyma polskich literaturoznawców. A jednak w dyskusji 
formułowano sugestie, co jeszcze powinno być uwzględnione w takim opraco-
waniu. Tekst Tadeusza Sucharskiego – Kilka refleksji nad „Literaturą polską wobec 
Zagłady”, czyli jak możliwa jest historia literatury doświadczenia totalitarnego –  
to tyle życzliwy komentarz do podręcznika, ile postulat badawczy. Sucharski 
podpowiada redaktorom, o co jeszcze trzeba uzupełnić polskie badania nad 
literaturą Zagłady. O wkładzie badaczy ze Szczecina i Pomorza Zachodniego na 
jednym przykładzie książki Pawła Wolskiego9 pisze Sławomir Buryła w szkicu 
Literatura Holocaustu – w poszukiwaniu nowych ujęć i wokół znanych problemów. 
Badacz zwraca uwagę na sprawę ogólniejszą, związaną z reorientacją polskich 
badań literaturoznawczych:

Rodzime badania nad literaturą Holocaustu mają wciąż krótką historię. Można o nich 
mówić zasadnie dopiero od lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Poezja i proza Holocaustu 
stają się wówczas przedmiotem odrębnych analiz, a samo pojęcie stopniowo wchodzi do 
powszechnego użycia. Powstają też ośrodki i centra naukowe zajmujące się tą tematyką. 
U początku XXI wieku następuje dynamiczny rozwój refleksji nad Zagładą. Zarówno pod 
względem liczby organizowanych konferencji, publikacji, jak i zainteresowania krytyków 
oraz publicystów namysł nad piśmiennictwem polskim podejmującym wątek Holocaustu 
zdaje się nawet nieco przyćmiewać badania nad literaturą drugiej wojny światowej. Mamy 
więc do czynienia – jeśli nie z zupełnym – to częściowym odwróceniem sytuacji, która 
miała miejsce w ostatnich kilkudziesięciu latach.   

8 Literatura polska wobec Zagłady (1939–1968), red. S. Buryła, D. Krawczyńska, J. Leociak, Warszawa 2012.
9 P. Wolski, Tadeusz Borowski – Primo Levi. Przepisywanie literatury Holocaustu, Warszawa 2012.
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Kolejnym tematem adlojadowych spotkań był dziennik Zagłady Marcelego 
Najdera. Dyskutowano o różnych aspektach tekstu wydanego w 2013 roku w opra-
cowaniu Tomasza Najdera10. Wśród rozmaitych zagadnień, jakie podejmowano, 
była również ekonomia. Jednak w szczególnym pojmowaniu. Może je ilustrować 
notatka Marcelego Najdera umieszczona w jego zeszycie wspomnień: 

Śliwiak przez cały czas, gdy nas przechowywał, nie stawiał żadnych warunków finanso-
wych. Stale powtarzał jednak, że gdyby wiedział, że to tak długo będzie się ciągnęło, to 
jednak mimo chęci pomocy Żydom nie ryzykowałby takiego przedsięwzięcia. My sami 
deklarowaliśmy, że po uzyskaniu wolności zrewanżujemy się jemu i jego żonie (s. 42). 

Jak widzimy, w tych słowach skrywa się objaśnienie tytułu książki. Ten fragment 
nie byłby jednak zrozumiały, gdybyśmy nie znali komentarza do edycji dzienników 
syna Marcelego – Tomasza Najdera. Wspomina on o staraniach ojca, by przyznać 
Śliwiakowi medal Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. I dodaje:  „Po Andrzeju 
Śliwiaku noszę moje drugie imię. Na pamiątkę. I w podzięce”11. 

W naszym tomie o dzienniku Zagłady piszą Tatiana Czerska (w artykule „Re-
wanż” Marcelego Najdera jako narracja o ekonomicznych uwarunkowaniach Zagła-
dy) oraz Krzysztof Lichtblau (w szkicu Diarysta, diarystka i redaktor w „Rewanżu” 
Marcelego Najdera). 

Z oczywistych powodów zagadnienia ekonomii interesują filozofów. Mówią 
o tym choćby tytuły trzech zaledwie książek, które odegrały niebagatelną rolę 
w życiu intelektualnym  (i politycznym) Zachodu: Kapitał, Filozofia pieniądza i Etyka 
protestancka a duch kapitalizmu. Twórczość takich myślicieli, jak Marks, Sim-
mel, Weber, była przedmiotem roztrząsań w trakcie panelu filozoficznego. 
Ewa Kochan, zdając sprawę z dzisiejszego ożywienia w teoriach społecznych, 
starała się wydobyć z Marksa potencjał krytyczny. Pytała także o możliwość 
powiązania ziemi i „nieba” w teorii Marksa oraz o człowieka religijnego w kon-
cepcji, która powszechnie uznawana była za ateistyczną. Andrzej Przyłębski 
przedstawił myśl Simmla, zwracając uwagę, że powinna być ona traktowana 
nie tylko w kontekście filozoficznym, ale także w szerszym odniesieniu, teorii kultu-
ry. Poznański naukowiec wspominał także o sytuacji Simmla w swoim środowisku 
intelektualnym. Simmel bardzo długo walczył o uznanie swoich teorii, co wynikało 
zarówno z pewnych cech jego charakteru, jak i z tego, że ówcześnie „pieniądz” nie 
był uznany za temat filozoficzny. Wreszcie, Jaromir Brejdak rozprawiał o Weberze, 
lecz w nawiązaniu do zapomnianej dzisiaj, a popularnej na początku XX wieku, 
koncepcji Wernera Sombrata, który uważał, że to nie protestantyzm, a judaizm 
odegrał podstawową rolę w kształtowaniu zachodniej nowoczesności. Zresztą, 
Weber i Sombart znali się osobiście i przepływ idei między nimi był naturalny. 
W części filozoficznej pojawili się jeszcze inni ważni myśliciele i myślicielki Zacho-
du analizujący podstawy ekonomiczne kultury oraz związki pieniądza i etnosu  
(zob. tekst Nelli Przybylskiej Kobieta i etos pracy według Simone Weil i Edyty Stein). 

Uzupełnieniem konferencji była debata zatytułowana Filozofia i ekonomia, 
z udziałem Stanisława Flejterskiego, Jerzego Kochana i Andrzeja Przyłębskiego, 
którą przygotował i prowadził Jakub Telec. Interesująca ze względu na rozmaite 
związki, jakie łączą dzisiaj te dwie różne dyscypliny akademickie, a zajmująca  
także ze względu na spór, który się ujawnił wśród filozofów. Jerzy Kochan i Andrzej 

10 M. Najder, Rewanż, Warszawa 2013.
11 T. Najder, Od syna, w: M. Najder, Rewanż, op. cit.



Przyłębski opisywali nasz świat powszedni, odwołując się do klasyków filozofii 
z XIX wieku. Mieliśmy więc w Szczecinie (dokładnie w Secesji Café) ciąg dalszy 
kontrowersji w ramach heglizmu, czyli debatę między przedstawicielami lewicy 
i prawicy heglowskiej. 

Osobno trzeba wspomnieć o bloku wystąpień dotyczących sztuki. Nie bez 
znaczenia w tej edycji Adlojady była współpraca z Muzeum Historii Żydów Pol-
skich. Krzysztof Bielawski przedstawił na naszym spotkaniu drogę od pomysłu 
do realizacji muzeum. Mówił także o koncepcji wystaw stałych. Z programem 
ubiegłorocznej Adlojady najlepiej koresponduje jedna z takich ekspozycji: 

Galeria Wyzwania nowoczesności poświęcona jest sytuacji Żydów w okresie rozbiorowym. 
Galeria prezentuje historię rozbiorów i ich skutki dla Żydów, między innymi masowe 
migracje, przemiany związane z rozwojem przemysłu, rosnącą świadomość narodową 
Żydów i ich zaangażowanie w życie polityczne, na przykład w syjonizm.

  W tej części konferencji Dariusz Kacprzak mówił o Autoportretach artystów nie-
mieckiej moderny – kolekcji Siegberta i Hildegard Feldbergów, a Urszula Usakowska- 
-Wolff  przypomniała ważną postać naszej kultury Ernę Rosenstein („Moja noc 
będzie tu i mój dzień” – wspomnienie o Ernie Rosenstein). Przy czym dowiedzieliśmy 
się zarówno o szczegółach biografii Rosenstein (autorka była zaprzyjaźniona 
z artystką), jak i o jej działalności malarskiej, plastycznej, a także (o czym widzie-
liśmy mniej) o jej poezji. To dlatego intrygujące, że Erna Rosenstein pisała pod 
okiem swojego męża, wybitnego krytyka, historyka literatury i tłumacza Artura 
Sandauera. Warto może przypomnieć słowa Sandauera o żonie, jakie umieścił 
w pamiętniku Byłem...: 

W Paryżu 1949 roku związałem się na stałe z malarką Erną Rosenstein, znaną mi już z przed-
wojennego Krakowa i z wojennego Lwowa. Wiele nas dzieliło: ja – z prowincji, ona – z wiel-
kiego miasta: ja – z polskojęzycznych Żydów, ona – z całkowicie spolszczonej rodziny; ja –  
z ludzi ubogich, ona – córka emerytowanego sędziego austriackiego – z rodziny zamożnej. 
Wiele jednak i łączyło – zwłaszcza okupacja, którą spędziliśmy – ja  w ukryciu, ona przemy-
kając się po groźnych ulicach Warszawy. Łączyła przede wszystkim  bezkompromisowość 
w sprawach sztuki. Sekundowała mi przy pisaniu książki O jedności treści i formy, która bez 
niej – bez jej dobroci, ofiarności, bezinteresowności – nie byłaby powstała12. 

Jak widzimy, to tyle karta z autobiografii przedstawiająca okoliczności pozna-
nia, ile mała teoria małżeństwa ludzi sztuki oraz dopisek do historii intelektualnej 
krytyka.   

Spotkania festiwalowe zakończyła dyskusja o książce z poprzedniej edycji 
Adlojady. Debatowano jednak mniej o publikacji, więcej o tym, jak pokazywać 
w przestrzeni miasta sprawy opracowane na seminariach akademickich. Z dwu 
modeli, warsztatowego i eventowego, zgodzono się, że lepszy (dla nas) jest ten 
pierwszy. 

Jerzy Madejski 

12 A. Sandauer, Byłem..., Warszawa 1991, s. 125.
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1Pośród wielu paradoksów, które dogłębnie przenikają nasze myślenie o do-
świadczeniu Zagłady, wyróżnić można regułę sformułowaną ongiś przez Imrego 
Kertésza: „Im więcej mówimy o Holokauście, tym mniej jest zrozumiały”2. Rzecz 
jasna, myśli owej nie sposób traktować prostolinijnie, skrywa się raczej za nią 
konieczność nieustannego kwestionowania tego, co na pozór niewątpliwe, 
a także ostrożne ostrzeżenie przed próbą wyprowadzania sensu z pasma 
wydarzeń, które skutecznie udaremniają jakikolwiek tego rodzaju wysiłek. 
Słowa te są dla nas tym istotniejsze, że rozbrzmiewają niejako z obu brze-
gów granicznego doświadczenia – z otchłani, okolic dna, gdzie nieustannie 
było się narażonym na wzrok Meduzy3, ale też z wnętrza pisarskiego ga-
binetu. Znad biurka, na którym wykuło się jedno z najbardziej przejmują-
cych, a zarazem najmniej oczywistych świadectw Zagłady (wszak mowa w nim 
o „szczęściu obozów koncentracyjnych”), ale nie można przecież zapominać, 
że Kertész to również przenikliwy eseista, który jak mało kto potrafił pisać o... 
pisaniu o Holocauście. Tym samym autor Losu utraconego wprowadzałby nas 
w kolejną przestrzeń, terytorium metarefleksji. 

A ląd to tyleż rozległy, co meandrycznie rozproszony. Jeśli z uwagą przyjrzeć 
się tylko jego polskiej prowincji, okaże się, że nie brak tu historycznoliterackich 
artykułów, rozpraw, monografii, które wnikliwie badałyby twórczość poszczegól-
nego pisarza czy pisarki, wybrany gatunek albo problem, zaskakująco nieliczne 
są za to próby ujęć całościowych4. Z pewnością to nie przypadek. Próbując wy-
jaśnić tę dysproporcję, moglibyśmy powołać się na Przemysława Czaplińskiego, 

1 Niniejszy artykuł stanowi rozszerzoną i znacznie zmodyfikowaną wersję recenzji, która ukaże 
się na łamach czasopisma „Studia Judaica” (2014, nr 2).

2 I. Kertész, Język na wygnaniu, przeł. E. Sobolewska, Warszawa 2004, s. 91.
3 Są to oczywiście aluzje do książki innego z wybitnych pisarzy Holocaustu Prima Leviego zaty-

tułowanej Pogrążeni i ocaleni (przeł. S. Kasprzysiak, Kraków 2007).
4 Wymieńmy tu tylko niektóre: wstęp Ireny Maciejewskiej do antologii Męczeństwo i zagłada Żydów 

w zapisach literatury polskiej, Łódź 1988; Literatura polska wobec Zagłady, red. A. Brodzka-Wald,  
D. Krawczyńska, J. Leociak, Warszawa 2000; Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie?, 
red. M. Głowiński i in., Kraków 2005; A. Ubertowska, Świadectwo – trauma – głos. Literackie 
reprezentacje Holokaustu, Kraków 2007.

Świadectwo literatury – 
literatura świadectwa. 
Zagłada oczyma polskich 
literaturoznawców1 

Piotr Krupiński 



który szkicując mapę wyzwań, jakie dla refleksji o literaturze stanowi Zagłada5, 
podkreślił, że jej nieuchwytna specyfika objawia się również w tym, iż „[n]akazuje 
ona rozstać się z marzeniami o syntezie i z samym myśleniem syntetyzującym”6. 
Jeśli zgodzić się z poznańskim uczonym, odsłoni się przed nami skala trudności 
literaturoznawczego przedsięwzięcia, jakiego podjęli się redaktorzy, nie waham 
się tego powiedzieć, monumentalnej księgi Literatura polska wobec Zagłady (1939–
1968) – pierwszej w polskiej humanistyce monografii tak gruntownie szkicującej 
historyczne tło, początki oraz ewolucję polskiego piśmiennictwa holocaustowego. 

Notabene prezentowany tu tom stanowi – jak zapewniają redaktorzy – fragment 
dużo większego badawczego projektu. Choć kresem rozwiniętej w książce narracji 
historycznoliterackiej nominalnie jest rok 1968, w istocie zatrzymuje się ona tuż 
przed progiem tej przełomowej daty. Jak dowiadujemy się jednak ze Słowa od re-
daktorów, druga połowa lat sześćdziesiątych, w tym oczywiście Marzec ’68, otwiera 
kolejny etap tego wieloletniego badawczego przedsięwzięcia, którego efekty osta-
tecznie mają zyskać kształt trzytomowej syntezy monograficznej pt. Reprezentacje 
Zagłady w kulturze polskiej. Dzieło to – stanowiące tematyczną i chronologiczną 
kontynuację recenzowanej tu monografii – wzbogaci ją o kolejne dekady, aż po 
czasy najbardziej nam współczesne. Co istotne, znacznie poszerzy się również pole 
poszukiwań – oprócz szeroko pojętej literatury (tym razem uzupełnionej o ese-
istykę, piśmiennictwo emigracyjne czy teksty w jidysz), badacze planują poddać 
uważnemu oglądowi także film (fabularny i dokumentalny), fotografię, teatr oraz 
sztuki plastyczne. W kolejnych tomach znaleźć ma się omówienie Holocaustu 
w kulturze popularnej oraz w nowych mediach, a osobne miejsce ma zająć próba 
metarefleksji – rekapitulacja teoretycznych stanowisk wobec wielości sposobów 
wyrazu doświadczenia Shoah. Śmiałość tych planów dobitnie nam pokazuje, że 
polskie studia nad Zagładą wyraźnie okrzepły jako dyscyplina, dzięki czemu mamy 
możność obcowania z jednym z najbardziej ambitnych projektów współczesnej 
polskiej humanistyki. Wróćmy jednak do księgi, która szczęśliwie już istnieje.

By dzieło, o którym traktuje ten szkic, mogło się zmaterializować, jego pomy-
słodawcy z pewnością musieli odpowiedzieć sobie na kilka fundamentalnych 
pytań, nie tylko metodologicznej natury. Niewątpliwie jedną z przyczyn, która 
sprawiła, że polskie literaturoznawstwo pragnące mówić o piśmiennictwie do-
świadczenia Zagłady grawitowało dotąd raczej ku mikroujęciom, był bibliogra-
ficzny ogrom, z jakim należałoby się zmierzyć. Liczba tekstów składających się 
na ten wielopiętrowy i wraz z upływającymi dekadami wciąż rozrastający się 
biblioteczny labirynt – a myślę tu zarówno o tak zwanej bibliografii podmiotowej, 
jak i przedmiotowej, obejmujących całe spektrum dyskursów humanistycznych 
(historię, psychologię, socjologię, filozofię, politologię, antropologię, a pewnie 
i wiele innych) – z pewnością dalece wykracza poza próg percepcyjnych moż-
liwości pojedynczego badacza czy badaczki. Interpretatorowi, który samotnie 
przemierzałby tę tekstową połać, łatwiej byłoby dostrzec pojedyncze drzewa 
niż horyzont lasu, tymczasem intencją niespiesznego hermeneuty winno być 
raczej równoczesne podtrzymywanie obu tych perspektyw, tak by jednocześnie 
zobaczyć las, drzewa, poszczególne słoje oraz kiełkujące ziarno. W wypadku 
piśmiennictwa Zagłady, przez które redaktorzy tomu rozumieją „każdą próbę 
nadania literackiej formy doświadczeniu wymykającemu się słowu”7, tak pojęta 

5 Zob. P. Czapliński, Zagłada jako wyzywanie dla refleksji o literaturze, „Teksty Drugie” 2004, nr 5.
6 Ibidem, s. 9.
7 Literatura polska wobec Zagłady (1939–1968), red. S. Buryła, D. Krawczyńska, J. Leociak, Warszawa 

2012, s. 18.
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symultaniczność jest czymś niezwykle trudnym, jeśli nie niemożliwym, a mimo 
to po lekturze Literatury polskiej wobec Zagłady towarzyszy nam pewność, że oto 
w naszych dłoniach znalazł się tom, który mając wszelkie walory summy, równo-
cześnie jest zbiorem niezwykle dociekliwych analiz, starających się nie pomijać 
żadnej tekstowej drobiny. 

Być może zatem jednym ze słów kluczy – do „Biblioteki Shoah”8 – które uka-
załoby nam skalę omawianego tu interpretacyjnego przedsięwzięcia, jest wła-
śnie „kwerenda”. Nie chciałbym, żeby to, co teraz zapisuję, zabrzmiało jak nieco 
prostoduszny komplement, ale redakcja tomu oraz jej najbliżsi współpracownicy 
(autorzy poszczególnych rozdziałów, niewątpliwe autorytety w dziedzinie badań 
nad literaturą Holocaustu), rzeczywiście zrobili wiele, abyśmy mieli pewność, że 
nie umknęła im żadna litera, na której swój ślad odcisnęła Zagłada. Przekonują 
o tym odkrywcze, pogłębione interpretacje poszczególnych utworów, ale też 
dużo większych tekstowych całości. Autorzy tych analiz, co warte podkreślenia, 
równie biegle posługują się lunetą – z panoramicznego dystansu ukazując nam 
rozwój i przemiany literatury dokumentu osobistego, poezji czy prozy, której 
tematem jest Holocaust – jak i szkłem powiększającym, dzięki czemu udało się 
im wykreować syntetyczne portrety najwyrazistszych pisarskich osobowości 
polskiej literatury Zagłady. A o zaskakującej różnorodności, wielowarstwowo-
ści polskiego piśmiennictwa zmagającego się z artykulacją holocaustowego 
doświadczenia, dobitnie przekonuje zamieszczony na końcu książki obszerny 
aneks bibliograficzny (który zapewne już wkrótce stanie się impulsem dla kolej-
nych historycznoliterackich szkiców i artykułów). Został on podzielony na cztery  
bloki – w pierwszym z nich znajdziemy autorski wykaz najbardziej znaczących 
pozycji reprezentujących literaturę dokumentu osobistego dotyczącą Za-
głady, w tym wiele świadectw (wspomnień, relacji), które wciąż spoczywają 
w ciemni archiwów (mowa tu przede wszystkim o zbiorach Żydowskiego 
Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma). Kolejne dwie obszerne 
części wspomnianego apendyksu obejmują prozę i poezję (zwróćmy uwagę, 
nie ma tu miejsca na dramat9), a osobne pasmo zajmuje spis periodyków, 
na których podstawie Ewa Koźmińska-Frejlak – w dwóch rozdziałach obej-
mujących osobno czasy wojny i okres po 1945 roku – dokonała analizy dyskursu 
o Zagładzie na łamach prasy. Przebadała ona głównie czasopisma żydowskie 
ukazujące się w getcie warszawskim oraz w czasach powojennych, a także tak 
zwane gadzinówki i polskie czasopisma wydawane podczas drugiej wojny świa-
towej w Związku Radzieckim. 

Nieco paradoksalnie więc – wertując prezentowaną tu księgę niejako od końca –  
dotykalibyśmy zarazem pewnego kompozycyjnego „pęknięcia”, które przebiega 
przez całość wzniesionej przez polskich literaturoznawców imponującej konstruk-
cji. Uwidacznia się ono już w tytule naszego kompendium, a mówiąc precyzyjniej –  
w jego parentetycznej części. Zapewne przesadą byłoby powtórzenie za Nor-
widem, że właśnie nawiasy są tu najistotniejsze, niewątpliwie jednak wystarczy 
uważna egzegeza ujętych w nich dat, by dostrzec, że choć tytuł książki mówi 
o jednej literaturze, ukształtowanej w tkance jednego języka – polszczyzny (teksty 

8 Określenie Przemysława Czaplińskiego. Zob. idem, Zagłada jako wyzwanie..., op. cit., s. 22.
9 To nie przypadek. Spośród rodzajów literackich to właśnie dramat wydał zdecydowanie najmniej 

dzieł dotyczących Zagłady, który to fakt z pewnością zasługiwałby na osobny obszerny artykuł, 
a może nawet książkę (por. G. Niziołek, Polski teatr Zagłady, Warszawa 2013). W prezentowanej tu 
monografii mowa jest bodaj tylko o dwóch egzemplifikacjach dramatu – chodzi o utwory Smocza 
13 Stefanii Zahorskiej (Londyn 1945) oraz Dom pod Oświęcimiem Tadeusza Hołuja (Warszawa 1948). 



w jidysz omawiane będą w kolejnych tomach), to w istocie w trakcie lektury 
obcować będziemy z przejmującym dwugłosem, który współtworzyłyby zapisy 
osób o biegunowo odmiennych doświadczeniach. Narracje ofiar i świadków. 
Narracje Żydów polskich i Polaków żydowskiego pochodzenia oraz tych, którzy 
z mniejszą bądź większą dozą empatii „patrzą na getto”. Dychotomia ta wynika-
łaby bezpośrednio z praw nieubłaganej chronologii. Sięgając, bo jakże inaczej, 
w głąb „czarnych sezonów”, autorzy Literatury polskiej wobec Zagłady z maksy-
malnym pietyzmem – obejmującym zarówno wymowę analizowanych tekstów, 
jak i ich materialny, nierzadko „zraniony” kształt – w pierwszej kolejności musieli 
podjąć się rekonstrukcji relacji autobiograficznych, pozostawionych przez osoby, 
dla których zapisane słowo było najczęściej jedynym możliwym gestem oporu, 
ostatnią szansą na odciśnięcie śladu-świadectwa. 

Lekturze tych egzystencjalnych tropów w całości poświęcony jest rozdział 
dotyczący literatury dokumentu osobistego powstałej podczas okupacji, będący 
znakomitą analizą autorstwa Jacka Leociaka i Marty Janczewskiej. Dodatkowym 
poznawczym atutem tych partii książki jest fakt, że oprócz wprowadzenia czy-
telników w ruchome tekstualne ramy, wtajemniczenia w wielość i różnorodność 
strategii autobiograficznych, które wyłaniają się z analizowanych holocaustowych 
świadectw, autorzy dokonują również, by tak rzec, „obmapywania” rzeczywistości, 
w której twórcom tych zapisów przyszło żyć, wegetować, umierać. Otrzymujemy 
więc swego rodzaju przewodnik po tym nieistniejącym świecie, świecie w wielu 
wypadkach skurczonym do granic kryjówki – stodoły, kopca po kartoflach, szafy. 
W rozdziale tym obok relacji archiwalnych, dzienników czy wspomnień autorów 
mniej znanych bądź zgoła anonimowych, dla których zapisane słowa były pierw-
szym i nierzadko jedynym w życiu przejawem pisarskiej aktywności, natrafimy 
także na teksty kanoniczne, takie jak relacje Emanuela Ringelbluma, Ludwika 
Landaua, Abrahama Lewina, Dawida Sierakowiaka czy niewątpliwe arcydzieło –  
Pamiętnik Janusza Korczaka. Nawiasem mówiąc, gettowy testament autora  
Spowiedzi motyla skrywa w sobie jeden z najbardziej zagadkowych fragmentów 
całego polskiego piśmiennictwa, w Literaturze polskiej wobec Zagłady znajdziemy 
przekonującą próbę rozwiązania owego hermeneutycznego sekretu10. 

Jak nieco wcześniej wspomniałem, niezwykle istotna dla interpretatorów jest 
również materialna strona analizowanych przekazów, będąca sama w sobie formą 
ukrytego świadectwa. W trakcie prezentowanych w książce rozważań z wolna odsła-
niałyby się więc przed nami fragmenty manuskryptów, pokrytych drobnym pismem 
kartek z notatników czy dziecięcych zeszytów, tekstów, które – jak może powiedzia-
łaby Irit Amiel – zostały „osmalone”, co częstokroć rozumieć można metaforycznie, 
ale i dosłownie, jak to się stało choćby w wypadku wydobytych spod gruzów getta 
warszawskiego materiałów określanych mianem Archiwum Ringelbluma. Interpretacji 
tych dokumentów, traktowanych jako „tekst globalny”, a nawet wcielenie osobliwej 
„sylwy” holocaustowej, podjęła się w prezentowanej tu księdze Marta Janczewska. 

Czasy hitlerowskiego terroru mogłyby się zatem jawić jako „wiek dokumentu”. 
Dzienników, pamiętników, listów, kronik, wspomnień... To właśnie dzięki tym „głosom  

10 Myślę tu o równie enigmatycznej, co bulwersującej (!) według niektórych interpretatorów, „mo-
wie programowej Historii” (nota z 27 lipca 1942 roku). Próby rozwikłania tego interpretacyjnego 
węzła podejmuje się w recenzowanym tu tomie Jacek Leociak. Najkrócej mówiąc, skłania się on 
ku wnioskowi, że większość nieporozumień, które narosły wokół tego fragmentu, wynikałaby 
z niewyczuwania przez badaczy różnicy pomiędzy oratio recta a oratio obliqua. Por. P. Mitzner, 
Słowo w zaciemnionym pokoju, w: idem, Biedny język. Szkice o kryzysie słowa i literaturze wojennej, 
Warszawa 2011, s. 137–139.
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w ciemności” udaje nam się – choć na ulotną chwilę – zyskać iluzję bliskiego, 
intymnego niemal kontaktu z tymi, po których nie miał pozostać nawet najdrob-
niejszy ślad. Bo i słowa te – nierzadko spisywane in extremis, a więc w sytuacji 
bezpośredniego zagrożenia życia ich autorów – skazane były na Zagładę, i mimo 
że przetrwały, towarzyszyć nam musi nieustanna świadomość, iż dysponujemy 
zaledwie niewielką częścią opowieści. Pozostałe jej partie skrywałyby się w takich 
miejscach, jak pusta kartka wyrwana ze szkolnego zeszytu, na której urywa się, 
przechowywany w zbiorach Żydowskiego Instytutu Historycznego, dziennik 
kobiety o imieniu Marylka11. Również tak wyrażałaby się pustka po Shoah, nieme 
świadectwo, którego nigdy nie usłyszymy.

Ale świadectwa Zagłady powstałe, jak ujmą to redaktorzy: hic et nunc, przyj-
mowały formę nie tylko dokumentalną, ale i literacką. Inna rzecz, że w wypadku 
holocaustowego piśmiennictwa sterylność owego podziału z łatwością dałoby 
się zakwestionować, wskazując, że pod presją dokumentarności stopniowo za-
cierałyby się różnice pomiędzy literackimi gatunkami, z wolna zanikałby podział 
pomiędzy literaturą fikcjonalną i niefikcjonalną. Z pewnością w najmniejszym 
stopniu reguła ta dotyczy liryki, która przyniosła zdecydowanie najwięcej świa-
dectw Zagłady, spisanych w trakcie okupacyjnej nocy. Jak jednak stara się udo-
wodnić Piotr Matywiecki, autor dwóch rozdziałów stanowiących osobne analizy 
poezji polskiej lat 1939–1945 oraz czasów powojennych, również na lirykę spojrzeć 
można jako na sui generis dokument. Dokument zbolałej świadomości, ale także 
„bezpośrednie świadectwo”. Nie ukrywam, że jest to interpretacyjny koncept, 
który podczas lektury wzbudził we mnie najwięcej wątpliwości. Rzeczywiście 
niekiedy można odnieść wrażenie, że Matywiecki, sam będący przecież cenionym 
poetą, traktuje wiersze jak swego rodzaju przezroczyste pojemniki, futerały, 
z których należałoby jedynie wydobyć skrywającą się na ich dnie obiektyw-
ną treść, w naszym wypadku kolejne obrazy ludobójczego horrendum. Tak 
zaprojektowany model lektury tekstów, jakby nie było lirycznych, sprawia, że 
coś nieuchwytnego musi zaginąć i w moim przekonaniu ginie „w tłumacze-
niu”, w trakcie tego osobliwego przekładu z ciemnej lirycznej mowy na język 
syntezy zaproponowanej przez autora Kamienia granicznego. Dodatkowa 
trudność, problem, którego w tym skromnym szkicu nie sposób rozstrzygnąć, 
wiąże się z etycznymi implikacjami naszego stylu odbioru poezji zmagającej się 
z tym, „o czym nie można ani mówić, ani milczeć”12, choć kwestia ta dotyczy po 
prostu literatury Holocaustu in abstracto. Czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu, utwory 
te poddają się tradycyjnie rozumianej procedurze wartościowania? Czy patrząc 
na nie „okiem estety”, nie zbliżamy się do tej niewidocznej linii, za którą stosow-
ność z wolna podlega erozji? Myśli te nasunęły mi się podczas lektury rozważań 
Matywieckiego, który częstokroć na jednej historycznoliterackiej szali, obok 
epokowych dokonań Jastruna czy Miłosza, kładł twórczość autorów minorum 
gentium. Jak się domyślamy, jedynym spoiwem były w tym wypadku poetyckie 
próby przetworzenia tematu Zagłady.

Zanim wychylimy wskazówki historycznoliterackiego zegara w czasy powo-
jenne, uprzedźmy, że wraz z przesunięciem tym znacząco zmienia się nie tylko 
tekstowy horyzont, ale w nieunikniony sposób modyfikacji ulec musi również 
styl naszej czytelniczej percepcji. Bo jeśli nie sposób nie zgodzić się z twierdze-
niem Doroty Krawczyńskiej mówiącym, że „[z]asadniczym rysem piśmiennictwa  

11 Zob. Patrzyłam na usta... Dziennik z warszawskiego getta, red. P. Weiser, Kraków–Lublin 2008.
12 To oczywiście fragment słynnego wiersza Juliana Przybosia Oświęcim.



poświęconego Zagładzie jest jego nacechowanie moralne – silniejsze niż w przy-
padku jakiejkolwiek innej dziedziny literatury”13, to równocześnie musimy przy-
znać, iż nacechowanie to w nieco innym stopniu dotyczy naszej lektury (a nawet 
procesu redakcji czy... korekty14) tekstów pozostawionych przez ofiary, w innym 
zaś stopniu tych, których autorami są nawet najbardziej empatyczni świadkowie. 
Tym samym natrafialibyśmy w tych rozważaniach na szlak kolejnego paradoksu. 
Choć, jako się rzekło, sposobom literackiej ekspresji doświadczenia Zagłady 
poświęcono tysiące artykułów i książek (wszak wziąć pod uwagę musimy nie 
tylko polską naukę o literaturze), to pytanie nie tak dawno przecież zadane przez 
Davida Roskiesa – „Czym jest literatura Holocaustu?”15 – wydaje się nie tylko 
otwarte, ale być może i z aporetycznej swej natury pozbawione odpowiedzi. 
Próbując zmierzyć się z nim już po lekturze prezentowanego tu imponującego 
tomu, stanowiącego nie tylko „gruntowną syntezę różnych form zapisu doświad-
czenia Zagłady”16, ale również swego rodzaju summę teoretycznej autorefleksji 
(widomy znak, że subdyscyplina, reprezentowana przez autorów książki, najwy-
raźniej dotarła właśnie do punktu, w którym można, a nawet należy pozwolić 
sobie na próbę bilansu), wskazać musielibyśmy na kluczowe rozwarstwienie, 
heterogeniczność o niezwykle istotnych konsekwencjach również dla moralnych 
uwarunkowań naszej lektury. 

A więc zastanawiając się nad wyodrębnieniem literatury Holocaustu spośród 
wielu innych odmian piśmiennictwa, poszukując jej specyfiki, której pozbawione 
byłyby pozostałe literackie nurty (zwłaszcza te, które dotyczyłyby doświadczenia 
wojny czy ludobójstwa), intuicyjnie wyczuwamy, że nie da się sytuować w jednym 
kręgu świadectw – tekstów będących zapisami osób, które zostały skazane na 
Zagładę i dla których słowo było najczęściej jedyną szansą na odciśnięcie egzy-
stencjalnego śladu, a także utworów napisanych w głównej mierze już po wojnie, 
stanowiących mniej lub bardziej bezpośrednią próbę artystycznego przetworze-
nia Holocaustu, a nawet ulegających pokusie jego fikcjonalizacji. Choć na obu tych 
odmianach literackiej ekspresji ślad swój odcisnęła Zagłada, słusznie uważamy, 
że są to zjawiska niewspółmierne, które należałoby wyraziście rozgraniczyć, i tak 
właśnie dzieje się w omawianym tu tomie. W jakiejś mierze o tym wewnętrznym 
podziale komunikuje już okładka naszego dzieła, na której zaobserwować mo-
żemy osobliwy koncept graficzny. Zapis tytułu skomponowano bowiem w ten 
sposób (znacznie mniejszą czcionką wypisując słowo „wobec”), by równocześnie 
wyłaniała się spoza niego kolejna formuła: Literatura polska Zagłady. Nawet jeśli 
konsekwencje tej gry znaczeń były przez twórców nie do końca zamierzone17, 
dobrze oddają one podział, jakiego nie da się uniknąć, myśląc o jakże niejed-
norodnych przecież formach zapisu holocaustowego doświadczenia. Teksty te 
układałyby się w dwie odrębne konstelacje – literaturę Zagłady oraz literaturę 

13 Literatura polska wobec Zagłady, op. cit., s. 20.
14 Pewne wątpliwości wzbudzać może na przykład fakt kilkukrotnego użycia przez korektorów 

łacińskiego słówka „sic” i to wraz ze znakiem wykrzyknienia (vide s. 132), wobec rzeczywiście 
odbiegających od wzoru gramatycznej doskonałości fragmentów dziennika Feli Fischbein, 
młodej Żydówki ukrywającej się podczas wojny nieopodal Krosna. Czy taki gest nie jawi się jako 
niezamierzenie ironiczny?

15 D. Roskies, Czym jest literatura Holocaustu?, przeł. M. Adamczyk-Garbowska, „Literatura na Świecie” 
2005, nr 9–10. 

16 Literatura polska wobec Zagłady, op. cit., s. 5.
17 Tak sugerował – zapytany przez publiczność – jeden z redaktorów tomu Sławomir Buryła  podczas 

promocji książki w trakcie szczecińskich Dni Kultury Żydowskiej Adlojada, 19 marca 2014 roku.
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o Zagładzie (choć przyznać musimy, że granica pomiędzy nimi niekiedy może 
wydawać się stosunkowo płynna). 

Ramy najobszerniejszej nawet recenzenckiej narracji nie pozwalają na równie 
skrupulatną analizę każdego dyskursywnego ogniwa, z konieczności więc po-
zwolę sobie wyeksponować jeszcze tylko te rysy omawianej tu publikacji, które 
z pewnych powodów wydały mi się najistotniejsze. Jej druga, ze zrozumiałych 
względów bardziej rozbudowana część, obejmuje lata 1945–1968 i skupia się 
na analizie poezji, prozy, literatury dokumentu osobistego oraz prasy polsko-
-żydowskiej, która nie tylko dostarcza nam niezwykle istotnego kontekstu, ale 
także stanowi swego rodzaju barometr nastrojów sukcesywnie kurczącej się 
(wskutek kolejnych fal emigracji) oraz mocno politycznie podzielonej żydowskiej 
społeczności.

Jedno z pytań, które w nieunikniony sposób nasunąć się może historykowi 
polskiej literatury (a nie ukrywam, że perspektywa ta jest mi najbliższa) podczas 
lektury tej rozległej syntezy dotyczy kanonu. Kanonu literatury naznaczonej 
niekomunikowalnością Holocaustu, wiecznie poszukującej adekwatnych form 
jego zapisu, ale także kanonu pojmowanego nieco bardziej uniwersalnie, jako 
zbiór (arcy)dzieł, bez których nie bylibyśmy w stanie wyobrazić sobie gmachu pol-
skiego piśmiennictwa. Oto więc – jako wspólnota interpretacyjna – stanęlibyśmy 
na progu narracji niezwykle ambitnej, bez wątpienia unikatowej ze względu na 
swoją skalę i rozmach. Przenoszącej nas również tam... „gdzie wzrok nie sięga”, co 
w tym konkretnym wypadku oznaczałoby najbardziej zakurzone rewiry bibliotek, 
archiwów, nierozcięte stronice powieści socrealistycznych, najkrócej mówiąc –  
cały ten tekstowy kosmos, który najwyraźniej pominęła z sobie wiadomych 
powodów „Korektorka-Wieczna”. Przemierzając wraz z autorami tak długą 
drogę, obejmującą trzy dziesięciolecia polskiej kultury, nie możemy na koniec 
nie zapytać, jaki całościowy obraz polskiej literatury próbującej opowiadać 
o Zagładzie wyłania się dzięki podjęciu tej hermeneutycznej wyprawy?

Czy nie jest przypadkiem tak, że trzeba było w skupieniu wykonać tę lite-
raturoznawczą pracę, by u jej końca stopniowo utwierdzić się co do rozwagi 
werdyktów „wiecznej korektorki”, która ocala od zapomnienia teksty rzeczy-
wiście na to zasługujące, skutecznie przeciwstawiające się pokusie stereotypów, 
przesądów, intelektualnych i etycznych uproszczeń. Pamiętajmy bowiem, że lata, 
o których tu mowa (zwłaszcza pierwsze dekady powojenne), to czas niezwykle 
silnego splotu literatury z PRL-owską polityką historyczną, jak niekiedy elegancko 
pseudonimuje się ówczesne naciski propagandowe. Naciski, które nie tylko nie 
ominęły problematyki Zagłady, ale może nawet były w jej wypadku mocniej 
wyczuwalne18. Z wolna zatem konkludując, choć – jak skutecznie to udowodnili 
Piotr Matywiecki interpretujący lirykę, Dorota Krawczyńska i Sławomir Buryła 
badający powojenną prozę – lista pisarzy i pisarek, którzy już w trakcie wojny 
(by wymienić tylko z pewnych względów kontrowersyjny przypadek Wielkiego 
Tygodnia Jerzego Andrzejewskiego) oraz po jej zakończeniu zmagali się z niewy-
rażalnością Shoah, była znacznie dłuższa, niż można to było wstępnie przypusz-
czać, to i tak w naszej pamięci ostają się jedynie głosy tych nielicznych: Miłosza, 
Różewicza, Borowskiego, Nałkowskiej, Buczkowskiego... To nie przypadek, że są to 

18 Mimo to – jak przekonują autorzy – poddana cenzurze (i autocenzurze) literatura wielokrotnie 
stawała się wehikułem „prawd niechcianych”, w tym dotyczących skomplikowanej natury relacji 
polsko-żydowskich (co na przykładzie wędrującego motywu „żydowskiego złota” dogłębnie 
udowodnił Sławomir Buryła, tym samym polemizując niejako z Janem Tomaszem Grossem).



zarazem twórcy, którzy jako jedni z pierwszych zostali tknięci przeczuciem, iż aby 
skutecznie próbować przedstawić wyjątkowość Zagłady, należy bezpowrotnie 
porzucić dotychczasowe literackie akcesoria. Tym samym udałoby im się umknąć 
regule wskazanej niegdyś przez Michała Maksymiliana Borwicza (a następnie 
rozwiniętej przez Czesława Miłosza19), mówiącej, że ludzie piszący w granicznej 
sytuacji nie są w stanie znaleźć nowego języka, ale muszą uciekać się do formuł 
starych i wysłużonych. Czy jednak od literatury nie mielibyśmy prawa oczekiwać 
właśnie tego, co ze wszech miar jawi się jako niemożliwe?

19 Zob. P. Mitzner, Język okupowany (1939–1944), w: idem, Biedny język..., op. cit., s. 76–80.
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1.
Swoje „uwagi do przyszłej historii literatury (polskiej) o Zagładzie” Ryszard 

Löw kończył w 2000 roku doskwierającą ówcześnie większości badaczy kon-
statacją, że owa historia „jest jeszcze ciągle dziełem nienapisanym – i dziełem 
do napisania”1. O skali trudności, a może jeszcze bardziej o ówczesnej bez-
radności historyków literatury świadczył chyba najbardziej brak w Słowniku 
literatury polskiej XX wieku hasła „holocaustowa literatura”, którego tylko 
pewne elementy „przemycone” zostały w artykułach „Getta doświadczenie 
w literaturze polskiej” i „Obozowa literatura”. Zauważał jednocześnie Löw 
na przełomie wieków XX i XXI zasadniczą pokoleniową zmianę w podejściu 
do literatury Shoah, która – jak sugerował implicite – może uniemożliwić 
powstanie takiego dzieła: 

Młodzi badacze Holocaustu [...] inaczej odczytują piśmiennictwo powstałe w czasie 
Zagłady lub Zagłady dotyczące. Metodologia zastępuje tutaj osobiste uwikłania w zda-
rzenia, zaś tekst – niekiedy usuwa w cień sprawcę tekstu. Sprzyja temu niewątpliwie 
destabilizacja metodologiczna współczesnego literaturoznawstwa, gwałtowne przełomy 
i nurtujące je wstrząsy oraz przerost analizy interpretacyjnej2. 

Mimo takiej wiedzy i takich obaw wierzył przecież w to, że historia literatury 
Zagłady powstanie. 

Jakby potwierdzeniem diagnozy Löwa, dotyczącej przesłonięcia refleksji nad 
literaturą Shoah przez problemy metodologiczne, stał się opublikowany cztery 
lata później niezwykle ważny szkic Przemysława Czaplińskiego Zagłada jako 
wyzwanie dla refleksji o literaturze3, w którym badacz w ogóle podał w wątpliwość 

1 R. Löw, Uwagi do przyszłej historii literatury (polskiej) o Zagładzie, w: Literatura polska wobec 
Zagłady, red. A. Brodzka-Wald, D. Krawczyńska, J. Leociak, Warszawa 2000, s. 87.

2 Ibidem, s. 75.
3 P. Czapliński, Zagłada jako wyzwanie dla refleksji o literaturze, „Teksty Drugie” 2004, nr 5, s. 9.
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perspektywy naukowego objęcia całości literatury Holocaustu. Akcentował jej 
bezmiar, ale dostrzegał także ambiwalentne konsekwencje owego „nadmiaru”. 
I trudno polemizować z przekonaniem, że „kilka tysięcy książek i kilkanaście tysięcy 
artykułów w kilkunastu językach” to zbyt wiele, „by ktokolwiek zdołał wszystko 
przeczytać i wystarczająco dużo, by ktokolwiek zdołał wszystko pominąć; zbyt 
mało, by wyrazić Zagładę i zbyt wiele, by ocalić bez zmian humanistyczne pew-
niki”4. Można by się wszakże zastanawiać, czy teza ta z jednakową słusznością 
odnosi się do polskiego piśmiennictwa na temat Shoah, które – jak konstatował 
Henryk Grynberg: 

[...] ma w tematyce Holocaustu osiągnięcia większe niż „supermocarstwa”, czyli literatura 
rosyjska i amerykańska, ambitne literatury, jak czechosłowacka i jugosłowiańska, starzy 
mistrzowie, jak angielska, francuska i włoska. Literatura polska może w tym względzie 
rywalizować z żydowską5. 

Ale przecież to nie obfitość tekstów na temat Zagłady przerastająca możliwości 
badaczy literatury utrudniała – w przekonaniu Czaplińskiego – jej monograficzne 
ujęcie. Źródła jego zwątpienia nie tyle w zaistnienie monografii, ile może nawet 
w sens jej tworzenia tkwią głównie w obawie przed utratą owych „humanistycz-
nych pewników”, którą mogą wywołać próby systematyzacji, wszelkie „działania 
porządkujące”. Badacz zwraca też uwagę na zasadniczo etyczny wymiar „prze-
myślania Holocaustu”, które skierowane jest w stronę współczesności i „polega 
na upartym sprawdzaniu podstaw naszej cywilizacji”6.

Wbrew jednak sugestywnym przestrogom o konieczności rozstania się współ-
czesnego, ponowoczesnego literaturoznawstwa „z marzeniami o syntezie i z sa-
mym myśleniem syntetyzującym”7 Holocaust polscy badacze powzięli taką próbę. 
Jej efektem jest pierwszy okazały tom zatytułowany Literatura polska wobec 
Zagłady (1939–1968) – dzieło aspirujące, z pewnością sprawiedliwie, „do miana 
kompletnej i wyczerpującej monografii tematu”8. Spełnia się na naszych oczach 
zalecenie, postulat Ryszarda Löwa – pierwszy tom historii literatury polskiej wobec 
Zagłady jest już napisany. 

Autorów tego dzieła nie przeraziła ani nie zniechęciła olbrzymia – nawet przy 
ograniczeniu tylko do literatury polskiej – liczba autorów, tytułów i zjawisk. Podjęli 
trud prześledzenia, opisania i zinterpretowania całości polskiego piśmiennictwa 
na temat Zagłady, obejmującego oprócz prozy artystycznej, poezji i prasy także 
literaturę dokumentu osobistego, odgrywającą w piśmiennictwie wojny i oku-
pacji rolę fundamentalną. Przyjęli więc takie zasady podziału, które świadczą, jak 
powiedziałby Czapliński, o poddaniu się jednej z iluzji obecnej w refleksji huma-
nistycznej „oddzielania tekstów literackich od »dokumentarnych«”. Nie jedyna to 
zresztą szlachetna i niepoddająca się „nicującym” naciskom „dzisiejszej refleksji 
literaturoznawczej”9 wierność iluzjom w tym dziele, co bynajmniej nie stanowi 
zarzutu. Jacek Leociak odrzuca dominującą w refleksji literaturoznawczej „koncepcję 

4 Ibidem, s. 9.
5 H. Grynberg, Holocaust w literaturze polskiej, w: idem, Prawda nieartystyczna, Czeladź 1990, s. 91.
6 P. Czapliński, Zagłada jako wyzwanie..., op. cit., s. 21.
7 Ibidem, s. 9.
8 Od redaktorów tomu, w: Literatura polska wobec Zagłady (1939–1940), red. S. Buryła, D. Krawczyńska, 

J. Leociak, Warszawa 2012, s. 5. W dalszym ciągu lokalizuję cytat w tekście głównym, podając 
numer strony w nawiasie.

9 P. Czapliński, Zagłada jako wyzwanie..., op. cit., s. 21.
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fundamentalnej niewyrażalności Zagłady” (s. 45) na „gruncie empirycznym” i na 
„gruncie analitycznym”. Lekturę i interpretację polskiego pisarstwa na temat 
Zagłady umieścili autorzy monografii na możliwie najszerszym tle historyczno-
-polityczno-antropologicznym, dzięki czemu nauka o literaturze doczekała się 
wreszcie historii tego niezwykle ważnego obszaru powojennego piśmiennictwa 
polskiego. Ale dla twórców monografii, co zaakcentowali już w drugim akapicie 
odredakcyjnego zaproszenia do lektury, ważna jest nie tylko poznawcza wartość 
książki. Oprócz niezbędności zaistnienia takiego dzieła, prezentującego „plejadę 
wybitnych autorów” oraz „niezwykłe bogactwo dzieł”, podkreślali także leżące 
u jego genezy wartości pozanaukowe tomu. Dali wprost do zrozumienia, że pracę 
nad monografią traktują jako spełnienie powinności spoczywającej nie tylko na 
barkach badacza literatury, ale także człowieka, Polaka, mieszkańca ziemi, gdzie 
w największym stopniu dokonała się zbrodnia wymordowania europejskich 
Żydów. 

Deklaracja taka automatycznie niemal kojarzy się ze słowami Jana Błońskiego, 
który przekonywał, że polska „pamięć, zbiorowa świadomość – nie może o tym 
krwawym i ohydnym”10 naznaczeniu naszej ziemi zapomnieć. Otóż wydaje się, 
że już w samym zamyśle polskiego pisania o Holocauście z pewnością widzieć 
należy jeden z aktów „oczyszczania”11, którego oczekiwał, którego domagał się 
autor eseju Biedni Polacy patrzą na getto. Przyjdzie chyba zatem zweryfikować 
przywołane na wstępie przypuszczenie, że dotychczasowy brak monografii, albo 
inaczej – brak prób podjęcia takiego wysiłku, wynikał z nadmiaru dzieł lub z me-
todologicznych trudności. Wydaje się raczej, że decydowało o tym podświadome 
i tłumione polskie poczucie „współ-odpowiedzialności” za Holocaust. Zdaje 
się o tym świadczyć właśnie podkreślana już w partii inicjalnej powinność 
polskiego historyka literatury. 

Wystąpienie na kongresie w Jerozolimie poświęconym kulturze polskich 
Żydów Błoński zakończył krzepiącym stwierdzeniem, że młodzi Polacy przy-
jęli polską „współ-odpowiedzialność” w zbrodni Holocaustu, zrozumieli 
konieczność „przyznania się do win przeszłości i jej ponowną ocenę”12. Był 
także przekonany, że przyczyni się to do zmian w historiografii i historii literatury. 
Otóż dobitnym potwierdzeniem tej wiary, akcentowanym wprost przez autorów 
monografii, stają się ich słowa o świadomości „tragicznego splątania polsko-ży-
dowskiego losu”, które nadają „charakter szczególny” (s. 9) polskiej literaturze 
doświadczenia Holocaustu. To właśnie owa świadomość szczególnie mobilizowała 
do podjęcia heroicznego wysiłku zmierzenia się z tym piśmiennictwem. Genezy 
monografii dopatrywałbym się więc przede wszystkim w odruchu etycznym 
polskiego post-pokolenia Holocaustu.  

2.
Podkreślenie etyczno-aksjologicznego źródła monografii, potem także inter-

pretacja dzieł literackich w fundamentalny sposób odwołująca się do wartości 
etycznych, zdaje się więc kwestionować słuszność przekonanie Löwa o zdomi-
nowaniu refleksji młodych polskich badaczy literatury Shoah li tylko problemami 
metodologicznymi. I na ten aspekt etyczny, a może nawet „powinnościowy”, 
zwracam uwagę już na wstępie rozważań poświęconych temu ważnemu wydarzeniu 

10 J. Błoński, Biedni Polacy patrzą na getto, w: idem, Biedni Polacy patrzą na getto, Kraków 2008, s. 12.
11 J. Błoński przekonuje: „Skażenie, zbezczeszczenie polskiej ziemi miało miejsce i dalej ciąży na 

nas obowiązek oczyszczenia”. Ibidem, s. 33.
12 J. Błoński, Myśleć przeciw własnemu komfortowi, w: idem, Biedni Polacy patrzą na getto, op. cit., s. 47.



we współczesnej historii literatury. Bo innym słowem publikacji Literatura polska 
wobec Zagłady, abstrahując od szczegółowych ujęć, określić nie można ani nie 
wolno. Podziwu dla twórców nie mogą pomniejszyć pytania i wątpliwości. Naj-
mniejszy problem stanowi niejednorodność stylistyczna księgi, w której dyskurs 
naukowy przeplata się z ujęciem quasi-eseistycznym, dzięki czemu książka nie 
pozostawia obojętnym, wzrusza i porusza, nie tracąc przy tym na wartości nauko-
wej, co nieczęsto się zdarza w „twardym” literaturoznawstwie. W zasadniczo innej 
poetyce napisane zostały rozważania Jacka Leociaka, w innej Sławomira Buryły, 
w diametralnie odmiennej od pozostałych – szkice Piotra Matywieckiego o poezji 
Holocaustu. Wszakże różne języki poszczególnych rozdziałów, indywidualne 
poetyki ich autorów stają się nawet pewnym atutem monografii, świetnym jej 
urozmaiceniem. Bardziej już dziwi zasadnicza dysproporcja, nie tylko ilościowa, 
ale także jakościowa, między rozdziałami poświęconymi prozie socrealistycznej 
i prozie drugiej połowy lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, choć pewnie można 
to wytłumaczyć pragnieniem przeciwstawienia się powszechnemu niemal prze-
konaniu o nieobecności tematyki Zagłady w polskiej literaturze „poszczecińskiej”. 
Podstawowym jednak problemem do przemyślenia wydaje się rozumienie przez 
autorów statusu literatury Holocaustu. Mam bowiem wrażenie, że absolutnemu 
przekonaniu o naukowej i etycznej niezbędności tomu nie towarzyszyła całkowita 
pewność jej formy istnienia, zwłaszcza w zestawieniu z tekstami podejmującymi 
problematykę wojenno-okupacyjną. Innymi słowy – nie potrafiłem w trakcie lektu-
ry uchylić się od postawienia pytania, pewnie zasugerowanego w narracji13, ale też 
obecnego w niej immanentnie. Czy wyjątkowość Shoah determinuje konieczność 
wyodrębniania literatury na temat Zagłady z piśmiennictwa dotyczącego wojny 
i okupacji, a właściwie szerzej – z literatury polskiej doświadczenia totalitarnego? 

We Wstępie Dorota Krawczyńska przywołuje ciągle aktualne, jak dowodzi,  
mimo upływu niemal czterdziestu lat, postulaty Janusza Sławińskiego skierowane 
do badaczy literatury doświadczeń wojny i okupacji. Pisano je co prawda w za-
sadniczo odmiennej epoce, gdy wiedza o tej literaturze była nieporównywalnie 
uboższa, gdy całe wielkie obszary literatury wojennej, mimo niewątpliwej ich 
obecności w horyzoncie badawczym historyków, raziły nieobecnością w refleksji 
naukowej i czyniły ją drastycznie niekompletną. Sławiński wprost przypominał 
„historykom literatury, że istnieje rozległe pole badawcze, które faktycznie leży 
odłogiem”14. Mimo to dał upust marzeniom, oczekiwaniom na badacza, historyka 
literatury, który podjąłby próbę objęcia pełni literackich ekspresji wojny, który 
odważyłby się „stworzyć własną problematyzację zjawisk, które [historia literatury] 
niebacznie oddała we władanie publicystyki. P r o b l e m a t y z a c j ę   c a ł o ś c i o - 
w ą”15. Słuszności tego wielkiego postulatu nie są w stanie osłabić takie jego ocze-
kiwania, które świadczyły raczej o myśleniu życzeniowym. Największym chyba 
złudzeniem badacza było wyobrażenie młodego historyka literatury wojny i oku-
pacji, wyzwolonego z „uczuciowych zobowiązań wobec tematu”, przekonanie 
o możliwości ograniczenia perspektywy do „czysto badawczego zaciekawienia 

13 D. Krawczyńska przytacza wątpliwości Davida Roskiesa z jednoznacznie zatytułowanego szkicu 
Czym jest literatura Holokaustu?: „Czym jest? Gdzie przynależy i jak się zmienia? Czy powinno się 
ją czytać jako gatunek literacki o śmierci, wojnie, okrucieństwie czy traumie? Czy ten ogrom 
pisarstwa daje się porównać z reakcjami na inne żydowskie katastrofy? Czy ma być mierzony 
własnymi kategoriami i wymaga nowych narzędzi interpretacyjnych”. Ibidem, s. 18.

14 J. Sławiński, Zaproszenie do tematu, w: Literatura wobec wojny i okupacji, red. M. Głowiński,  
J. Sławiński, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976, s. 15.

15 Ibidem.
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tematem”16. Doświadczenia i publikacje ostatnich lat zdają się niezbicie dowodzić, 
że jeszcze przez wiele dziesięcioleci okupacja, terror hitlerowski i sowiecki, Holo-
caust, jako podstawowe elementy literatury drugiej wojny światowej, nie osiągną 
statusu porównywalnego z wojnami napoleońskimi czy potopem szwedzkim, 
do których odwoływał się Sławiński. Z pewnością przyjdzie nam jeszcze długo 
poczekać na postulowaną przez niego epokę „czysto badawczego” podejścia do 
literatury wojennej. Czapliński niezwykle trafnie zauważał, że:

Zagłada, podobnie jak traumatyczne doświadczenie rządów totalitarnych, stanowią dla 
społeczeństw dawnego bloku sowieckiego słownik podstawowych pojęć politycznych, 
wobec których negocjuje się nową tożsamość państwa i społeczeństwa17. 

Na pewno żyjemy i tworzymy w epoce niezwykle gorących „negocjacji”, de-
terminowanych różnymi sympatiami i antypatiami, które zbyt często przesłaniają 
perspektywę stricte badawczą. W żadnym wypadku nie może i nie powinno to 
oznaczać zaniechania prób podejmowania wysiłku poszukiwań sine ira et studio. 
Pozostaje sobie życzyć, by trudne, a często wręcz bolesne i wciąż raniące tematy 
osiągnęły taki status, by badacze literatury wyzwolili się z obarczającej, czasem 
niemożliwej do utrzymania presji emocjonalnej, by przyjęli właśnie badawczą 
perspektywę historyka i posługiwali się jego instrumentami. 

Sławiński wskazał „typowe jednostki procesu historycznoliterackiego”, w któ-
rych „zapisane” zostało doświadczenie wojny i okupacji. Podsunął nawet pewne 
schematy obecne w porządkujących ujęciach monograficznych. Zauważał dwoja-
kie strategie pisarzy wobec tematu wojny, wobec wszelkich literackich prób 
zmierzenia się z nim. Podkreślał zasadniczą kontynuację przedwojennych 
form w literaturze wojennej, ale także kładł nacisk na wysiłki wypracowania 
ujęć nowatorskich, adekwatnych do absolutnie nowego tematu. Dostrze-
gał wreszcie podobne zakresy tematyczne, nieuniknioną dialektykę syn-
chronii i diachronii w powojennych ujęciach tematu wojny oraz potrzebę 
wypracowania nowego języka literatury wobec wojennego doświadczenia 
granicznego. Krawczyńska przyjmuje propozycje Sławińskiego, dowodzi zasad-
niczej aktualności i trafności jego klasyfikacji także w stosunku do piśmiennictwa 
doświadczenia Zagłady. Nie ukrywa wszakże wątpliwości, ujawniając głęboko 
uwewnętrznione obawy, czy można traktować je „ze względu na skalę i charakter 
jako część literatury wojennej” (s. 11). Nie będzie chyba błędem przypuszczenie, 
że owe wątpliwości podyktowane były tymi samymi względami etycznymi, które 
leżały u podstaw dzieła. Pewnie także dlatego, raczej niekonsekwentnie, zważyw-
szy na przywołanie postulatu całościowego objęcia literatury wojny i okupacji, 
Krawczyńska abstrahuje jednak od fundamentalnego postulatu Syntezy. 

Sławomir Buryła z kolei w niezwykle ważnym fragmencie monografii, zatytuło-
wanym Literatura lagrowa i literatura Holokaustu, przedstawia dzieje stosunkowo 
późnego w refleksji literaturoznawczej procesu „usamodzielniania się” piśmien-
nictwa na temat Zagłady z literatury lagrowej jako jednego z nurtów literatury 
wojenno-okupacyjnej, który zaistniał jeszcze przed wybuchem drugiej wojny 
światowej. Owa postępująca „secesja” musiała towarzyszyć procesowi uświada-
miania „jedyności Zagłady”, która „wynurzyła się powoli z nieuporządkowanej 

16 Ibidem, s. 7.
17 P. Czapliński, Zagłada jako wyzwanie..., op. cit., s. 10.



pamięci o narodowym socjalizmie”18. Terminus a quo owego procesu stanowił 
niewątpliwie jerozolimski proces Eichmanna i poświęcona temu książka Hannah 
Arendt. Dlatego też Buryła silnie akcentuje konieczność wyodrębniania literatury 
Holocaustu z literatury wojennej i obozowej, determinowaną przede wszystkim 
świadomością „potwornej bezprecedensowości żydowskiego losu” (s. 460). Po-
stawa Buryły, a najpewniej także Krawczyńskiej, wydaje się bliska oczekiwaniom, 
wręcz żądaniom Henryka Grynberga: „uznania prawo pomordowanych Żydów do 
osobnego miejsca wiecznego spoczynku w ludzkiej pamięci”19. Autor Prawdy nie-
artystycznej protestował przeciw „banalizacji” i „uniwersalizacji” Holocaustu, która 
sprowadzała się jego zdaniem do tezy: „wszyscy cierpieli, nie tylko Żydzi”20. Bronił 
jego „unikalności” i „żydowskości”21, „wyjątkowości” i „bezprecedensowości”22. 
I w tym miejscu pojawiają się absolutnie podstawowe pytania (w jakiś sposób 
zasugerowane przez samych autorów monografii), które trzeba postawić. Czy 
uszanowanie „jedyności Zagłady” uniemożliwia bądź ogranicza możliwość włą-
czenia refleksji nad literaturą Holocaustu do historii literatury „czasów pogardy”?  
Czy nie pozwala na szukanie podobieństw między dziełami poświęconymi okru-
cieństwom i zbrodniom XX wieku?

Buryła nie poprzestał na wyodrębnieniu literatury Zagłady, ujawnił propozycje 
badaczy zachodnich z ostatnich kilkudziesięciu lat (które zresztą odrzucił), by 
literaturę lagrową traktować „jako szczególny przypadek literatury Holokaustu”. 
W takich postulatach dostrzegł próbę „powtórnego zawłaszczenia”, przysłonięcia 
„cierpienia innych nacji w hitlerowskich obozach” (s. 462). Unaocznia więc badacz 
w istocie jakby kolejne etapy „różniczkowania”, przez co rozumiem wyodrębnianie 
coraz bardziej szczegółowych pól badawczych, motywowane względami niema-
jącymi właściwie związku z historią literatury, a jednocześnie ograniczającymi 
szanse spojrzenia całościowego. Stawia nawet badacz zaskakujące pytanie o to, 
„jaki procent udziału »tematyki zagładowej« w całej opowieści decyduje o tym, 
że tekst trzeba (można) zaliczyć do literatury Holokaustu” (s. 462). Otóż kiedy 
przyjrzymy się łącznie refleksjom Krawczyńskiej i Buryły, nieuchronnie musimy do-
strzec etapy owej dywersyfikacji. Po wyłączeniu z literatury wojenno-okupacyjnej  
piśmiennictwa poświęconego Zagładzie następuje wyższy stopień procesu, 
który w rzeczywistości oznacza kolejne zawężenie horyzontu interpretacyjnego, 
czyli próbę wyodrębnienia z  literatury obozowej tekstów traktujących wyłącznie 
o losie Żydów mimo nieobecności w tych dziełach różnicujących je elementów 
„gatunkowych”, mimo świadomości braku innych struktur narracyjnych, odrębnej 
koncepcji postaci literackiej, czyli zasadniczo innej poetyki. 

I po dokonaniu przeglądu możliwych, choć bardzo nielicznych elementów 
różniących literaturę Holocaustu od literatury lagrowej, Buryła doszedł do prze-
konania, że więcej jest między nimi punktów wspólnych. W jego rozważaniach 
można znaleźć przesłanki do próby ważnej taksonomii, która w żaden sposób nie 
jest równoznaczna z uzurpowaniem do hierarchizowania problematyki – litera-
tura doświadczenia totalitarnego, literatura wojny i okupacji, literatura obozowa, 
literatura Holocaustu. Doprowadziło to Buryłę do konkluzji bardzo zbliżonej do 
wstępnej propozycji Krawczyńskiej, czyli świadomości istotnego podobieństwa 

18 A. Besançon, Przekleństwo wieku. O komunizmie, narodowym socjalizmie i jedyności Zagłady, przeł. 
J. Guze, Warszawa 2000, s. 9.

19 H. Grynberg, Ludzie Żydom zgotowali ten los, w: idem, Prawda nieartystyczna, op. cit., s. 84.
20 Ibidem, s. 70.
21 Ibidem, s. 78.
22 Ibidem, s. 80.
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między literaturą poświęconą Zagładzie oraz resztą piśmiennictwa wojny i oku-
pacji z jednoczesnym jej wyłączeniem z tego obszaru badawczego. Oboje autorzy 
dostrzegli więc całość, choć wyodrębnili z niej także „całość” mniejszą i zgodnie 
z przyjętym założeniem na niej skupili swoją uwagę. 

Wspomina Buryła także badawcze propozycje, skądinąd zasadniczo różne, 
historyków literatury – Andrzeja Wernera i Lidii Burskiej. Znaczenie propozycji Wer-
nera w Zwyczajnej apokalipsie, uwzględniając szczególnie czas wydania książki (jej 
pierwsza edycja miała miejsce w roku 1971), widziałbym przede wszystkim w pró-
bie zasadniczego przeorientowania refleksji nad literaturą wojenno-okupacyjną, 
jej odideologizowania, „zdenacjonalizowania”, zdepolonizowania. W praktyce 
oznaczało to wyodrębnienie z piśmiennictwa martyrologicznego o „ustalonym 
z góry założeniu, ideologicznym celu utworu”23 tekstów, które takiej kwalifikacji 
poddawać się nie mogły. A więc dzieł zaklasyfikowanych przez Wernera do nurtu 
„solidarnej pamięci” i „kamiennego świata”. 

Lidia Burska z kolei, na co zwracam szczególną uwagę, próbowała znaleźć for-
mułę łączącą pewien wycinek literatury Holocaustu (utwory lagrowe) z dziełami 
podejmującymi problematykę represji stalinowskich, zawężając jednak horyzont 
badawczy zasadniczo do  literatury obozowej, aczkolwiek przyjęła tezę Wernera 
że „obóz totalitarny to państwo totalitarne w pigułce”24. Akcentowała wręcz 
badaczka tożsamość problemów, z którymi poradzić sobie musiała literatura 
obozowa, zarówno lagrowa, jak i łagrowa: poszukiwanie nowego języka, koniecz-
ność znalezienia nowych form wypowiedzi dla wykreowania „odmiennych niż 
dotąd warunków ludzkiego losu, historii”25. Celnie wychwyciła i zaakcentowała 
silny związek konwencji stylistycznych z „postawą ideową piszących, zwłasz-
cza z ich stosunkiem do własnych i cudzych doświadczeń”26. Pozwoliło jej 
to wyszczególnić cztery wspólne nurty literatury obozowej. Korzystając 
z wcześniejszych diagnoz i sugestii Kazimierza Wyki i Wernera, zapropono-
wała przyjęcie następującej klasyfikacji: nurt martyrologiczno-patriotyczny, 
nurt „solidarnej pamięci”, nurt „kamiennego świata”, wreszcie próby ujęć 
satyryczno-groteskowych.

Refleksja nad propozycjami i rozwiązaniami badawczymi, dotyczącymi 
różnych możliwości ujęcia i sklasyfikowania literatury wojennej, zmusza do posta-
wienia kolejnych pytań, na które w tej monografii odpowiedzi już nie znalazłem –  
jakie argumenty, poza determinantami etycznymi, „powinnościowymi”, a więc 
pozaliterackimi, przemawiają za koniecznością wyodrębniania piśmiennictwa 
Holocaustu? Czy przyjmując kryteria spoza aparatu badawczego historyka li-
teratury, spoza jego instrumentarium, aczkolwiek nie spoza jego aksjologii, nie 
poddajemy się presji czynników bardzo ważnych, którym wszakże badacz poddać 
się nie powinien? Czy niezbędny szacunek wobec Shoah powinien przesłonić 
kryteria stricte historycznoliterackie? A może inaczej – czy taka postawa stanowi 
w ogóle dowód szacunku. Nie upieram się, wręcz przeciwnie, przy historii litera-
tury pozbawionej etycznej refleksji i weryfikacji. Nie ulega dla mnie wątpliwości, 
w czym zgadzam się w pełni z autorami, bezwarunkowa konieczność zaprzestania 
haniebnego procederu „zawłaszczania” Shoah, postrzegania eksterminacji Żydów 
„jako fragmentu martyrologii narodu polskiego” (s. 460) (czy też innych narodów), 

23 A. Werner, Zwyczajna apokalipsa. Tadeusz Borowski i jego wizja świata obozów, Warszawa 1981, s. 26.
24 Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka, M. Puchalska, M. Semczuk, A. Sobolewska,  

E. Szary-Matywiecka, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992, s. 741.
25 Ibidem.
26 Ibidem, s. 742.



w tym wszelkich prób porównywania okupacyjnego statusu Polaka ze statusem 
Żyda, co świadczy albo o ignorancji, albo arogancji, albo obu postawach razem 
wziętych. Aczkolwiek Buryła przywołuje opinie pisarzy, najważniejszych świadków 
i twórców literatury Holocaustu – Prima Leviego i Tadeusza Borowskiego, którzy 
eksterminację Żydów wpisywali w „zbrodnie przeciwko człowieczeństwu”. Ale  
słowa te napisane zostały jeszcze przed pełnym uzmysłowieniem „jedyności” Zagłady. 

3.
Rozważania powyższe zdają się wymownie świadczyć o tym, że we współ-

czesnych badaniach nad historią literatury poświęconej piśmiennictwu skupio-
nemu na doświadczeniach człowieka w wieku totalitarnej zbrodni i hańby, czy 
to nazwanego „czasami pogardy”, „epoką pieców”, czy też „wilczym wiekiem”27, 
można bez trudu dostrzec dwie pozornie sprzeczne i wzajemnie wykluczające się, 
choć zasadniczo komplementarne tendencje. Otóż pragnieniu syntetyzowania na 
poziomie najwyższym, sugerowanym przez Sławińskiego, zdaje się towarzyszyć 
swego rodzaju proces „rozdrabniania”, coraz bardziej pieczołowitego i skrupulat-
nego wyodrębniania nowych, mniejszych obszarów badawczych, determinowane 
z jednej strony przyrostem tytułów, poszerzaniem problematyki, ale także świa-
domością niezbędności objęcia owych obszarów refleksją całościową. Wynika 
to pewnie ze zrozumiałych obaw przed pominięciem zjawisk, nazwisk, tytułów 
„niepomijalnych”, koniecznych do uwzględnienia przez historyka literatury, ale 
także łączącej się z tym presji czynników pozaliterackich. I jest to na pewno 
proces korzystny dla przyszłej syntezy, dla Całości. Mając w zanadrzu dokład-
ne ustalenia badaczy „od deportacji”, „od łagrów”, „od getta”, „od lagrów”, „od 
wojny żydowskiej” (tak jak rozumie ją Grynberg) etc., można będzie przystąpić 
do pisania dzieła, które obejmie historię literatury polskiej obrazującej doświad-
czenia Polaków i wszystkich obywateli II Rzeczypospolitej (Żydów, Ukraińców, 
Białorusinów), poddanych skrajnie dramatycznym doświadczeniom, terrorowi 
hitlerowskiemu i stalinowskiemu. Tylko bowiem „szczegółowe” historie literatu-
ry, tylko w miarę najpełniejsze „zinwentaryzowanie” tekstów i problemów oraz 
ich niemal kompletne odczytanie, a w obrębie jednej literatury narodowej jest 
to z pewnością możliwe, pozwoli znaleźć i wychwycić cechy wspólne, pozwoli 
wskazać główne linie rozwojowe piśmiennictwa poświęconego doświadczeniu 
totalitarnemu i umożliwi przekroczenie progu hipotez, domniemań opartych 
na tekstach pojedynczych. W efekcie stworzy szansę zbliżenia do oczekiwanej 
i postulowanej całości. 

Kilka lat temu w szerszej dyskusji poświęconej „prze-pisywaniu historii litera-
tury”, czyli możliwości innej, niekanonicznej formule jej pisania, podjąłem próbę 
przyjrzenia się z „lotu ptaka” polskim literackim próbom zapisów doświadczeń 
człowieka w epoce panowania ideologii brunatno i czerwonej oraz zbrodni, do 
których one doprowadziły. Ale także zrelacjonowałem dotychczasowe próby 
historyków literatury ujęcia tego piśmiennictwa. Podjąłem także wysiłek sformuło-
wania szczegółowych postulatów dotyczących literatury na temat Shoah, niemal 
nieobecnych w ówczesnych opracowaniach. Postulat mój był znacznie szerszy, 
zachęcałem do podjęcia próby napisania historii literatury polskiej doświadczenia 
totalitarnego, która ujęłaby łącznie piśmiennictwo poświęcone doświadczeniu 

27 Określenie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego z eseju Wliczy wiek poświęconego Osipowi Mandelsz-
tamowi w: G. Herling-Grudziński, Upiory rewolucji, zebrał i oprac. Z. Kudelski, Lublin 1992, s. 80–85. 
Jest to odwołanie do wiersza O. Mandelsztama, [Więc za chwałę tych dni, co nadejdą w przyszłości], 
tłum. K.A. Jaworski, w: idem, Poezje, wybór, red. i posłowie M. Leśniewska, Kraków 1984.
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hitlerowskiemu i stalinowskiemu. Byłem i jestem bowiem przekonany, że taka 
historia literatury nie tylko jest konieczna, ale że musi zostać napisana i kiedyś 
napisana zostanie. Opierało się owo przekonanie na pewności, że historykowi 
literatury musi „towarzyszyć świadomość zasadniczego podobieństwa literatu-
ry wyrażającej doświadczenie człowieka poddanego systemowi totalitarnemu 
i pewność co do konieczności wspólnego jej czytania”28. Postulowałem dalej 
(przywołać muszę w tym miejscu dłuższy autocytat), by:

[...] odrzucić obawy przed narażeniem się na oskarżenia o postawę propagandzisty, a nie 
badacza, wynikającą z próby zestawiania ideologii nazistowskiej i komunistycznej. Ko-
nieczne jest więc spojrzenie na tę literaturę okiem badacza wyzwolonego z pęt ideologii, 
historii, statystyki, resentymentów i wyposażonego przede wszystkim w takie samo 
instrumentarium artystyczne i aksjologiczne. Konieczne jest zlikwidowanie apriorycz-
nych, ideologicznych linii demarkacyjnych sztucznie dzielących literaturę doświadczenia 
totalitarnego. Dla jej odczytania nieistotne bowiem są determinanty światopoglądowe 
jej badaczy, ale determinanty ideowe jej twórców. A one, zwłaszcza w odniesieniu do 
pisarzy najważniejszych, w dużo mniejszym stopniu, jak się wydaje, warunkowane są 
powojennymi wyborami niż światopoglądem ukształtowanym i wyniesionym z „czasów 
pogardy”, z „epoki pieców”29.

 Zabrakło jednak w tych refleksjach miejsca na kwestię fundamentalną – stosunku 
historyka do „jedyności Zagłady”. I te braki chciałbym teraz uzupełnić.

W cytowanym szkicu napomknąłem zaledwie o niezwykle istotnym, dla ba-
daczy dwudziestowiecznych totalitaryzmów wręcz fundamentalnym eseju 
znakomitego sowietologa francuskiego Alaina Besançona zatytułowanym  
Przekleństwo wieku. O komunizmie, narodowym socjalizmie i jedyności Za-
głady, którego nie wolno przeoczyć w refleksji nad zbrodniami wieku XX. 
Spośród plejady badaczy zajmujących się tym właśnie problemem francuski 
politolog w sposób najpełniejszy podkreślał, że współczesna pamięć histo-
ryczna niejednakowo traktuje nazizm i komunizm, ten pierwszy obejmując 
pogłębiającą się „pełną grozy refleksją”30, drugi przenosząc do niepamięci31. 
Besançon nie waha się wręcz powiedzieć, że „drobiazgowej pamięci narodowego 
socjalizmu [towarzyszy – T.S.] wola powszechnego zapomnienia komunizmu”32. 
Nie poprzestał na tezie, dowodził jej przekonującymi argumentami. Akcentował 
zdominowanie obu zbrodniczych systemów ideologią, która „pod warunkiem 
nawrócenia, obiecuje zbawienie doczesne, uważa się za zgodną z porządkiem 
kosmicznym, w swojej ewolucji odczytanym naukowo, i narzuca praktykę poli-
tyczną mającą na celu radykalną zmianę społeczeństwa”33. W ujęciu Besançona 
„bliźnięta niejednojajowe” (według znakomitej formuły Pierre’a Chaunu34), łączył 

28 T. Sucharski, Literatura Holocaustu? Literatura gułagu? Literatura doświadczenia totalitarnego!,  
w: Co i jak prze-pisać w historii literatury, red. M. Kuziak, „Słupskie Prace Filologiczne”, Słupsk 2007, 
s. 93–118. Seria: „Filologia Polska” nr 5.

29 Ibidem, s. 93–118.
30 A. Besançon, Przekleństwo wieku..., op. cit., s. 7.
31 Zaskakująco brzmi przekonanie Ágnes Heller i Ferenca Fehéra (Czy możliwa jest poezja po Holo-

cauście?, przeł. A. Wasilewska, „Lettre Internationale”, zima 1993–1994, s. 65), że „krótki epizod 
nawrotu barbarzyństwa szybko został pogrzebany”,  cyt. za: M. Zaleski, Różnica, w: idem, Formy 
pamięci, Gdańsk 2004, s. 146.

32 A. Besançon,  Przekleństwo wieku..., op. cit., s. 25.
33 Ibidem, s. 9.
34 Ibidem, s. 7, 101.



ten sam cel (stworzenie „społeczeństwa doskonałego”), podobna była metoda 
jego osiągnięcia („usuwanie złej zasady, która staje im na przeszkodzie”), a przede 
wszystkim „przyznanie sobie prawa, a nawet obowiązku zabijania, co oba dokona-
ły podobnymi sposobami na skalę nieznaną historii”35. Francuski badacz akcentuje 
więc, że takie same totalne koncepcje czy „kategorie całościowe”, jak pisał Cza-
pliński, legły u podstaw Zagłady i potwornych zbrodni komunistycznych, w tym 
stalinowskich. Systemowi nazistowskiemu jednak towarzyszy i stale się pogłębia 
„pełna grozy refleksja”, system komunistyczny natomiast, co z goryczą podkreśla 
francuski politolog, „cieszy się niepamięcią i korzysta z amnestii ku powszechnej 
niemal zgodzie. A zgoda owa łączy jego wyznawców, przeciwników i ofiary. Oba 
systemy zostały oskarżone na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych 
za sprawą referatu Chruszczowa i procesu Eichmanna, ale tylko ten drugi został 
osądzony. Stalinowskie zbrodnie nie doczekały się swojej Norymbergi, którą to 
nazwę traktuję jako synekdochę, na co skarżyli się i Aleksander Sołżenicyn, i Naum 
Korżawin. Dlatego też, zacytujmy raz jeszcze Besançona, „każde doświadczenie 
komunistyczne jest rozpoczynane na nowo w poczuciu niewinności”36. 

Anne Appelbaum zwracała uwagę, że parafernalia sowieckie zadomowiły się 
w przestrzeni niemal ludycznej, na jarmarkach środkowoeuropejskich zachodni 
turyści kupują znaczki z sierpem i młotem, choć „oburzyliby się na samą myśl 
o noszeniu w klapie swastyki”37. Otóż postawa owa, będąca efektem „zwycięstwa 
prowokacji”, jak powiedziałby Józef Mackiewicz38, prowadzi do tak nieprawdo-
podobnie kompromitujących enuncjacji, jak ta, która wyrwała się redaktorowi 
„L’Humanité”: „osiemdziesiąt milionów trupów nie rzuca cienia na ideał komuni-
styczny. Po Auschwitz nie można być nazistą, ale po obozach sowieckich można 
pozostać komunistą”39.  

Autor Przekleństwa wieku nie tylko nie próbuje odpowiedzieć na pytanie, 
dlaczego „jedni, zabici jak zwierzęta, są czczeni jak ludzie, gdy drudzy, zabici 
w sposób może bardziej ludzki (o tyle, o ile przypisuje się im przynajmniej status 
»wrogów«), są zapomniani jak zwierzęta”40, ale wyraża gwałtowny protest przeciw 
takiej postawie. Michaił Heller pewnie nie zgodziłby się z Besançonem w kwestii 
„bardziej ludzkiego” zabijania ofiar komunizmu. W przedmowie do Opowiadań 
kołymskich Warłama Szałamowa (w której zestawia pisarza rosyjskiego z Tade-
uszem Borowskim), precyzyjnie punktując niemal tożsame elementy w organizacji 
obozów koncentracyjnych, dowodził wręcz, że więzień żydowski zabijany przez 
hitlerowców mógł swoją śmierć traktować jako akt utwierdzający go w żydowsko-
ści, lagrowcy innych narodowości jako ofiarę na ołtarzu walki z nazizmem, podczas 
gdy więźniowie łagrów stalinowskich „wiedzieli jedynie, że w aktach ich spraw 
widnieją tajemnicze cyfry: 58 i numer paragrafu lub zagadkowe litery: KRD, KRTD, 
ASA...”41. Nie zależy mi jednak na wskazywaniu różnic w ujęciach obu badaczy, 

35 Ibidem, s. 7.
36 Ibidem, s. 48.
37 A. Applebaum, Gułag, przeł. J. Urbański, Warszawa 2005, s. 13.
38 Józef Mackiewicz trafnie zauważał, że „znaczne wyniesienie moralne komunizmu ponad faszyzm, 

w oczach opinii publicznej świata, zawdzięczamy Hitlerowi i jego zbrodniczym metodom, które 
skompromitowały ideę krucjaty antykomunistycznej”. Idem, Zwycięstwo prowokacji, Londyn 1997, 
s. 18.

39 A. Besançon, Przekleństwo wieku..., op. cit., s. 47.
40 Ibidem, s. 25.
41 M. Heller, Przedmowa do pierwszego wydania rosyjskiego, w: W. Szałamow, Opowiadania kołymskie. 

Pierwsza śmierć, przeł. J. Baczyński, zamiast posłowia: G. Herling-Grudziński, Piętno, Gdańsk 1991, 
t. 1, s. X.
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ponieważ nie w licytacji na stopień okrucieństwa zawiera się istota problemu, 
ale w zasadniczo tożsamym kierunku myślenia, które utwierdza w słuszności po-
stulatu napisania takiej monografii powojennej literatury polskiej. W mniejszym 
stopniu widziałbym w tym akt przeciwstawienia się „woli powszechnej zapo-
mnienia komunizmu”42, ponieważ o takiej woli w Polsce mówić raczej trudno, ale 
wszelkim próbom jego amnestionowania czy też, nazwijmy to, familiaryzowania. 

Uwagi Besançona i Hellera utwierdzają w słuszności myślenia o konieczności 
równoległego co najmniej, jeśli nie łącznego, badania „jedno-” lub „niejednoja-
jowych” (w zależności od przekonań piszącego) systemów zbrodni masowej i ich 
literackich reprezentacji. Wydaje się, że dowodzą także trafności idei monografii 
literatury doświadczenia totalitarnego z jednym wszakże zastrzeżeniem. Otóż 
dla niniejszych refleksji podstawowe znaczenie mają próby znalezienia przez 
francuskiego historyka odpowiedzi na pytanie, jakby na żądania autora Wojny 
żydowskiej, „w jakiej mierze [Zagłada] ma być traktowana odrębnie w nieogar-
nionej rzezi wieku? Czy może być grobem wśród innych grobów na wspólnym 
cmentarzu? A jeżeli nie, to dlaczego?”43. Besançon kategorycznie deklaruje, że 
„klasyfikowanie męki jest niemożliwe i nieprzyzwoite, [ponieważ – T.S.] zabój-
stwa naszego wieku są obce wszelkiemu pojęciu honoru”. Towarzyszy temu 
przestroga przed „pokusą uważania jednego rodzaju śmierci za okrutniejszy 
od drugiego, żadnego nie możemy znać z bliska. [...] Skoro zabijano wszystkich 
poza zasięgiem wszelkiej sprawiedliwości, należy stwierdzić, że wszyscy zginęli 
strasznie, jedni tak samo jak drudzy: wszyscy byli niewinni”44. Prowadzi go to do 
konkluzji, że „sposób zabijania nie stanowi kryterium oceny”45, z którą wszelka 
polemika wydaje się ciężkim grzechem. Ale przy tym Besançon rozumie, że 
Zagłada, jako „wydarzenie jedyne w naszym wieku i wszystkich czasach, 
[które] krępuje [...] studium porównawcze, neutralne, »naukowe«, [...] żąda 
czego innego niż studium obiektywne: szczególnego szacunku i sakralnego 
milczenia”46. Konsekwentnie więc francuski badacz dowodzi, że „jedyność 
Zagłady” (inaczej niż towarzyszące jej często zestawianie na gruncie ideolo-
gicznym komunizmu z nazizmem) w pełni ujawnia i unaocznia się dopiero 
na płaszczyźnie religijnej. Wyłącznym kryterium „jedyności Zagłady”, dla której 
nie można znaleźć powszechnego rozwiązania i uzasadnienia, staje się „jedyność 
ofiary”47. Dla pełniejszego wyjaśnienia owej tezy przywołuje Besançon Mękę 
i Ukrzyżowanie Mesjasza, zestawiając z nią mękę na krzyżach towarzyszących 
Mu dwóch „złoczyńców”. Po ludzku ich cierpienia były takie same, „łotry” cierpieli 
nawet dłużej (J 19, 32), ale Męka Boga, który stał się człowiekiem, w chrześcijań-
skim ujęciu przechodzi możliwości ludzkiego wyobrażenia. Jest „jedyna”. Jej 
„zasięg da się ocenić tylko w odniesieniu do boskiego planu obejmującego całe 
stworzenie”. I takie myślenie oczekuje i żąda szacunku. „Jedyna” jest także, pośród 
wielomilionowych ofiar dwudziestowiecznych systemów zbrodni, Zagłada „ludu 
wybranego”, który „jest narzędziem planu” Mesjasza Izraela48.

Sugestie Besançona pozwalają chyba, jak sądzę, pogodzić szacunek dla „jedy-
ności Zagłady” z ideą ujęcia literatury Holocaustu w panoramie piśmiennictwa 

42 A. Besançon, Przekleństwo wieku..., op. cit., s. 25.
43 Ibidem, s. 8.
44 Ibidem, s. 10.
45 Ibidem, s. 25.
46 Ibidem, s. 9.
47 Ibidem, s. 98.
48 Ibidem, s. 99.



wieku ideologii nastawionych na całkowite unicestwienie określonych przez nie 
wrogich grup ludności: „rasy” bądź „klasy”. Nie pomniejszy zbrodni Holocaustu 
i nie uwłaczy jej „jedyności” badacz, który w historii literatury totalitarnego do-
świadczenia podejmie próbę odnalezienia wspólnych przestrzeni, wspólnych 
tematów literatury Zagłady i piśmiennictwa na temat zbrodni stalinowskich, 
komunistycznych. Który podejmie wysiłek napisania historii dwudziestowiecz-
nej „literatury cierpienia”49. Obawy przed próbą całościowego ujęcia literackich 
ekspresji doświadczenia ludzkiego w wieku hańby totalitarnej determinowane 
są z pewnością przyczynami ideologicznymi, przecież jednak świadomość istot-
nych podobieństw, w czym upewnia mnie monografia Literatura polska wobec 
Zagłady, między literackimi formułami wyrażenia doświadczenia człowieczego 
w „cywilizacji koncentracyjnej” musi je zneutralizować. 

4.
Gdzież więc znalazłem przesłanki i potwierdzenia trafności takich apriorycz-

nych wcześniej przekonań o zasadniczym podobieństwie między literaturami 
skutecznie poza nielicznymi wyjątkami od siebie odseparowywanymi? Gdzie 
autorzy monografii dali szansę odnalezienia podobnych prawidłowości w rozwoju 
piśmiennictwa doświadczenia totalitarnego? 

Pierwsze potwierdzenie hipotezy przynosi już szeroka (może nawet nazbyt 
szeroka) definicja piśmiennictwa Zagłady, rozumianego przez autorów „jako 
każda próba nadania literackiej formy doświadczeniu wymykającemu się słowu” 
(s. 18). Upewnia w myśleniu o słuszności łącznego czytania „literatury cierpienia” 
wprowadzenie do monografii, które na dobry ład równie skutecznie mogłoby 
posłużyć jako wstęp do historii każdego piśmiennictwa każdego doświadczenia 
totalitarnego. W „pierwotnych założeniach” bowiem ujawnione zostały postulaty 
badawcze, które idealnie problematyzują także specyfikę każdej innej literatury 
dążącej do wyrażenia doświadczenia człowieka w koncentracyjnym uniwersum. 
Otóż autorom Literatury polskiej wobec Zagłady, jak czytamy w deklaracji, przyświe-
cał w monografii cel ujawnienia i przeanalizowania środków, „jakimi posługiwano 
się, by ukazać graniczne doświadczenie Holokaustu”, następnie poddania owego 
piśmiennictwa refleksji genologicznej, czyli przebadania „skuteczności” (nawet 
z pewnością „zmącenia”), „poszczególnych gatunków literackich” w dziele eks-
presji owego doświadczenia. Kolejnym niezwykle ważnym zadaniem podjętym 
w monografii stało się wychwycenie i unaocznienie procesu sui generis kanoni-
zowania, jeśli nie petryfikowania nawet, pewnych form zapisu, które urastały do 
roli „języka obowiązującego” (s. 12). Wreszcie ukazanie relacji między dziełami 
Shoah a tradycją literacką, przejmowanie przez nie, ale także odrzucanie poprze-
dzających je poetyk. Postulaty owe z równą słusznością można, i trzeba, odnosić 
do literatury łagrowej, a w ujęciu szerszym – do literackich zapisów ludzkiego 
doświadczenia w świecie koncentracyjnym. Na gruncie literatury Zagłady ich 
egzemplifikacje, aczkolwiek przekonujące, wydają się niewystarczające. 

Żeby owa teza nie wydała się gołosłowna, warto i trzeba przejść z poziomu 
najbardziej abstrakcyjnego na płaszczyznę konkretu. Ale odważmy się najpierw 
wskazać, do czego upoważnia i co ułatwia monografia, fundament, kamień 
węgielny piśmiennictwa doświadczenia totalitarnego, wspólne jądro literatury  

49 Termin Jerzego Święcha ze szkicu Literatura cierpienia cierpienie literatury, w: Świadectwa i powroty 
nieludzkiego czasu. Materiały konferencji naukowej poświęconej martyrologii lat II wojny światowej 
w literaturze, red. J. Święch, Lublin 1990, s. 79–98.
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Zagłady i literatury łagrowej. Otóż wydaje się, że jest nim restytucja wiary w sło-
wo pisane, w literaturę. Towarzyszy temu pewność jej sankcji humanistycznych, 
co wiąże się nierozerwalnie z filozofią człowieka, obroną jego degradowanej 
godności (w tym niezgoda na „ucodziennianie trupa”, sprzeciw wobec „śmierci 
zestandaryzowanej”50). Refleksja nad granicami człowieczeństwa (Czy to jest czło-
wiek? – pyta Primo Levi, „gdzie kończy się człowiek?” – pyta Bogdan Wojdowski51) 
prowadzi do apologii bezbronnego, do zrozumienia, że „człowiek jest ludzki 
w ludzkich warunkach”52.  „Literaturze cierpienia” bowiem, we wszelkich jej od-
słonach, przyświecał imperatyw ocalenia pamięci, obowiązek dania świadectwa 
okrutnym doświadczeniom niszczonego i reifikowanego człowieka, zarówno 
w sensie egzystencji jednostkowej, jak i szerzej w rozumieniu personalistycznym. 
Jacek Leociak przenikliwie konstatuje, że „świadectwo Zagłady staje się zapisem 
śladu istnienia drugiego człowieka” (s. 46), a w dziełach literackich dostrzega „pe-
dagogikę świadectwa”. Jej mechanizm streszcza się w postulacie: „być uczestni-
kiem tego, co się wydarzyło, i wiedzieć, co to oznacza, aby potem – przekazując to 
wydarzenie innym – odsłonić zawarty w nim sens” (s. 47). Pod takim rozumieniem 
podpisaliby się z pewnością i Gustaw Herling-Grudziński, i Beata Obertyńska, 
i Anatol Krakowiecki, ponieważ również oni zakładali testymonialny, choć nie 
tylko, charakter swoich dzieł. Tzvetan Todorov w niezwykle ważnej książce Face 
à l’extrême, dotąd nieprzetłumaczonej na język polski, poddając analizie – co 
ważne dla moich rozważań – możliwości etycznych zachowań więźniów obozów 
hitlerowskich i stalinowskich, stwierdził, że w dziełach obozowych „pamięć wy-
grywa z nicością”53. Bliskie jest to „funkcji solidarnej pamięci” Kazimierza Wyki54. 
Dlatego i w dziełach Holocaustu, i w dziełach gułagu „sądy moralne stano-
wią oś tej literatury” (s. 20).  Obowiązuje w niej żądanie prawdy, wiara w jej 
istnienie i nadzieja na prawdę. Nina Taylor-Terlecka w szkicu na temat „prozy 
zsyłkowej” silnie podkreślała, że „teksty »łagrowe« uchodzą za dokumenty 
niekłamane i niepodważalne, w ich prawdomówność czytelnik ma uwierzyć 
bezwzględnie”55. Tylko „prawda” literackiego przekazu upoważniała bowiem  
do „moralnego osądu rzeczywistości” (s. 436), mogła stać się, i stawała, aktem 
oskarżenia lub mogła wspomóc oskarżenie. 

Poszukiwania autorów „epoki pogardy” odbywały się nie tylko na tożsamych 
płaszczyznach etycznych, ale także estetycznych. Podobnemu spektrum geno-
logicznemu literatury Shoah i piśmiennictwa gułagu towarzyszył zbliżony „po-
rządek” rozwojowy. Literatura polska wobec Zagłady dowodzi tożsamych niemal 
prawidłowości w rozwoju literatury poświęconej Holocaustowi i doświadczeniu 
sowieckiemu, unaocznia istnienie takich samych dylematów i rozwiązań przyję-
tych przez twórców. Wyraźnie widoczna jest początkowa (poza paroma wyjąt-
kami potwierdzającymi tę zasadę56) przewaga literatury dokumentu osobistego, 

50 G. Herling-Grudziński, Wojna w oczach pisarzy, w: idem, Wyjścia z milczenia, oprac. Z. Kudelski, 
Warszawa 1993, s. 64.

51 B. Wojdowski, Chleb rzucony umarłym, Warszawa 1971, s. 131.
52 G. Herling-Grudziński, Inny świat. Zapiski sowieckie, Warszawa 1989, s. 176. Więcej analogii pomie-

ściłem w przywołanym już szkicu Literatura Holocaustu? Literatura gułagu? Literatura doświadczenia 
totalitarnego!, op. cit., s. 109–117.

53 T. Todorov, Facing the extreme. Moral life in the concentration camps, tłum. A. Denner, A. Pollak, 
New York 1996.

54 K. Wyka, Pogranicze powieści, Kraków 2003, s. 81.
55 N. Taylor-Terlecka, Proza zsyłkowa, w: Literatura emigracyjna 1939–1989, red. M. Pytasz, t. 1, Katowice 

1993, s. 272.
56 Mam na myśli opowiadania-eseje Adolfa Rudnickiego z tomu Szekspir oraz absolutnie nowatorski 

Czarny potok Leopolda Buczkowskiego.



tekstów wspomnieniowych odrzucających literackość, pozbawionych refleksji 
autotematycznej. Z pewnością, twórcom literatury doświadczenia totalitarnego 
bardziej zależało na „natychmiastowym zdaniu sprawy [...] ze swoich cierpień” 
(s. 9). „Odrzucenie wszelkich atrybutów tradycyjnie pojmowanej literackości” 
i artyzmu we wczesnych utworach Zagłady motywowane było identycznym 
pragnieniem osiągnięcia takiego poziomu „prostoty wyrazu”, dającej poczucie 
zbliżenia się do prawdy, która postrzegana jest jako wartość nadrzędna” (s. 405)57. 
Ale też pierwsze próby pozostania przy starej formie „artystycznej” wobec „nowe-
go tematu” prowadziły w obu nurtach literatury doświadczenia totalitarnego do 
podobnych sukcesów, ale i podobnych klęsk, czego dowodem są niepowodzenia 
zarówno Jerzego Andrzejewskiego (Noc), jak i Herminii Naglerowej (Ludzie spo-
niewierani). Uświadomiło to większości ważnych twórców konieczność wypra-
cowania nowego języka, nowej formy. Potem dopiero górę zaczyna brać proza 
artystyczna. Byli bowiem pisarze, którzy – jak Gustaw Herling-Grudziński – mieli 
świadomość, że poza „obowiązkiem obrony zagrożonej osobowości ludzkiej”58 
mają jeszcze obowiązek stworzenia dzieła-pomnika „godnego tej milczącej walki”. 
Przyszły autor Innego świata słowa te napisał w roku 1945 i odnosił je do walki 
z „rosyjską otchłanią”59, ale przecież jeszcze bardziej odnieść je można do „wojny 
żydowskiej o życie”60.

I wreszcie podobieństwa, jeśli nie tożsamości nawet, na poziomie najniższym, 
językowego wyrażenia doświadczeń. Trudno jako przypadek traktować przyjętą 
przez Borowskiego i Sołżenicyna tę samą zasadę: synekdochalną formułę opisu 
codzienności zeka, häftlinga. Owa temporalna synekdocha ujawnia ją już w ty-
tułach utworów: Jeden dzień Iwana Denisowicza, Dzień na Harmenzach. W wielu 
tekstach odnajdujemy właściwie niemal takie same słowa. W Pogrążonych i oca-
lonych  Primo Levi pisał:

My, którzy przeżyliśmy, stanowimy odbiegającą od normy mniejszość, a nie tylko nieliczną 
garstkę ocalałych; jesteśmy tymi, którzy przez sprzeniewierzenie się swoim zasadom albo 
dzięki zaradności bądź szczęśliwemu trafowi nie znaleźli się na samym dnie. Kto zszedł 
na dno, kto uniknął wzroku Meduzy, ten nie powróci, by dać świadectwo, albo powrócił 
niemy61. 

57 Świetnym dowodem może być opinia Zygmunta Markiewicza (Literatura dokumentarna,  
w: Literatura polska na obczyźnie 1940–1960, red. T. Terlecki, t. 2, Londyn 1965, s. 21), który po-
chwalił książkę Ireny Wasilewskiej Za winy niepopełnione i jednocześnie skrytykował książkę 
Weroniki Hort (Hanki Ordonówny) Tułacze dzieci za „zbędność literackiej oprawy”. O ewolucji 
genologicznej literatury doświadczenia sowieckiego pisałem szerzej w szkicu „Ja” w „domu 
niewoli”, czyli o autobiografizmie polskiej literatury doświadczenia sowieckiego, w: Autobiografizm 
i okolice. Prace ofiarowane Profesor Małgorzacie Czermińskiej, red. T. Sucharski, B. Żynis, Słupsk 
2011, s. 124–126. Trafnie pisał Czapliński: „literackość w refleksji nad Holocaustem przeszła [...] 
daleką drogę: początkowo niemożliwa i niepożądana, z czasem wartościowa i ważna, zbliża 
się do miejsca, w którym zostanie uznana za nieuniknioną. Jest to o tyle istotne, że pozwala 
uświadomić, iż Zagłada wyłoniła się z prostackiej narracji, którą wielu ludzi uznało za prawdę 
ostateczną, a więc byt pozatekstowy. Tymczasem kto rozumie, że w życiu spieramy się o fabuły 
i metafory, ten prawdopodobnie przejawia mniejszą skłonność do stosowania przemocy”. Idem, 
Zagłada jako wyzwanie..., op. cit., s. 20–21.

58 G. Herling-Grudziński, Dokument literacki, w: idem, Wyjścia z milczenia, op. cit., s. 11.
59 G. Herling-Grudziński, Na krawędzi człowieczeństwa, w: idem, Wyjścia z milczenia, op. cit., s. 27.
60 H. Grynberg, Holocaust w literaturze polskiej, w: idem, Prawda nieartystyczna, op. cit., s. 112.
61 P. Levi, Pogrążeni i ocaleni, przeł. S. Kasprzysiak, Kraków 2007, s. 100.
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Można wypowiedź tę zestawiać ze słowami Anatola Krakowieckiego z Książki 
o Kołymie, ale najpełniej współbrzmi ona, w kontekście wcześniejszych rozważań, 
ze słowami Aleksandra Sołżenicyna z Archipelagu GUŁag:

Aby zgłębić i pojąć cały sens tej sprawy [obozy pracy morderczej] – należałoby niejedno 
życie strawić w obozach – w tych obozach, w których nawet jednego roku nie sposób 
odsiedzieć w całości bez jakichś ulg, bo stworzono te obozy dla ludzkiej ZAGŁADY.

Dlatego też ci, co sięgnęli głębiej, ci, co zaznali więcej – są już w grobie i nic nie powie-
dzą. Tego, co NAJWAŻNIEJSZE nikt nigdy już o tych obozach nie powie”62. 

Tłumacz Sołżenicyna, Jerzy Pomianowski, pisze wersalikami słowo, które 
w polszczyźnie właściwie zarezerwowane jest dla żydowskiego Shoah. Czy to 
przypadek? Czy nadużycie? A może przeczucie konieczności łącznego spojrzenia 
na ofiary ideologii – „przekleństwa XX wieku”?  I wskazówka dla jego badaczy?

62 A. Sołżenicyn, Archipelag GUŁag 1918–1956. Próba dochodzenia literackiego, przeł. J. Pomianowski, 
M. Kaniowski, t. 2, Warszawa 1990, s. 7. Celna jest konstatacja Czaplińskiego: „Paradoks Holocaustu 
polega więc na tym, że ci, którzy przeszli drogę śmierci do samego końca, nie żyją, ci zaś, którzy 
przeżyli, nie wiedzą wszystkiego. To, co wiedzą, i tak sprawia, że żyją z wyrwanym językiem”, 
odnosi się zatem w równym stopniu do literatury łagrowej. Idem, Zagłada jako wyzwanie..., op. 
cit., s. 18.

Some reflections on “The Polish Literature to the Holocaust”  
or how to write a history of the literature of the totalitarian experience

In the following paper I present some reflections on the monograph The Polish litera-

ture towards the Holocaust. This book is a major event in the contemporary history of the Pol-

ish literature. Scholars have been waiting for this monograph several decades. How-

ever, the book causes the fundamental question – is the history of the literature of 

the totalitarian experience possible? And how is it possible? Historians, philosophers, 

politicians argued with one another if one can compare two totalitarian system –  

the fascism and the communism. My paper is concerned with the ways in which Polish writers 

of an extreme situation in the concentration universe had been describing it. I show common-

places in many novels, memoirs in Holocaust literature as well in gulag literature. The analysis 

of these compositions lets make a conclusion that the differentiation of the Holocaust literature and 

the gulag literature is a mistake. My conclusion is – there is one literature of the totalitarian experience.

Translated by Tadeusz Sucharski 
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Monografia Pawła Wolskiego, rozwijając konsekwentnie paralelę między 
twórczością Tadeusza Borowskiego i Prima Leviego, przynosi cenne ustalenia 
dotyczące zarówno dzieł dwóch wybitnych pisarzy, jak i kluczowych problemów 
literatury Holocaustu1. Wolski bowiem proponuje lekturę Borowskiego jako au-
tora prozy o Zagładzie, co pozostaje w zgodzie ze światową recepcją opowiadań 
oświęcimskich2. Choć Pożegnanie z Marią doczekało się wielu omówień i analiz, 
publikacja Wolskiego znacząco wzbogaca dotychczasowy stan wiedzy 
o szereg intrygujących konstatacji. W przypadku zaś twórcy Czy to jest czło-
wiek rozważania Wolskiego mają na gruncie polskim charakter pionierski.

Szczeciński badacz to najodpowiedniejsza osoba do przeprowadzenia 
rozbudowanego porównania między prozą Borowskiego i Leviego. Zna 
doskonale dorobek Borowskiego oraz współczesną literaturę przedmiotu 
dotyczącą Shoah. Co ważniejsze, czyta i komentuje dzieła Leviego w języku 
oryginału. Zarówno w przypadku Borowskiego, jak i Leviego Wolski okazuje się 
dociekliwym oraz uważnym intepretatorem. Jest przy tym ostrożny w formu-
łowaniu sądów, co przejawia się w skrupulatnym dokumentowaniu każdej tezy. 
Ujmuje niebywałą dokładnością w lekturze pism Borowskiego i Leviego, która 
stanowi cechę typową dla praktyki filologiczno-edytorskiej uwarunkowanej 
żmudną lekturą, polegającą na dokładnym zestawianiu ze sobą wersji i odmian 
tekstów. Przypomina to spotykane w edytorstwie praktyki detektywistyczne.

Monografia Wolskiego ma wszystkie przymioty, które winna mieć rzetelna 
publikacja naukowa – bogatą literaturę źródłową i równie rozbudowany wykaz 
opracowań dotyczących kluczowej problematyki badawczej. Wolski w jednym  
i drugim obszarze porusza się z gracją. Co ważne, umiejętnie wykorzystuje swoje 
oczytanie, nie epatując, a inkrustując nim wywód w odpowiednich dawkach 
i odpowiednich fragmentach. Publikację Tadeusz Borowski – Primo Levi wyróżnia 
jeszcze jedno – elegancja języka, jasność i klarowność myśli. To niezbyt częsty 

1 P. Wolski, Tadeusz Borowski – Primo Levi. Prze-pisywanie literatury Holocaustu, Warszawa 2013.
2 O tym, jak można czytać Borowskiego jako autora literatury Holocaustu pisałem w szkicu Proza 

Tadeusza Borowskiego wobec Holocaustu, „Ruch Literacki” 2004, z. 3; przedr.: Die Prosa Tadeusza 
Borowskis und der Holocaust, w: Der Holocaust in der polnischen Erinnerungskultur, hrsg. A. Wolff-
-Powęska, P. Forecki, Frankfurt am Men 2012.
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przykład wypowiedzi naukowej, w której przymioty intelektu autora łączą się 
harmonijnie ze staranną polszczyzną. 

Tom Tadeusz Borowski – Primo Levi stanowi znaczącą pozycję nie tylko w re-
cepcji Borowskiego i Leviego, ale też jest niezwykle istotny dla rozwijającej się 
prężnie refleksji nad literaturą Holocaustu. Chciałbym inspirujące rozważania 
Wolskiego potraktować jako punkt wyjścia do podjęcie kilku istotnych zagad-
nień związanych z namysłem nad literaturą Holocaustu. 

Rozpocznijmy od kanonu. Tekstem założycielskim, takim, który ukształtował 
na Zachodzie powszechne wyobrażenia o Shoah, jest Dziennik Anny Frank. 
To zadziwiające, że diariusz młodej holenderskiej Żydówki, który nie powstał 
w epicentrum Endlösung, zdobył sobie tak duże uznanie wśród czytelników za-
chodnich, a przede wszystkim naznaczył sposoby myślenia o Zagładzie. Dziennik 
stał się podstawowym źródłem wiedzy o tym, czym był Holocaust. Tymczasem 
przedstawia on zaledwie jeden fragment żydowskiej martyrologii – pobyt w kry-
jówce. Z Dziennika nie dowiemy się niczego o życiu w getcie, bardzo niewiele 
o obozach koncentracyjnych i ośrodkach Zagłady, podobnie o warunkach życia 
po aryjskiej stronie (te, w których znajduje się rodzina Franków, są relatywnie 
dobre w porównaniu z tymi, które znamy z relacji ocaleńców z Generalnej Gu-
berni), postawach oprawców i ofiar, o całej maszynerii hitlerowskiej zbrodni.  
Holocaust u Frank to Holocaust „na zachodnią miarę”. Ma on niewiele ze skom-
plikowanego kontekstu historycznego, społecznego, a przede wszystkim spo-
sobu prowadzenia wojny i polityki eksterminacyjnej na Wschodzie3. Do czego 
zmierzam? Nie do tego, by dyskredytować wartość świadectwa Anny Frank 
(choć też nie należę do jego czołobitnych wyznawców). Idzie mi o uwypuklenie 
sprawy podstawowej. Potężna, przyrastająca dynamicznie od ponad czterdzie-
stu lat bibliografia prac dotyczących Holocaustu w nikłym stopniu uwzględnia 
polską prozę i poezję. Ów fakt jest tym bardziej zastanawiający, że to właśnie 
w polskiej poezji i prozie, w przekazach pamiętnikarskich i wspomnieniowych, 
eksterminacja Żydów znalazła najpełniejszą reprezentację4. Z wyjątkiem kilku 
autorów (między innymi Tadeusza Borowskiego, Janusza Korczaka oraz Cze-
sława Miłosza) amerykańska i europejska refleksja o Holocauście abstrahuje od 
dzieł literackich utrwalonych w polszczyźnie5. Jedna z kilku najwybitniejszych 
powieści o Zagładzie – Czarny potok Leopolda Buczkowskiego – nie funkcjonuje 
zupełnie w recepcji zachodniej (trzeba pamiętać, że jest to powieść niebywale 
skomplikowana w przekładzie na języki obce). Oto pierwsze z zadań, które 
czekają na polskich znawców literatury Zagłady.                       

Zwykło się – nie bez powodu – traktować Pożegnanie z Marią (również Ka-
mienny świat) jako tomy, do których musiała się, chcąc nie chcąc, jakoś ustosun-
kować rodzima proza o Shoah. Borowski bowiem nakreślił horyzont poznawczy, 
przetarł stylistyczne i intelektualne szlaki mówienia o „epoce pieców”. Razem 
z Tadeuszem Różewiczem stanowili (i stanowią) punkt odniesienia dla niemal 
wszystkich pisarzy mierzących się z „czasami pogardy”. To Borowski i Różewicz 
„wymyślili” polską literaturę Holocaustu. Tak jak dla włoskiego odbiorcy i twór-
cy „wymyślił” ją Levi. Wolski posługuje się pojęciem „wynalezienia” literatury 

3 Te różnice widać m.in. w książce Timothy’ego Snydera, Skrwawione ziemie. Europa między 
Hitlerem a Stalinem, przeł. B. Pietrzyk, Warszawa 2011.

4 Przekonuje o tym monografia Literatura polska wobec Zagłady (1939–1968), red. S. Buryła,  
D. Krawczyńska, J. Leociak, Warszawa 2012.

5 Zob. m.in. A.H. Rosenfeld, Podwójna śmierć. Rozważania o literaturze Holocaustu, przeł.  
B. Krawcowicz, Warszawa 2003.
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o Zagładzie – na polskim gruncie przez Borowskiego, na włoskim – Leviego. 
Stali się oni niemożliwym do pominięcia punktem odniesienia dla późniejszych 
przedstawień Auschwitz. Ich proza przybrała postać wzorcową dla znakomitej 
większości autorów sięgających po temat lagrowy. Arkadiusz Morawiec mówi 
nawet o „zgubnym” oddziaływaniu opowiadań oświęcimskich6. Po latach bo-
wiem naznaczeni ich koncepcją rzeczywistości koncentracyjnej nie widzimy już 
pozostałych relacji, do wszystkich przykładamy artystyczną i ideową miarę dzieł 
Borowskiego. Nie ulega wszak wątpliwości, że – przynajmniej gdy chodzi o Bo-
rowskiego – inaczej ów wpływ rozkładał się w grupie świadectw przynależących 
do literatury, a inaczej w odniesieniu do wspomnień i autobiografii. Autor Dnia 
na Harmenzach ze swoją wizją w mniejszym stopniu przebijał się do świadomości 
tych, którzy publikowali autobiograficzne opowieści o Oświęcimiu. Wydaje się to 
naturalne, jeśli na tę kwestię spojrzeć od strony dostępu do „prawdy przeżycia”. Ci, 
którzy przetrwali obóz, mieli „własną” opowieść. I to ona domagała się najpierw 
artykulacji w takiej postaci, w jakiej utrwaliła się w pamięci ocalonego. 

W przypadku tekstów powstających w bezpośrednim sąsiedztwie „epoki pie-
ców” w ekspresji przeżyć lagrowych musiał dominować indywidualny styl. Wraz 
z oddaleniem czasowym sytuacja ulegała zmianie. Im później utrwalony przekaz, 
tym należy założyć większy udział innych (konkurencyjnych) relacji. Wśród nich nie 
musiały być tylko utwory literackie. Shoah i wojna znalazła przecież swoje liczne 
realizacje zarówno w obszarze sztuki (kino, film, rzeźba), jak i  – co równie ważne –  
ustnych opowieściach o okupacji hitlerowskiej w Polsce. To ciekawe pole do 
analizy – określenie stopnia wpływu oraz zapożyczeń pomiędzy poszczególnymi 
reprezentacjami Zagłady. Książka Marka Kuci pokazuje, jak olbrzymie znaczenie 
dla uformowania się naszej wizji Auschwitz miały Dymy nad Birkenau Sewe-
ryny Szmaglewskiej7.

Recepcja dzieł Borowskiego w Polsce i Leviego we Włoszech przebiegała 
inaczej. Levi od razu stał się klasykiem prozy o Holocauście, wręcz jej nie-
wolnikiem. Włoskie rozliczenie z faszyzmem, znaczący komponent tamtej-
szej debaty publicznej, literatury i kinematografii, dokonywało się jednak  
w wolnym świecie. Jeśli tragedia Żydów przez pierwsze lata powojenne nie 
znajdowała miejsca w polityce historycznej Włoch, to nie dlatego, że stały za tym 
postanowienia władzy. 

Przypomnijmy też inne fakty niepodlegające dyskusji. Włochy Mussoliniego 
były częścią faszystowskiej koalicji. Współtworzyły i wzmacniały front hitlerow-
ski. Tak jak Niemcy i Japonia znalazły się po stronie agresorów, nie ofiar. Polska 
występowała w roli ofiary, kraju napadniętego i brutalnie terroryzowanego przez 
najeźdźcę. Borowski uderza w czuły punkt powojennej świadomości narodowej – 
odbiera wyjątkowość naszego cierpienia i naszej postawy w czasie nazistowskiej 
pożogi. Jeśli dodamy do tego specyficzną – uniwersalizującą – perspektywę 
Pożegnania z Marią i Kamiennego świata, zrozumiemy, że Borowskiego przez 
długi czas czytano jako twórcę naruszającego narodowe mity cierpiętnicze, a nie 
dokumentującego Zagładę. Nawet dla Bogdana Wojdowskiego opowiadania 
oświęcimskie były mistrzowską realizacją literatury obozowej, a nie Holocaustu8. 

Borowski bardzo późno rozpoczął swój żywot jako pisarz mówiący o losie 
Żydów. Miało to przynajmniej dwie przyczyny. Chcielibyśmy się przy nich krótko 

6 A. Morawiec, Lager w literaturze, literatura w lagrze. Fakt – temat – metafora, Łódź 2009.
7 M. Kucia, Auschwitz jako fakt społeczny. Historia, współczesność i świadomość społeczna KL Auschwitz 

w Polsce, Kraków 2005.
8 B. Wojdowski, Borowski. Häftling 119 198. Szkic tymczasowy, „Współczesność” 1961, nr 13.



zatrzymać. Jedna z nich wywodzi się z konstrukcji opowiadań oświęcimskich, 
druga ma uwarunkowania polityczne oraz psychospołeczne. 

Aby dojrzeć Shoah w Pożegnaniu z Marią, należało „umniejszyć” cierpienie pol-
skich więźniów Auschwitz (to perspektywa, z której patrzyło społeczeństwo PRL-u  
i PRL-owska władza). Ale to tylko jeden element równania, bowiem w dwóch 
klasycznych książkach Andrzeja Wernera9 i Tadeusza Drewnowskiego10 Holocaust 
został niemal całkowicie pominięty. Stało się tak w zgodzie z uniwersalizującą 
perspektywą Pożegnania z Marią i Kamiennego świata. Do tego trzeba dodać 
kolejny fakt –  refleksja nad literaturą Holocaustu pod koniec lat sześćdziesiątych 
i na początku następnej dekady w Polsce jeszcze nie istniała (na świecie dopiero 
się tworzyła).  

Monografia Sylwii Karolak Doświadczenie Zagłady w literaturze polskiej lat 
1947–1991 odsyła do jeszcze innego kręgu przyczyn. Przedstawia w dobie PRL-u  
uwikłanie problematyki Holocaustu w sieć politycznych zabiegów, przeinaczeń 
wynikających z doraźnych zapotrzebowań propagandowych partii komunistycz-
nej11. Jeśli jednak kanon tekstów o Zagładzie w Polsce Rzeczypospolitej Ludowej 
nie uformował się (a w każdym razie nie uformował się w postaci „kanonicznej”), 
to nie tylko ze względu na politykę historyczną partii, ale i z tego powodu, że 
Pożegnanie z Marią, Czarny potok, a jeszcze bardziej Miasto niepokonane Kazimie-
rza Brandysa, Krata Poli Gojawiczyńskiej, W rozwalonym domu Jana Dobraczyń-
skiego, A jak królem, a jak katem będziesz Tadeusza Nowaka czy Niemcy Leona 
Kruczkowskiego (wszystkie utwory w dłuższym lub krótszym okresie figurowały 
na listach lektur szkolnych) należały jednocześnie do literatury wojny i okupacji, 
dokumentującej również fragment doświadczenia nie-żydowskiego. Niekiedy 
zaś takiego, które uważano za „typowo polskie” (Pawiak w Kracie, okupacyjna 
stolica w Mieście niepokonanym i powstańcza Warszawa w Obłoku zagłady Tade-
usza Łopalewskiego). 

Obok tego mamy do czynienia z innym zjawiskiem. Grzegorz Niziołek mówi 
o „ślepocie” polskiego teatru na Zagładę: „Teatr był [...] zaangażowany w dzie-
ło Zagłady jako dostarczyciel zarówno złowrogich strategii wytwarzania iluzji, 
usprawiedliwiania postaw pasywności, jak i narzędzi ocalenia [...]”12. Na pytania 
o powody owej „ślepoty polskiego teatru na Zagładę” badacz udziela kilku od-
powiedzi. Na eksponowanym miejscu stawia „pasywność świadka”, jego bierną 
pozycję sprowadzającą się do oglądania cudzego cierpienia z bezpiecznej per-
spektywy: „W odniesieniu do polskiego teatru powojennego należałoby mówić 
nie tyle o granicach reprezentacji, ile o granicach odczytywalności zawartego   
w przedstawieniach świadectwa – o doświadczeniu niepamięci uruchamiającym 
pracę powtórzenia”13. Problem, przed jakim stoi zatem polski teatr i polski widz, 
dotyczy komunikowalności relacji polsko-żydowskich. Rodzimi twórcy powracają 
po latach wiedzeni potrzebą ukazania na nowo historii, które wcześniej uzyskały 
już odpowiednią postać w świadomości powszechnej. Wyjście poza przyjęte 
schematy myślowe, ale też poza horyzont ofiary, jest zadaniem trudnym. Jeśli 
nawet w sztuce polskiej pojawiały się wątki jednoznacznie odsyłające do Za-
głady, były często ignorowane albo ich nie zauważano. To, co dziś bezwiednie 

9 A. Werner, Zwyczajna apokalipsa. Tadeusz Borowski i jego wizja świata obozów, Warszawa 1971.
10 T. Drewnowski, Ucieczka z kamiennego świata. O Tadeuszu Borowskim, Warszawa 1972.
11 S. Karolak, Doświadczenie Zagłady w literaturze polskiej lat 1947–1991. Kanon, który nie powstał, 

Poznań 2014.
12 G. Niziołek, Polski teatr Zagłady, Warszawa 2013, s. 32.
13 Ibidem, s. 87.
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postrzegamy jako widome znaki Shoah, wcześniej rzadko było tak interpretowane. 
I choć wiedziano, że w danym wierszu, opowiadaniu, powieści, scenie filmowej 
lub na obrazie ukazano cierpienie Żydów, nie uzyskiwało ono statusu autono-
micznego, wpisując się w martyrologię narodu polskiego. Andrzej Leder używa 
w tym kontekście metafory „prześnienia”, swoistej „zaćmy rozumu”, która staje 
się immanentną częścią epok wielkich społecznych przewartościowań14.       

Pośród wielu zagadnień podjętych w bogatej refleksji nad Shoah i równie wielu, 
które czekają na swe odrębne analizy, niezwykle interesująco jawi się konwencjo-
nalizacja opowieści o Zagładzie. Wbrew temu, co niedawno uważano, nie tylko 
Pożegnanie z Marią, ale i Byliśmy w Oświęcimiu rodziło się w kontekście istniejącego 
już wówczas (nielicznego, przyznajmy) zespołu tekstów o hitlerowskich lagrach. 
Dziś pojmujemy to lepiej niż wcześniej dzięki znakomitej monografii Arkadiusza 
Morawca15. Borowski zatem wróży erupcję świadectw martyrologicznych o Au-
schwitz, ale i odpowiada na poetykę zastanych relacji obozowych. Trudno wszakże 
jednoznacznie orzec, czy Borowski, pracując z Nelem Siedleckim i Krystynem Ol-
szewskim nad Byliśmy w Oświęcimiu, znał jakikolwiek tekst o obozach koncentracyj-
nych (podobnych wątpliwości nie mamy w przypadku Pożegnania z Marią). Borow-
ski jednak nie tylko antycypuje powstawanie martyrologicznych narracji o wojnie, 
ale także prowadzi dialog z samym sobą. Widzimy, jak ewoluuje jego koncepcja 
lagrowego uniwersum. W peerelowskiej Polsce – niestety – nie doszło do poważnej 
dyskusji o problemach wyrażania „czasów pogardy”. Takie próby wszakże podejmo-
wano. Na emigracji jednym z bardziej znaczących był spór Herlinga-Grudzińskiego  
z Borowskim wokół rozumienia i artystycznej artykulacji uniwersum obozu kon-
centracyjnego. Miał on wszakże charakter jednostronnej wymiany poglądów –  
autor Pożegnania z Marią nigdy nie odpowiedział na zarzuty Grudzińskiego. 
Dla Herlinga zaś zagadnienia te miały niebywałą rangę i towarzyszyły mu (wraz 
z nimi intelektualna dysputa z Borowskim) do końca życia16.

Pisarstwo Leviego jest dobrym przykładem tego, jak literatura Holocaustu 
anektowała zastałe schematy narracyjne, motywy i konstrukcje postaci. 
U twórcy Czy to jest człowiek działał zresztą dość złożony mechanizm. Z jed-
nej strony jego najsłynniejsza powieść sama okazała się wzorcem mówienia 
o Zagładzie dla późniejszych twórców, a z drugiej – Levi stał się zakładnikiem 
swego pierwszego tematu. Nawet jego teksty, które nie miały w zamierzeniach 
autorskich nic wspólnego z Holocaustem, były z Zagładą łączone i jako takie oce-
niane. To sytuacja wyjątkowa dla artysty, ale też zdradzająca zjawisko ogólniejsze –  
nasycenia współczesnej kultury narracjami o Shoah. Nie o ilość świadectw tu 
jednak chodzi, lecz o obserwowaną od pewnego czasu gotowość dzisiejszego 
odbiorcy do odnajdywania skojarzeń z Holocaustem. W jakimś porządku mamy 
do czynienia ze zjawiskiem odwrotnym do tego, które miało miejsce mniej więcej 
do lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, gdy nawet ewidentne ślady Endlösung 
europejska świadomość społeczna ignorowała i pomijała. Owo impregnowanie 
europejskiej wyobraźni zbiorowej na tragedię żydowskiego losu, uwidaczniające 
się w pierwszych dwóch dekadach po wojnie, zmusza do tego, by dziś na nowo 
„przeczytać” literackie świadectwa z „wilczego czasu”. Dotyczy to także polskiej po-
ezji i prozy, w której długo widziano jedynie zapis doświadczenia nie-żydowskiego.  

14 A. Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej, Warszawa 2013, s. 11.
15 A. Morawiec, Lager w literaturze..., op. cit.
16 Zob. na ten temat S. Buryła, Herlinga-Grudzińskiego spór z Borowskim wokół koncepcji rzeczywistości 

koncentracyjnej, „Ruch Literacki” 1998, nr 1.



Tłumiona, politycznie i psychologicznie modyfikowana wizja Zagłady oraz szerzej –  
wojny przebijała się od czasu do czasu do świadomości powszechnej za sprawą 
książek, które naruszały usankcjonowany obraz zdarzeń. Ewentualny opis recep-
cji tych dzieł, emocji, jakie wywoływały one w czytelnikach, mógłby stanowić 
przedmiot osobnego, ciekawego studium. Ramę czasową winny w nim wyznaczać 
Niepokój Tadeusza Różewicza, Buty Jana Józefa Szczepańskiego oraz Kamienie na 
szaniec odczytane przez Elżbietę Janicką17. Pomiędzy nimi należałoby umieścić 
reakcję prasową na interpretację Pamiętnika z powstania warszawskiego w Wojnie 
i formie Marii Janion. Notabene od pewnego czasu mamy do czynienia z sytuacją, 
w której Holocaust przesłania niekiedy cierpienia innych nacji. Nie chciałbym być 
źle zrozumiany – nie zamierzam demonizować tego stanu rzeczy ani wyciągać zbyt 
pochopnych wniosków. Chcę jedynie wesprzeć się autorytetem Aleidy Assmann  
i powtórzyć jej sąd mówiący, że w dzisiejszych Niemczech niewiele jest miejsca na 
wiedzę o hitlerowskich okrucieństwach, jeśli nie dotyczą one Żydów18.               

Czy po książce Wolskiego (a mam w pamięci również ostatnio wydane prace 
Dariusza Kuleszy19 i Michała Januszkiewicza20) można jeszcze napisać coś nowego 
o prozie Borowskiego? Najprostsza odpowiedź brzmi następująco – Borowski to 
wybitny twórca, a ci zawsze inspirują i prowokują do przecierania nowych ścieżek 
interpretacyjnych. Tu jednak pojawia się zasadnicza wątpliwość – czy poszuki-
wanie inspirujących odczytań nie oznacza konieczności porzucenia znanych 
metodologii i wejścia na nowy grunt? Sądzę, że propozycje nowego spojrzenia 
mogą przyjść ze strony nurtów poststrukturalistycznych, teorii traumy, badań nad 
męskością. Problem zresztą nie dotyczy tylko prozy Borowskiego. Nowego ujęcia 
domaga się literatura obozowa oraz – szerzej – wojny i okupacji. Bodaj najbardziej 
wszechstronnie – z wykorzystaniem różnych narzędzi, jakie daje współczesna 
wiedza humanistyczna – rozwija się refleksja nad literaturą Holocaustu. W minio-
nych kilku latach pojawiło się szereg rozpraw doktorskich, które sięgają po nowe 
metodologie21. Do refleksji postrukturalistycznej i psychoanalitycznej odwołuje 
się Niziołek22. Ostatnio ukazało się drukiem kilka interpretacji Zagłady dokonanych 
z pozycji genderowych i feministycznych (np. szkice Aleksandry Ubertowskiej23 

17 Zob. próbę syntetycznego spojrzenia na reakcje prasowe w tekście Błażeja Warkockiego, Koda: 
Zośka – znaczy quuer, w: idem, Różowy język. Literatura i polityka kultury na początku wieku, Poznań 
2013.

18 A. Assmann, Między historia a pamięcią. Antologia, przekł. zbiorowy, oprac. M. Saryusz-Wolska, 
Warszawa 2013.

19 D. Kulesza, Dwie prawdy. Zofia Kossak i Tadeusz Borowski wobec obrazu wojny w polskiej prozie lat 
1944–1948, Białystok 2006.

20 M. Januszkiewicz, Horyzonty nihilizmu. Gombrowicz – Borowski – Różewicz, Poznań 2009.
21 Z grona powstałych ostatnio rozpraw doktorskich inspirowanych nowymi metodologiami  

należałoby wymienić m.in. Dawid Skrabek, Traumatyczna tkanka sztuki. O twórczości Leopolda 
Buczkowskiego (UJ, 2012); Tomasz Łysak, Inherited Trauma? Holocaust in the Texts by the Second 
Generation Survivors in the USA and Poland (IFiS PAN, 2007); Katarzyna Bojarska, Wydarzenia po 
Wydarzeniu. Reprezentacja historii po Zagładzie – studium realizmu traumatycznego (porównawcze 
badania nad literaturą i sztukami wizualnymi) (IBL PAN, 2012); Sonia Ruszkowska, Przywracanie 
podmiotowości ofiarom Zagłady. Teorie narracji wobec problemu upamiętniania (UKSW, 2013). W tej 
grupie też trzeba sytuować Poetykę postpamięci i etykę świadka-spadkobiercy Zagłady w polskiej 
literaturze najnowszej Anny Mach (UW, 2014).

22 Niziołek wprowadza pochodzące ze słownika psychoanalitycznego kategorie żałoby, wyparcia, 
melancholii, przepracowania, utraty, rany, traumy. W jego analizach, obok prac Sigmunda Freu-
da, pojawiają się dzieła Melanie Klein, Carla Gustava Junga, jak też rozprawy klasyków badań 
postpamięci, traumy (Marianne Hirsch, Shoshana Felman, Dominick LaCapra).

23 A. Ubertowska, „Niewidzialne świadectwa”. Perspektywa feministyczna w badaniach nad literaturą 
Holokaustu, „Teksty Drugie” 2009, nr 4; „Pisałam sercem i krwią”. Poetyka kobiecych świadectw 
holokaustowych, „Ruch Literacki” 2008, nr 6.
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oraz Bożeny Karwowskiej24). Do nielicznych wyjątków w namyśle nad literaturą 
traktującą o wojnie i okupacji należy praca Weroniki Grzebalskiej Płeć powstania 
warszawskiego25. Jeśli jednak women studies są ciągle rzadko wykorzystywane do 
mówienia o Shoah, to cóż rzec o men studies. Rodzime badania nad męskością 
wciąż znajdują się w fazie inicjalnej. A przecież męskość przejawiająca się w żoł-
nierskości to jeden z najważniejszych rysów naszej kultury (analizowany choćby 
w klasycznym studium Marii Janion Wojna i forma26). Obecność tej problematyki 
widać również ostatnio u młodszych badaczy (by wymienić wydaną w 2013 roku 
monografię Tomasza Tomasika Wojna – męskość – literatura27). Tymczasem refleksja 
nad męskością w kontekście Zagłady nie istnieje.             

Spojrzenie na Shoah przez pryzmat ciała jest wciąż ignorowane w imię zało-
żenia o podmiocie wyzbytym płci. Słusznie pyta Wolski, „jak to możliwe, że świa-
dek Holocaustu jest jednocześnie obdarzoną ciałem oraz cielesną perspektywą 
osobą i bezstronnym, i w związku z tym bezcielesnym, opisującym »gołe fakty« 
obserwatorem”28. Przesłonięta cielesność świadka to ważny i wciąż słabo rozpo-
znany teren badań nad Zagładą29. Zwłaszcza teksty traktujące o doświadczeniu 
obozowym jawią się jako szczególnie inspirujące z punktu widzenia namysłu nad 
cielesnością. Jest to zarazem niezwykle wrażliwy i delikatny fragment dla każdego, 
kto sięga po rzeczywistość „epoki pieców”. Granicę stosowności trudno dokładnie 
zlokalizować i zarazem łatwo przekroczyć (unaocznia to choćby tom Więcej gazu, 
Kamraden! Krystiana Piwowarskiego30). Badacz winien się wykazać ostrożnością 
w przykładaniu do realiów Auschwitz, Sachsenhausen czy Mauthausen wiedzy 
o ludzkiej seksualności ze świata pozaobozowego. Musi się poruszać pomiędzy 
zagrożeniem sensacyjnością a odkrywaniem i nazywaniem tego, co przecież 
obecne, a ukryte. Sytuację tę dobrze ilustruje odczytanie prozy Mariana 
Pankowskiego przez Piotra Krupińskiego31.         

Być może teksty Borowskiego i Leviego nie są najwdzięczniejszymi obiek-
tami do tego typu refleksji, tym niemniej literatura Holocaustu w Polsce do 
tej pory nie doczekała się ujęcia z perspektywy postkolonialnej32. Dariusz 
Skórczewski w ważnej książce Teoria – literatura – dyskurs pomija milczeniem 
ten aspekt badań postokolonialnych w Polsce33. Tymczasem płaszczyznę 
rozważań wyznacza bogaty zbiór utworów rekonstruujących psychikę nazistow-
skiego kata34. Wśród nich wyjątkowe okazują się tak zwane apokryfy, w których 

24 B. Karwowska, Ciało, seksualność, obozy zagłady, Kraków 2009. Zob. też J. Stöcker-Sobelman, 
Kobiety Holokaustu. Feministyczna perspektywa w badaniach nad Shoah. Kazus KL Auschiwtz-Bir-
kenau, Warszawa 2012. 

25 W. Grzebalska, Płeć powstania warszawskiego, Warszawa 2013.
26 M. Janion, Wojna i forma, w: Literatura wobec wojny i okupacji, red. M. Głowiński, J. Sławiński, 

Wrocław 1976.
27 T. Tomasik, Wojna – męskość – literatura, Słupsk 2013.
28 P. Wolski, Tadeusz Borowski – Primo Levi, op. cit., s. 278.
29 Od jakiegoś czasu jest on częścią zainteresowań naukowych Wolskiego. Zob. P. Wolski, Boks 

w Auschwitz. Opór ciała, w: Adlojada. Biografia i świadectwo, red. J. Brejdak, D. Kacprzak, J. Madejski, 
B.M. Wolska, Szczecin 2014.

30 K. Piwowarski, Więcej gazu, Kameraden!, Warszawa 2012.
31 Zob. P. Krupiński, Eros i Auschwitz, w: idem, Ciało, historia, kultura. Pisarstwo Mariana Pankowskiego 

Leo Lipskiego wobec tabu, Szczecin 2011.
32 Takie spojrzenie na Holocaust ma już swoją tradycję. O wykorzystaniu narzędzi krytyki post-

kolonialnej do mówienia o Zagładzie pisał ostatnio m.in. Mirosław Miniszewski, Postkolonialne 
aspekty refleksji nad Zagładą, w: idem, Architektura zła. Wyjątkowość Holokaustu jako problem 
filozoficzny, Kęty 2012. 

33 D. Skórczewski, Teoria – literatura – dyskurs. Pejzaż postkolonialny, Lublin 2013.
34 Wyliczam je w szkicu Portret oprawcy. Zob. S. Buryła, Tematy (nie)opisane, Kraków 2013.



polscy autorzy starają się przeniknąć duszę oprawcy, jego sposób postrzegania 
świata, oddać rządzący nim system wartości. Podążając tym tropem, czytelnik 
musi natrafić na kategorie kluczowe dla metodologii postkolonialnej. Mają one 
swe źródło w hitlerowskiej ideologii podboju ziem i ludności o „niższym statusie 
cywilizacyjnym”. Ekspansji terytorialnej towarzyszyło (i wspierało ją) typowo 
kolonialne przekonanie o kulturowej misji, jaką ma do wypełnienia kolonizator. 
Kiedy jednak dokonać „lektury głębokiej” opowiadań oświęcimskich oraz Czy to 
jest człowiek, okaże się, że – rzadko – portretowani w nich hitlerowcy stanowią 
wzorcowe ucieleśnienie tez z Der Mythus des 20. Jahrhunderts [Mitu XX wieku] 
Alfreda Rosenberga i rojeń Heinriecha Himmlera. 

Przedstawiciele nacji podbitych mają w nich do wypełnienia jedynie rolę 
służalczą wobec nowych panów świata. Oto znany passus z Dnia na Harmenzach: 

Dowódca warty podszedł bliżej i popatrzył na nas tak, jak się patrzy na parę koni, które 
ciągną wóz, albo na pasące się bydło. Janek uśmiecha się szeroko w jego stronę i kiwa 
porozumiewawczo głową.
– Rów oczyszczamy, panie rottenführer, bardzo dużo błota.
Rottenführer ocknął się i spojrzał na mówiącego więźnia ze zdziwieniem takim, jak patrzy 
się na pociągowego konia, który nagle przemówi, albo na pasącą się krowę, która zacznie 
śpiewać modne tango35.

          
Reakcja rottenführera przywodzi na myśl dobitną frazę z książki o dziewiętna-

stowiecznej Afryce opanowanej przez Europejczyków – Wytępić całe to bydło36. 
Choć rottenführer to zaledwie niższy szarżą podoficer w nowym społeczeństwie 
„herrenvolków”, i tak niebotycznie przewyższa każdego – nawet najlepszego –  
z obywateli kraju okupowanego przez Trzecią Rzeszę.        

Zadajmy – powtórnie – pytanie, co książka Wolskiego mówi nam o zadaniach, 
jakie mają przed sobą badacze literatury Holocaustu w Polsce. Wskażmy na dwa 
wyzwania. Pierwszym jest słownik topiki Holocaustu. Rodzime piśmiennictwo 
o Zagładzie stanowi do tego najodpowiedniejszy kontekst. Powód jest prosty – 
w polskiej poezji, prozie, eseistyce, dramacie, literaturze dokumentu osobistego 
najpełniej utrwalono doświadczenie Shoah. Pod tym względem nie może się z nią 
równać żadna inna literatura na świecie37. Wolski wymienia dwa opublikowane 
szkice na temat topiki Zagłady38. Koncepcja takiego słownika, dobór haseł, wy-
magałyby osobnej dyskusji, projekt zaś – gdyby miał dojść do skutku – powołania 
interdyscyplinarnego zespołu naukowców. Chodzi przecież o to, by analizując 
topikę Zagłady, uwzględnić nie tylko piśmiennictwo, ale także sztuki plastyczne, 
ikonografię i kinematografię, sferę Internetu. 

Obszarem domagającym się odrębnych rozpoznań naukowych są zjawiska 
z kręgu popkultury, do której tematyka Holocaustu od lat przenika coraz odważ-
niej. Dostępne opracowania tego zagadnienia nie są zadowalające39. Jest to tym 

35 T. Borowski, Proza 1, oprac. S. Buryła, Kraków 2004, s. 149.
36 S. Lindqvist, Wytępić całe to bydło, przeł. M. Haykowska, Warszawa 2011.
37 Bogactwo rodzimej prozy i poezji uświadamia nam m.in. publikacja Literatura polska wobec 

Zagłady (1939–1968), op. cit.
38 Dotychczas problematyka ta doczekała się zaledwie dwóch poważniejszych opracowań. Zob. 

W. Panas, Topika judajska, w: idem, Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze 
polskiej, Lublin 1996; S. Buryła, Topika Holocaust – wstępne rozpoznanie, „Świat Tekstów” 2012, nr 10.

39 Taką nieudaną próbę stanowi publikacja autorstwa Marka Kaźmierczaka, Auschwitz w Internecie. 
Przedstawienia Holokaustu w kulturze popularnej, Poznań 2012.
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bardziej zastanawiające, że przecież cyberprzestrzeń staje się dla młodych ludzi 
(ale nie tylko) jednym z podstawowych źródeł wiedzy o eksterminacji Żydów, 
relacjach polsko-żydowskich oraz kontrowersjach związanych z drugą wojną 
światową. Ignorowanie tego faktu, zarówno przez edukację (nauczanie szkolne 
i akademickie), jak i znawców Holocaustu jest błędem. Cokolwiek byśmy nie 
myśleli o popkulturze, nie możemy udawać, że jej nie ma.   

Odczuwalny jest brak szkiców (nie wspominając o monografiach), w których  
należałoby się przyjrzeć obecności Zagłady w kryminale, powieści obyczajowej, 
romansie. Holocaust jako temat popkultury pomija Słownik kultury popularnej pod 
redakcją Tadeusza Żabskiego40. Egzemplifikacji literackich zaś jest sporo41. Brakuje 
nie tylko ujęcia syntetycznego, na które – choćby z racji wielości dzieł sięgających 
po motyw Shoah – można już się pokusić, ale również analiz szczegółowych. 

Aby można było wskazać tu przenikanie Holocaustu do produktów masowej 
wyobraźni, trzeba stworzyć lub zaadaptować odpowiednie kategorie teoretycz-
ne (metodologiczne). Jedną z nich proponuje Marta Cuber. Jest nią metonimia. 
Wprawdzie główny punkt odniesienia dla autorki stanowi tak zwana kultura 
wysoka, jednak wykorzystywane przez nią pojęcie metonimii można z łatwością 
odnieść do powieści kryminalnej, obyczajowej czy romansu42. Inne pojęcie, które 
służy pomocą, jest znane i częściowo omówione w kontekście zajmującej nas 
tematyki. Jest nim kicz (jeszcze do niego powrócimy).

Do odmiennego kręgu zagadnień odsyła Wstęp w książce Wolskiego. Wolski 
syntetycznie, ale celnie, wydobywa podstawowe pytania implikowane przez 
zjawisko, które nazywamy „literaturą Holocaustu”: 

Rzeczą niepewną jest [...] to, czy literatura Holocaustu może obejmować opowieści 
inne, niż dokumentarne napisane przez nie-Żydów, czy można do niej zaliczyć takie, 
które napisane zostały przez autorów urodzonych po wojnie...43. 

Na powyższą wątpliwość trzeba odpowiedzieć twierdząco. Do literatury 
Holocaustu należą zarówno teksty pochodzące od autorów nie-żydowskich, 
urodzonych po wojnie, jak i te niepełniące funkcji dokumentarnej. Formu-
łując tego typu kwestie, referujemy obawy, które można było mieć dwadzieścia, 
trzydzieści lat temu. Unieważniła je praktyka pisarska. 

Tym, co wyróżnia literaturę Holocaustu, jest kategoria świadectwa. W istocie 
świadectwo pojmowane jest tu szeroko jako referencyjne odniesienie do rze-
czywistości, z aspektem etycznym i empatycznym ujęciem losu ofiar. To pojęcie 
kluczowe dla utworów o Shoah, wedle Wolskiego ich podstawowy wyróżnik: 

Pod jego egidą możliwe jest mówienie o tekstach tej literatury zarówno jako o dokumen-
tach, jak i jako o literaturze, w tym drugim kontekście dodatkowo przy jednoczesnym 
traktowaniu tych tekstów jako należących do konwencjonalnie rozumianej literatury 
i zachowaniu [...] przeświadczenia o jej wyjątkowości44. 

40 Słownik kultury popularnej, red. T. Żabski, Wrocław 1997. O ile można ową nieobecność tłumaczyć 
faktem, że prace nad pierwszą edycją rozpoczęły się w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku, 
gdy jeszcze ekspansja Zagłady do popkultury nie była tak widoczna, to trudniej już zrozumieć, 
dlaczego w kolejnym wydaniu (z 2006 roku) nie uzupełniono tego braku. 

41 Spośród najnowszych publikacji – jedynie z grupy kryminałów – wypada przywołać choćby 
Martwe popołudnie Mariusza Czubaja (Warszawa 2014).

42 M. Cuber, Metonimie Zagłady. O prozie polskiej lat 1987–2012, Katowice 2013.
43 P. Wolski, Tadeusz Borowski – Primo Levi, op. cit., s. 7.
44 Ibidem, s. 36.



Co więcej, Wolski przekonuje: 

[...] każda okoliczność wpisana w tekst literatury Zagłady rozumianej jako świadectwo musi 
zyskać miano prawdziwej nie dlatego, że w nim występuje, tylko dlatego, że współwy-
stępuje z opisem zdarzenia Zagłady, który legitymizuje prawdziwość nawet nieprawdo-
podobnych i niespójnych narracji – na tym polega bowiem modus vivendi świadectwa45. 

I jeszcze jeden passus. Badacz dowodzi w nim, że: 

[...] literatura Holocaustu obarcza każde zjawisko literackie wymogiem prawdziwości. Klau-
zula prawdziwości dotyczy [...] także literackiej fikcji, która musi być tak skonstruowana, 
aby mimo empirycznej niezgodności ze zdarzeniami pozatekstowymi i tak potwierdzała 
prawdziwość doświadczenia Zagłady46. 

To doniosłe uwagi, trudne do pominięcia, ponieważ są konstytutywne dla 
przeważającej grupy tekstów o Shoah. Co się jednak stanie ze „świadczeniem”, gdy 
zabraknie bezpośredniego świadka? Na naszych oczach odchodzą ostatni z nich. 
Można byłoby to pytanie uznać za banalne. Wszak już wcześniej nie wszystkie 
opowieści o Holocauście pochodziły od  uczestników zdarzeń, niekiedy były one 
zasłyszane od innych osób, „z drugiej ręki”. Nie mogąc się odwołać do ocaleń-
ców i ich relacji, niektórzy autorzy sięgali po materiały archiwalne i opracowania 
historyczne. Fikcja wznoszona była zatem na mocnych fundamentach wiedzy 
fachowej, a przynajmniej ogólnie przyjętych sądach o przeszłości. Tworki Marka 
Bieńczyka przesunęły ideę świadczenia na inny grunt. Chodzi o rodzaj prawdy 
psychologicznej, głębszej niż prawda faktów. Co jednak powiedzieć o tekstach, 
które powstają na bazie schematycznego, skrajnie uproszczonego obrazu prze-
szłości. Na czym polega ich autentyzm? Czy dalej ich weryfikatorem może być 
kategoria prawdy? A jeśli nie, to czy wolno jeszcze wtedy mówić o autentyzmie?                    

Jeśli biografia nie jest jedynym (wystarczającym?) elementem legitymizującym 
świadectwo, ponieważ „twórcy literatury Zagłady określają swoje empiryczne »ja«  
[...] z perspektywy »ja« tekstowego [...], pytają siebie samych »na ile moja biografia 
przylega do figury świadka?«47, to jak się mają do tego osławione Wspomnienia 
Benjamina Wilkomirskiego. Czy da się je objąć kategorią literatury Holocaustu? 
Jeśli nie, to co o tym decyduje? Wszak stanowią idealną imitację dziecięcych 
relacji o Shoah. Są więc prawdziwe, czy nie? A dodatkowo – bo nie są to kwestie 
tożsame – czy są autentyczne? Powstawały przecież w dobrej intencji, niczego 
nie upraszczają i nie fałszują. Potwierdzają raczej to, co powszechnie wiadomo 
o Zagładzie.   

Definicja literatury Holocaustu wciąż pozostaje sprawą otwartą, przedmiotem 
sporów wśród badaczy i znawców zagadnienia. Mimo wszystkich wątpliwości 
skłaniałbym się ku tym, którzy przyjmują kryterium tematyczne. Nie jest ono 
bez wad, ale zestawiane z nim – jako alternatywne – kryterium gatunkowe budzi 
chyba jeszcze więcej wątpliwości. Nie sądzę, by dało się kiedykolwiek sporządzić 
stały zespół czynników różnicujących, który pozwoliłby na gatunkowe określenie 
literatury Holocaustu. Temat to element dystynkcyjny, bodaj najłatwiej uchwytny. 
Wszystkie inne komponenty mogą, ale nie muszą się pojawić w tekście, który 
skłonni bylibyśmy zakwalifikować do literatury Holocaustu. Tak dzieje się w przypadku 

45 Ibidem, s. 304.
46 Ibidem, s. 310.
47 Ibidem, s. 307.
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kategorii prawdy, autentyzmu, problemów wyrażalności doświadczenia i tych 
wszystkich motywów, które zazwyczaj pojawiają się w prozie czy w poezji o Za-
gładzie, a które ta wykształciła w swojej kilkudziesięcioletniej historii. 

Kryterium tematyczne stawia przed nami pytanie o to, czy do literatury Ho-
locaustu zaliczyć wolno dzieła, w których Zagłada nie pojawia się jako główny 
problem myślowy, jest słabo zaznaczona w warstwie fabularnej. Dzieje się tak 
choćby w Utworze o matce i ojczyźnie Bożeny Keff. W takich przypadkach nie da się 
wprowadzić żadnych wiążących wielkości procentowych. Jedyne, co pozostaje, 
to odpowiedź na pytanie, na ile Shoah stanowi znaczący motyw danego tekstu, 
na ile organizuje jego ukryte płaszczyzny myślowe, na ile usunięcie Holocaustu 
z horyzontu interpretacyjnego deformuje możliwe odczytania. 

Wspomnijmy o jeszcze jednej wątpliwości, jaką rodzi definiowanie literatury Ho-
locaustu. Czy należą do niej dzieła jawnie antysemickie, jak choćby Dawid, syn Hen-
ryka Romana Bratnego albo Głupia sprawa Stanisława Jerzego Dobrowolskiego.  
Akcentowane przez nas kryterium tematyczne kazałoby na tak sformułowaną 
kwestię udzielić odpowiedzi twierdzącej. Często podnoszony wymóg współczucia 
dla ofiar jakkolwiek pożądany – i zwykle obecny – w świadectwach o Zagładzie 
nie jest rozstrzygający. 

Analogiczne pytania rodzą się w związku z kiczem holocaustowym. To wciąż 
niedostatecznie opisane zjawisko48. Główne nurty współczesnej cywilizacji do-
starczają coraz to nowych przykładów przekraczania granic smaku w imię na 
przykad nadziei na sukces komercyjny. Gdyby zostawić na uboczu literaturę, 
to w rzeczywistości wirtualnej znajdziemy wystarczającą (a nawet liczniejszą) 
reprezentację artystycznej tandety oraz intelektualnej łatwizny w prezento-
waniu tematyki Holocaustu. Obserwowana od dłuższego czasu mediatyzacja 
przeszłości w powiązaniu ze zmianą generacyjną prowadzi nieuchronnie do 
spłycenia wszelkich przedstawień epok minionych, choćby miały najbar-
dziej tragiczny i traumatyczny wymiar49. Nikną one w powodzi codziennych 
informacji, z których każda zdaje się mieć „wyjątkowy charakter”. Może to 
dziwić, biorąc pod uwagę erupcję kiczowatych obrazów Zagłady w prozie 
polskiej ostatniej dekady. Dotyczy to tyle całych utworów (wypada przywołać 
39,9 Moniki Rakusy, Dziewczynkę w czerwonym płaszczyku Romy Ligockiej, Lubię 
żyć Marii Szelest, Zapach popiołu Anety Marczuk), ile ich większych lub mniej-
szych fragmentów, pojedynczych wątków, obrazów czy nawet zdań, w których 
analogie z Holocaustem stają się przedmiotem sentymentalnych, tandetnych 
porównań. Odwołuje się do nich z czysto pragmatycznego punktu widzenia, 
dla wyeksponowania spraw, które nie mają nic wspólnego z tragedią Żydów. Czy 
wolno zatem wykluczyć z kręgu literatury o Zagładzie 39,9 Rakusy oraz wszystkie 
spłaszczone realizacje motywu Shoah w prozie polskiej po roku 1989? By to uczy-
nić, należałoby się odwołać do racji estetycznych i etycznych. Tymczasem wiemy, 
że racje estetyczne i etyczne nie są racjami wystarczającymi przy definiowaniu 

48 O kiczu holocaustowym zob. m.in. A. Ubertowska, Krzepiąca moc kiczu. Literatura Holokaustu na 
(estetycznych) manowcach, „Zagłada Żydów” 2010, nr 6; J. Leociak, O nadużyciach w badaniach 
nad doświadczeniem Zagłady, „Zagłada Żydów” 2010, nr 6; S. Buryła, (Nie)banalnie o Zagładzie, 
w: Mody w kulturze i literaturze popularnej, red. S. Buryła, L. Gąsowska, D. Ossowska, Kraków 2011. 
Kicz nie dotyczy tylko literatury. Kinga Krzemińska jako przejaw kiczu w kinie holocaustowym 
postrzega Opór Edwarda Zwicka z 2008 roku (eadem, Kicz w kinie holokaustowym, „Zagłada 
Żydów” 2010, nr 6).

49 Ciekawie o procesach zamazywania i przekształcania pamięci w cywilizacji ostatnich dwóch 
dziesięcioleci pisze Aleida Assmann, Między historią a pamięcią, op. cit. 



prozy i poezji o Zagładzie. Wydaje się, że z tego względu należy do niej zaliczyć 
również dzieła ukazujące kłamliwie gehennę Żydów. 

 

Rodzime badania nad literaturą Holocaustu mają wciąż krótką historię. Można 
o nich mówić zasadnie dopiero od lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Poezja i proza 
Holocaustu stają się wówczas przedmiotem odrębnych analiz, a samo pojęcie 
stopniowo wchodzi do powszechnego użycia. Powstają też ośrodki i centra na-
ukowe zajmujące się tą tematyką. U początku XXI wieku następuje dynamiczny 
rozwój refleksji nad Zagładą. Zarówno pod względem liczby organizowanych 
konferencji, publikacji, jak i zainteresowania krytyków oraz publicystów namysł 
nad piśmiennictwem polskim podejmującym wątek Holocaustu zdaje się nawet 
nieco przyćmiewać badania nad literaturą drugiej wojny światowej. Mamy więc 
do czynienia – jeśli nie z zupełnym – to częściowym odwróceniem sytuacji, która 
miała miejsce w ostatnich kilkudziesięciu latach.   

The Lierature of the Holocaust – in Serach for New Apprehension  
and around Known Problems

The article discusses a book by Paweł Wolski entitled Tadeusz Borowski – Primo Levi. Re-Writing 

the Lierature of the Holocaust (Warsaw 2013). The author of the article re-sets known problems with 

defining the literature of the Holocaust, with its peculiarity and basic determinants. The monography 

by Wolski is the starting point for reflection on tasks for Polish researchers on the literature of the 

Holocaust. The most important ones are creating a dictionary of the Holocaust topoi and re-reading 

Polish prose and poetry in search for the presence of the subject of Shoah. An equally important task 

is the analysis of the subject of the Holocaust in the circle of popular culture phenomena. There is 

also a still lack of publication being a synthesis, overall apprehension. In this area, there is probably 

most work to do.

Translated by Marek Pietrusewicz
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Rewanż Marcelego Najdera jest jednym z nielicznych świadectw Zagłady na 
Kresach Wschodnich1 i jednocześnie jedną z wielu relacji o grabieżach w całej 
okupowanej Europie, w których brali udział zarówno Niemcy, jak i polscy sąsiedzi. 
Rabunek należącego do ludności żydowskiej mienia był bowiem jednym 
z zasadniczych elementów polityki niemieckiej2. Marceli Najder, farmaceuta 
z Kołomyi, z drobiazgową precyzją utrwala w swoim dzienniku okupacyjną 
ekonomię, będącą drugą stroną bezwzględnego terroru wobec ludności 
żydowskiej. Opisuje szereg przykładów rabowania żydowskiego majątku 
w Kołomyi nie tylko przez Niemców, ale także przez Węgrów i Ukraińców. 
Kołomyja to jeden z wielu przykładów tak zwanego nowego Eldorado, 
Zagłada bowiem to czas prosperity ekonomicznej. Pożydowskie mienie – jak 
zauważa Sławomir Buryła – obejmowało nieruchomości, zakłady i przedsię-
biorstwa, dobra kultury3. Na Żydów nałożono obowiązek zgłaszania swego 
aktualnego stanu posiadania w odpowiednim urzędzie4. Na terenach zajętych 
we wrześniu 1939 roku przez Związek Radziecki proces przejmowania przez 
Niemców żydowskiego majątku, określany jako „aryzacja”, miał miejsce od 1941 
roku, na Kresach Wschodnich proces ten jednak – zdaniem Buryły – jest słabo 
udokumentowany5. Tym bardziej takie narracje o Zagładzie, jak Rewanż Marcelego 

1 Kołomyja nie była wyjątkiem wśród kresowych miast. Jak podaje Grzegorz Berendt, ukrywano 
ludność żydowską w Samborze, w Drohobyczu. Nie tylko Polacy pomagali, czynili to także 
Ukraińcy, nawet ci znani przed wojną ze złej reputacji. Zob. G. Berendt, Cena życia – ekonomiczne 
uwarunkowania egzystencji Żydów po „aryjskiej stronie”, „Zagłada Żydów” 2008, nr 4, s. 128.

2 Ibidem, s. 110.
3 Kategorię „pożydowskiego” definiuje Sławomir Buryła: „kategoria ta odsyła do przejętego 

majątku żydowskiego w czasie wojny i po jej zakończeniu – tak przez poszczególne państwa, 
jak ich obywateli. Likwidacja Żydów europejskich sprawiła bowiem, że aryjscy sąsiedzi stali się 
»pełnoprawnymi« posiadaczami ich większego lub mniejszego dobytku”. Zob. S. Buryła, Nowe 
Eldorado, w: idem, Tematy (nie)opisane, Kraków 2013, s. 116.

4 Ibidem, s. 137.
5 Ibidem, s. 139.

Tatiana Czerska
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Najdera stanowią cenne źródło wskazujące na ścisłe i zarazem złożone relacje 
między martyrologią ludności żydowskiej, konwencjonalną etyką a merkanty-
lizmem i ekonomią. Już sam tytuł dziennika swoją wieloznacznością nawiązuje 
do rewindykacyjnego nurtu mówienia o Zagładzie i poruszania w jej kontekście 
tematów do tej pory nieopisanych.

Kołomyja początkowo znajdowała się pod zarządem Węgrów, których – jak 
czytamy w Rewanżu – interesowały głównie aparaty fotograficzne, wagi, wypo-
sażenie fabryk i sklepów. W okolicach kahału działała giełda: „Życie handlowe 
pulsowało”6. Według Najdera niektórzy Żydzi na handlu z Węgrami dorobili się 
w tym czasie majątku. Po objęciu Galicji administracją niemiecką na ludność ży-
dowską nałożone zostały kontrybucje – w Kołomyi zażądano 20 tysięcy dolarów, 
10 kilogramów złota (pierwotnie żądano 100 kilogramów), przy jednoczesnych 
rabunkach prywatnych domów. Z domu Najderów wywieźli Niemcy: trzy plat-
formy mebli, dywanów, obrazów, porcelany, pościeli, dwa fiakry srebra, mydła, 
bielizny, aparat fotograficzny, zabytkowe monety. Lektura Rewanżu potwierdza, 
że Żydzi stanowili dla Niemców stałe źródło dochodów: „Rwano więc z Żydów 
przy lada okazji” (s. 19). Jak to określa autor dziennika, Niemcy uprościli sobie 
życie ekonomiczne:

Potrzeba mydła, wejdź do pierwszego lepszego domu żydowskiego i weź sobie. Herbaty? 
Ubrania? Kilimu? Można brać. Niemcy dostali apetytu, który z dnia na dzień się powięk-
szał. Bo czyż można nastarczyć komuś, kto musi zaopatrzyć wielu krewnych i znajomych 
w całych Niemczech? (s. 19–20)

Konfiskaty obejmowały także książki posiadane przez ludność żydowską: „Ge-
stapo, chcąc sobie biblioteczkę niemiecką założyć, wybrało niektóre pozycje, 
a resztę – 90% – kulturträgerzy wysłali do papierni na przeróbkę” (s. 19). 

Rabunków dopuszczali się nie tylko wojskowi, lecz także urzędnicy, zarówno 
niemieccy, jak i żydowscy. Przez dwa tygodnie zebrano w Kołomyi 4 tysiące 
futer i futrzanych kołnierzy. Żydzi musieli oddać także wszelkie inne wyroby 
skórzane (kuczmy, zarękawki, rękawiczki), igły i nici kuśnierskie. Oficjalnie miały 
być przeznaczone dla wojsk Wehrmachtu, ale Najder zauważa: „Czy ktoś przy 
tym jest kontrolowany? Czy się poświadcza odbiór (podobnie było przy zlocie)?” 
(s. 20); „Idea – ideą, geszeft zaś – geszeftem” (s. 21). Autor dziennika demaskuje 
przekręty, jakich dopuszczali się urzędnicy kahału na spółkę z Niemcami. Kahał 
zarabiał między innymi na opaskach z gwiazdą Dawida. 

Jak stwierdza Jan Grabowski w swoim studium poświęconym ekonomicznym 
aspektom ratowania Żydów, które określa jako „przemysł pomocy”: „Okupacyjna 
nędza wyjątkowo wyostrzała głód posiadania”7. W grabieży żydowskiego mie-
nia brali udział mieszkańcy terenów okupowanych: „To im dostawały się resztki 
z pańskiego stołu”8. Także w Kołomyi grabieże uprawiały nie tylko lokalne władze, 
ale polscy i ukraińscy sąsiedzi, przejmowano domy, ich wyposażenie, meble, bie-
liznę, kosztowności, dzieła sztuki. Żydzi byli zmuszeni wyzbywać się rzeczy, aby 
zaopatrzyć się w podstawowe produkty żywnościowe, dzięki czemu, jak pisze 
Najder: „Aryjczycy urządzili się za psie pieniądze” (s. 22). Świadomość przejmo-
wania rzeczy przez sąsiadów musiała rodzić gorycz u ich dawnych właścicieli. 

6 M. Najder, Rewanż, Warszawa 2013, s. 13; dalsze cytaty lokalizuję w tekście, podając w nawiasie 
numer strony.

7 J. Grabowski, Ratowanie Żydów za pieniądze: przemysł pomocy, „Zagłada Żydów” 2008, nr 4, s. 95.
8 S. Buryła, Nowe Eldorado, op. cit., s. 136.
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Dominująca w dzienniku Najdera surowość stylu, faktograficzny opis, często 
zostają przełamane gorzkim humorem, ironią, sarkazmem, czasami pojawia się 
pozornie żartobliwy język kolidujący z sytuacją bohaterów, co przypomina prozę 
Tadeusza Borowskiego.

Ustanowienie getta dopełniało procesu hitlerowskiej grabieży: 

[...] na ulicy ruch. Na innych ulicach przeciągają masy ludzi z plecakami, torbami, tobołami 
na plecach. Dokąd to idziecie dobrzy ludzie?

Żydzi niosą swe rzeczy do znajomych, mających pewniejsze mieszkanie. Ten z góry 
miasta biegnie na dół, ten z dołu ciągnie pod górę. Istna wędrówka ludów. Kto ma taczki, 
pcha taczkami, kto ma ręczny wózek – wyładowany jest pod niebo, a wielu napakowało 
swój dobytek na dziecięce wózki – by choć w ten sposób przewieźć więcej rzeczy. Ale 
dokąd? Gdy nikt jeszcze niczego pewnego nie wie (s. 25). 

Resztki majątku, rzeczy osobiste, meble, które udało się jeszcze kołomyjskim Ży-
dom zachować, w większości zostały utracone w czasie przeprowadzek. Panował 
chaos, nie było wiadomo, które ulice znajdą się w granicach getta. Trzeba było 
w krótkim czasie spieniężyć to, czego nie udało się zabrać. Jak zauważa Buryła, 
na każdym etapie eksterminacji można było więc zarobić9. Najder zaś pisze, co 
przeprowadzka do getta oznaczała dla Żydów i tak już ograbionych: „A koszta? 
A straty? A zniszczone rzeczy? Pokradzione zapasy?” (s. 25). 

Tytułowy „rewanż” trzeba też rozumieć jako rewanż finansowy, czyli zapłatę za 
otrzymywaną pomoc i schronienie. Przechowywanie Żydów za pieniądze należy 
do tematów tabu, to sprawa wstydliwa, drażliwa, złożona, delikatna10. Z jednej 
strony proceder ten oznaczał narażenie się na ryzyko, z drugiej – wiązał się 
z zarobkiem lub nadzieją na zarobek. Pobieranie od ukrywanych Żydów 
opłat stanowiło jeden ze sposobów radzenia sobie w trudnych czasach. Jak 
czytamy u Grabowskiego11, ukrywanie Żydów było ryzykownym, ale opłacal-
nym zajęciem. Według kryteriów przyjętych przez Yad Vashem dotyczących 
przyznawania tytułu Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, ukrywający 
mieli prawo pobierać od ukrywanych równoważność kosztów utrzymania. Jednak 
należy pamiętać, że dzięki ratującym – nawet tym, którzy kierowali się wyłącznie 
chęcią zysku – niektórym Żydom udało się przeżyć. Chociaż, jak zaznacza Grabow-
ski, w momencie wyczerpania zapasów ukrywani często byli przeganiani, mordo-
wani lub wydawani12. Poza tym bardzo trudno ocenić, kto brał za pomoc tyle, ile 
trzeba, a kto więcej. Pisanie o płatnej pomocy w kontekście Zagłady uważano za 
nietakt i podawanie w wątpliwość motywacji ludzi pomagającym Żydom. Autor 
opracowania podkreśla, że nie można automatycznie traktować przyjmujących 
pieniądze jako ludzi żerujących na nieszczęściu, pozbawionych sumienia i zasłu-
gujących na pogardę. Sami Żydzi pobieranie sowitej opłaty za przechowywanie 
uważali za rzecz naturalną, takie stanowisko zajmuje również Marceli Najder.  

Grzegorz Berendt zwraca z kolei uwagę na znaczenie sytuacji ekonomicznej 
ludności cywilnej na terenach okupowanych13. Niszczycielska polityka gospodar-
cza Niemców doprowadziła do utraty stałych miejsc pracy i dochodów, zmuszając 

9 Ibidem, s. 139.
10 Por. S. Buryła, Nowe Eldorado, op. cit., s. 161; J. Grabowski, Ratowanie Żydów za pieniądze..., op. 

cit., s. 81; J. Leociak, Ratowanie. Opowieści Polaków i Żydów, Kraków 2010.
11 J. Grabowski, Ratowanie Żydów za pieniądze..., op. cit., s. 82.
12 Ibidem, s. 85.
13 G. Berendt, Cena życia..., op. cit., s. 110.



do wykonywania nowych zawodów, jednym z nich stało się pomaganie Żydom 
na różne sposoby – ukrywanie, dostarczanie żywności do getta, handlowanie. 
Trzeba pamiętać o takich czynnikach, jak bezrobocie, drożyzna (jak podaje Be-
rendt, 112 do połowy 1941 roku w Generalnej Guberni ceny wzrosły od 30 do 50 
razy), inflacja, brak podstawowych produktów (w Galicji Wschodniej od przełomu 
1941/1942 narastał niedobór cukru, mąki, tłuszczu, odzieży)14. Postawa Jędrzeja 
Śliwiaka, u którego ukrywał się Marceli Najder i jego żona Pola wraz z ośmiorgiem 
innych Żydów, w świetle lektury Rewanżu jawi się jako nierozłączna mieszanina 
współczucia i chęci zysku. Dla niektórych biednych rodzin (do takich musiała na-
leżeć rodzina Śliwiaka, przedwojennego komunisty) ukrywani Żydzi byli w czasie 
okupacji głównymi żywicielami15.

Zdaniem Grabowskiego także wzrost kosztów ukrywania był wliczony w umo-
wę i nie zaskakiwał ratowanych16. Berendt zwraca uwagę, że czynnik ryzyka 
nakładał się na rosnące koszty utrzymania17. W Rewanżu widać, jak zmieniał się 
stosunek ukrywającego do ukrywanych w bunkrze. Najder pisze o awanturach 
między Śliwiakami na tle finansowego aspektu pomocy, domaganie się wyższych 
sum na zakup żywności:

Zazwyczaj, gdy oni się poprztykają, ona mu wypomina, po co nas przyjął i brał sobie tro-
skę na głowę. Wtedy on wpada w pesymizm i oblicza, że ta historia potrwa jeszcze przez 
zimę. Obawia się, że funduszy nie starczy na tak długo, opłakuje siebie – twierdzi, że nie 
może spać, że niespokojny. Po paru dniach mija ten humor i wraca powoli równowaga, 
a i ona się uspokaja (s. 80).

Zmienne humory Jędrzeja można tłumaczyć naturalnym strachem, tłuma-
czy się, że „żyje wciąż w strachu” (s. 95), że jest sfrustrowany, ponieważ wojna 
trwa dłużej, niż się spodziewał (zresztą ukrywający się w bunkrze także myśleli, 
że będzie to jedynie tymczasowa kryjówka). Cierpliwość „opiekunów” jest na 
wyczerpaniu, pojawiają się żądania dodatkowych pieniędzy, pretensje, kiedy 
okazuje się, że bunkrowicze dysponują nieujawnionymi dolarami. Jeden z nich 
donosi, że niektórzy mają dolary lub poukrywane rzeczy, które można spieniężyć, 
gospodarz stawia więc ultimatum:

[...] w niedzielę, gdy była awantura z dolarami, oświadczył, że oto Niemcy są wrogami, on 
jednak ma od nich tyle świadczeń i rzeczy, a my za to, co on robi, żałujemy mu na nasze 
potrzeby pieniędzy. Rzeczy każdy gdzieś pochował, samemu zaś poprzyłazili do niego, 
niektórzy nawet z gołą dupą (s. 92).

Bunkrowicze zastanawiają się: „Jak można teraz dać, gdy wpierw mówiło się, że 
ich nie ma?” (s. 87). Wśród ukrywających się dochodzi do poważnych konfliktów 
na tle finansowym, niekiedy kończących się bójką. To także wyprowadza Śliwiaka 
z równowagi – boi się, że odgłosy awantur mogą zdradzić kryjówkę, narażając na 
niebezpieczeństwo nie tylko Żydów, ale też jego samego i rodzinę. 

Dziennik Najdera pokazuje także stosunki między ukrywanymi i ukrywający-
mi. Postawę Śliwiaka autor porównuje do relacji między dozorcą a więźniami –  
po jednej z gwałtownych kłótni między bunkrowiczami zostają oni ukarani przez 

14 Ibidem, s. 114.
15 Ibidem, s. 134.
16 J. Grabowski, Ratowanie Żydów za pieniądze..., op. cit., s. 83.
17 G. Berendt, Cena życia..., op. cit., s. 121.
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odłączenie prądu i niepodanie gorącego posiłku, jak w karcerze. „Jego nauczono, 
że ma się do nas jakby do więźniów odnosić, nie jak do przyjaciół czy znajomych”  
(s. 87); „Ten, kto wręcza złote krążki, ten dla naszego »życiodawcy« jest alfą i ome-
gą, bo tak już jest na świecie” (s. 93). Te słowa obrazują, jak dalece Polacy zostali 
zdemoralizowani, obserwując, w jaki sposób Niemcy traktowali ludność żydow-
ską. Autor dziennika jest świadomy, że przykrości, upokorzenia mają źródło w tym, 
co spotkało Żydów ze strony hitlerowców. W kołomyjskiej kryjówce dochodzą 
jeszcze konflikty między Żydami, donosy, wzajemna nieufność, chciwość:  „Żeruje 
się jeden na drugim i kupuje łaskę za nie swoje rzeczy” (s. 87). Marceli czuje się 
oszukany, wręcz okradziony przez pozostałych mieszkańców bunkra, którzy za-
brali bez pytania i oddali na sprzedaż prywatne rzeczy należące do niego i żony. 

Autor opisuje wielokrotnie podejmowane próby uzgodnienia sposobu roz-
liczeń, podziału kosztów, rozmowy na temat realizacji zobowiązań. Dochodzi 
do spisania umowy dotyczącej przyszłej rekompensaty – suma 300 dolarów od 
każdego ukrywanego zostaje podwyższona do 600. Umowa obejmowała także 
tak zwany zapis, czyli przeniesienie tytułu własności nieruchomości należących do 
ratowanych18 – Najderowie ofiarowali Śliwiakom pół domu Poli. Marceli zapisując 
te targi, wyraża jednocześnie gorycz, że przez kłótnie między bunkrowiczami 
wszystko zostaje sprowadzone do merkantylizmu, że za ratowanie życia nie ma 
ceny i chętnie ofiarowałby „zbawcy życia” – jak określa Jędrzeja – znacznie wię-
cej. Nie może się jednak pogodzić z tym, że współukrywający się „kupują łaskę” 
kosztem majątku jego i Poli. Inni bowiem swoje rzeczy oddali na przechowanie 
(czyli w tak zwany depozyt u Aryjczyków), on natomiast musiał sprzedać swój 
płaszcz, zegarki i inne osobiste rzeczy. Wylicza, że włożył do budżetu więcej niż 
Rath czy Sperber, z którymi był najbardziej skonfliktowany. 

Ludność terenów okupowanych czerpała także zyski z nielegalnego han-
dlu żywnością dostarczaną mieszkańcom gett oraz ukrywającym się po 
aryjskiej stronie. Podstawą ich budżetu, podobnie jak w przypadku Najdera,  
była wyprzedaż bielizny, odzieży, zegarków. Formę płatności stanowiła bo-
wiem nie tylko gotówka, ale kosztowności czy odzież. Rzeczy te jednak 
sprzedawano często za bezcen, co pokazują wspomnienia Najdera. Inflacja szybko 
pochłaniała zasoby ukrywających się. 

Przez kilka tygodni bunkrowicze byli – to jeden z wielu paradoksów ekono-
micznych Zagłady – na utrzymaniu Niemców, ponieważ oddział wojskowy rozbił 
obóz w sąsiedztwie bunkra, a Śliwiakowie zmuszeni zostali do przygotowywania 
posiłków dla żołnierzy. Przy tej okazji Najder zauważa: 

W ogóle ta niemiecka gospodarka to wielki mit – pic i fotomontaż, mówiąc z warszawska. 
Zauważyłem to jeszcze w getcie, a teraz rozszerzyłem ten pogląd na wojsko.

Biją na przykład krowę lub barana, to skóry nie zdają do magazynu lub coś podobnego, ale 
dają ją komuś lub – co ciekawsze – niszczą, zakopując w ziemi. Zostają im kalafiory, więc wia-
drami wyrzucają świniom do chlewu na ziemię, a świnie to tratują i z błotem mieszają (s. 81).

Znika tym samym obraz oszczędnego i zapobiegliwego Niemca. Takie marno-
trawstwo obserwowane przez autora Rewanżu każe bowiem inaczej spojrzeć na 
„zapobiegliwą” gospodarkę w obozach Zagłady, gdzie wszystko – czy to ludzka 

18 Jak zauważa Buryła, „obietnica przekazania odpowiedniej sumy pieniędzy lub nieruchomości 
wynikała z chęci okazania wdzięczności ratownikom lub zjednania ich sobie, zwłaszcza gdy 
zagrożenie ze strony prześladowców wzrastało lub sytuacja opiekunów stawała się coraz trud-
niejsza”. S. Buryła, Nowe Eldorado, op. cit., s. 164.



skóra, czy ludzki tłuszcz – było wykorzystywane, ponieważ Niemcy potrafili zrobić 
coś z niczego, jak stwierdził jeden z bohaterów Medalionów Zofii Nałkowskiej. Być 
może rozrzutność frontowa miała źródło w tym, że wszelkie produkty żywnościo-
we pochodziły z rabunkowych kontyngentów i w każdym momencie można było 
na miejscową ludność nałożyć jeszcze wyższe kontrybucje. 

Już po wyzwoleniu padają w Rewanżu pod adresem Polaków gorzkie stwier-
dzenia sformułowane w demaskatorskim, oskarżycielskim tonie:

[...] każdy Żyd to konkurent w życiu, który lepiej sobie radzi od nich, to osobnik, który na 
kimś może rozpoznać swój płaszcz lub pierścień, to człowiek, który okazuje się właścicie-
lem domu, który nabyło się od Niemców za psie pieniądze [...] (s. 222). 

Jak zauważa Buryła, „ci, którzy przeżyli i upominali się o swój dobytek, byli od-
syłani z niczym, a niekiedy mordowani”19. Najder zastanawia się nad źródłami 
niechęci w stosunku do Żydów, którą obserwował u polskiej ludności. Polacy 
nie tylko zagospodarowywali opuszczone majątki, ale aktywnie uczestniczyli 
w przejmowaniu pożydowskiego mienia. Wrogi stosunek do ocalonych z Za-
głady miał źródło w niechęci do ewentualnego zwrotu przejętych ruchomości 
i nieruchomości. Starający się po wojnie o zwrot własności Żyd był zazwyczaj 
inaczej postrzegany niż Polak znajdujący się w podobnej sytuacji. Najder zwraca 
uwagę na niekorzystne dla Żydów zmiany, którym podlegało prawo dotyczące 
opuszczonych majątków.

Narracje o Zagładzie, takie jak Rewanż Marcelego Najdera, pokazują, że wzglę-
dy ekonomiczne często przeważały nad ideologicznymi. Jak piszą Grossowie 
w Złotych żniwach, „plądrowanie własności żydowskiej podczas drugiej wojny 
światowej stało się wspólnym doświadczeniem całej Europy”20. Rewanż to jedna 
z wielu opowieści o ludziach ani dobrych, ani złych. Trudno jednoznacznie od-
powiedzieć na pytanie o motywacje, którymi kierował się Jędrzej Śliwiak. Wiemy 
natomiast, że został uhonorowany tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata –  
jedynie on, nie jego żona Marysia. To ona tak często wypominała mężowi, że 
mógł sobie wziąć na przechowanie bogatszych Żydów: „Marysia gderała że jej 
pieniędzy nie dali i nie dają, że mogła mieć bogaczy, a nie żebraków” (s. 132), za 
co boleśnie karał ją małżonek. Taka postawa dowodzi istnienia mitu o bogactwie 
Żydów, o fortunie przez nich posiadanej, nawet wbrew wojnie, w której tracili 
wszystko. Trudno jednak pretensje Śliwiakowej sprowadzać wyłącznie do czysto 
finansowego aspektu – była starsza od męża, w bunkrze przebywała młoda, 
piękna kobieta, żona Marcelego. Na Marysi spoczywały obowiązki związane 
z utrzymaniem ratowanych, takich jak gotowanie czy pranie, a przecież i ona 
musiała się bać, podobnie jak mąż, który ze stresem radził sobie chodzeniem na 
wódkę i być może – na „kurwięgi”, o co podejrzewała go Maria. W świetle relacji 
Najdera pomoc niesiona dziewięciorgu ukrywanym Żydom przez małżeństwo 
Śliwiaków jawi się jako mieszanina przyjaźni i buchalterii, pokazując jak cienka 
granica przebiegała między pomocą interesowną a bezinteresowną. 

19 Ibidem, s. 148.
20 J.T. Gross, I. Grudzińska-Gross, Złote żniwa. Rzecz o tym, co się działo na obrzeżach Zagłady Żydów, 

Kraków 2011, s. 198.
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Rewanż [Revenge] by Marceli Najder as a narrative 
about the economic conditions of Holocaust

This text is based upon war-times diary by Marceli Najder, who was hidden in Kołomyja, on the 

Polish borderland. It offers an analysis of two issues: the economic exploitation of Jewish population 

and the paid help. It also deals with the relationship between the Jews and their paid helpers. The 

author of diary describes the process of gradual reduction of property remaining in Jewish hands 

and phenomenon of paid help, which was offered by Polish people.

Translated by Tatiana Czerska
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Redaktorzy w bardzo różnorodny sposób podchodzą do edycji tekstów, które 
włączyć możemy do literatury dokumentu osobistego. Świadectwa Holocaustu 
są więc zróżnicowane konstrukcyjnie, co nie pozostaje bez wpływu na samą treść 
narracji i sposób odbioru. Różne warianty wydawania wspomnień widać choćby 
w Rewanżu Marcelego Najdera, któremu poświęcony jest niniejszy szkic, ale także 
w Pamiętniku Marii Koper Henryka Grynberga oraz Pamiętniku Rutki Laskier, czy 
opatrzonym wstępem i posłowiem przez Piotra Weisera dzienniku Patrzyłam 
na usta... Dziennik z warszawskiego getta.

Znaczący jest już sam fakt sposobu zapisania przeze mnie poszczegól-
nych pozycji. W przypadku wspomnień Marii Koper na okładce widnieje 
nazwisko Grynberga, który podczas swojej pracy korzystał z maszynopisu 
pamiętnika sporządzonego przez córkę (oryginał tekstu znajduje się w Yad 
Vashem). Powód takiego sposobu zapisu może być podobny, jak w przypadku 
Szmuglerów jego autorstwa, które sporządzone zostały na podstawie wspomnień 
Jana Kostańskiego1. Grynberg pisze w liście do Kostańskiego:  

Wystąpilibyśmy jako współautorzy – jak to się w takich wypadkach praktykuje – i współ-
właściciele praw autorskich i honorariów na zasadzie fifty-fifty. Moje nazwisko obok 
Pańskiego przyciągnęłoby uwagę czytelników i recenzentów, dodając książce rozgłosu, 
a agencja międzynarodowa, której jestem klientem, znalazłaby dla niej odpowiednich 
wydawców w innych krajach2.

Natomiast w odniesieniu do Patrzyłam na usta... przywołuje się nazwisko Piotra 
Weisera jako autora wstępu i posłowia, nie zaś nazwisko autorki, które nie jest 
znane (wyłącznie jeden raz pojawia się jej imię Maryla)3. Inaczej jest we wspomnie-
niach Rutki Laskier – mimo dość dużej ingerencji redaktora Adama Szydłowskiego 
w konstrukcję publikacji (ale nie w sam tekst pamiętnika) na okładce widnieje 
imię i nazwisko młodej Żydówki. Na okładce wspomnień Marcelego Najdera 

1 Zob. J.R. Kostanski, Janek: A Gentile in the Warsaw Ghetto, Melbourne 1998.
2 H. Grynberg, Pamiętnik, Warszawa 2011, s. 547.
3 Zob. P. Weiser, Patrzyłam na usta... Dziennik z warszawskiego getta, Kraków 2008, s. VII–VIII.
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również nie widnieje nazwisko redaktorki wspomnień Marty Janczewskiej. W tym 
przypadku jednak tytuł jest stworzony przez wydawcę i nie zawiera odniesienia 
do gatunku autobiograficznego, jak ma to miejsce we wszystkich wymienionych 
tu świadectwach.

Zróżnicowane są zarówno sposoby redakcji oraz edycji tekstu, jak i samej 
koncepcji wydania wspomnień. Weiser przepisuje wspomnienia Maryli, dając 
czytelnikowi również możliwość korzystania z reprodukcji tekstu oryginalnego. 
Warto zauważyć, że Weiser nie odczytuje przekreśleń Maryli i nie umieszcza ich 
w tekście drukowanym, a jedynie sygnalizuje ich obecność. Dba więc o mate-
rialną stronę zapisu dokumentu osobistego do tego stopnia, że rozpoczynając 
wstęp, pisze:

Dziennik prowadzony był niebieskim atramentem w szkolnych brulionach. W autografie 
z łatwością można rozpoznać ślady nabijania pióra oraz delikatną kratkę. Ocalał ostatni 
brulion z dwóch albo kilku zapisanych. Na brzegach i złączach jego kartki są nadpalone 
i ukruszone, niektóre wydarte i włożone luzem4.

Mając do dyspozycji kopie rękopisu Maryli, możemy dostrzec jej częste prze-
kreślenia w tekście. Są to świadome zabiegi nadające literackości wypowiedziom 
autorki. Posiada ona małą wiarę w to, że przeżyje wojnę, więc chce, by jej wspo-
mnienia stanowiły świadectwo tego, co działo się w getcie.

W podobny sposób (na stronie parzystej – zdjęcie oryginału, na nieparzystej –  
przepisany tekst) wydany jest Pamiętnik Rutki Laskier. Szydłowski nie ingeruje 
więc w samą treść świadectwa, ale przeplata wspomnienia różnymi materiała-
mi, takimi jak fotografie, portrety, rysunki Rutki, różnego rodzaju dokumenty 
(dotyczące Rutki i jej rodziny). Okalanie wspomnień komentarzami (redaktorów, 
rodziny, znajomych) jest zastosowane we wszystkich omawianych przeze mnie 
wydaniach wspomnień, jednak tylko w tym przypadku dodatkowe materiały są 
wplecione w sam tekst wspomnień. Rozszerza i pogłębia to konteksty narracyj-
ne. Należy jednak zadać pytanie, czy takie poszerzenie perspektywy w tekstach 
diarystycznych jest konieczne i jak wpływa na status dokumentu osobistego?

Grynberg i Janczewska nie pokazują nam oryginału świadectw. Grynberg, jak 
już wspomniałem, korzystał z maszynopisu córki Marii Koper. Rewanż ma o wiele 
większą objętość i taka edycja musiałaby być wydana przynajmniej w dwóch 
tomach. Najważniejsze jest jednak to, że w tych publikacjach redaktorzy ingerują 
w tekst wspomnień. Autor Kalifornijskiego Kadiszu niejako tłumaczy się z wybranej 
przez siebie formy. Powodem dużej ingerencji w tekst są błędy autorki pamiętnika, 
które miałyby wpływać na czytelność (przykładowe błędy są wymieniane we 
wstępie). Grynberg pisze: „prezentowany tu Pamiętnik Marii Koper jest wyborem 
zdań, fraz i poszczególnych słów. Nie informacji, bo te zostały zachowane w ca-
łości. Jest to moja wersja jej tekstu. Moja interpretacja, lecz jej autentyczny głos”5.

Janczewska nie tłumaczy sposobu i motywacji ingerowania w tekst. Jesteśmy 
w stanie zauważyć jedynie ucinanie fragmentów oryginału (co również nie jest 
uzasadnione). Podobnie jest z językiem. Maria Koper nie posiada wykształcenia, 
więc w pamiętniku pozostawionych jest wiele elementów gwarowego języka bo-
haterki. Język Marcelego wydaje się dość współczesny (pozostawiano na przykład 
nieużywane już nazwy własne). Najder jest wykształconym farmaceutą z dość 

4 P. Weiser, Patrzyłam na usta..., op. cit., s. VII.
5 H. Grynberg, Pamiętnik Marii Koper, Kraków 1992, s. 6.
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zamożnej rodziny, co też jest nie bez znaczenia, jednak także język tego stanu na 
przestrzeni siedmiu dekad uległ zmianie. Zwróćmy uwagę, że Marceli pochodzi 
z mniej więcej tych samych okolic, co rodzina Chigerów, której losy zostały ukaza-
ne w filmie Agnieszki Holland zatytułowanym W ciemności. Reżyserka starała się 
jak najwierniej oddać język regionu tamtych czasów (co było powodem długiego 
poszukiwania sponsorów dla filmu), w Rewanżu zaś dominuje prawdopodobnie 
chęć jak najłatwiejszego dotarcia do odbiorcy.

Rewanż ukazał się ponad 70 lat po spisaniu wspomnień przez Najdera, a odna-
lezienie części notatek w 2009 roku w Yad Vashem, które stały się impulsem do 
poszukiwania reszty dziennika, zawdzięczamy Barbarze Engelking.

Zapiski Marcelego Najdera obejmują okres od 26 lutego 1943 roku do 10 sierpnia 
1945 roku. Wspomnienia te spisane zostały w dziewięciu zeszytach, z czego siedem 
zostało sporządzonych podczas ukrywania się w piwnicy u małżeństwa Śliwiaków, 
zaś pozostałe dwa autor spisał po wojnie, w latach pięćdziesiątych. Dodatkowo w Re-
wanżu znajdziemy kilka wpisów z krótkiego notatnika Poli – żony Marcelego Najdera.

W tym kontekście wyróżnić możemy:
– zeszyt wspomnień, 1943,
– zeszyt wspomnień, lata 50.,
– zeszyt Wspomnienia, myśli, problemy, projekty,
– zeszyt 1 (19 lipca – 24 sierpnia 1943 roku),
– zeszyt 2 (25 sierpnia – 27 września 1943 roku),
– zeszyt 3 (28 września – 4 listopada 1943 roku),
– zeszyt 4 (6 listopada 1943 – 10 marca 1944 roku),
– zeszyt 5 (11 marca – 26 marca 1944 roku6),
– zeszyt 6, Izbica, 1945 (12 maja – 10 sierpnia 1945 roku),
– dziennik Poli (14 grudnia 1943 – 12 marca 1944 roku).

Oczywiście, w tych wyimkach czasowych konieczne było założenie, że redak-
torzy Rewanżu nie usuwali z narracji Najdera całych dni, a tylko fragmenty 
ze wspomnień. 

Pierwsze dwa wymienione zeszyty opisują rzeczywistość z perspekty-
wy wspomnieniowej. W zeszycie wspomnień, 1943 znajdują się wspomnienia 
dotyczące wydarzeń od końca czerwca 1941 roku, kiedy tereny Kołomyi opuścili 
Rosjanie, aż do momentu znalezienia się w kryjówce u Śliwaków. Zeszyt ten ma 
więc charakter retrospektywny, podobnie jak zeszyt wspomnień, lata 50., w którym 
opisane są również losy sprzed ukrywania się, ale także zdarzenia następujące 
już po zakończeniu drugiej wojny światowej.

Oba zeszyty prowadzone są z ogromną starannością. Z dużym prawdopodo-
bieństwem możemy powiedzieć, że autor korzystał z jakichś drobnych notatek 
spisywanych na bieżąco, gdyż widzimy kronikarską dokładność nawet w stosunku 
do dat, które pojawiają się w tych fragmentach. Najder pisze na przykład: „Nad-
szedł grudzień 1941. Żydom nie przydzielono ani opału, ani żywności. Zaledwie po 
45 kilogramów wywalczono w aprowizacji. Chleba nie ma już od jesieni, czasem 
dzielą pomidory lub dają po 70 gramów mąki”7.

Zeszyty od 1 do 5 są przykładami klasycznie pojmowanego dziennika, który 
spisywany jest na bieżąco, w przeciwieństwie do dwóch pozostałych. Zasadniczą 
różnica tkwi w tym, że autor nie posiada wiedzy o konsekwencjach opisywanych 
zdarzeń. Jak pisze Małgorzata Czermińska:

6 Zeszyt ten jest bardzo krótki, gdyż 28 marca Marceli i pozostali ukrywający się u Śliwaków Żydzi 
opuszczają schronienie.

7 M. Najder, Rewanż, Warszawa 2013, s. 20.



W początkowym okresie rozwoju dziennik wyróżniał się także inną koncepcją odbiorcy. 
Pisany był „dla siebie”, a nie jako świadectwo składane współczesnym i potomnym, co jest 
na ogół celem pamiętników, autobiografii i wspomnień. Bardzo często zaczynali prowadzić 
dziennik ludzie młodzi, szukający dopiero swej drogi i traktujący dziennik jako środek 
samopoznania, z którego zazwyczaj, choć, jak zobaczymy, nie zawsze, rezygnowali po 
wejściu w aktywne życie dojrzałe. Jeśli pisanie dziennika rozpoczynało się w późniejszym 
okresie życia, bodźcem bywała zwykle jakaś sytuacja odmienna od codzienności, na tyle 
niezwykła, że wymagająca refleksji, jak więzienie czy długa choroba8.

W bardzo podobny sposób wypowiada się Marceli Najder w pierwszym wpisie 
z 26 lutego 1943 roku, kiedy otrzymuje brulion od Śliwaka:

Nie o to mi chodzi, by pisać literaturę piękną. A jakże – „piękną”. Chcę fakty zestawić, 
zsumować. Chcę kiedyś nie sobie je w pamięci odświeżyć, ale rzucić je światu. Myśmy 
to przeżyli! Chcemy prawa rewanżu. Życie nasze bez tego i 50 procent nie jest warte. 
Rewanż? Czy my potrafimy być takimi psychopatami? [...] Jakoś nie wierzę sobie, a po 
drugie najbardziej się martwię, czy nam na to pozwolą. Czy sami ludzie coś zrobią, czy 
też puszczą to w niepamięć, wręcz będą zadowoleni, że Żydów jest mniej9.

Motywacja autora jest więc dość oczywista. Jak wiele osób prowadzących 
dzienniki w tamtym czasie, zdaje on sobie sprawę z wyjątkowości doświadczanych 
wydarzeń. Dlatego też odczuwa potrzebę ich spisania. Chce, by jego dziennik był 
świadectwem historii, a nie dziennikiem intymnym, choć zazwyczaj dowiadujemy 
się o losach Marcelego, które przeplatane są informacjami z frontu zasłyszanymi 
w radiu. Najder zdaje sobie również sprawę z niewyrażalności doświadczenia 
Holocaustu i tych wydarzeń, których był świadkiem: „Chciałbym to jakoś tak na-
pisać, jak czuję – nie idzie. Widać, że to są pojęcia stojące ponad kanonem słów 
i zwrotów. To przeżycia, jakie nie miały precedensu w świecie”10. 

Dla Marcelego Najdera jego diariusz ma być również swoistym dowodem 
oskarżenia. Fragment ten jest bardzo interesujący z wielu względów. Po pierw-
sze wpisuje się w praktykę pamiętnikarską, o której w swojej pracy pisał Roman 
Zimand: „sam fakt prowadzenia dziennika w okupowanej Polsce, a szczególnie 
w getcie, jest znaczący. Rozumiem zaś ten fakt jako świadectwo wiary w ostatecz-
ną przegraną Trzeciej Rzeszy”11. Po drugie, co dość rzadkie w tego typu diariuszach, 
Najder bardzo wyraźnie poskreśla chęć odwetu na nazistach.

Pierwotna koncepcja Najdera ulega jednak zmianie, gdy notatki zaczynają 
przekształcać się w dziennik. Autor notuje: „[...] piszę dla siebie, ot, dla wspo-
mnień, by było kiedyś co przeglądać – o druku nie marzę i nie ma mowy... Może 
pewien wyciąg odpowiednio spreparowany”12. Prawdopodobnie więc uznał, że 
jego zapiski są zbyt intymne. Zeszyt wspomnień, lata 50. mógł być niedokończoną 
próbą „preparowania” wspomnień.

Kolejny – chronologicznie ostatni – zeszyt 6, Izbica, 1945 prowadzony jest już 
po zakończeniu wojny. Jak pisze Najder: „Tyle ostatnio przeżyło się i przeżywa, 

8 M. Czermińska, Autobiograficzne formy, w: Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka, 
Wrocław 1993.

9 M. Najder, Rewanż, op. cit., s. 7.
10 Ibidem, s. 32.
11 R. Zimand, „W nocy od 12 do 5 rano nie spałem”. „Dziennik” Adama Czerniakowa – próba lektury, 

Paryż 1979, s. 16.
12 M. Najder, Rewanż, op. cit., s. 146.
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tyle wrażeń ciśnie się do głowy, pośrednio »na język«, że wzięła mnie chętka 
do nowego pisania – nie wiem tylko, czy dziennika, czy »wrażennika«”13. W tej 
części swojego diariusza Marceli opisuje fragment życia tuż po wojnie. Stara się 
podsumować pewne elementy i opłakuje zamordowanego brata. Skupia również 
swoją uwagę na sytuacji społeczno-politycznej w kraju i za granicą.

Dziennik Poli to zaledwie kilka wpisów, które przeplatają się z fragmentami 
dziennika Marcelego. Autorka również podaje swoją motywację pisarską, która 
jest inna od motywacji męża. Pola pisze: „Już wiele razy zaczynałam pisać, bo 
kiedyś – naturalnie, jeśli to przeżyję – zechcę doświadczyć tego wszystkiego raz 
jeszcze, z odległości czasu. Niszczyłam za każdym razem to, co napisałam i nie 
wiem, do jakiej konkluzji dojdę przy dziesiątej stronie”14. Tworzy więc diariusz 
dla siebie. Opisywane doświadczenia muszą być dla niej traumatyczne albo zbyt 
intymne, przez co autorka niszczy część swoich notatek.

Na uwagę zasługuje również zeszyt zatytułowany Wspomnienia, myśli, proble-
my, projekty, który jest wyjątkowo interesujący z kilku względów. Marceli prowadzi 
w nim zapiski równolegle z tymi pomieszczonymi w pozostałych tomach. Często 
również daty z wpisów z tego zeszytu pokrywają się z innymi zapiskami prowadzo-
nymi w danym czasie. Jednak, jak sugeruje tytuł nadany zeszytowi, autor notuje 
w nim refleksje, pomijając codzienne wydarzenia. Kiedy na przykład 2 listopada 
Najder opisuje w zeszycie 3 relacje Śliwaka z Wojnarowską (kobietą, która poma-
gała ukrywającym się Żydom, starając się sprzedać się ich przedmioty, by mogli 
za to opłacić podstawowe potrzeby), w zeszycie Wspomnienia, myśli, problemy, 
projekty zastanawia się nad sprawami eschatologicznymi, co jest bezpośrednio 
związane ze śmiercią brata Nunka15.

Najistotniejsze jest jednak to, że w przypadku tego zeszytu trudno określić 
dokładny czas spisywania wspomnień przez autora. Mogły one powstawać 
jako dziennik pisany na bieżąco, ale również z perspektywy czasowej. O tym 
drugim przypadku świadczyć może to, że Marceli prawdopodobnie czytał 
dziennik Poli przed pisaniem tego zeszytu. Trzeba postawić więc kilka py-
tań, na które dziś już nie znajdziemy odpowiedzi. Czy czytał go od razu po 
napisaniu przez Polę? A może dopiero po wojnie? Czy Marceli pomagał żonie 
w pisaniu dziennika? Czy może było odwrotnie?

Porównajmy chociażby przemyślenia obojga zanotowane 24 grudnia 1943 
roku. Pola Najder pisze:

Smutny ten dzień, 24 grudnia, coraz smutniejszy. Rocznica naszego ślubu. W pierwszym 
roku – żałoba po Mamie, druga rocznica – daleko od Rodziców, Bela w Rosji (Boże, Ty 
jeden wiesz, jak mocno tęsknię!), w trzeci rok po ślubie – w getcie, w strasznej rozterce, 
w niepewności życia... A dziś...
Czwarta rocznica ślubu. Całkiem już sami, osieroceni ze wszystkich, bez domu, w piwnicy, 
na łasce obcych ludzi i... na głodno. Celek nie złożył mi nawet konwencjonalnych życzeń16.

Wpis Marcelego z tego dnia w zeszycie 4 jest dość krótki i odnosi się do przygo-
towań wigilijnych, w zeszycie Wspomnienia, myśli, problemy, projekty pisze zaś:

13 Ibidem, s. 220.
14 Ibidem, s. 165.
15 Ibidem, s. 142–144.
16 Ibidem, s. 169–170.



Czwarta rocznica naszego ślubu. Jakże to inaczej było cztery lata temu; a dziś? Z roku 
na rok gorzej.

Na pierwszą rocznicę brakło już Mamy Poli, a my tłukliśmy biedę w Peczeniżynie. Dru-
ga rocznica była obchodzona już razem z Niemcami, Bela wyjechała, Rodzice w Nawarii, 
a my systematycznie szykanowani. Trzecia – była już w getcie, a właściwie to koniec getta, 
mieliśmy za sobą przejścia życia gettowego, akcje i mordy bezbronnych Żydów. A teraz ta 
czwarta. Już bez Rodziców, bez Nunka, bez własnego kąta, bez własnego „ja”, w piwnicy 
pod ziemią, w otoczeniu wybitnie nieżyczliwych ludzi, którzy z upodobaniem robią nam 
na złość i różne przykrości, ludzi... Czy to naprawdę ludzie? Bliźni?17 

W przytoczonych fragmentach oboje poruszają tę samą tematykę. Starają 
się przedstawić kolejne wspólne rocznice ślubu i je rozliczyć przez pryzmat tra-
gicznych wydarzeń, pointują zaś swoje wspomnienia refleksją o samotności 
i przystawalności do pozostałych, ukrywających się Żydów. Jednak nawet nie 
sama tematyka, która zapewne pojawiła się w małżeńskiej rozmowie tego dnia, 
ale stylistyka i wyliczenia wskazują na przenikanie się tych dwóch tekstów.

Dostępne materiały zostały ułożone w książce chronologicznie, co wydaje się 
dobrym rozwiązaniem zastosowanym przez Martę Janczewską – odpowiedzialną 
za opracowanie notatek. Nie dowiadujemy się jednak, z jakiego powodu usuwane 
są fragmenty wspomnień. Trudno zaakceptować argument zbyt długich frag-
mentów, gdyż – po pierwsze – mnóstwo takich znajdziemy w pozostawionych 
częściach, po drugie – ważna jest przecież sama frekwencja zagadnień w litera-
turze dokumentu osobistego.

Na kartach dziennika Najder proponuje dwa tytułu, które mogłyby nosić wy-
dane wspomnienia: Jeden rok w piwnicy albo Miesiąc na wikcie Gestapo18. Wydawcy 
jednak postanawiają zatytułować książkę Rewanż. Jest to dość naturalny zabieg, 
zważając zarówno na ogólny charakter dziennika, jak i pierwszy w nim wpis, 
cytowany powyżej. Tytuł możemy rozumieć w sposób dwojaki. Po pierwsze jako 
naturalną karę za zbrodnicze winy Niemców (i Ukraińców), po drugie zaś jako spła-
tę długu wdzięczności wobec Jędrzeja i Marysi Śliwiaków za pomoc w ocaleniu.

Ingerencję w dziennik stanowi również podział na rozdziały i nadanie im ty-
tułów. Rewanż podzielony jest bowiem na:

– Prolog (26 lutego 1943 roku),
– Kołomyja (opowieść retrospektywna rozpoczynająca się 29 czerwca 1941 roku),
– Zejście (26 lutego – 5 sierpnia 1943 roku),
– Sąsiedztwo (6 sierpnia – 7 września 1943 roku),
– Bezruch (8 września – 16 października 1943 roku),
– Rachunki (17 października 1943 – 2 lutego 1944 roku),
– Przedwiośnie (3 lutego – 26 marca 1944 roku),
– Odpłata (12 maja – 10 sierpnia 1945 roku).

Jak widzimy, daty rozdziałów nie pokrywają się z datami otwierającymi i zamy-
kającymi prowadzenie konkretnego zeszytu. Dodatkowo również część z tych 
zeszytów, jak na przykład zeszyt wspomnień, lata 50., pojawia się w rozdziałach 
Kołomyja i Odpłata, zeszyt Wspomnienia, myśli, problemy, projekty powraca zaś 
praktycznie w każdym rozdziale książki.

Dość oczywiste jest niezachowanie podziału na numery zeszytów dzienniko-
wych, gdyż ich koniec i początek jest związany po prostu z objętością. Jednak 
dość dużą ingerencję w tekst stanowi podział na rozdziały i chronologiczny układ, 

17 Ibidem, s. 168–169.
18 Ibidem, s. 146.
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przy pominięciu faktu prowadzenia notatek w różnych latach i w różnych celach, 
jak dzieje się to w przypadku zeszytu wspomnień, 1943, zeszytu wspomnień, lata 50., 
zeszytu Wspomnienia, myśli, problemy, projekty i dziennika Poli. Ten zabieg redak-
torski powoduje pewne zaciemnienia związane między innymi z perspektywą 
wojenną i powojenną.

Jakie więc zadania stały przed Martą Janczewską? Jan Trzynadlowski dość jasno 
przedstawia definicje edytora, jednak to, co określa „przysposobieniem” tekstu, 
jest bardzo złożonym procesem. Edytorstwo to bowiem „praca nad tekstem 
zmierzająca do nadania mu najbardziej czytelnej postaci, bez naruszenia jego 
struktury i zawartości językowo-stylistycznej, zgodnie z twórczymi założeniami 
autora, z celem ostatecznym – przysposobienia do druku”19. W podobny sposób 
edytora charakteryzuje Łukasz Garbal, który także podkreśla podrzędną rolę 
edytora wobec intencji autorskich. To, co Trzynadlowski nazwał w swojej pracy 
przysposobieniem tekstu, Garbal rozbija na dwie kategorie: ustalenia kształtu 
(w kontekście pisania z intencją i wolą autora) oraz modernizacji, która odnosi 
się do uwspółcześnienia tekstu i przystosowania do kręgu kultury, do którego 
dzieło ma trafić20.

Pracę edytora rozumieć możemy więc jako swoisty przekład (w obrębie tego 
samego języka). Jest to przekład tekstu A (materiałów) do uzyskania tekstu  
B (skryptów), które za Trzynadlowskim należy rozumieć jako pracę związaną 
z edytowaniem, i dalej do tekstu C, czyli ostatecznej wersji – książki21. Nie należy 
przy tym zapominać, że teorie przekładu zakładają, iż nie istnieje przekład do-
skonały. To, co możemy określić doskonałym przekładem oryginału, powinno 
więc pozostać tożsame z oryginałem pod względem semantyki treściowej, 
konstrukcji, kompozycji, gatunku języka i stylu.

Posługujemy się tu terminem oryginalności, który przypisać należy pracy 
autora. Oczywiste jest więc, by praca edytora w jak najmniejszym stopniu 
ingerowała w tę sferę, którą rozumieć należy dwojako22. Podstawą określenia 
oryginalności jest koncepcja i realizacja, co Marta Janczewska pozostawia 
w Rewanżu. Ingeruje ona zaś w to, co jest określane zakresem wtórnym, czyli 
szeroko pojętą konstrukcją dzieła (między innymi stylem, układem, tytułem). 

Ustalenie podstawy edycji tekstu, czyli określenie i utrzymanie intencji autora 
tekstu oryginalnego, w praktyce obejmuje cztery kategorie: materialną stronę 
zapisu, słowną zawartość tekstu, błędy i omyłki, kształt językowo-stylistyczny23. 
O ile dwie ostatnie nie pozostawiają wątpliwości, o tyle pozostałe nie są tak 
jednoznaczne. Oczywiście w przypadku błędów i kształtu stylistycznego trzeba 
zastanowić się nad tym, na ile celowe jest nieingerowanie w indywidualny styl 
pisarski, który niejako wpisuje się w intencyjność, o czym już wspomniałem 
w kontekście Rewanżu.

Materialna strona zapisu, czyli między innymi przekreślenia, zaplamienia, nad-
palenia, jest traktowana różnorodnie, co już przedstawiałem w kontekście Patrzy-
łam na usta..., gdzie umieszczone zostały fotokopie oryginalnego dziennika oraz 
jego wersja drukowana (bez korekt). Rewanż jest jednak skonstruowany tak, jak 
zdecydowana większość dokumentów osobistych, bez możliwości zestawienia 
z tekstem oryginalnym.

19 J. Trzynadlowski, Autor, dzieło, wydawca, Wrocław 1978, s. 47.
20 Ł. Garbal, Edytorstwo. Jak wydawać współczesne teksty literackie?, Warszawa 2011, s. 16–21.
21 J. Trzynadlowski, Edytorstwo. Tekst, język opracowanie, Warszawa 1983, s. 29–30.
22 J. Trzynadlowski, Autor, dzieło, wydawca, op. cit., s. 23.
23 Ibidem, s. 76–81.



W skład zawartości słowno-znaczeniowej wchodzą między innymi zabiegi, 
w których edytor rozwija skróty występujące w wersji autorskiej, ale także dopisuje 
brakujące słowa i sprawdza interpunkcję tekstu oryginalnego, w co oczywiście 
ingerowano, wydając wspomnienia Najdera. 

Rozważania te w kontekście pisania o Shoah są jeszcze bardziej obciążone. 
Sam dyskurs Holocaustu obwarowany jest pytaniami o sposoby etycznego ujęcia 
historii. Jak rozpatrywać więc autorstwo spisywanych doświadczeń czy ingerencję 
w świadectwa?

Edytor w literaturze dokumentu osobistego staje przed problemem natury 
etycznej i przed możliwością niestosowności. W tych gatunkach intencje autora są 
szczególnie ważne. Wspominany Łukasz Garbal przedstawia losy edytorskie kilku 
dzienników24. Pojawiają się bowiem dwie zasadnicze kategorie, czyli dzienniki 
pisane z myślą o publikacji („dzienniki pisarza”) i takie, których autor nie zakła-
dał wydania (dziennik-źródło). Diariusz Najdera wymyka się tej klasyfikacji. Choć 
wspominałem o motywacji pisarskiej Najdera, to sam nigdy przecież nie postarał 
się o jego wydanie. Jednak założenie postawione na początku nie przekreśla tych 
wspomnień jako dziennika-źródła, gdzie pierwszorzędną rolę odgrywa sytuacja 
historyczna, nie zaś literackość mogąca rozmywać fakty.

Koncepcja wydawnicza Rewanżu wpisuje się więc poniekąd w ogólny trend, 
polegający na łatwiejszym wydawaniu literatury dokumentu osobistego, w spo-
sób bardziej przyswajalny dla czytelnika. Ta czytelność dziennika jest chyba 
najważniejszym elementem w kontekście próby reprezentowania Zagłady, jed-
nak pozostawienie odbiorcy bez pewnej wiedzy lub ograniczanie szansy na jej 
zweryfikowanie ma pewne zaczątki niestosowności w tego typu piśmiennictwie.

24 Ł. Garbal, Edytorstwo..., op. cit., s. 262–294.

A Diarist and an Editor in Rewanż [The Revenge] by Marceli Najder

The article is an attempt at capturing the editorial interferences of Marta Janczewska into Marcel 

Najder’s memories, which are entitled Rewanż. Memoirs created by Marcel Najder cover the period 

from 26th February, 1943 to 10th August, 1945. These memories were written up  in 9 notebooks, of 

which 7 were confected in the hideout. In turn, the other two were written after the war in the 50s. 

Additionally, in Rewanż we can come across several entries form short notepad, which belonged to 

Najder’s wife. Some of these notebooks were carried out simultaneously. That’s what editress had 

to face. I also approximate other ways to edit Polish Holocaust diaries and other methods for their 

publication. I mean, inter alia, truncation of fragments of memories, interference with stylistics,  al-

location in the publication some scans from the original notes. It also applies to a different approach 

to  sign the author on the cover of these works. In a broader context, sketch is also a reflection on 

issue of authorship in the literature of personal documents.

Translated by Krzysztof Lichtblau
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Dłużnicy kibucu-boga

Opowieść Jael Neeman zatytułowana Byliśmy przyszłością nie daje prostej 
odpowiedzi na pytanie o ocenę – co podkreśla autorka – politycznego projek-
tu, jakim były, oparte na idei syjonistycznej i socjalistycznej, kibuce zakładane 
w Izraelu przez organizację Haszomer Hacair. Istniejące jeszcze dzisiaj kibuce 
dość daleko odeszły od pierwotnych radykalnych założeń, którymi kierowano 
się w odniesieniu do wychowania dzieci, szkoły czy etosu pracy i form własności. 
Kibuc miał być urzeczywistnieniem marzenia o lepszym, sprawiedliwym świecie. 
Stał się jednak nigdy niewcieloną w życie utopią. Istotnym ideologicznym fila-
rem projektu była areligijność, by nie powiedzieć – programowy ateizm, który 
miał stać się fundamentem nowej rzeczywistości. Dotychczas żydowskość 
była nieodłącznie powiązana z wiarą. W syjonistycznej wizji odnowionego 
państwa Izrael nie było miejsca dla judaizmu. Według teoretyków syjo-
nizmu judaizm był tą siłą, która zespalała Żydów żyjących na wygnaniu 
w rozproszonych gminach, próbujących zachować odrębność etniczną 
w obcym społeczeństwie. „Skoro to wygnanie się kończy, religia staje się 
anachroniczna, wsteczna, reakcyjna” – relacjonuje syjonistyczne poglądy 
Alan Unterman1. Zapewne Jael Neeman, pisząc swoje wspomnienia, nie zamie-
rzała dawać odpowiedzi na pytanie, kim jest Żyd bez Boga. Zresztą autorka nie 
zajmuje się zbytnio kwestią religii. Pokazuje jednak, jak bardzo ateistyczny kibuc 
sam dla siebie staje się namiastką religii.

Żyd bez Boga
Trudno sobie wyobrazić tożsamość Żyda bez religijnego odniesienia. Taki jest 

przynajmniej powszechny stereotyp. Bycie Żydem wydaje się czymś nieodłącz-
nym od objawionej w Torze genezy narodu. O ile bowiem chrześcijaninem –  
zgodnie ze stwierdzeniem Tertuliana Fiunt non nascuntur christiani – człowiek się 
staje, o tyle Żydem człowiek zasadniczo się rodzi, jest się nim przez przynależność 
do Narodu Wybranego, co wyznaczają ściśle określone kryteria2. Jak pisze Alan 
Unterman, „jeszcze do niedawna nie istniało rozgraniczenie między religijnymi 
i świeckimi aspektami żydowskiej kultury i cywilizacji. Samoświadomość kul-
turowa Żydów i ich świadomość historyczna, żydowska tożsamość i byt były 

1 A. Unterman, Żydzi. Wiara i życie, Łódź 1989, s. 101.
2 O kryteriach przynależności do narodu żydowskiego (biologicznym, wyznaniowym, etnicznym, 

państwowym, językowym) zob. ibidem, s. 22–29.

ks. Andrzej Draguła



jako całość jednością mieszczącą się w swej istocie w ramach”3. Książka Byliśmy 
przyszłością ukazuje ten właśnie moment, gdy część Żydów zaczyna kształtować 
swą tożsamość poza tradycją religijną, moment, kiedy to, co wypracował świecki 
syjonizm XIX wieku, zostaje wprowadzone w życie.

Gdy Neeman pisze, że: „[c]hodziło o ukształtowanie nowego dziecka, z któ-
rego kiedyś wyrośnie nowy człowiek”4, słowa te można odnieść nie tylko do 
nowego modelu relacji rodzinnych, ale także do nowego miejsca religii w życiu 
zeświecczonego Żyda. Kibuc miał chronić dzieci „przed burżuazyjną naturą ro-
dziny. »Przeszłości ślad dłoń nasza zmiata«, głosiła Międzynarodówka. Teraz jak 
feniks z popiołów odrodzić się miał inny świat, sprawiedliwy i równy”5. Ten nowy 
świat pozbawiony był nie tylko tego, co burżuazyjne, ale także wszystkiego, co 
tradycyjnie religijne: 

Synagog u nas nie było. Szczyciliśmy się tym, że w Jom Kipur pracuje się w Jechiam jak 
w każdy inny dzień i je dziczyznę pieczoną na ognisku. Nie obchodziło się uroczystości 
obrzezania ani bar micwy. Śluby odbywały się bez rabina. Zmarłych chowano w trumnach, 
a nie w całunach, nie odmawiano nad nimi modlitwy i nie cytowano Tory6. 

Mieszkańcy kibucu nie przestrzegali więc żadnych przykazań i przepisów ha-
lachicznych, co zresztą było dla nich powodem do dumy. Wyjątek stanowili naj-
starsi, religijni mieszkańcy kibucu, którzy ocaleli z Holocaustu. Tylko im pozwalano 
na „poszczenie w święto Jom Kippur i spożywanie koszernych posiłków w [...] 
świeckich stołówkach”7. Jak widać, w kibucu odrzucono nie tylko wiarę w Boga, 
ale także wszelki rytuał religijny. Jest to dlatego ważne, również w rozumieniu 
judaistycznym, że religijność czy tradycje o pochodzeniu religijnym nie są tożsa-
me z osobową wiarą w Boga. Problem ten dobrze ilustruje żydowska opowieść 
o dwóch rabinach, którzy podczas rozmowy doszli do wniosku, że Boga nie ma. 
Nazajutrz jednak jeden rabin spotkał drugiego przy modlitwie, co wydało mu się 
sprzeczne ze sformułowaną wcześniej deklaracją. Na pytanie, dlaczego się modli, 
skoro Boga nie ma, rabin odpowiedział pytaniem: „A co ma do tego Bóg?”. Tym 
więc, co kształtuje żydowską tożsamość, niekoniecznie musi być wiara, lecz może 
być jedynie religijna tradycja. W syjonistyczno-socjalistycznych kibucach odrzuco-
no także ten aspekt żydowskiej tożsamości i podjęto próbę wytworzenia nowej 
obrzędowości, co dobrze widać w odniesieniu do zachowywanych w kibucu świąt8. 

Nowy wspaniały świat?
Nowy świat musiał się wpisać w stare struktury kulturowe, choćby w żydowski 

cykl świętowania. Trudno było odrzucić wszystko. W kibucu dzieci świętowały 
więc Rosz Haszana – święto nowego roku żydowskiego, Purim czy Pesach – 
pamiątkę wyjścia Izraelitów z Egiptu i przejścia przez Morze Czerwone. Świętu 
Purim nadawano nowe znaczenie. Zamiast opowiadać biblijną historię Estery 
i Hamana wymyślano różne tematy przewodnie, do których nawiązywały występy 
i przebrania, na przykład przebierano się w stroje, które były reprezentatywne 

3 Ibidem, s. 16.
4 J. Neeman, Byliśmy przyszłością, Wołowiec 2012, s. 6.
5 Ibidem.
6 Ibidem, s. 131.
7 Ibidem.
8 Zob. A. Comte-Sponville, Duchowość ateistyczna. Wprowadzenie do duchowości bez Boga, Warszawa 

2011, s. 52.
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dla poszczególnych krajów świata. W Pesach obrzędy jednoznacznie odwoływały 
się jednak do historii biblijnej. Zgodnie z hagadą paschalną dzieci wykonywały 
taniec i śpiewały piosenkę o baranku paschalnym oraz o tym, „że koń i jeździec 
wrzuceni zostali w morze” (zob. Wj 15, 1). 

Można przypuszczać, że te śpiewy i tańce miały być nie tyle religijnym ry-
tuałem, ile raczej kulturowym obrzędem – współcześnie podobne znaczenie 
ma choćby ubieranie choinki czy święcenie pokarmów wielkanocnych u wielu 
katolików. Trudno było sobie wyobrazić Żyda bez pamięci o wydarzeniach, które 
dla tożsamości żydowskiej miały charakter inicjujący. Jeśli nawet wspomnienie 
wyjścia z Egiptu nie miało charakteru religijnego, nie traktowano go w kategoriach 
wyzwolenia od zła, czyli zbawienia, mogło ono mieć istotne znaczenie społeczno-
-polityczne, mówiło wszak o wyjściu z niewoli i budowie nowego państwa w Ziemi 
Obiecanej. Święto Pesach mogło więc odegrać nową rolę w kształtowaniu świa-
domości syjonistycznej. I być może właśnie dlatego obchodzono je tak uroczyście. 

Konsekwencją ateistycznego modelu wychowania i budowania nowej społecz-
ności była także nieobecność rabinów w kibucu. Neeman wspomina, że młode 
pary, które zawierały małżeństwo, musiały się udawać do urzędu rabinackiego 
w Naharii (w Izraelu do dzisiaj nie ma ślubów cywilnych). Innym wyjściem mogło 
być zapraszanie rabina do kibucu, ale tak się nie działo. Rabina nie wpuszczano, 
„żeby jego wiara nie zetknęła się z naszą” – pisze Neeman9. To stwierdzenie, 
przywołujące jakąś „naszą wiarę”, czyli wiarę kibucników, brzmi w kontekście 
ateistycznych założeń dość niejasno. Być może ateizm propagowany w kibucach 
Haszomer Hacair rozumiany był jako jakaś wiara niereligijna, jakiś porządek speł-
niający rolę wiary, ale jednocześnie nieodwołujący się do religii instytucjonalnej. 
Potwierdzeniem wydają się słowa samej Neeman: 

Wspólnota (kibuc) była bytem abstrakcyjnym i wszechobecnym zarazem, była sumą 
wszystkiego, co składa się na szeroko zakrojony eksperyment, którego istotą było 
życie w idealnej rzeczywistości tekstu filozoficznego czy literackiego. Jakby kibuc nie 
tylko przyswoił treści marksistowskie, lecz także z ich filozoficznej składni wywiódł 
regulacje określające stosunki w realnym świecie10. 

Filozofia marksistowska, która stała u podstaw ruchu syjonistycznego, miała 
aspiracje, które można nazwać religijnymi, to znaczy usiłowała spełniać funkcje, 
które dotychczas wypełniał judaizm rozumiany jako religia instytucjonalna ze 
wszystkimi życiowymi konsekwencjami. Kibuc miał być eksperymentem peł-
nym, koherentną i spójną wizją człowieka, w którym religia stawała się po prostu 
zbędna, a jej funkcję miały spełniać idee socjalistyczne. 

Stwórcy nowego świata
Brak Boga, a w konsekwencji religijnej interpretacji egzystencji, musiał siłą 

rzeczy prowadzić do nowego sposobu rozumienia niektórych podstawowych 
dla judaizmu instytucji czy zbiorowych doświadczeń. Zjawisko to widać najlepiej 
w odniesieniu do ekonomii. Handlowe i przedsiębiorcze zdolności Żydów obro-
sły legendami i opowiedziano już na ten temat niejeden dowcip. Ta skłonność 
uzasadniona jest jednak nie tyle genetycznie, ile religijnie. Jak pisze jeden ze 
znawców żydowskiej koncepcji ekonomii:

9 J. Neeman, Byliśmy przyszłością  op. cit., s. 119.
10 Ibidem, s. 34.



[...] judaizm traktuje pragnienia ekonomiczne dokładnie tak samo, jak wszystkie inne 
ludzkie skłonności. Nie wolno i nie należy ich tłumić, lecz raczej można i trzeba je uświę-
cać, a tym samym uświęcać siebie [...]. Z tego powodu zdobywanie i posiadanie środków 
gospodarczych uchodzi w judaizmie za coś pożądanego, uzasadnionego i korzystnego, 
lecz uświęconego i ograniczonego dopiero przez przestrzeganie pochodzących od Boga 
przykazań11. 

Pracę, rozumianą jako zdobywanie środków gospodarczych w kibucu Jechiam, 
postrzegano zupełnie inaczej. Jak wszystko, wpisana była w projekt nowego 
człowieka, którego istotę opierano „na budowaniu i tworzeniu”. „Praca nie była 
środkiem czy narzędziem do osiągnięcia prywatnej korzyści. Pojmowano ją jako 
cel sam w sobie, zajęcie pasjonujące i prowadzące do osobistej odnowy” – pisze 
Neeman12. Bez przesady można powiedzieć, że kibuc miał być miejscem nowego 
Genesis, nowego stworzenia świata, czy raczej – stworzenia nowego świata, jak 
wielokrotnie zaznacza Neeman. Znamienny jest sposób, w jaki autorka pisze 
o weteranach, którzy „pogrążali się w pracy i pławili się w niej, budując kibuc”13. 
Stwierdzenie to przywołuje biblijne opisy stworzenia. Neeman wielokrotnie mówi, 
że kibuc Jechiam został stworzony tam, gdzie nie było nic prócz skał. W pewnym 
sensie był miejscem nowej creatio ex nihilo. W tej perspektywie logiczny staje się 
fakt, że była praca, ale nie było zapłaty, a właściwie jedyną zapłatą za pracę była 
ona sama. „Zapłatą był dla nich ich trud, i tak w kółko” – pisze Neeman. „Nie wy-
płacano pensji, nie zapewniano innej gratyfikacji materialnej. Zapłata była słodsza 
od wszelkich dóbr materialnych, słodka jak sztuka, jak czyn, jak najprawdziwsza 
nagroda za działanie, jak plon”14. W gruncie rzeczy kibucnicy nie byli bowiem 
robotnikami, lecz stwórcami.

Idea ekonomicznego dobrobytu i pomyślności jako znaku Bożego błogo-
sławieństwa zostały zastąpione ideą sprawiedliwości społecznej realizowanej 
w kibucu jako miejscu „innym” – odizolowanym od reszty świata. Wpisywa-
ło się to w cały zamiar „stworzenia nowego świata” według zupełnie nowego 
porządku. Jael Neeman pisze jednak z goryczą o faktycznym niepowodzeniu 
projektu. Nowi mieszkańcy wcale nie dołączali do kibucników, a przybywają-
cy wolontariusze szybko odjeżdżali, traktując kibuc bardziej jako społeczno- 
-ekonomiczną ciekawostkę niż jako projekt, którym można się zachwycić. Neeman 
pisze z rozgoryczeniem:

Wierzyliśmy, że nazrywamy gwiazd, a one niczym fajerwerki rozjaśnią niebo nad wszyst-
kimi krajami ziemi. Robotnicy będą maszerować w ich blasku jak w świetle pochodni, na 
świecie zapanują równość i sprawiedliwość. Z wysiłku bolały nas nogi, nie mogliśmy się 
skupić na niczym prócz marszu. Zapomnieliśmy, z kim mamy się zrównać, z kim zawrzeć 
pokój i komu oddać sprawiedliwość. Piliśmy własny pot, nie pomagając nikomu15. 

11 M. Tamari, The Challenge of Wealth: Jewish Business Ethics, „Business Ethics Quarterly” 1997, No. 7, 
March, s. 47, cyt. za: T. Sedláček, Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza 
do Wall Street, Warszawa 1012, s. 63.

12 J. Neeman, Byliśmy przyszłością, op. cit., s. 63.
13 Ibidem, s. 64.
14 Ibidem.
15 Ibidem, s. 19.
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Smak życia
Kibuc zweryfikował te – zdawałoby się – szczytne idee, pokazując przede 

wszystkim, że ta „nowa składnia” życia społecznego nie okazała się skuteczna 
w procesie tworzenia nowego świata. Być może zabrakło jednak jakiejś idei, która 
wykraczałaby poza pomysł budowy idealnego społeczeństwa, które wzrastałoby 
w zupełnym oderwaniu od reszty kraju. Widać to bardzo dobrze, gdy Jael Neeman 
opisuje spotkania i odwiedziny religijnej moszawy, kibucu eksperymentalnego 
czy wioski palestyńskiej. Wszyscy w Izraelu żyli bardziej obok siebie niż ze sobą. 
Tworzyli państwo enklaw, które pozostawały dla siebie obce. 

Istotnym momentem weryfikacji szczytnych idei była wizyta w mieście, gdzie 
socjalistyczne założenia kibucu konfrontowano z życiem bądź co bądź kapita-
listycznego miasta, w którym liczyła się nie tylko praca będąca dla jego miesz-
kańców jedynie środkiem do osiągnięcia innych celów, ale także rozrywka czy 
życie towarzyskie. To właśnie w mieście „zamiast nabrać przekonania o słuszności 
naszej drogi, zamiast przyciągnąć robotników, to my daliśmy się wciągnąć miej-
skiemu życiu” – wspomina Neeman. To tam, w mieście – pisze nie bez goryczy –  
„życie miało smak. Na tydzień zapomnieliśmy o lęku, że brak mu sensu”16. I ta 
właśnie konstatacja zdaje się kluczowa dla zrozumienia decyzji o opuszczeniu 
kibucu. Życie w tej zamkniętej wspólnocie opartej przede wszystkim na pracy, 
na „nowych”, nieburżuazyjnych relacjach z rodzicami i na wspólnocie majątkowej 
nie dało tego, co najważniejsze – poczucia sensu, choć życie to miało prawie 
quasi-religijny charakter, uzależniało, niczym życie w sekcie. Trudno się dziwić, 
że swoje odejście z kibucu Jael Neeman nazwie dezercją. 

Dzieje bohaterki pokazują, że kibuc wytwarzał zależność na wskroś reli-
gijną. Widać to było najlepiej w momencie dobrowolnego odejścia z kibucu. 
„Byliśmy niewolnikami wyrzutów sumienia wobec systemu, który nie sposób 
było zaspokoić. Czuliśmy sumienie jak organ naszego ciała, jak niewidzialny 
garb”17. Stosunek do kibucu był więc bardzo ambiwalentny. Z jednej strony 
nieustannie przyciągał do siebie wizją świata sprawiedliwego, z drugiej jed-
nak – nie wytrzymywał konkurencji z propozycjami, które dawał świat poza 
kibucem. Jak pisze Paweł Smoleński, dorosłych wychowanków kibucu „łączyło 
[...] to samo poczucie winy, pogłębiające się wraz z kolejnymi latami: że nie się-
gają wspaniałej idei kibucu, zawodzą, nie pasują do szczytnych założeń nowej 
wspólnoty. Więc odchodziły do innego życia”18. Jael Neeman chciała spłacić 
swój dług zaciągnięty od wspólnoty. „Piękno naszego kibucu było niepojęte. Nie 
sposób było do niego przywyknąć. Czuliśmy, że nie zasługujemy ani na nie, ani 
na system” – pisała Neemanm, szukając usprawiedliwienia dla swojego poczucia 
winy19. „Czuliśmy, że mamy dług do spłacenia. [...] dług nieskończony, sięgający 
od linii morza do nieba”20, jakby dług wobec jakiegoś boga, którego niczym 
nieograniczonego pragnienia ofiar nijak nie da się zaspokoić. 

Siergiej Bułgakow pisał: 

16 Ibidem, s. 172.
17 Ibidem, s. 218.
18 P. Smoleński, „Byliśmy przyszłością” Jael Neeman. Kibuc – akt polityczny,  http://wyborcza.

pl/1,75475,12502954,_Bylismy_przyszloscia___Jael_Neeman__Kibuc___akt_polityczny.htm-
l#ixzz38y4rMJxV (dostęp 28.07.2014).

19 J. Neeman, Byliśmy przyszłością, op. cit., s. 217.
20 Ibidem.



Największą trudnością współczesnego syjonizmu jest to, że nie ma on sił, by powrócić do 
utraconej wiary ojców i zmuszony jest opierać się na zasadzie narodowej lub kulturowo-
-etnicznej. Na tych zasadach nie można zbudować wielkich narodowości, a tym bardziej 
narodowości żydowskiej21. 

Książka Jael Neeman zdaje się potwierdzać tezę Siergieja Bułgakowa.

  

21 S. Bułgakow, Syjon, w: Tajemnica Syjonu. Rosyjskie prawosławie o Żydach i judaizmie, red. T. Terli-
kowski, Warszawa 2007, s. 171.

Indebted to a kibbutz-god

Yael Neeman’s autobiographical story We Were the Future presents the memories of a woman 

brought up in an atheistic kibbutz established in Israel by the organization Hashomer Hatzair. Until 

then faith had been intrinsic to being Jewish, and it had also been the foundation of the state and 

nationality. The kibbutz was thought of as the realization of the dream of a better, just world built 

upon a non-religious foundation. However, it remained a utopia never turned into reality. Rather 

than diagnosing the reasons for the failure of the plans and principles, Neeman’s book shows the 

way in which the atheistic kibbutz became the substitute of religion for itself. The story of the pro-

tagonist indicates that the kibbutz created a thoroughly religious bond, which generated a feeling 

of betrayal in the people who left it – similar to the one of those leaving a religious community or 

abandoning faith: feeling of liberation mixed with guilt. The question whether it is possible to build 

a new Jewish identity without a reference to God remains still major.

Translated by Agnieszka Piskozub-Piwosz 
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Podróż do Yad Vashem

Praca Podróż do Yad Vashem dotyczy krótkiego zarysu historii powstania 
instytutu Yad Vashem, jego architektonicznego założenia, symboliki poszczegól-
nych pomników, a także funkcji, jaką pełni obecnie instytut. Przez nastawienie 
na multimedialność i interakcyjność oraz jednostkową perspektywę instytut 
realizuje założenia nowej muzeologii, którą warto omówić. Nowa muzeologia 
to zespół zjawisk mających na celu zreformowanie muzeum, na przykład przez 
odejście od nadmiernego dydaktyzmu (opisowości ekspozycji):

Aby intelektualny program „Nowej muzeologii” mógł być wiarygodny, musiała ona 
zdefiniować „dawną muzeologię”, od której chciała się odróżnić. Dla Vergo domeną tej 
drugiej były kwestie administracji muzeum, konserwacja i dokumentacja zbiorów, 
właściwe finansowanie instytucji, badanie frekwencji na wystawach, a więc to, co 
ogólnie nazwał on „metodami” funkcjonowania muzeum. Poza tym „dawną muze-
ologię” postrzegał jako zdominowaną przez teoretyczne rozważania, niedostrze-
gającą całego zespołu problemów stających przed muzeum jako instytucją żywą, 
działającą wobec i dla społeczeństwa1.

W funkcjonowaniu muzeum nastąpił zatem zwrot ku jednostkowości (repre-
zentacja historii zwykłych ludzi – mikrohistoria), która realizowana była przez 
prywatne opowieści (oral history), fotografie czy osobiste przedmioty. W prze-
strzeni publicznej pojawiły się także ekomuzea, które podkreślały wagę lokal-
nych wspólnot, mniejszości narodowych zagrożonych przez takie czynniki, jak 
globalizacja i industrializacja.

Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vashem – zarys historii
Myśl o powstaniu pomnika pamięci ofiar Holocaustu pojawiła się już w 1942 

roku. Mordechaj Shenhavi zaproponował uczczenie ofiar Shoah Diaspory oraz 
bojowników żydowskich walczących w szeregach wojsk alianckich. Zasugerował 
również nazwę – Yad Vashem, co można przetłumaczyć jako „Pomnik i imię”, 
dosłownie zaś sformułowanie oznacza „imię wiecznotrwałe”, „imię wieczne 
i niezniszczalne”2. Słowa te pochodzą z Księgi Izajasza, mającej na celu upamięt-
nienie przymierza Boga z ludem żydowskim: 

1 A. Szczerski, Kontekst, edukacja, publiczność – muzeum z perspektywy „Nowej muzeologii”,  
w: Muzeum sztuki. Antologia, red. M. Popczyk, Kraków 2005, s. 336.

2 F. Ankersmit, Pamiętając Holocaust: żałoba i melancholia, tłum. A. Ajschtet, A. Kubis, J. Regulska, 
w: idem, Narracja, reprezentacja, doświadczenie, Kraków 2004, s. 408–409.
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[...] dam miejsce w moim domu i w moich murach oraz imię lepsze od synów i córek, dam 
im imię wieczyste i niezniszczalne (Iz, 56,5).

Yad Vashem stopniowo rozbudowywało się od momentu, kiedy Kneset w 1953 
roku oficjalnie uchwalił Ustawę Pamięci:

Pomnik Świadectwo został utworzony w Jerozolimie – upamiętniając wspólnotę, synagogi, 
ruchy i organizacje publiczne, edukacyjne, kulturalne oraz instytucje dobroczynne, które 
zostały zniszczone i zrujnowane przez podstępny cel okupanta, jakim było wytarcie nazwy 
Izraela i jego kultury z powierzchni ziemi3. 

W skład ogromnego kompleksu wchodzą nie tylko Muzeum Historii Holocau-
stu czy pomniki upamiętniające czasy Shoah, ale także synagoga, archiwum, 
biblioteka i Międzynarodowy Instytut Badań nad Holocaustem. Instytut Yad 
Vashem znajduje się na peryferiach miasta i zajmuje około 15 akrów. Dlatego, 
jak zauważa Frank Ankersmit, historiograf i teoretyk, zwiedzającym towarzyszy 
doświadczenie zagubienia, kompleks zawiera w sobie coś z labiryntu. Badacz 
odczytuje to symbolicznie:

Zawiłości układu topograficznego mogą również przypomnieć zwiedzającemu te pozor-
nie niekończące się labiryntowe ścieżki, którymi Żydzi z Salonik, Francji czy Niderlandów 
musieli podążać, zanim ostatecznie dotarli do miejsca swego posępnego przeznaczenia4.

Frank Ankersmit postrzega Yad Vashem jako „miejsce pamięci” w rozumieniu 
Pierre’a Nory5, czyli jako lieux de mémoire, które pojawiają się wówczas, gdy nie ma 
już rzeczywistych  miejsc. Pozostaje tylko pamięć po tych miejscach. Pod pojęciem 
miejsca pamięci Nora rozumiał zatem materialne, zinstytucjonalizowane formy 
zbiorowych wspomnień: archiwum historyczne, muzeum, pomnik6. Ankersmit 
przywołuje jeszcze jeden opis Yad Vashem: 

Zwiedzający przechodzi ścieżkami wzdłuż ponumerowanych pomników, umieszczanych 
tam od 1953 roku. Część z nich umieszczana była tam tylko z myślą o Yad Vashem, na przy-
kład pomnik upamiętniający bohaterów walk w gettach autorstwa Finka, czy 21-metrowej 
wysokości słup upamiętniający tych, co organizowali bunty w obozach i gettach Schwartza 
czy pomnik „Korczak i dzieci getta” Sakstiera. Inne są replikami, które powstały w innych 
krajach, na przykład pomnik warszawskiego getta Nathana Rappaporta czy „Nagie kości” 
Nandora Glida zaprojektowany dla Dachau7. 

W 1957 roku na Górze Pamięci wybudowano pierwsze budynki: archiwum 
i bibliotekę. W 1961 roku powstaje pierwszy pomnik projektu Arie Elhanani – Sala 
Pamięci (Ohel Yizkor) – upamiętniający sześć milionów pomordowanych Żydów. 
Wspomina o nim Ankersmit:

3 B. Brutin, Monuments in Israel Commemorating the Holocaust, www.jewishvirtuallibrary.org/
jsource/Holocaust/israelmons.html (dostęp 5.03.2014) [tłum. E. Konopczyńska-Tota].

4 F. Ankersmit, Pamiętając Holocaust..., op. cit., s. 410.
5 Ibidem, s. 409.
6 A. Szpociński, Miejsca pamięci, „Teksty Drugie” 2008, nr 4, s. 12.
7 F. Ankersmit, Pamiętając Holocaust..., op. cit., s. 411.
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Pomnik antycypuje wspomnienia, skojarzenia i wiedzę, która w taki czy inny sposób już 
istnieje. Bez wiedzy o Holocauście Mauzoleum Pamięci byłoby dla nas zaledwie listą 
dziwnych i obcych nazw8.

Budynek Ohel Yizkor tworzy duża bryła bazaltu przykryta płytą kamienną przy-
pominającą grobowiec. Hebrajska nazwa oddaje tę myśl, gdyż ohel to żydowski 
grobowiec najczęściej w kształcie prostopadłościanu, który jest stawiany znanym 
osobistościom żydowskim – rabinom lub cadykom. Dlatego słowo to ma wymiar 
symboliczny, gdyż podkreśla wagę życia pomordowanych ludzi. Wewnątrz po-
mnika na podłodze wypisano nazwy 22 obozów śmierci, wybranych z kilkunastu, 
które istniały w okupowanej Europie. W jednym z rogów pali się cały czas pło-
mień, który umieszczony został w symbolicznej rzeźbie. Artysta  Koso Elul, chciał 
w ten sposób przedstawić usta, które imitują stłumiony krzyk błagania do nieba. 
W krypcie obok znajdują się prochy ofiar przywiezionych z obozów Zagłady.  

Jednym z kluczowych pomników w Yad Vashem jest pomnik Children’s Holo-
caust Memorial upamiętniający pomordowane dzieci, projektu Moshe Safdiego. 
Artysta tak opisuje genezę jego powstania:

Zacząłem sobie zdawać sprawę z przeciwieństwa informacji i kontemplacji, informację 
zacząłem konfrontować z medytacją. Zrozumiałem, że zwiedzający wychodzący z Muzeum 
Historii będą już nasyceni informacjami, przeciążeni wiadomościami. Zatem Children’s 
Holocaust Memorial musiało wywoływać refleksję9. 

Wejście, które prowadzi do pomnika, to naturalna brama jaskini, tworząca tunel 
i opadająca w głąb Wzgórza Pamięci. W wielkiej sali pali się pojedyncza 
świeczka, której płomień odbity w lustrach odzwierciedla przestrzeń nieba 
z milionami gwiazd symbolizującymi pojedyncze istnienie zamordowa-
nego dziecka. Jak wspomina Safdie, dyrektor Yad Vashem zareagował ze 
sceptycyzmem, mówiąc: „Ludzie mogą tego nie zrozumieć – mogą ode-
brać to jako rodzaj dyskoteki”10. Projekt został jednak wskrzeszony przez 
małżeństwo Abrahama i Edytę Spiegelów, którzy uznali go za adekwatny, gdyż 
realizował główne przesłanie – symboliczne upamiętnienie ofiar Shoah. Ich głos 
był szczególnie ważny, gdyż oceniali go z perspektywy tych, którzy stracili dziecko 
w czasie Holocaustu. Pomnik został ukończony w 1987 roku. Ankersmit opisuje 
go, wymieniając poszczególne poziomy:

Na zewnątrz znajdują się białe, kwadratowe słupy, o ściętych czubkach i różnych rozmia-
rach – artysta w ten sposób chciał wyrazić nagle przerwane życie dzieci zabitych w get-
tach lub obozach, a biel oznacza ich niewinność, a pochyła powierzchnia, na której stoją 
słupy, powoduje, że łączą się one w jednym punkcie, co sugeruje, że dzieci zostały zabite 
przez ten sam kataklizm. Drugi poziom to tablica ze zdjęciami kilkorga dzieci. Trzecim 
poziomem, „prawdziwym sercem”, jest pomieszczenie, w którym znajdują się lustra, a za 
nimi płonie świeczka ner neshama, której odbity płomień zwielokrotnia się w galaktykę 
świateł, symbolizując duszę dziecka11. 

8 Ibidem, s. 415.
9 M. Safdie, The architecture of Memory, w: Yad Vashem: Moshe Safdie – the architecture of memory, 

Baden cop. 2006, s. 92 [tłum. E. Konopczyńska-Tota].
10 Ibidem, s. 93.
11 F. Ankersmit, Pamiętając Holocaust..., op. cit., s. 415.



Monument The Jewish Soldiers and Pasrtisans who fought against nazi German 
to kolejny pomnik, w którym artysta wykorzystał symbol. Został wybudowany 
w 1985 roku przez rzeźbiarza Bernarda Finka. Memoriał składa się z sześciu sze-
ściokątnych bloków, które symbolizują sześć milionów zamordowanych Żydów 
w czasie Holocaustu, a znajdujący się pośrodku miecz symbolizuje podjętą walkę 
przeciwko nazistom. Z tych sześciu kamieni tworzy się gwiazda Dawida, oznacza-
jąca naród żydowski. Gwiazda i symbol miecza to także znak używany przez Israel 
Defense Forces. W wyniku takiej kombinacji artysta chciał połączyć walczących 
Żydów w czasie okupacji ze współczesnymi żołnierzami Izraela12. 

Jednym z monumentów, które zwiedził Władysław Bartoszewski, jest Memorial 
to the Deportees, upamiętniający miliony Żydów zapędzonych do bydlęcych 
wagonów i przetransportowanych z całej Europy do obozów Zagłady. Pomnik 
tworzy oryginalny wagon, którym byli transportowani Żydzi do obozów. Mimo że 
pomnik symbolizuje „podróż do Zagłady”, to w obliczu wzgórz Jerozolimy, które 
rozciągają się za pomnikiem, przekazuje także nadzieję i dar życia. O uroczystym 
odsłonięciu pomnika pisze Bartoszewski:

Po raz drugi poleciałem z Wiednia sam, w styczniu 1995 roku, i uczestniczyłem w oficjal-
nych uroczystościach oddania wagonu muzealnego z pozostałości Deutsche Ostbahn, 
używanego do transportów ofiar do obozów, a ofiarowanego przez Polskę Yad Vashem. 
Potem była naukowa sesja w Jerozolimie w 50. Rocznicę wyzwolenia Oświęcimia13. 

Obecnym dyrektorem Yad Vashem jest od 1993 roku Avner Shalev, który od-
powiedzialny był za przebieg przebudowy kompleksu. Chciał unowocześnić 
instytut na potrzeby XXI wieku, by w ten sposób pozyskać nowych odbiorców, 
a dzięki multimedialności i interaktywności – trafić przede wszystkim do mło-
dego odbiorcy, by przekazać mu pamięć o Holcoauście. Avner położył nacisk na 
edukację, otwierając Międzynarodowy Instytut Badań nad Holocaustem i powięk-
szając zbiory archiwum. Od 1993 roku planowano rozwój kompleksu w projekcie 
„Yad Vashem w 2001”. Wówczas wybudowano zupełnie nowe Muzeum Historii 
Holocaustu otwarte w 2005 roku. Avner czuwał również nad komputeryzacją 
i digitalizacją zbiorów. Podczas swojej kadencji zakupił serwer i umieścił tam bazę 
nazwisk ofiar Holocaustu (The Central Database of Shoah Victims’ Names)14. Duży 
wkład w rozwój instytutu wniósł także profesor Israel Gutman, który podkreślał 
wagę gromadzonych świadectw:

Prace instytutu szły niemrawo, aż po wojnie Jom Kippur kierownictwo objął Jisrael Gut-
man. Historyk, wykładowca Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, jeden z ostatnich 
żyjących bojowników warszawskiego getta i świadek w procesie Eichmanna skupił się na 
gromadzeniu relacji. Zatrudnił ludzi, którzy wojnę przeżyli w Europie, a muzeum prze-
kształcił w instytucję naukową15.

Międzynarodowy Instytut Badań nad Holocaustem został otwarty w 1993 
roku, odpowiada za rozwój i koordynację międzynarodowych badań. Plano-
wane są tu takie przedsięwzięcia, jak organizowanie programów wychowawczo- 

12 B. Brutin, Monuments in Israel Commemorating the Holocaust, op. cit.
13 W. Bartoszewski, Moja Jerozolima, mój Izrael, Warszawa 2004, s. 95.
14 About Yad Vashem,  www.yadvashem.org/yv/en/about/avner_shalev.asp (dostęp 5.03.2014).
15 L. Ostałowska, Farby wodne, Wołowiec 2011, s. 195.
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-szkoleniowych dla dzieci i dorosłych, sympozja, konferencje, seminaria. Ośrodek 
odpowiedzialny jest także za wydawanie publikacji naukowych, za edycję oraz 
publikację dzienników i relacji Ocalonych, a także czasopism „Biuletynu Yad 
Vashem”, „Yad Vashem Studies” czy Leksykonu Sprawiedliwych Wśród Narodów 
Świata, który składa się już z trzech tomów. Organizowanie są także seminaria dla 
duchownych, o jednym z nich możemy przeczytać w sprawozdaniu uczestnika:

W programie seminarium znalazły się zagadnienia historyczne, religijne, filozoficzne 
i pedagogiczne dotyczące Holocaustu. Nie zabrakło jednak wykładów na temat same-
go judaizmu, kultury i religii żydowskiej oraz aktualnych problemów wewnętrznych 
i zewnętrznych państwa Izrael [...]. Doktor Doran Avraham w wykładzie zatytułowanym 
Wyjątkowe i uniwersalne aspekty Holocaustu zaznaczył, że w świadomości współczesnych 
Żydów, Holocaust jest wydarzeniem przełomowym, które dzieli nie tylko ich historię 
narodową, ale historię w ogóle na dwa etapy: pierwszy przed, drugi po Zagładzie16.

Andrzej Choromański wskazuje, że zakres tematów poruszanych na wykładach 
był szeroki. Omówiono bowiem przedwojenne życie Żydów, relacje polsko- 
-żydowskie, nawiązano do prześladowań Żydów. Pomocne w pracy naukowej 
okazuje się także Centrum Wizualne, które gromadzi filmy dotyczące tematyki 
Holocaustu i zawiera bazę danych obejmującą produkcje filmowe z tego zakresu. 
Zgromadzone są tu również wywiady i rozmowy, a także świadectwa Ocalonych, 
których można posłuchać.

W archiwum Yad Vashem zgromadzonych jest około 138 milionów dokumen-
tów, w tym rękopisy dzienników, pamiętniki czy fotografie, filmy i świadectwa 
dotyczące Holocaustu. Zdeponowane są tu między innymi dzienniki dzie-
cięce: Rutki Laskier, Feli Szeps, Jerzego Urmana czy Miriam Chaszczewackiej 
oraz utwory zebrane Abramka Koplowicza. Archiwum współpracuje również 
z Międzynarodowym Biurem Poszukiwań w Bad Arolsen, w którym zdepo-
nowane są między innymi karty więzienne z Sachsenhausen. Biblioteka 
posiada także zbiory polskich edycji wydań dotyczących Holocaustu (Jacka 
Leociaka, Sławomira Buryły, Barbary Engelking). Na uwagę zasługuje fakt, 
że w zbiorach biblioteki znajdują się dzienniki, które nie są dostępne w Polsce, 
a są pisane przez polskich Żydów, na przykład The Krakow Diary of Julius Feldman 
oraz dziennik The Wartime Diary of Lena Jedwab, do tej pory nieprzetłumaczone. 

 W zbiorach Yad Vashem znajdują się również materiały pozyskane nielegal-
nie. Ostatnio głośno debatowano na temat wywiezienia w 2001 roku fresków 
Brunona Schulza z Drohobycza. Freski przedstawiały sceny z bajek namalowane 
w 1942 roku w willi zajmowanej przez naczelnika gestapo – Feliksa Landau. 
Sprawa została jednak umorzona, gdyż Ukraina wraz z Izraelem podpisały 
porozumienie, w którym zaznaczono, że freski przekazane zostały Yad Vashem 
w depozyt na 20 lat. Stanowisko to jednak nie jest do końca akceptowane przez 
wszystkich:

Ukraińskie śledztwo w sprawie kradzieży umorzono pod koniec roku. – Nie stwierdzono 
przestępstwa, bo freski wcześniej nie były w rejestrach zabytków – wyjaśnia Berwetskyj. 
Zalegalizowanie stanu faktycznego ponownie otwiera dyskusję na temat międzynarodowej 

16 Ks. A. Choromański, Seminarium dla duchownych z Polski na temat Holokaustu i judaizmu, In-
stytut Yad Vashem, Jerozolima, Izrael (20.01–3.02.2008), „Studia Teologiczne” 2008, nr 26,  
s. 613.



opieki nad Schulzowską spuścizną, której brak leży u źródeł całej afery. W Izraelu panuje 
opinia, że bez ingerencji Yad Yashem nikt nie zadbałby w Drohobyczu o te malowidła oraz 
że Polacy i Ukraińcy nie mogą porozumieć się co do muzeum Schulza. W wywiadzie dla 
„Gazety” Yehuda Bauer, były dyrektor Yad Yashem, przekonywał, że malunki wystawione 
w Yad Yashem „zobaczy cały świat, a któż w Drohobyczu?”. Nie jest to do końca prawda, 
gdyż w samym Drohobyczu do opieki nad pamięcią o Schulzu pretenduje Państwowy 
Uniwersytet Pedagogiczny i jego uniwersyteckie Polonistyczne Centrum Naukowo-Infor-
macyjne prowadzone przez Wierę Meniok. Centrum organizuje dzięki wsparciu polskich 
instytucji kultury Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu i sprawuje 
pieczę nad pokojem Schulza w profesorskim gabinecie dawnego gimnazjum – i to ten 
gabinet jest faktycznie funkcjonującym zaczątkiem muzeum Brunona Schulza17.

Podobna sytuacja dotyczy Pamiętnika Rutki Laskier, który również został wy-
wieziony do Yad Vashem. Chociaż dziennik ten był w posiadaniu osoby prywatnej 
i stanowił jej własność, to proceder przekazania go do instytucji Yad Vashem 
uznano za nielegalny. Stanowisko Biblioteki Narodowej i Archiwum Państwowego 
w tej sprawie było jednoznaczne:

Pamiętnik Rutki Laskier jest wyjątkowo cennym zabytkiem dla naszej kultury i historii 
oraz wspólnego, polskiego i żydowskiego dziedzictwa – podkreśla dr Tomasz Makowski,  
dyrektor Biblioteki Narodowej. – W czasie wojny Polska utraciła 70 procent swoich za-
sobów bibliotecznych. Naszym obowiązkiem jest chronienie takich dokumentów, jak 
dziennik Rutki. Szkoda, że prezydent Będzina nie pomyślał, jak wielką szkodę wyrządza, 
pozbywając się pamiętnika lekką ręką18.

To nie jedyne przypadki, tuż po wojnie wywieziono zdjęcia identyfikacyjne miesz-
kańców żydowskich z getta będzińskiego wykonanych na zlecenie władz okupa-
cyjnych. Oryginały zdeponowane są w Muzeum Instytutu Yad Vashem, a kopie 
w Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie19. 

W strukturze Yad Vashem pracowały osoby z kręgu kulturalno-politycznego, 
historycy, pisarze, którzy przyczynili się do rozwoju badań prowadzonych przez 
instytucję. Z instytutem związani byli między innymi: Władysław Bartoszewski, 
który kilkakrotnie zapraszany był do Yad Vashem, oraz Rachela Aurebach, która 
pracowała w jednym z oddziałów instytutu. Bartoszewski w czasie okupacji działał 
w Referacie Żydowskim w Radzie Pomocy Żydom, wspólnie z Leonem Feinerem 
i Adolfem Bermanem. Podczas swojej pierwszej wizyty w Jerozolimie zasadził 
drzewko Sprawiedliwych wśród Narodów Świata poświęcone Żegocie. Jak sam 
pisze, współpracował z dyrektorem Yad Vashem i przekazywał kopie dokumentów 
dotyczące między innymi działalności tajnej organizacji Żegota oraz te dotyczące 
współpracy polsko-żydowskiej. Dokumenty te, jak wspomina historyk, uzyskiwał 
z Archiwum Zakładu Historii Partii, które kopiował dla niego Lucjan Dobroszycki20:

17 Czyżby finał awantury o freski Schulza?, www.jewish.org.pl/index.php/ru/kultura-i-sztuka-
mainmenu-63/977-czyiby-finas-awantury-o-freski-schulza.html  (dostęp 5.03.2014).

18 M. Zasada, Biblioteka Narodowa: dziennik Rutki Laskier wywieziono nielegalnie,  www.dziennikza-
chodni.pl/artykul/51078,biblioteka-narodowa-dziennik-rutki-laskier-wywieziono-nielegalnie, 
id,t.html?cookie=1 (dostęp 5.03.2014).

19 E. Einhorn, Ukryte stronice. Opowieść o jednym domu, dwóch rodzinach i Holokauście, tłum. A. Sak, 
Kraków 2010, s. 54.

20 W. Bartoszewski, Moja Jerozolima, mój Izrael, op. cit., s. 55.



81

Swoją akcją zbierania dokumentów zainteresowałem również ambasadę Izraela, przeka-
zywałem wiele kopii przez ambasadę do Yad Vashem; rozpoczęła się bardzo intensywna 
współpraca, która zaowocowała z ich strony propozycją mojego przyjazdu. Zależało mi 
przede wszystkim na upamiętnieniu organizacji Żegota, która przecież była zupełnie 
nowym w naszej historii przykładem współpracy Polaków i Żydów różnych opcji partyj-
no-politycznych przy jednym stole21.

Władysław Bartoszewski spotkał się z Rachelą Auerbach w oddziale Yad Vashem 
w Tel Awiwie, gdzie pracowała. Pokrótce opisuje mechanizm gromadzenia ma-
teriałów w tej instytucji:

Właśnie w telawiwskim oddziale Yad Vashem zbiera się i opracowuje relacje ocalałych 
ofiar hitleryzmu. Tu spisuje się protokoły zeznań dawnych więźniów gett, obozów i ludzi, 
którzy przetrwali „na aryjskich papierach” w okupowanych krajach Europy Wschodniej 
[...]. Wstępne rozmowy i lektury w Yad Vashem zapoczątkowały liczne potem spotkania 
prywatne ze świadkami tamtych czasów pochodzącymi z Polski oraz nie mniej interesu-
jące zetknięcia oficjalne22.

Rachela Auerbach publikowała na łamach prasy żydowskiej i polskiej, między 
innymi w „Chwili”, „Naszym Przeglądzie”23. W czasie okupacji prowadziła kuchnie 
socjalną w getcie przy ulicy Leszno 40 i koordynowała pracę grupy Oneg Szabat, 
współpracując z Emanuelem Ringelblumem. Po wojnie pomogła ustalić miejsce 
ukrycia jego archiwum. W tym okresie opublikowała także swoje wspomnienia 
Na polach Treblinki24. W 1950 roku wyemigrowała do Izraela, zabierając ze sobą 
pisemne uwagi o archiwum Ringelbluma i swój dziennik pisany w getcie 
warszawskim. Przewiozła go, jak pisze, w zwyczajnym pudle, nie rozstając się 
z nim na statku i w pociągu25. Pierwszym dyrektorem Yad Vashem był Ben-
-Zion Dinur i to on poszukiwał pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami 
do badania oraz upamiętniania Holocaustu. Grupą odpowiednią okazali 
się ocaleni z Holocaustu, między innymi historycy, publicyści zasiadający 
w komisjach do badań przeciwko zbrodni nazizmu. Rachela pracowała w Cen-
tralnej Żydowskiej Komisji Historycznej, przeżyła okupację, dlatego w 1954  roku 
została wybrana na dyrektorkę działu odpowiedzialnego za kolekcjonowanie 
świadectw i zeznań Ocalonych. Została przyjęta wraz z innymi Żydami polskiego 
pochodzenia: Nachmanen Blumentalem i Yosefem Kermishem (późniejszym 
kierownikiem archiwum Yad Vashem)26. Oddział Auerbach znajdował się w Tel 
Awiwie, gdyż tam mieszkała największa grupa Ocalonych. Rachela zbierała an-
kiety oraz przeprowadzała wywiady wśród sąsiadów i znajomych. W 1965 roku 
udało jej się uzbierać około trzech tysięcy świadectw spisanych i nagranych 
w 15 różnych językach27. 

21 Ibidem, s. 22.
22 Ibidem, s. 168–169.
23 J. Leociak, Tekst wobec Zagłady, Wrocław 1997, s. 42.
24 Ibidem, s. 54.
25 B. Cohen, Rachel Auerbach, Yad Vashem, and Israeli Holocaust Memory, s. 198, www.academia.

edu/2916940/Rachel_Auerbuch_Yad_Vashem_and_Israeli_Holocaust_Memory (dostęp 
5.03.2014) [tłum. E. Konopczyńska-Tota].

26 Ibidem.
27 Ibidem.



Muzeum Historii Holocaustu w Yad Vashem
Multidyscyplinarne muzeum prezentujące historię Shoah zostało powołane 

przez zespół specjalistów, między innymi przez profesora Israela Gutmana, jedne-
go z najbardziej znanych historyków Shoah, oraz Yehudit Inbar, dyrektora muzeum 
Yad Vashem, a także Davida Silberklanga i Avrahama Miligrama. 

Architektem nowego wizerunku Muzeum Historii Holocaustu był Moshe Safdie. 
Długie na 180 metrów muzeum zostało ulokowane pod ziemią, przecinając de-
likatnie wierzchołek Wzgórza Pamięci i uzyskując tym samym formę o jednolitej 
strukturze. Safdie  zaznaczył, że bryłą stanowiącą podstawę budowli jest klin oraz 
pryzma. Trójkątne ściany budynku w ten sposób naturalnie imitują pochyły stok 
i stanowią opór dla ziemi. Muzeum nie ma też typowego dachu, gdyż zamykają 
go szklane powierzchnie, dlatego zwiedzający widzą nad sobą fragment nieba. 
Safdie długo szukał odpowiedniej formy, która wyraziłaby charakter tego miejsca:

Historia Holocaustu jest zbyt straszna, okrutna i bezwstydna w dziejach cywilizacji, żeby 
można o niej opowiadać w normalnych galeriach o tradycyjnej architekturze z drzwiami, 
oknami, elementami konstrukcyjnymi czy ozdobami28.

Architekt zastanawiał się skrupulatnie także nad wyborem materiału budowlane-
go. Fascynowały go takie formacje, jak podziemne jaskinie Beit Guvrin, podziemne 
miasto w Kapadocji w Turcji oraz kamieniołomy w Hiszpanii. Jak jednak zauważa, 
twardy granit nie pasowałby do wapiennej struktury wzgórz jerozolimskich. Do 
wyboru pozostał surowy beton, który jest monolityczny, pozbawiony zdobników, 
dekoracyjności i jest w swej postaci ascetyczny. Z tego materiału zbudowano 
Muzeum Historii Holocaustu, a także Mevoah – Visitor’s  Center. W tym miejscu 
widać grę świateł – na betonie odbijają się cienie światła, tworząc naprzemiennie 
paski ciemnego i jasnego materiału, które zwiedzający odczytują jako symboliczny 
strój więzienny – obozowe pasiaki. 

Jednym z podstawowych celów projektu było wyznaczenie drogi w muzeum, 
która tworzyłaby historię-narrację o wyraźnym początku i końcu, a w miarę 
zwiedzania poszczególnych galerii narracja ta rozwijałaby się w chronologiczną 
i komplementarną całość. Początek inicjuje wyświetlany dziesięciominutowy 
film, artystyczna prezentacja Michala Rovnera, który wykorzystuje archiwalne 
zdjęcia, by pokazać przedwojenne życie Żydów. Od tego momentu podąża się 
po ścieżce-zygzaku, która symbolizuje pamięć. Ścieżki nie można pokonać na 
skróty, gdyż poszczególne galerie oddzielone są od siebie nieprzekraczalnymi 
pęknięciami-rowami rozciągającymi się wzdłuż szerokości pryzmy. Stanowią 
one zarazem przeszkodę i drogowskaz, prowadząc gościa chronologiczne od 
jednej do drugiej wystawy przedstawiającej między innymi nazistowskie Niem-
cy, getta, deportację czy obozy Zagłady. We wgłębieniach znajdują się również 
wystawy, które korespondują z salami głównymi (na przykład tory kolejowe 
umieszczone w zagłębieniu odpowiadają wystawie w sali głównej, która traktuje 
o deportacjach)29. 

Na końcu wystawy zwiedzających czeka widok na współczesną Jerozolimę. To 
ukierunkowanie ma swoją głęboką symbolikę, jak zaznacza Safdie: „Zatem mamy 
okno do przeszłości (południe) i okno ku przyszłości (północ)”30, czyli emitowany  

28 M. Safdie, The architecture of Memory, op. cit., s. 94–95.
29 A. Shalev, Building a Holocaust Museum in Jerusalem, w: Yad Vashem..., op. cit., s. 50.
30 M. Safdie, The architecture of Memory, op. cit., s. 97.
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na początku film Rovnera to okno ku przeszłości, a widok, który ukazuje się 
naszym oczom po wyjściu z muzeum, to panorama nowej Jerozolimy, z białymi, 
oświetlonymi przez słońce domami, to przyszłość niosąca nadzieję. Ankersmit 
relacjonuje odczucia w ten sposób:

[...] tutaj wkraczamy w przestrzeń między niebem a ziemią, gdzie może być zbudowane 
miasto Boga. W ten sposób Yad Vashem wydaje się wchłaniać i nadawać znaczenie mil-
czącemu krajobrazowi, który go otacza31.

Praca nad Pomnikiem Dzieci Holocaustu uświadomiła Safdiemu siłę światła, 
dlatego  podczas opuszczania Muzeum Historii Holocaustu i wchodzenia na 
taras duże znaczenie odgrywa widok na miasto. Pełni on funkcję afirmującą –  
zielona trawa, biel, las oznaczają odnowienie (odrodzenie). Światło oznacza, że 
„życie zwyciężyło, my zwyciężyliśmy”32. Zatem muzeum miałoby pełnić rolę ka-
tharsis, a uczestnicy mieliby zadać sobie pytania o ludzkie zło33. Celem wystaw 
było wywołanie refleksji w zwiedzających, by zastanowili się i przemyśleli życie 
pomordowanych.

Struktura i aranżacja Muzeum Historii Holocaustu oraz prezentacja ekspozycji 
nawiązują do wytycznych Nowej Muzeologii, która – jak pisze Andrzej Szczerski – 
zakładała zniesienie dystansu między publicznością a tym, co jest eksponowane 
w muzeum34. Dlatego tak ważna w ekspozycji Yad Vashem jest prywatna per-
spektywa, jednostkowość (relacje ofiar, fotografie Ocalonych). Na pierwszy plan 
wysuwa się zatem mikrohistoria ukazująca życie codzienne zwykłego człowieka. 
Zwiedzający, stykając się z prywatnymi, jednostkowymi świadectwami, zdję-
ciami, fragmentami dzienników, ma przybliżyć się do tamtych czasów. Cel ten 
został osiągnięty, jak zauważa Lidia Ostałowska, dzięki wyeksponowanym 
przedmiotom, zaprezentowanym świadectwom i rekonstrukcjom:

Nowa dyrekcja postawiła na multimedialność. Widz ma złudzenie, że uczestniczy 
w wydarzeniach. Zza okna mieszkania niemieckich Żydów dobiegają odgłosy na-
zistowskich przemarszów, na stole gazeta z lat trzydziestych. Warszawskie getto, ulica 
Leszno. Bruk podobno oryginalny, biegną po nim tory tramwajowe, stoją latarnie, ławka. 
Na monitorach wspomnienia ocalałych. I tak z sali do sali, aż szlak śmierci wyprowadza 
publiczność na zewnątrz. Odrodzenie, widok na Jerozolimę35. 

Efekt współuczestnictwa uzyskuje się, jak pisze Ostałowska, dzięki rekonstrukcji 
ulicy Leszno w getcie warszawskim w jednej z galerii, która przenosi zwiedzające-
go w tamte czasy, pozwalając tym samym na doświadczanie i współodczuwanie. 

W nowym typie muzeum pozostawia się miejsce na indywidualną refleksję, wy-
nikającą chociażby z przywołanego katharsis36. Odchodzi się natomiast od dydak-
tyzmu ujętego w formę przydługich opisów przy eksponatach: „Jednak równie 
niezadowalająca wydaje się nadmierna kontekstualiazacja wystaw, zatęchłych od 
niezliczonej dokumentacji, uginających się pod pełnym powagi dydaktyzmem”37. 

31 F. Ankersmit, Pamiętając Holocaust..., op. cit., s. 410.
32 M. Safdie, The architecture of Memory, op. cit., s. 99.
33 A. Shalev, Building a Holocaust Museum in Jerusalem, op. cit., s. 54.
34 A. Szczerski, Kontekst, edukacja, publiczność..., s. 339.
35 L. Ostałowska, Farby wodne, op. cit., s. 195.
36 A. Szczerski, Kontekst, edukacja, publiczność..., op. cit., s. 339.
37 P. Vergo, Milczący obiekt, w: Muzeum sztuki. Antologia, op. cit., s. 325.



Nowa Muzeologia sugerowała wykorzystanie technik multimedialnych do przygo-
towania ekspozycji38, co w przypadku Muzeum Historii Holocaustu jest oczywiste. 
Liczne relacje ocalonych emitowane na ekranach, fotografie, kroniki archiwalne są 
widocznymi elementami, które mają przybliżyć widzowi tamte czasy, unaocznić 
je, a nawet uobecnić. W tego typu muzeach wpisujących się w dyskurs Nowej 
Muzeologii wykorzystuje się także przedmioty o znacznym ładunku emocjonal-
nym39. W przypadku muzeum w Yad Vashem tych przedmiotów jest znacznie 
więcej, a jednym z nich jest makieta obozu Auschwitz, która w sposób bezpośredni 
(bezsłowny) ukazuje brutalność ostatecznego rozwiązania. 

Yad Vashem jest nie tylko naukowym ośrodkiem badań nad Holocaustem, jest 
także, jak podkreśla Ankersmit, miejscem pamięci, które pełni nie tylko funkcję 
memoryzującą, ale poznawczą i przede wszystkim etyczną – przestrzega przed 
ponownym powtórzeniem tragedii na tak wielką skalę.  

38 A. Szczerski, Kontekst, edukacja, publiczność..., op. cit., s. 342.
39 P. Vergo, Milczący obiekt, op. cit., s. 328.

Peregrination to Yad Vashem

The article Peregrination to Yad Vashem concerns short history of institute, architectural layout, 

symbolism of the monuments and function, which it fulfils now (international conferences, sympo-

sia, lectures). Yad Vashem is a large complex, which consists of: International School for Holocaust 

Studies, The Holcocaust History Museum, archive, library and monuments. The institute is situated 

on the Mount of Remembrance where you can see panorama of Jerusalem. The new museum was 

designed by famous architect Moshe Safdie and was dedicated on 15 March 2005. The museum 

consists of a long corridor and ten exhibition halls. This exhibition dedicated to a various happening 

of the Holocaust History (inter alia deportation, final solution). The museum presents personal things 

of the victims, their letters, diaries and photograps. Institute Yad Vashem realised guidelines New 

Museology by modern outlook, multimedia, interactive and individual stories of victims.

Translated by Ewelina Konopczyńska-Tota
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W poszukiwaniu Europy. 
Podróże Stefana Zweiga

Stefan Zweig (1881–1942) urodził się w czasie i miejscu niezwykłym – takie 
przeświadczenie towarzyszyło austriackiemu pisarzowi przez całe życie. Pocho-
dzący z majętnej rodziny żydowskich fabrykantów i bankierów Zweig dzieciń-
stwo i młodość spędził w Wiedniu, ówczesnym ośrodku kulturalnym i miejscu 
najważniejszych politycznych decyzji Europy. Urodzony na Morawach ojciec 
oraz mająca włoskie korzenie matka wprowadzili do domu rodzinnego pisarza 
ducha kosmopolityzmu, bez inklinacji narodowościowych i religijnych. Otwarci 
światopoglądowo rodzice oraz liberalne i pacyfistyczne środowisko wiedeń-
skich intelektualistów (wśród nich Martin Buber, Sigmund Freud, Hermann 
Keyserling) uformowały poglądy młodego Zweiga, którym pozostał nie-
zmiennie wierny. Zweig widział siebie, szczególnie po latach, jako typowego 
intelektualistę swoich czasów, stanowiącego niemal wzór. Kiedy zatem pisze 
o swojej wyjątkowej sytuacji jako Austriaka, Żyda, humanisty, nie utożsamia 
się z żadną z grup reprezentujących mniejszość, lecz właśnie pokazuje siebie 
jako Europejczyka, który doświadcza na własnej skórze wszystkich ówczesnych 
problemów – utraty narodowości, dyskryminacji religijnej, politycznej cenzury1. 
Z tej pozycji, Europejczyka-świadka, nie tylko pisze swoją autobiografię, ale rów-
nież prowadzi serię wykładów w Argentynie, Urugwaju i Brazylii, a także, można 
przypuszczać, podróżuje. 

Podróż edukacyjna. Indie
Mimo że John Urry w pracy poświęconej rozwojowi turystyki wskazywał 

przełom wieku XIX i XX jako początek demokratyzacji przemysłu turystycznego 
i masowego podróżowania, to jednak były to zmiany, które dotknęły głównie 
uprzemysłowioną Anglię2. Wewnątrz kontynentu wciąż jeszcze – przynajmniej 
w niektórych kręgach – obowiązywał model podróżowania bliższy XIX wiekowi, 
bardziej przypominający pierwsze ekspedycje poza granice Europy niż wypoczy-
nek w kurorcie czy wycieczki wykupione w agencji podróżniczej Thomasa Cooka.  

1 „I can claim myslef among a countless multitude is that as an Austrian, A Jew, a writer, a humanist 
and a pacifist I have always stood where those volcanic eruptions were at their most violent”. 
S. Zweig, The Wolrd of Yesterday, tłum. A. Bell, wydanie w formacie Kindle, lok. 69. Wszystkie 
tłumaczenia na język polski pochodzą od autorki tekstu.

2 J. Urry, Spojrzenie turysty, tłum. A. Szulżycka, Warszawa 2007.

Natalia Gendaj



Były to zatem podróże mężczyzn, głównie intelektualistów, których sytuacja 
finansowa umożliwiała wielomiesięczne wyjazdy w warunkach niewiele odbie-
gających od tych domowych.

Dobra sytuacja materialna rodziny Zweig również młodemu Stefanowi po-
zwoliła rozwijać się w sposób typowy dla epoki – w wiedeńskich kawiarniach 
oraz podczas podróży. Zwiedzanie świata rozpoczął Zweig w 1908 roku od wy-
jazdu do Indii. Młody Stefan zaplanował swój wyjazd – wybrał taką porę roku 
(zimę oraz pierwsze miesiące wiosny), by temperatury powietrza były znośne 
dla Europejczyka, przeczytał wiele ówczesnych książek podróżniczych, a także 
wybrał kilka pozycji do zabrania ze sobą. Przygotowaniami do podróży pisarz 
podzielił się na łamach dziennika „Leipziger Tageblatt”3. Do udania się w podróż 
poza Europę namówił go Walther Rathenau, polityk i początkujący pisarz, któ-
rego Zweig poznał podczas jednej z wizyt w Berlinie: „Nie zrozumiesz naszego 
kontynentu, dopóki nie opuścisz go chociaż raz”4. Podróż do innego świata już 
w fazie pomysłu miała zatem jasno określony cel – dzięki niej Zweig miał lepiej 
zrozumieć Europę, spojrzeć na nią z odpowiedniego dystansu. Ten geograficzny 
cel podróży nie zdołały jednak oczarować młodego Zweiga: „Nie zobaczyłem 
Indii w różanym, romantycznym świetle jak Pierre Loti i jemu podobni”. Pisarz nie 
był zresztą zainteresowany odmiennym krajobrazem czy architekturą Wschodu:

Najwięcej zyskałem nie dzięki pięknym świątyniom, wytartym przez pogodę dawnym 
miejscom, himalajskim krajobrazom, ale dzięki ludziom, których spotkałem, ludziom 
innego pokroju i z innego świata niż pisarze, których poznałem w Europie5.

 Zweig nie ma jednak na myśli napotkanych mieszkańców, lecz innych po-
dróżników z Europy. Wśród postaci, które umieścił w spisanych po latach wspo-
mnieniach, znalazł się między innymi zmierzający do Japonii  niemiecki generał 
i geograf Karl Haushofer wraz z żoną. Zweig dostrzegał w podróżach poza Europę 
pierwszego dziesięciolecia XX wieku pewną nobilitację, oznakę wyjątkowości: 
„Wycieczki Cooka nie były jeszcze tak dobrze zorganizowane, podróżowali tylko 
ci, którzy odznaczali się pewną pozycją”. Nie tylko niemiecki generał wydawał się 
pisarzowi wybitną postacią wśród podróżujących:

Kupiec, który podróżował, nie był drobnym sklepikarzem, lecz znaczącym biznesmenem; 
lekarz był prawdziwym naukowcem, a przedsiębiorca był niczym konkwistador z prze-
szłości, żądny przygód, szczodry, lekkomyślny – nawet pisarz odznaczał się wysokim 
poziomem intelektualnej ciekawości6. 

3 O genezie podróży do Indii oraz przygotowaniach do wyprawy szczegółowo pisali Oliver Matu-
schek i Allan Blunden w: Three Lives: A Biography of Stefan Zweig, London 2011.

4 „And you can’t understand our continent until you have gone beyond”. S. Zweig, The World of 
Yesterday, op. cit., lok. 2686.

5 „I did not gain most from the wonderful temples, the weather-worn old places, the Himalayan 
landscapes, but from the people I met, people of another kind and from another world than 
those whom a writer used to meet in the interior of Europe”. Ibidem, lok. 2707.

6 „Anyone who travelled beyond Europe at that time, when we were more cautious about mo-
ney and Cook’s Tours were not yet so well organized, was almost always a man whose position 
gave him a certain standing – a merchant who travelled was not a small shopkeeper but a big 
businessman; a doctor was a true research scientist; an entrepreneur was like the conquistadors 
of the past, adventurous, generous, reckless – even a writer was likely to have a high degree of 
intellectual curiosity”. Ibidem, lok. 2707.
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Nie tylko więc inaczej prezentowała się Europa z perspektywy Indii, ale rów-
nież i sami Europejczycy (głównie z kręgu niemieckojęzycznego) wydawali się 
nabierać w nietypowej scenerii cech dostojności – stawali się jednostkowi, nie 
byli reprezentantami pewnej grupy tak, jak wtedy, gdy występowali w typowym 
dla siebie środowisku, lecz niezwykle interesującymi indywidualnościami. Indy-
widualizm jednostki niejednokrotnie będzie pojawiać się u Zweiga jako wartość 
pożądana.  

Doświadczenie wielkiego miasta. Nowy Jork
W swojej autobiografii Zweig pisze: „Nie urodziłem się w stuleciu namiętno-

ści, to był uporządkowany świat z jasną strukturą społeczną”7. I chociaż dalej  
zaznacza – mając również na uwadze szybką asymilację swoich rodziców –  
że ruch pomiędzy poszczególnymi poziomami struktury był możliwy, to samego 
jej sensu i potrzeby Zweig nigdy nie podważał. Wychowany w cieplarnianych 
warunkach pisarz przejawiał wiele empatii i poczucia braterstwa wobec klasy 
robotniczej oraz najuboższych, nie był jednak wolny, jak się zdaje, od pewnego 
rodzaju naiwności. 

Wkrótce po powrocie z Indii pisarz rozpoczął przygotowania do następnej 
podróży, tym razem miał odbyć drogę przez Atlantyk. Pomysł ten nie należał 
do oryginalnych, ponieważ podróż do Stanów Zjednoczonych była na początku  
XX wieku jednym ze standardowych kierunków wyjazdów w celu poznania świata –  
szczególnie wśród literatów. O typowości przedsięwzięcia może świadczyć naj-
większa nadzieja pisarza związana z planowaną podróżą – zobaczyć grób Walta 
Whitmana. Stany Zjednoczone, a w szczególności Nowy Jork, jawił się Zweigowi 
jako kraj braterstwa i nieskończonych możliwości, co z pewnością miało 
swoje źródło również w lekturze Leaves of grass. Po latach, spisując swoją 
autobiografię, Zweig porównuje pierwsze wrażenie, jakie wywarła na nim 
metropolia, z tym, którego doświadczył kilkadziesiąt lat później: „Pieniące się 
kaskady światła na Time Square dopiero miały nadejść, tak jak i gwieździsty 
jak ze snu firmament miliardów sztucznych gwiazd świecących nocą nad 
prawdziwym niebem”8. Również muzea i biblioteki, które tak wysoko cenił 
sobie Zweig podczas wizyty w Nowym Jorku w 1941 roku, wciąż jeszcze należały 
do rzadkości. Dominującym doświadczeniem tej podróży okazały się samotność 
i anonimowość: „Nie miałem w Nowym Jorku nic do zrobienia, a w tamtym czasie 
człowiek bez zajęcia był tam bardziej nie na miejscu niż gdziekolwiek indziej”9. 
Pierwszy pobyt Zweiga w Stanach Zjednoczonych byłby prawdopodobnie mało 
interesujący dla badaczy jego pisarstwa, gdyby nie kilka cennych uwag zawartych 
w spisanej (po wielu latach) autobiografii. Zweig po raz pierwszy dostrzegł –  
choć być może było to spostrzeżenie wynikające z retrospekcji – że poczucie 
przynależności do miejsca wiąże się z możliwością pracy twórczej. Podróżowanie 
jest więc pewnego rodzaju zawieszeniem właściwego życia, jest byciem poza 
miejscem. To przeświadczenie towarzyszyło Zweigowi przez cały okres jego 
południowo- i północnoamerykańskiej emigracji.

7 „For I was not born into a century of passion. It was a well-ordered world with a clear social struc-
ture and easy transitions between the parts of that structure, a world without haste”. Ibidem, 
lok. 488.

8 „The foaming cascades of light in Time Square were still to come, and so was the city’s dream-like 
starry firmament shining up at the real sky by night with billions of artificial stars”. Ibidem, lok. 
2771.

9 „I had nothing to do in New York, and at the time a man with no occupation was more out of 
place there than anywhere”. Ibidem.



Szukając pożytecznego zajęcia podczas wizyty w Nowym Jorku, Zweig prze-
prowadził pewien eksperyment: „W końcu poczucie, że wędruję ulicami bez 
celu stało się tak silne, że mogłem je pokonać, tylko oszukując siebie samego 
przez wymyślenie gry”10. Widząc, jak liczną część społeczności stanowią imigranci 
z Europy, pisarz postanowił wcielić się w jednego z nich. Z siedmioma dolarami 
w kieszeni postawił sobie cel – pozyskać pracę oraz lokum, które byłby w stanie 
opłacić ze swojej pensji. Eksperyment zakończył się pozytywnie, po kilku dniach 
Zweig otrzymał aż pięć ofert, które dawały mu sumę pieniędzy niezbędną do 
życia. W autobiografii, po niemal trzydziestu latach od eksperymentu z lat mło-
dości, dochodzi do zaskakująco prostych wniosków: „Przekonałem się, bardziej 
niż podczas moich przechadzek, ile przestrzeni i możliwości daje ten młody kraj 
wszystkim, którzy chcą pracować”11. Dziwić może oczywiście brak zrozumienia 
różnicy między znającym przynajmniej cztery europejskie języki intelektualiście 
a często mało wykwalifikowanym lub nieznającym angielskiego imigrantem. 
Jednak dla sześćdziesięcioletniego Zweiga zdecydowanie ważniejsze od wnikliwej 
analizy społecznej wielkiej metropolii było pokazanie potencjału, jaki drzemie 
w młodym, dopiero kształtującym swoje struktury społeczne narodzie. 

Podróż intelektualna. Argentyna
Koniec XIX i początek XX wieku to okres formowania się niepodległej Argenty-

ny, ale również czas nawiązywania intensywnych relacji kulturalnych z całą Europą. 
Nigdy jednak Argentyna – jak piszą Gonzalo Aguilar i Mariano Siskind – nie była tak 
odwiedzana przez europejskich intelektualistów, jak w latach 1928–194212. Wielu 
filozofów i literatów znalazło się w Argentynie dzięki staraniom Victorii Ocampo, 
przyjaciółki Jorge Luisa Borgesa i założycielki (oraz fundatorki) magazynu literac-
kiego „Sur”. To na jej zaproszenie przybyli między innymi José Ortega y Gasset, 
Hermann Keyserling oraz pochodzący ze Stanów Zjednoczonych – Waldo Frank. 
Hiszpański filozof odwiedzał Argentynę kilkakrotnie, ale ten ostatni raz różnił się 
nieco od poprzednich wizyt. Również pobyt Zweiga w Buenos Aires przy okazji 
kongresu PEN Clubu w 1936 roku miał innych charakter od tego w 1941 roku. 
Ortega y Gasset uciekał przed trwającą w kraju wojną domową, a austriacki 
pisarz – przed trudną sytuacją niemieckojęzycznego literata przebywającego 
w pogrążonej w wojnie alianckiej Anglii. 

Pierwszym wrażeniem z podróży do Argentyny, które uderzyło austriackiego 
pisarza, było jej podobieństwo do europejskiej Hiszpanii. Zweig, który niejed-
nokrotnie odwiedzał Półwysep Iberyjski, widział w Argentynie pewnego ro-
dzaju podróż w czasie: „To znów była Hiszpania, jej dawna kultura zachowana 
i trzymana bezpiecznie na nowej, obszerniejszej ziemi, jeszcze nienasiąkniętej 
krwią i niezatrutej nienawiścią”13. Zweig przedstawia Buenos Aires oraz prowincje 
kraju jako miejsca, w których powraca się do Europy z jej najlepszego okresu – 
najprawdopodobniej tego sprzed pierwszej wojny światowej. Nawet jeśli życie  

10 „Finally the sense that I was pointlessly wandering the streets became so strong that I could 
overcome it only by tricking myself into seeing it as more attractive. I invented a game to play”. 
Ibidem.

11 „So I had convinced myself better than by merely strolling around of how much space and how 
much possibilities this young country held for everyone willing to work”. Ibidem.

12 G. Aguilar, M. Siskind, Viajeros culturales en la Argentina (1928–1942), w: Historia crítica de la literatura 
argentina, red. N. Jitrik, vol. 6: El imperio realista, red. M.T. Gramuglio, Buenos Aires 2002, s. 367.

13 „Here was Spain again, its old culture preserved and kept safe in a new, wider, land not yet fer-
tilised with blood and poisoned by hatred”. The world of yesterday, op. cit., lok. 5812.
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nie jest w Nowym Świecie tak komfortowe, to z pewnością daje więcej per-
spektyw, a relacje międzyludzkie są prostsze i pozbawione wrogości. Pisarza 
fascynowała również wspólnota idei obu kontynentów –  nie był w tym zresztą 
odosobniony. Kosmopolityzm i jedność kulturowa wielokrotnie pojawiały się 
w dyskursie zarówno gościnnie przebywających intelektualistów, jak i argentyń-
skiego środowiska literackiego – w szczególności skupionego wokół magazynu 
„Sur”, którego członkowie „podróż intelektualną” traktowali wręcz programowo. 
Relacje międzykulturowe pomiędzy dwoma kontynentami, jak piszą Aguilar 
i Siskind, przedstawiane były za pomocą dwóch metafor – transatlantyku oraz 
aeroplanu. 

Postrzeganie Ameryki Południowej jako na poły mitycznej krainy, w której 
udało się zachować dobre obyczaje Europejczyków, nie wchodziło w sprzecz-
ność ze wskazywaniem jej jednocześnie jako przykładu modernizacji, a nawet –  
nawiązując do jednego z wykładów Zweiga – nadziei na przyszłość. W dyskursie 
europejskich myślicieli pojawiała się zatem, po części inspirowana Heglowską  
koncepcją Ameryki, wizja kontynentu jako bytu nieskończonego. Młodość, nie-
kompletność, potencjał to cechy narodu argentyńskiego, które dostrzegał nie 
tylko Stefan Zweig, ale również Waldo Frank oraz José Ortega y Gasset. Brak 
formy – jak powiedziałby również Witold Gombrowicz – oznaczała potencjał 
zbudowania nowego i sprawiedliwszego porządku społecznego, choć najpraw-
dopodobniej opartego na europejskiej myśli społecznej. 

Trzeba się przyzwyczaić do myślenia w większej skali. Powiedziałem sobie, że nie powin-
niśmy myśleć jedynie w kategoriach europejskich, lecz raczej patrzeć dalej, nie zako-
pywać się w umierającej przeszłości, lecz brać udział w ponownych narodzinach14.

Odejście od myślenia w kategoriach europejskich jest raczej złudne, 
a umiejscowienie  Ameryki poza czasem pozwala – nie tylko Zweigowi – 
traktować ją jako przestrzeń do kreowania współczesnej utopii. Można od-
nieść wrażenie, że nie o przyszłość Argentyny (i sąsiednich krajów) chodzi, 
lecz o drugą szansę dla kultury europejskiej, o jej „ponowne narodziny”15. Myśl 
tę austriacki pisarz będzie kontynuował podczas pobytu w sąsiedniej Brazylii.

Emigracja. Brazylia
Kosmopolityczna atmosfera Buenos Aires wkrótce miała jednak się skończyć. 

Podczas trzeciej i ostatniej wizyty Franka w Argentynie w 1942 roku amerykański 
myśliciel został napadnięty przez pronazistowskie bojówki, a ówczesny prezydent 
kraju nadał mu status persona non grata. Nastroje polityczne z pewnością też nie 
sprzyjały pacyfistycznemu pisarzowi o żydowskim pochodzeniu. W 1940 roku, 
podczas pierwszych miesięcy swojej emigracji w Brazylii, Zweig po raz kolejny 
odwiedził Argentynę z serią wykładów. I chociaż został wtedy entuzjastycznie 
przyjęty, do Buenos Aires nigdy już nie powrócił, w centrum rozważań filozoficz-
nych i społecznych pisarza znalazła się już nie Argentyna, lecz Brazylia.  

14 „You just had to learn to think in larger scale. I told myself that we ought not to think solely in 
terms of Europe, but begin looking further afield, not burying ourselves in a dying past but 
participating in rebirth”. Ibidem, lok. 5812.

15 Przemyślenia autora podczas jego podróży oraz aspekty, które najbardziej interesowały po-
dróżującego Zweiga, najlepiej obrazuje tematyka wykładów wygłaszanych w kilku różnych 
językach. Wśród nich: Unité spirituelle du monde, Hope in the Future oraz odczyty poświęcone 
kulturze wiedeńskiej. Por. Stefan and Lotte Zweig’s South American letters. New York, Argentina 
and Brazil, 1940–1942, red. D.J. Davis, O. Marshall, London 2010, s. 76.



Brazylijska emigracja Stefana Zweiga i jego żony Lotty miała dwa etapy prze-
dzielone kilkumiesięczną wizytą w Nowym Jorku. Pierwszy, intensywny, składa-
jący się głównie ze spotkań ze środowiskiem intelektualnym, odczytów, rozmów 
z politykami i podróży do Argentyny, a także drugi – spędzony w odosobnieniu, 
poświęcony na pisaniu (Stefan) oraz życiu domowym (Lotta). Wśród stałych mo-
tywów, które wyłaniają się – choć na różne sposoby – zarówno z prywatnych 
listów do rodziny, jak i tekstów przeznaczonych do publikacji, znajdą się również 
problemy wynikające z nowej dla Zweigów sytuacji życiowej. 

Mimo że oboje – Lotta i Stefan Zweigowie – mogli uważać się za poliglotów, 
ich przymusowa emigracja doprowadziła małżeństwo do językowego galima-
tiasu. Między sobą rozmawiali po niemiecku, w tym języku kontynuował pisanie 
swoich książek Stefan, które następnie Lotta przepisywała na maszynie. Listy do 
rodziny, głównie ze względów politycznych (poczta w języku niemieckim byłaby 
nieustannie kontrolowana) pisane były po angielsku. Mając w planach dalsze 
wykłady w innych krajach Ameryki Południowej, małżeństwo rozpoczęło naukę 
języka hiszpańskiego i jednocześnie mniej przez nich lubianego języka portugal-
skiego. W prywatnej korespondencji niejednokrotnie piszą o problemach, jakie 
przysparza im ciągła zmiana języków: „Wieczorami czujemy się zawsze zagubieni 
z powodu mówienia wciąż na zmianę po angielsku, francusku, niemiecku, w jidysz, 
po portugalsku”16. Powoli zmęczenie staje się tak silne, że małżeństwo niemalże 
izoluje się w niewielkim domku w Petrópolis, w bliskim sąsiedztwie Rio de Janeiro. 
Lotta przyznaje w listach, że zdarza jej się unikać kucharki tylko dlatego, że nie 
ma ochoty rozmawiać z nią po portugalsku. 

Kolejną niedogodnością był brak dostępu do książek oraz dawnych notatek 
i rękopisów Zweiga. W listach pisarz żałuje, że nie może odzyskać opracowanych 
wcześniej materiałów do biografii Balzaca, które pozostawił w swoim domu w Bath. 
Niemal cała jego intelektualna praca musi opierać się na tym, co zapamiętał.

Być może z tego właśnie powodu Zweig rozpoczął pracę nad dwoma projekta-
mi: książką o Brazylii, tworzoną dzięki bezpośredniemu dostępowi do materiałów, 
oraz autobiografię, odwołującą się głównie do pokładów własnej pamięci. Brazil, 
land of the future17 to obszerna monografia poświęcona historii, ekonomii i sytuacji 
społecznej Brazylii od początków XVI wieku aż do XX wieku. Tytuł nawiązuje do 
pracy autorstwa innego Europejczyka: Anglika, anglikanina i misjonarza podró-
żującego po Ameryce Południowej, Kennetha Grubba, który dekadę wcześniej 
wydał książkę South America: the land of future. W prologu do swojej książki Zweig  
notuje: „Wiedziałem, że zajrzałem w przyszłość naszego świata”18. Zaimek dzier-
żawczy „naszego” wydaje się mieć w tym przypadku wyjątkowe znaczenie. Prze-
ważającą część książki poświęca Zweig historii kraju, po raz kolejny zdradzając 
swoją pasję do historiografii, zaczyna ją jednak in media res – od konkwisty ziemi 
przez Portugalczyków, natomiast pomija okres wcześniejszy. Rozpoczęcie spi-
sywania historii Brazylii od przełomu XV i XVI wieku może być umotywowane 
jasno określonym celem – zacieśnieniem relacji kulturowych między światem 
anglojęzycznym (w przypadku pierwszego, angielskiego wydania) a Ameryką 

16 „In the evening we feel always completely confused by speaking in quick turns English, French, 
Spanish, German, Yiddish, Portuguese; you will see in our letters, that we are not more able to 
write correctly any language”. Ibidem, s. 60.

17 Mimo że pisana po niemiecku, książka doczekała się pierwszego wydania w języku angielskim, 
jeszcze za życia autora, w 1941 roku.

18 „I knew I had looked into the future of our world”. Brazil, land of future, tłum. A.S. James, wydanie 
w formacie Kindle, lok. 54.
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Południową19. Relacje takie przed przybyciem konkwistadorów nie mogły istnieć, 
choć być może poznanie Brazylii z czasów przedkolonialnych pozwoliłoby na 
zarysowanie pełniejszego obrazu różnic kulturowych. Według Zweiga wyjątko-
wość Brazylii to w dużej mierze zasługa Europejczyków, w szczególności tych, 
którzy przybyli do Brazylii na przełomie XIX i XX wieku20. Dzięki skomplikowanej 
mieszance kulturowej kraj wolny jest od konfliktów rasowych, etnicznych czy 
religijnych. Aspekt ten interesuje pisarza najbardziej: „To, co w innych krajach jest 
tylko teorią na papierze i pergaminie – całkowita równość obywatelska w sferze 
publicznej, jak i prywatnej – tutaj prezentuje się w rzeczywistości: w szkołach, 
biurach, kościołach, biznesie, wojsku i na uniwersytetach”21. Uciekając ze skon-
fliktowanej Europy, austriacki pisarz szukał w Ameryce Południowej nadziei na 
spełnienie idei, w których został wychowany. Obraz sprawiedliwej Brazylii inaczej 
jednak prezentuje się w prywatnych listach do pozostających w Anglii krewnych. 
Okazuje się wtedy, że mimo równości obywatelskiej struktura klasowa przy-
pomina raczej tę z czasów kolonialnych, jak chociażby w posiadłości jednego 
z przyjaciół małżeństwa Zweigów: 

W swoim życiu rzadko widywałem wspanialsze, spokojne, gustowne miasteczko, gospo-
darzy przez cały dzień zastanawiających się, co jeszcze mogą dla nas zrobić i gotujących 
wszystkie nasze wiedeńskie potrawy, których nie jedliśmy od lat. I ten szczególny wdzięk 
subtropikalnej natury: negros, pracujący na otwartych przestrzeniach, tak jak za czasów 
niewolnictwa, tylko że szczęśliwi i zawsze uśmiechnięci, tłuste prosięta, konie oraz ha-
cjenda naprawdę jak ze snów22.

Tym samym znów wracamy do kwestii zaimków dzierżawczych. Brazy-
lia jest według Zweiga krajem przyszłości, jednak przede wszystkim dla 
kultury europejskiej, a pośrednio – dla samych Europejczyków. Na Nowym 
Kontynencie pisarz dostrzega wyjątkowe warunki do życia: ciepły klimat, 
piękną scenerię, łagodnych i pokojowo nastawionych mieszkańców, a przede 
wszystkim niskie – jak na europejskie standardy – koszty życia. Takie postrze-
ganie rzeczywistości wynikało być może z faktu, że podczas pobytu w Brazylii 
małżeństwo Zweigów utrzymywało stosunki głównie z europejskimi imigrantami 
lub majętnymi i wysoko postawionymi obcokrajowcami z Ameryki Południowej. 
Pomimo braku dostępu do bibliotek i kawiarni, wciąż mogli prowadzić życie 
niewiele różniące się od tego, jakie wiedli w Wiedniu, Salzburgu czy Bath – szcze-
gólnie przez pierwsze miesiące, zanim przeprowadzili się do nieco odizolowa-
nego od świata Petrópolis23. Drobne niedogodności – takie jak mozolne uczenie 
czarnoskórej kucharki przygotowania knedli lub powideł, nieznaczny wzrost cen 

19 Stefan and Lotte Zweig’s South American letters, op. cit., s. 120.
20 „The influx of four or five millions Europeans at the turn of the century is one of the greatest 

stroke of luck , as it happens, in more than one sense”. Brazil, land of future, op. cit., lok. 1652.
21 „What in other countries is only theoretically stated on paper and parchment – an absolute civil 

equality in public as well as in private life – shows itself here in reality in the schools, offices, 
churches, in business, in the army and the universities”. Ibidem, lok. 113.

22 „I have seldom in my life seen a finer place, quiet, the town tasteful, the house people thinking 
the whole day what to do for us and our cooking all Viennese dishes we have not had since years. 
And peculiar charm in midst the tropical nature: the negros working in the same open like in the 
slavery days only happy and always smiling, fat pigs, horses, a really dream-hazienda”. Stefan 
and Lotte Zweig’s South American letters, op. cit., s. 69.

23 I tutaj jednak Zweig miał swoją ulubioną kawiarnię, partnera do gry w szachy, a także kilka 
wybitnych znajomości, m.in. z chilijską poetką i noblistką Gabrielą Mistral.



nieruchomości, czy też nieco bardziej prymitywne warunki sanitarne i kuchenne –  
znalazły się jedynie w listach do rodziny, choć też raczej w formie anegdot. 

Przeszłość, pamięć, przyszłość
Dziwić może, skąd u wybitnego pisarza, historiografa i podróżnika dość naiwne 

wyobrażenie o kraju, w którym mieszkał przez kilkanaście miesięcy. W pewnym 
sensie odpowiedź sugeruje sam autor:

Uważam pamięć nie za fenomen zachowujący jedno wspomnienie, a tracący przez przy-
padek drugie, ale za siłę, która celowo układa wydarzenia w danym porządku lub mądrze 
je omija. Wszystko, o czym zapomnieliśmy na temat naszego własnego życia, było na-
prawdę skazane na zapomnienie dawno temu przez wewnętrzny instynkt. Tylko to, co 
chcę zachować dla siebie, ma prawo zostać zachowane dla innych24.

Pisane niemal w tym samym czasie autobiografia i monografia o Brazylii są 
niezwykle spójne, a ich stałym motywem jest Europa. Odbyte przez Zweiga po-
dróże do Indii i obu Ameryk, nie miały – ex post – innego znaczenia, jak właśnie 
lepsze poznanie Starego Kontynentu. Zweig układa wspomnienia z przeszłości 
według z góry zaplanowanego porządku. Mimo że Indie – jak sugeruje autor –  
same w sobie nie były w stanie wywrzeć na nim wrażenia, a jedynie inni spo-
tkani po drodze (europejscy) podróżnicy, to jednak tuż po powrocie powstał co 
najmniej jeden poemat inspirowany architekturą i kulturą Wschodu (Taj Mahal), 
natomiast kilka lat po tej podróży scenerią dla jednego z opowiadań (Die Augen 
des ewigen Bruders) stały się antyczne Indie. O tym jednak Zweig nie napisze. Być 
może też swoją autobiografię pisarz urywa na planowaniu wyjazdu do Ameryki 
Południowej z tych samych powodów, dla których w monografii Brazil, land of 
the future nie wspomina o czasach przedkolonialnych – to, co nie odnosi się 
choćby pośrednio do kultury europejskiej, nie leży w jego polu zainteresowań. 
Nawet centralna, jakby mogło się wydawać, postać autobiografii – jej autor – jest 
istotna tylko jako świadek wydarzeń i historiograf, który opisuje Europę końca 
XIX  i pierwszej połowy XX wieku. Kiedy zostaje od tych wydarzeń odizolowany, 
sam w sobie przestaje mieć wartość historyczną. 

Wbrew pozytywnemu wizerunkowi Brazylii, jaki kreował pisarz w swoich tek-
stach, życie na emigracji nie było łatwe dla Lotty i Stefana Zweigów. Nie mieli 
problemów finansowych, otrzymywali pomoc materialną z różnych źródeł, a życie 
w nowych warunkach sprawiało małżeństwu radość, jednak Lotta cierpiała na 
wykańczające organizm ataki astmy. Do Stefana, mimo że nie wspomina o tym 
nawet w listach, dochodziły z kolei antysemickie komentarze środowisk sprzy-
jających Hitlerowi, a wciąż złe wiadomości z Europy pogłębiały stany depresyj-
ne pisarza. Jednak według amerykańskiego badacza literatury żydowskiej Leo 
Spitzera również decyzja o samobójstwie była przejawem optymizmu i wiary 
w braterstwo pisarza: 

24 „For I regard memory not as a phenomenon preserving one thing and losing another merely by 
chance, but as a power that deliberately places events in order or wisely omits them. Everything 
we forget about our own lives was really condemned to oblivion by an inner instinct long ago. 
Only what I want to preserve for myself has any claim to be preserved for others”. The world of 
yesterday, op. cit., lok. 142.
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[Samobójstwo] pokazuje jego niemożność zmodyfikowania osobistego poglądu na świat, 
poglądu na swój temat, który był w opozycji do jakiejkolwiek grupowej czy narodowej 
tożsamości [...] było to jednak rozwiązanie pozytywne, spójne z ideą wolności osobistej, 
w którą wierzył i o którą postulował całe dorosłe życie25. 

Przybliżenie postaci Stefana Zweiga z perspektywy jego podróży ma oczywi-
ście charakter bardzo wybiórczy. Podobnie jak korzystanie z materiałów, które 
powstały w tym samym czasie, stanowiących w pewnym sensie podsumowanie 
życia autora. Jest to raczej prezentacja wysiłku, jaki włożył pisarz w kreowanie 
swojego życiorysu – uporządkowanego i dającego przykład spójnego poglądu 
na świat. Dla Zweiga niezwykle ważne było to, aby wynieść z podróży naukę, 
która okazałaby się przydatna dla niego i jego otoczenia – spojrzenie na Europę 
z dystansu (Persja), poczucie przynależności do miejsca (Stany Zjednoczone), 
odnalezienie możliwości kontynuacji bogatej kultury europejskiej bez brutalnych 
konfliktów rasowych, klasowych i religijnych (Ameryka Południowa). Gdyby rze-
czywiście próbować zbadać, jaki wpływ miały na pisarza jego podróże, należałoby 
dokonać interpretacji jego zapisków pochodzących z różnych podróży i etapów 
życia autora. Te jednak pamięć Stefana Zweiga uznała za warte zapomnienia.

25 „It reflected his psychological inability to modify a personal world view, and a view of himself, 
that was antithetical to group or national identification [...]. But it was a positive solution, con-
sistent with the ideal of personal freedom that he had held and advocated throught his entire 
adult life”. L. Spitzer, Lives in Between: Assimilation and Marginality in Austria, Brazil, West Africa, 
1780–1945, Cambridge 1989, s. 172.

In search of Europe. The travels of Stefan Zweig

The text gives a portrait of an Austrian writer, Stefan Zweig, in the context of his travel 

experience. Zweig travelled whole his life: in his juvenile years he went to India, later in time 

he visited United States and Argentina and, finally, he went into exile to Brazil. Although his 

journeys were performed in a different time and with different purposes (educational journey, 

intellectual travel to pronounce lectures, exile), Zweig tried to present them as one unified 

experience of getting to know better Europe – the continent he came from. He also attempted 

to draw a picture of new prospects and directions for the European values and lifestyle. As it 

seems, even though Brazil comes to Zweig as a land of the future, he perceives it as a place of rebirth 

for the European culture but deprived of its xenophobia, nationalism and conflicts. In consequence, 

both his ultimate works – the autobiography The World of Yesterday and the monograph Brazil, the 

land of the future and his personal letters written to his family – convey a unique and compact vision 

of his ideas, in which Europe takes the central position.

Translated by Natalia Gendaj
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„Nie możemy poddać się 
wiatrowi”. Rozmowa  
z Ori Grotas

Ori urodziła się 29 lat temu w Hajfie. Dorastała w kibucu Allonim usytuowanym 
20 minut drogi od Hajfy. Jej mama pracowała w kibucowym przedszkolu, a tata 
był rolnikiem. Do piątego roku życia Ori wraz z innymi dziećmi mieszkała w domu 
dziecka – wszystkie kibucowe dzieci przechodzą przez ten etap. Kiedy miała sześć 
lat, wróciła do rodziców i mieszkała z nimi do ukończenia 16. roku życia – każdy 
nastolatek dostaje wtedy prywatny apartament. W Allonim chodziła do 
szkoły. Po liceum odbyła dwuletnią, obligatoryjną w Izraelu służbę wojskową. 
Była kierowcą czołgu oraz instruktorem obsługi broni palnej.

Po wojsku Ori nie bardzo umiała odnaleźć się w systemie edukacyjnym  
i – jak większość młodych żołnierzy izraelskich – wybrała się na długą wy-
cieczkę do Indii. Tam, podczas wielu medytacji, zdecydowała, że zacznie 
studiować medycynę na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie,  
choć nie bardzo wiedziała, gdzie właściwie to miejsce się znajduje. Słyszała o Pol-
sce w szkole, od ludzi z kibucu – tych najstarszych. Opowiadali jej niestworzone 
historie, jak ta o Żydach, którzy bez butów maszerowali setki kilometrów w zimnie. 
W lutym w Szczecinie, podczas spotkania przy kawie, powiedziała mi, jak bardzo 
rozumie tę opowieść. Codziennie było jej zimno, więc marzyła o wyjeździe do 
domu, powrocie do Allonim, lecz obiecała wszystkim, że ukończy studia me-
dyczne. Wtedy zaproponowałam jej udział w rozmowie podczas Dni Kultury 
Żydowskiej Adlojada. Zaproszenie przyjęła z wahaniem, bała się reakcji publicz-
ności. Co sobie pomyślą o dziewczynie pochodzącej z kibucu? Mimo wszystko 
zdecydowała się na spotkanie.

Urszula Orlińska-Frymus: Powiedz Ori, jak tłumaczyć nazwę Allonim na język 
polski? I dlaczego akurat tak nazywa się twój kibuc?
Ori Grotas: Allonim to po hebrajsku po prostu dęby. Kibuc nazwano tak z dwóch 
względów. Po pierwsze z powodu widoku z wieży obronnej – kiedy się na nią 
wejdzie, można ujrzeć piękne drzewa w oddali, właśnie dęby. Po drugie to me-
tafora – musimy być silni, tak jak dęby. Nie możemy poddać się wiatrowi, nic nie 
jest w stanie nas złamać. 
Urszula Orlińska-Frymus: Z wieży obronnej? Powiedziałaś, że widok możemy 
zobaczyć z wieży obronnej?



Ori Grotas:  Tak, każdy kibuc w Izraelu posiada taką 
wieżę. To są budowle z przeszłości, kiedy osadni-
cy potrzebowali takich miejsc w celu obserwacji 
obozowisk arabskich. Teraz kibucowa strażnica 
pełni funkcję wieży ciśnień.
Urszula Orlińska-Frymus: Jak zdefiniowałabyś 
kibuc?
Ori Grotas:  Znaczące miejsca w budowaniu Izra-

ela. Miejsca, które odegrały niemal najważniejszą rolę w tworzeniu zrębów pań-
stwowości. Kiedyś kibuc był postrzegany jako projekt na przyszłość – teraz bywa 
określany jako utopijna teoria. Początkowo była to idea połączenia syjonizmu 
z socjalizmem – najważniejsze było kształtowanie świadomości młodych Żydów 
przybyłych z całego świata, w większości noszących traumę Holocaustu. Rady 
kibuców nauczały o tym, że priorytetem funkcjonowania jest nieposiadanie ma-
jątku. Wszyscy musieli mieć równe prawa i obowiązki. Pracowali tylko i wyłącznie 
na dobro kibucowej organizacji. To trochę tak, jakby mieszkać w polskich PGR-ach 
i tam pracować. Upadły, prawda? Skoro w Polsce upadły, to dlaczego w Izraelu 
miałyby trwać? Tak kończy się myślenie utopijne.
Urszula Orlińska-Frymus: Bycie w kibucu było obligatoryjne?
Ori Grotas: Wiesz, niby nie, przynależność była dobrowolna. Ale dokąd byś po-
szła? Pustynia, dookoła wrogowie, wciąż wojna. Jak wspomniałam, większość 
mieszkańców kibucu to ludzie przybyli z Europy, po przerażających przeżyciach, 
po Holocauście. Potrzebowali bliskości innego człowieka, a jak nie potrzebowali, 
to i tak o tym nie mówili. Potrzebowali swojego miejsca na ziemi. Państwa. 
Urszula Orlińska-Frymus: A początki twojego kibucu?
Ori Grotas:  Tę historię mam wyuczoną. W przedszkolu wszyscy musieliśmy ją po-
znać. Około 1935 roku, najprawdopodobniej w sierpniu, do Doliny Jezreel przybył 
Alexander Zaïd. Co ciekawe, Zaïd przybył z Syberii, z miejscowości Zima. Wyobra-
żasz sobie? Z Zimy do Izraela. Niebywałe. Przybył do Palestyny dużo wcześniej, pra-
cował jako strażnik winnic. Był współzałożycielem grupy samoobrony Ha-Szomer.  

Być w kibucu, rozmowa Urszuli  
Orlińskiej-Frymus z Ori Grotas 
(mieszkanką kibucu Allonim), 
20.03.2014, Secesja Café, Szczecin 
(fot. Krzysztof Lichtblau)
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Wraz z pięcioma innymi strażnikami-pa-
sterzami zajęli się ochroną żydowskich 
pastwisk w okolicach Szejk Abrik. Ponoć 
było to zalecenie Żydowskiego Fundu-
szu Narodowego. Egzystowali w bardzo 
prymitywnych warunkach. W 1936 roku 
do Palestyny przybyli uciekinierzy z Nie-
miec. Zamieszkali z Zaïdem i jego grupą. 
Rok później wybudowali drewnianą jadal-
nię i wieżę obserwacyjną. Założyli kibuc  
26 czerwca 1938 roku. W czasie powsta-
nia arabskiego w latach 1936–1939 zginęło 
trzech mieszkańców kibucu i w związku 
z tym założono oddział Policji Żydowskich 
Osiedli. Kiedy wybuchła druga wojna świa-
towa w kibucu utworzono bazę Palmach. 
Całkiem niedawno, w latach dziewięćdzie-
siątych, kibuc został sprywatyzowany, zresztą jak większość kibuców w Izraelu, 
ale zachował struktury kolektywne związane z edukacją, zdrowiem i kulturą.
Urszula Orlińska-Frymus: Do piątego roku życia byłaś w domu dziecka. Dopiero 
jako sześciolatka zamieszkałaś z rodzicami. To mocno wiąże się z feminizmem, 
prawda?
Ori Grotas:  Racja. Wiem, że na Uniwersytecie Szczecińskim istnieje grupa badaczy 
zajmująca się sprawami kobiet, teorią gender. To dobrze. Bo jeśli chodzi o mnie, 
to byłam ostatnim rocznikiem, który musiał być w domach dziecka. Bez mamy. 
Tylko dlatego, a może aż dlatego, że jeszcze do niedawna negowano istnienie 
ról płciowych, a co za tym idzie – ról matek i ojców. Wszyscy, bez wyjątku, nosili 
takie samo ubranie, bardzo luźne spodnie i bluzy. Nie było podziału na roboty 
kobiece i męskie. Kobiety, czasem takie szczuplutkie, niskie, wykonywały bar-
dzo ciężką pracę. Wychowywanie dzieci nie było rolą kobiecą. A kobiety były 
zachęcane do karmienia piersią nie tylko swoich dzieci. System ten nie został 
jednak utrzymany. Automatycznie społeczności wybrały tradycyjne rolę w go-
spodarstwie domowym. W kilku książkach doczytałam, że kobiety nie radziły 
sobie z ciężkimi pracami rolniczymi. Możesz sprawdzić w Internecie. Czytałam, że 
w Izraelu prowadzono kiedyś badania, zapisywano liczbę kobiet, które powracały 
do „tradycyjnych ról związanych z płcią”. Na samym początku istnienia kibuców 
pracowała połowa kobiet, w 1950 roku, czyli po 30 latach, prawie 40% kobiet 
wróciło do pracy w domu, do mężów i wychowywania dzieci. Po 25 latach na 
roli pracowało tylko 9% kobiet, większość rolników stanowili mężczyźni. Kobiety 
przejęły stery w szkolnictwie, kulturze oraz usługach: sklepach, restauracjach, 
jadalniach. To na pewno wiązało się z dorastaniem następnych pokoleń. Wiesz, 
nie wszyscy podzielali pełny optymizm i hasło (to wasze, polskie): „Kobiety na 
traktory!” Z każdym pokoleniem pojawiała 
się większa świadomość pewnych ograni-
czeń fizycznych i psychicznych, co w sumie 
zakończyło się odwrotem od idei społecz-
nych domów dziecka.
Urszula Orlińska-Frymus: Przykro ci, że byłaś 
oddana?

Ogród widziany z okna domu Ori Grotas 
w kibucu Allonim (fot. Urszula Orlińska-
-Frymus)



Ori Grotas: Nie  do końca. Ja po prostu nie mam skali porównawczej. Tak było, mu-
siało być, ponieważ żyliśmy z rodzicami w takim systemie.
Urszula Orlińska-Frymus: Teraz jesteś w Szczecinie. Jacy jesteśmy? 
Ori Grotas: Mili. To przede wszystkim. Wszyscy mówią: „Dzień dobry”, „Do wi-
dzenia”, „Proszę”, „Przepraszam”. Nawet jeśli się kłócicie na skrzyżowaniu czy 
w sklepie, to używacie zwrotu „Pani” lub „Pan” (śmiech).  
Urszula Orlińska-Frymus: Antysemityzm?
Ori Grotas: Wolałabym o tym nie opowiadać. 
Urszula Orlińska-Frymus: Wracasz do Izraela. Będziesz trochę tęsknić? 
Ori Grotas: Za tobą (śmiech).

Spisała i opracowała: Urszula Orlińska-Frymus

“We cannot surrender to the wind”. Conversation with Ori Grotas

The interview with Ori Grotas is a perfect experience of Israeli culture. It is a meeting with today’s 

generation that grew up in standards of zionistic kibutz theories. Ori describes the times of child-

hood in orphanage, times at school and how the idea of Kibutz changed the Jewish communities 

througout time.

Translated by Urszula Orlińska-Frymus
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„Winda szabatowa jeździ 
bez przerwy”. Rozmowa 
z Andrzejem Wojdałą 
i Jarosławem Weksejem

Tuż przed rozpoczęciem rozmowy w Rektoracie Uniwersytetu Szczecińskiego 
obejrzeliśmy, wspólnie z osobami zgromadzonymi w Sali Senatu, dziesięciomi-
nutową prezentację. Projekcja składała się z fragmentów komentarzy „na żywo” 
ze sportowego studia, gali wręczenia nagród dla najlepszych gier kom-
puterowych roku oraz ujęć z kultowej kreskówki Kubuś Puchatek. Te kilka 
fragmentów filmów złożyło się na krótką historię dokonań naszych gości – 
szczecińskich informatyków, naukowców i przedsiębiorców zajmujących się 
tworzeniem oprogramowania do zaawansowanej obróbki obrazu. O grafice 
komputerowej, współpracy z Izraelczykami i podróżach na Bliski Wschód 
opowiadali Andrzej Wojdała i Jarosław Weksej, szefowie firmy ORAD Poland.

Sławomir Iwasiów: Doskonale znam te wszystkie obrazy, które przed chwilą 
mogliśmy obejrzeć, widziałem je nie raz w telewizji, ale do tej pory nie zastana-
wiałem się nad tym, jak powstają i jaka technologia się za nimi kryje. Moglibyście 
rzucić nieco więcej światła na waszą działalność? Co robicie jako ORAD Poland? 
Urszula Bielas-Gołubowska: Muszę się przyłączyć do tego, co mówi Sławek. 
Znamy to wszystko z Internetu i stacji telewizyjnych: studio sportowe, oprawę 
wizualną gali festiwalowej, Kubusia Puchatka... To są wasze produkcje?
Andrzej Wojdała: Piszemy programy komputerowe, które umożliwiają naszym 
klientom kreowanie rozmaitych efektów wizualnych. Proszę mnie źle nie zro-
zumieć, nie jesteśmy jak Tomasz Bagiński, zdobywca Oscara. Nie zajmujemy się 
tworzeniem sztuki, nie robimy filmów. Przede wszystkim udostępniamy narzę-
dzia, dzięki którym można robić zaawansowane animacje, na przykład do celów 
użytkowych albo artystycznych.
Urszula Bielas-Gołubowska: A Kubuś Puchatek?
Andrzej Wojdała: Dwa pierwsze sezony tego serialu, które można było oglądać 
w polskiej telewizji, zostały zrobione dzięki naszemu oprogramowaniu.
Sławomir Iwasiów: Na czym polega działanie tego oprogramowania?
Jarosław Weksej: Nasze produkty mają, by tak rzec, ideowego partnera w technologii 



Blue Box, znanej od lat sześćdziesiątych XX wieku. Polega ona na tym, że niebieskie 
tło, na którym kręcony jest materiał wideo, można zamienić na dowolny obraz. 
My poszliśmy o krok dalej. Statyczny obraz, z reguły podkładany za niebieskie 
tło, zamieniliśmy na trójwymiarową, generowaną w czasie rzeczywistym grafikę 
o dokładnie takich samych parametrach perspektywy, jakie posiada kamera 
telewizyjna. Tak zsynchronizowane obrazy rzeczywiste i wirtualne na pierwszy 
rzut oka są trudne do odróżnienia. I to był przełom w technologii telewizyjnej. 
Po raz pierwszy pokazaliśmy to na targach w Amsterdamie, jeszcze pod szyldem 
niemieckiej firmy z Hamburga. Dostaliśmy wtedy pierwszą nagrodę. A potem 
wszystko się potoczyło dość szybkim trybem. Powstawały kolejne firmy, na rynku 
z biegiem czasu pojawiały się coraz lepsze i tańsze komputery o większej mocy 
obliczeniowej, co sprzyjało rozwojowi tego typu narzędzi. Rozwijaliśmy się, na-
wiązywaliśmy kontakty międzynarodowe. W pewnym sensie wytworzyliśmy 
sobie niszę, w której funkcjonujemy do dziś.
Andrzej Wojdała: Nisza to dobre określenie. Zwykła prognoza pogody jest ro-
biona w tej technologii, natomiast stosunkowo niewiele osób się nią zajmuje. 
Może cztery, pięć firm w skali globalnej. My mamy około 60% udziału w rynku 
światowym.
Urszula Bielas-Gołubowska: Działacie w kooperacji z partnerami z Izraela. Jak 
zaczęła się wasza współpraca?
Jarosław Weksej: Najpierw byliśmy ostrymi konkurentami. Izraelczycy mieli lepszy 
marketing, więcej pieniędzy. My mieliśmy więcej nagród na koncie i pełne zaro-
zumialstwa przekonanie, że nasze produkty są bardziej zaawansowane.
Sławomir Iwasiów: Rywalizacja przekładała się na kontakty osobiste?
Andrzej Wojdała: Znaliśmy się bardzo dobrze, między innymi dwa razy w roku 
braliśmy udział w tych samych targach branżowych. Nasze kontakty przybierały 
w związku z tym formę szorstkiej, męskiej przyjaźni (śmiech). Mówiąc zupełnie 
poważnie: dzieliliśmy się do pewnego stopnia wiedzą i doświadczeniem, nato-
miast niektóre sekrety, jak sądzę po obu stronach, zachowywaliśmy dla siebie. 
Mieliśmy na przykład wspólne problemy. Używaliśmy tych samych komputerów, 
które wtedy – dzisiaj trudno w to uwierzyć – miały astronomiczne ceny. Główny 
komputer, na którym robiliśmy program do Kubusia Puchatka, kosztował 400 
tys. dolarów. Teraz najnowszy smartfon ma większą moc obliczeniową grafiki 
niż tamten komputer, a minęło dopiero 20 lat. Wtedy było zdecydowanie więcej 
barier technologicznych, sprzętowych. Dlatego w pewnych sprawach współ-
pracowaliśmy z kolegami z Izraela. Na przykład nie mieliśmy, jako firma z Polski, 
dostępu do takich środków i takiego sprzętu jak oni. W drugiej połowie lat dzie-
więćdziesiątych, kiedy pojawiły się pecety z systemem operacyjnym Windows 
NT 4.0., udało nam się stworzyć oprogramowanie, które działało na domowych 
komputerach. Oni mieli z tym problem i dlatego, po pierwsze, zaimponowaliśmy 
im, a po drugie – zaczęli obawiać się, że odbierzemy im znaczną część rynku 
naszym produktem, który był sześć razy tańszy. Mniej więcej od 2000 roku ry-
nek zaczął się konsolidować i połączyliśmy się z ORAD-em, firmą z Izraela, która 
zaproponowała nam współpracę.
Sławomir Iwasiów: Co ma wspólnego Izrael z przemysłem informatycznym?
Jarosław Weksej: Biorąc za kryterium kapitalizację firm, to największym skupi-
skiem firm informatycznych jest Dolina Krzemowa. Izrael zajmuje drugie miejsce.
Andrzej Wojdała: Izrael ma najwięcej startupów w skali światowej. Oczywiście, 
często te nowo powstałe firmy są potem sprzedawane, na przykład Amerykanom, 
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ale nie o to chodzi, ważniejsza jest bowiem w tym wypadku dynamika procesów 
ekonomicznych. W Izraelu po prostu najwięcej się dzieje, przynajmniej jeżeli 
chodzi o sektor informatyczny.
Sławomir Iwasiów: Tak było też 20 lat temu?
Jarosław Weksej: Dokładnie tak samo!
Andrzej Wojdała: Izraelczycy tworzą dynamiczne społeczeństwo, to w większości 
ludzie z wyższym wykształceniem, kreatywni. Pamiętacie procesory Intela, począt-
ki komputerów osobistych? Najpierw procesory były taktowane coraz szybszymi 
zegarami, aż w końcu wprowadzono jednostki wolniejsze, ale wielordzeniowe. Ta 
rewolucja narodziła się nie w Stanach Zjednoczonych, nie w Dolinie Krzemowej, 
ale właśnie w Hajfie. Wypada zatem zgodzić się z Jarkiem, bowiem pod względem 
technologicznym Izrael sytuuje się co najmniej na drugim miejscu na świecie.
Jarosław Weksej: Poza tym w Izraelu przez lata inwestowano właśnie w startupy, 
młode firmy dostawały dotacje, których później nie musiały oddawać. Stworzono 
odpowiedni klimat dla rozwoju przemysłu. Inwestowano w przedsięwzięcia, które 
miały nowatorski charakter, ale niekoniecznie gwarantowały sukces komercyjny. 
Każda taka firma, nawet jeśli nie przetrwa albo stanie się częścią większego kon-
cernu, za każdym razem wnosi coś nowego do technologii, pobudza branżę do 
rozwoju. To jak śniegowa kula. My, z naszymi pomysłami i rozwiązaniami, w jakimś 
momencie przyczyniliśmy się do powiększenia jej rozmiarów.
Urszula Bielas-Gołubowska: Izraelczycy dbają o rozwój nauki i ekonomii?
Andrzej Wojdała: Tak. W Izraelu jest państwowe stanowisko, które nazywa się 
Chief Scientist. Ten „główny naukowiec”, poza wieloma obowiązkami i przywileja-
mi, ma prawo do przyznawania grantów. Firma, która przedstawi interesujący, 
nowatorski projekt, dostaje dotację. Jak projekt się nie powiedzie – pieniądze 
przepadają. Jeśli się uda – w ciągu określonej liczby lat firma musi spłacić 
ten grant, a część ewentualnych dochodów jest przeznaczona na rzecz 
Chief Scientist, który z tych pieniędzy może finansować kolejne granty. To są 
długoterminowe korzyści, zarówno dla firm, jak i dla państwa.
Urszula Bielas-Gołubowska: Jakie korzyści przyniosło wam połączenie z fir-
mą izraelską?
Jarosław Weksej: Kilka wydarzeń miało wpływ na naszą sytuację. Z jednej strony 
zmiany ustrojowe w latach dziewięćdziesiątych otworzyły nas na świat i dały 
nam większą swobodę. W tamtym okresie do kraju zaczęły docierać najnowsze 
technologie. Z drugiej strony w 2000 roku otrzymaliśmy szansę połączenia się 
z ORAD-em, marką znaną i rozpoznawalną na świecie.
Andrzej Wojdała: Co nie znaczy, że wówczas my byliśmy mniej rozpoznawalni 
(śmiech).
Jarosław Weksej: Integracja z firmą ORAD dała nam większe możliwości. Zaj-
mowali się, tak samo jak my, produkcją software’u. Po kilku latach współpracy 
bardzo dobrze zintegrowaliśmy się z nimi. Dzisiaj Andrzej jest szefem działu badań 
i rozwoju firmy, większość oprogramowania produkujemy w Polsce. Zostaliśmy 
zatem pełnoprawnymi partnerami.
Sławomir Iwasiów: To, co wydaje się bardzo interesujące w waszej współpracy 
z ORAD-em w Izraelu, to fakt kulturowej wymiany. W jakimś momencie musie-
liście zapewne więcej podróżować do Izraela, stykać się z tamtejszą kulturą, 
odmiennymi obyczajami?
Andrzej Wojdała: Te kontakty są rzeczywiście częste, przede wszystkim za sprawą 
służbowych podróży. Oni przyjeżdżają do nas, my jeździmy do nich. Do samego 



Izraela podróżujemy kilkadziesiąt razy w roku. Sam podróżuję między Izraelem 
a Polską około dziesięciu razy w ciągu roku, za każdym razem przynajmniej na 
tydzień. W związku z częstotliwością podróży kontakty między nami stały się 
naprawdę bliskie. Można przy tym powiedzieć, że w większości, pod względem 
kulturowym, Izraelczycy to ludzie bardzo do nas podobni.
Sławomir Iwasiów: W czym się te podobieństwa przejawiają?
Andrzej Wojdała: Izraelczycy to naród emigrantów. Kogo by nie zapytać, z reguły 
okazuje się, że ktoś z rodziny wyemigrował z Polski, że dziadkowie, wujkowie 
albo rodzice mieszkali w Polsce, więc tak czy inaczej mają coś w sobie z polskości. 
Jeśli nie wyemigrowali z Polski, to powiedzmy z Bułgarii, więc należą do tego 
samego kręgu kulturowego. Poza tym Izraelczycy bywają mentalnie podobni 
do Polaków, co pewnie jest wynikiem wielowiekowego przenikania się naszych 
kultur. Nie jak na przykład Amerykanie funkcjonujący w świecie korporacyjnym –  
oni są zawsze poukładani, dla nich wszystko musi być OK, choć pod warstwą 
miłego usposobienia nierzadko ukrywają sporo obłudy. Izraelczycy nazywają 
siebie sabra, czyli owoc kaktusa. Każdy Izraelczyk urodzony w Izraelu jest właśnie 
jak sabra – kolczasty na zewnątrz, ale miękki i słodki w środku. Coś w tym jest –  
oni bywają szorstcy, w jakiejś mierze niedostępni, jednakowoż nie kłamią, nie 
oszukują, kontakty z nimi są przyjazne, a więc i współpraca przebiega dobrze.
Urszula Bielas-Gołubowska: Wspomniałeś o podobieństwie izraelskiej i polskiej 
mentalności.
Andrzej Wojdała: Zaskoczyło mnie, że Izraelczycy właśnie są mentalnie podobni 
do Polaków. Podstawowe słowo w języku hebrajskim, którego trzeba się nauczyć 
po przyjeździe do Izraela, to balagan. Miejscowi uważają po prostu, że ich kraj 
jest w stanie permanentnego bałaganu. To bardzo swojskie.
Urszula Bielas-Gołubowska: Co cenią sobie Izraelczycy w kontaktach biznesowych?
Andrzej Wojdała: O kulisach biznesowych trochę trudniej nam mówić, ponie-
waż większe rozeznanie mamy w kwestiach badawczych czy technologicznych. 
I w tym zakresie ważne wydaje się to, że struktura społeczeństwa izraelskiego 
jest demokratyczna, przede wszystkim wewnętrznie. Co przez to rozumiem?  
Na przykład w firmie zajmującej się technologią, choćby takiej jak nasza, szef musi 
się znać na tym, co robi. W innym wypadku nie ma takiej siły, żeby przetrwał. Nie-
kompetentna osoba nie będzie cieszyła się szacunkiem. Autorytet wynika zatem 
nie ze stanowiska, które zostało nadane, ale z pozycji, jaką się zdobyło w wyniku 
ciężkiej pracy, dochodzenia do wiedzy i doświadczenia. I tak jest w wielu sprawach. 
Tak jest w wojsku. Izraelska armia pełni w państwie istotną rolę, obywatele ją po-
ważają. U nas wszyscy starali się od wojska wykręcić. W Izraelu inaczej – wszyscy 
traktują służbę jako coś ważnego, wyjątkowego. Przy czym hierarchia, zarówno 
wojskowa, jak i dotycząca innych dziedzin życia społecznego, ma ludzki wymiar, 
zwyczajną twarz. Nie jest rzadkim widokiem sytuacja, w której szef podaje kawę 
swoim pracownikom.
Sławomir Iwasiów: W izraelskim wojsku służą kobiety, co dla nas jest raczej nie-
codzienne. Czy w waszej branży pracuje dużo kobiet?
Jarosław Weksej: Raczej nie. Mała liczba kobiet w informatyce to tendencja 
ogólnoświatowa.
Andrzej Wojdała: Mimo wszystko ta tendencja się zmienia, bo coraz więcej ko-
biet pracuje w przemyśle informatycznym. W ORAD-zie też pracują kobiety, choć 
faktycznie są w mniejszości. W polskim oddziale firmy jest ich zdecydowanie 
mniej, bo u nas pracują głównie programiści. Kobiety wciąż mniej licznie studiują 
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informatykę, stąd nie mamy jak ich zatrudniać. Natomiast w Izraelu pracuje dużo 
kobiet i są pod względem zawodowym traktowane na równi z mężczyznami. 
Urlop macierzyński to normalna sprawa. To jest jakoś związane ze służbą woj-
skową, o której mówiliśmy. Oni wszyscy służą w wojsku, kobiety i mężczyźni na 
równi, odbywają regularne ćwiczenia, co przekłada się na strukturę społeczną 
i jej funkcjonowanie. Zero dyskryminacji.
Jarosław Weksej: Duża część obywateli ma doświadczenia frontowe i to ich 
zdecydowanie różni od nas. Żyją w innej rzeczywistości, w ciągłym konflikcie, są 
nierzadko bezpośrednio dotknięci działaniami wojennymi. Na co dzień może tej 
wojny się nie czuje, ale ona daje o sobie znać. Zostawia ślady.
Sławomir Iwasiów: Rozmawiacie o wojnie z Izraelczykami?
Andrzej Wojdała: Tak. Wprawdzie z własnej inicjatywy nie poruszają tego tematu, 
ale jak zapytamy, to chętnie opowiadają. Oddzielają życie cywilne od wojskowego.
Sławomir Iwasiów: Wydaje mi się, że życie w Izraelu musi być zupełnie inne niż 
to, które znamy z Europy, z Polski. Czy ciągłe zagrożenie nie wpływa na podejście 
Izraelczyków do nawet najbardziej zwyczajnych obowiązków?
Andrzej Wojdała: Masz rację, w Izraelu żyje się inaczej. Choć jak mówiłem wcze-
śniej, nie jest to jakaś przepaść kulturowa, która uniemożliwiałaby wzajemne 
porozumienie. Ich życie biegnie intensywnie i szybko. Może jest to związane 
z tym, że przez cały czas, przynajmniej w głęboko zakorzenionym przekonaniu, 
otaczają ich wrogowie? I to nie tylko Palestyńczycy. Jednakowoż w tym przeko-
naniu tkwi niemała doza słuszności, ponieważ Izrael nie ma obecnie – może poza 
Jordanią – ani jednej przyjaznej granicy lądowej. Z Syrią trwają w stanie wojny, 
z Libanem tak samo. W Egipcie ostatnio także nie dzieje się najlepiej. Zatem 
zagrożenie jest realne, ale trzeba podkreślić, że w zasadzie nieodczuwalne.
Urszula Bielas-Gołubowska: Czyli sami nie doznaliście zagrożenia?
Andrzej Wojdała: Ostatnio ataki się nasiliły, przedtem było bardzo spokojnie. 
Mimo to, wiele lat temu, kiedy zaczynaliśmy współpracę z Izraelem, nasze 
żony nie czuły się komfortowo, kiedy często wyjeżdżaliśmy na Bliski Wschód. 
Więc zabrałem swoją żonę w podróż, żeby pokazać jej, jak tam rzeczywiście 
wygląda sytuacja, jaki jest Izrael także w sensie militarnego napięcia w regionie. 
W kilka godzin po wylądowaniu pytam: „I co, boisz się?”, a żona na to: „A czego 
mam się bać?”. Nie jest zatem tak źle. 
Urszula Bielas-Gołubowska: Daje się zauważyć jakieś interesujące różnice kul-
turowe? 
Andrzej Wojdała: Tak, i one poniekąd mogą być związane z tym niekończącym się 
stanem wojny. Na przykład w kontaktach z Izraelczykami niespotykany może nam 
się wydawać poziom ich uwagi, skupienia. To się objawia w drobnych sprawach. 
Jedziesz sobie taksówką i kierowca o równej godzinie robi trochę głośniej radio-
we wiadomości, bo a nuż coś się dzieje. Właściwie nie ma pospolitych drobnych 
przestępstw. Jak ktoś chce coś ukraść, to mogą mu przypadkiem łeb odstrzelić, 
bo pomyślą, że to terrorysta.
Urszula Bielas-Gołubowska: A różnice wynikające z religii?
Jarosław Weksej: Poruszamy się raczej po świeckiej części Izraela. Członkowie 
ortodoksyjnych społeczności bywają hermetyczni, zajmują całe dzielnice miast 
i łatwo ich zdenerwować swoją obecnością. Turyści, jak chcą sobie pochodzić 
po takim ortodoksyjnym kwartale, muszą liczyć się z tym, że zostaną obrzuceni 
kamieniami. Te dwa światy – świecki i ortodoksyjnie religijny – jakoś tam jednak 
się przenikają, czego przejawy czasami dostrzegamy. Inna rzecz, że nie posiadamy  



na tyle rozległej wiedzy, żeby zauważyć wszystkie zasady i niuanse funkcjono-
wania izraelskich społeczności religijnych. Niektóre elementy pewnie umykają 
naszej uwadze, a inne udaje nam się dostrzec.
Urszula Bielas-Gołubowska: Jak stwierdził wcześniej Andrzej, Izrael to kraj emi-
grantów. Da się w związku z tym dostrzec wielokulturowość?
Jarosław Weksej: Jak najbardziej. Do Izraela przywędrowali Żydzi ze 110 krajów 
i każdy emigrant, oprócz tożsamości kulturowej ukształtowanej w dużej mierze 
przez tradycję żydowską, przywiózł ze sobą cząstkę kultury, w której żył. Przybysze 
reprezentowali różne poziomy wykształcenia – od analfabetów aż po przedstawi-
cieli inteligencji europejskiej. W tej chwili w Izraelu mówi się 33 językami, z czego 
dwa – hebrajski i arabski – są oficjalne. Na ulicach widzi się wszystkie kolory 
skóry, bo Żydzi przywędrowali z Europy, Afryki, Chin. Wszystkich łączy wspólny 
pierwiastek kultury żydowskiej.
Andrzej Wojdała: Religia stanowi niezbywalną część kultury żydowskiej. Prawdą 
jest to, co powiedział Jarek – ortodoksyjni Żydzi tworzą społeczności zamknięte. 
Natomiast ci nieortodoksyjni także są, w taki czy inny sposób, przeniknięci reli-
gią. Wiecie, jak działa winda szabatowa? W szabat nie wolno wykonywać żadnej 
pracy. Pracą jest wszystko, również naciśnięcie guzika w windzie. W hotelach, 
przede wszystkim w tych, które mają wyjątkowo religijnych właścicieli, znaj-
dują się w związku z tym windy szabatowe. Od zachodu słońca w piątek aż do 
zachodu słońca w sobotę winda szabatowa jeździ bez przerwy i zatrzymuje się 
na wszystkich piętrach, po kolei. Wystarczy wsiąść, nie ma potrzeby naciskania 
guzika. I to jest koszerne.
Jarosław Weksej: To się odbija na codziennych sprawach. Komunikacja miejska 
nie działa, restauracje są zamknięte. Ludzie świeccy nie obdarzają sympatią orto-
doksyjnych religijnie mieszkańców miast, ponieważ zakazy i nakazy wynikające 
z Tory często utrudniają im życie.
Sławomir Iwasiów: Wasze doświadczenia, dotyczące tego rodzaju drobnych 
zjawisk kulturowych, wynikające z profesjonalnych kontaktów z Izraelczykami, 
są niezwykle cenne. Przed spotkaniem zastanawialiśmy się z Ulą, jak nazwać 
ten rodzaj obserwowania świata. Nie jesteście przecież zwyczajnymi turystami. 
Taki przeciętny turysta, jak z opowieści Zygmunta Baumana o ponowoczesnych 
podróżach, nie poznaje prawdziwego życia w danym miejscu na świecie, ale 
doświadcza jedynie jakiejś namiastki tego życia, bo biuro wytycza mu trasę, 
pokazuje lokalny folklor, załatwia wycieczki fakultatywne i tak dalej. Jak byście 
określili to wasze doświadczanie kultury izraelskiej?
Jarosław Weksej: Jak zaczęliśmy współpracę z firmą izraelską, a mija już przynaj-
mniej 15 lat, to nasze pojęcie o tym kraju było niewielkie. Mieliśmy w głowach 
to, co pisano u nas w prasie, jakieś obiegowe stereotypy. Teraz znamy się lepiej, 
nawiązujemy bliższe przyjaźnie. Musieliśmy przepracować między innymi trud-
ne tematy historyczne. Dla mnie dużym szokiem było to, że dostrzegalny jest 
w Izraelu antypolonizm, Polaków traktuje się nie tylko z dystansem, ale nawet 
z pewną niechęcią, jakby poniekąd winiono nas za traumatyczne wydarzenia 
okresu drugiej wojny światowej. Skąd się to bierze? Przecież Żydzi wyemigrowali 
w dużej liczbie właśnie z Polski. Czy ich rodzinne wspomnienia są aż tak nazna-
czone Holocaustem, jakimś negatywnym obrazem Polaków, których w zakresie 
popełnionych zbrodni stawia się na równi z Niemcami? A może do tego naszego 
wykrzywionego postrzegania historii narodu żydowskiego przyczyniła się pro-
paganda PRL-u? Odpowiedzi na takie pytania i prawda z nich wynikająca leżą 
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pewnie gdzieś po środku. Dlatego ten temat co pewien czas pojawia się w naszych 
prywatnych rozmowach.
Andrzej Wojdała: Chociaż Izraelczycy nie atakowali nas tymi tematami, nie zmu-
szali do trudnych rozmów, to i tak niektóre lody trzeba było przełamać.
Sławomir Iwasiów: Jakie tematy były trudne?
Jarosław Weksej: One wynikały po części z polityki historycznej prowadzonej przez 
oba państwa, przez Izrael i Polskę. Każdy z nas, jako obywatel, miał i pewnie w wie-
lu wypadkach dalej ma niektóre poglądy na siłę wtłaczane do głowy, a te dwie 
rzeczywistości, pod przymusem wykreowane, zupełnie do siebie nie przystają. 
Andrzej Wojdała: Młodzi Żydzi od lat przyjeżdżają do Polski na podróż historyczną –  
Oświęcim, Majdanek, szlak powstańczy w Warszawie i tak dalej. Ich wycieczki 
przeważnie są dokładnie zaplanowane, z reguły na słotny i chłodny miesiąc, co 
w porównaniu ze słonecznym Izraelem daje duży kontrast. Poza tymi miejscami 
wojennych dramatów w Polsce nie oglądają właściwie niczego innego. Nikt nie 
pokazuje im polskiej kultury współczesnej. I dlatego żyją w przekonaniu, że to 
jest fatalny kraj. Na szczęście to się powoli zmienia, ale tego rodzaju stereotypy –  
że w Polsce jest zimno, smutno, a Polacy to nieprzyjazny naród – funkcjonują 
do dzisiaj. Nasi współpracownicy często właśnie tak postrzegają Polskę, jako 
nieprzyjazny, nieprzystępny kraj. Z marnym jedzeniem, bo w Izraelu jedzenie jest 
wyśmienite i oni lubią dobrze zjeść. Zmieniają jednak zdanie, kiedy tylko tutaj 
przyjadą i pokaże się im polską kulturę w odpowiedni sposób. Błędne pojęcie 
o Polsce wystarczy trochę wyprostować. Przełamać te pierwsze lody. 
Sławomir Iwasiów: Czyli Polska ma nie najlepszy wizerunek w świadomości  
Izraelczyka: nieprzystępność, chłodny klimat i do tego kiepska kuchnia.
Andrzej Wojdała: Kuchnia polska to według Żydów coś wstrętnego. Po 
jakimś czasie doszliśmy jednak do wniosku, że to wcale nie polska kuchnia 
jest niedobra, ale gotowanie matek-Żydówek mieszkających w Polsce pozo-
stawiało wiele do życzenia. I jeden z moich znajomych tak właśnie wspomina 
swoje dzieciństwo w Polsce, kiedy jadł zupełnie nieprzyprawione jedzenie, 
okropne. To była kuchnia Żydów polskich, a niekoniecznie kuchnia polska. To 
w sumie drobiazgi, ale na bazie takich doświadczeń widać, że można i trzeba pra-
cować nad relacjami polsko-żydowskimi. Ich poprawa zależy głównie od wiedzy, 
od edukacji, więc na takim szczeblu prywatnym, o jakim tu rozmawiamy, trudno 
liczyć na szeroko zakrojony sukces. Do tego potrzeba by raczej działań rządowych.
Urszula Bielas-Gołubowska: Wracając jeszcze do waszych podróży. Jak byście je 
nazwali? To podróże biznesowe? Z tego, co opowiedzieliście do tej pory wynika, że 
w waszym wypadku podróż biznesowa przekształca się momentami w turystykę, 
ale pogłębioną, o cechach kulturoznawczych. Czy za każdym razem, jak jeździcie 
do Izraela, dostrzegacie jakieś zmiany?
Andrzej Wojdała: Jak się często jeździ, to pewnie coraz mniej się tych zmian widzi... 
Ale tak, jak sięgnę pamięcią, o 10 czy 15 lat, to faktycznie dużo się zmienia. Tam, 
gdzie kiedyś były ruiny, teraz są nowe budynki. Powstała piękna promenada w Tel 
Awiwie. Kraj się rozwija, co roku PKB idzie w górę o 5%. Przy czym młodzi ludzie 
nie mają łatwo. To jest mały kraj, a więc problem z mieszkaniami jest wciąż duży, 
wcale nie mniejszy niż u nas. Nie wiem, czy odpowiedziałem na twoje pytanie... 
Widzimy zmiany, przede wszystkim te ekonomiczne. Jeśli chodzi o kulturowe, to 
chyba największy przełom dotyczy imigracji. Do Izraela napływa wielu Rosjan, 
którzy – co wydaje się dość ciekawe, a przy tym absurdalne – importują z Rosji 
antysemityzm.



Sławomir Iwasiów: Imigranci zmieniają pejzaż Izraela?
Andrzej Wojdała: Bardzo wyraźnie, i są to głównie Rosjanie, o których wspo-
mniałem.
Jarosław Weksej: W ośmiomilionowym Izraelu mieszkają dwa miliony Rosjan. 
Rosyjski staje się praktycznie najważniejszym językiem, zaraz po hebrajskim 
i arabskim. Tablice informacyjne funkcjonują w tych trzech językach. Produkty 
w sklepach są opisane po rosyjsku, wychodzi rosyjska prasa, stacje telewizyjne 
nadają w języku rosyjskim. Jak zagadniesz kogoś na ulicy, to jest duża szansa, że 
to albo Rosjanin, albo ktoś, kto zna rosyjski. Nawet w Jerozolimie, na starym mie-
ście, jest dobrze słyszalny język rosyjski. W zasadzie nam to jakoś ułatwiło życie, 
ponieważ oprócz angielskiego możemy porozumiewać się także po rosyjsku.
Sławomir Iwasiów: Wasza opowieść to w jakimś sensie zachodni punkt widzenia 
na Izrael. Posługujecie się międzynarodowym językiem angielskim, pracujecie 
w przemyśle informatycznym, zbieracie doświadczenia z różnych części świata. 
Natomiast zastanawia mnie coś innego: czy sam Izrael „zachodnieje”?
Jarosław Weksej: Izrael nigdy nie był „wschodni” czy „orientalny”. Musimy wziąć 
pod uwagę, że obywatele tego państwa dużo podróżują, między innymi do 
Stanów Zjednoczonych, gdzie funkcjonuje największa na świecie społeczność ży-
dowska. Jeśli chodzi o posługiwanie się językiem angielskim, stykanie się z kulturą 
zachodnią i kontakt z nowymi technologiami, to – jak sądzę – Żydzi biją Polaków 
na głowę. Jest ciekawy trend w Izraelu, który polega na tym, że każdy stara się 
posiadać, na wszelki wypadek, gdyby państwo przestało istnieć, drugi paszport. 
Najczęściej z kraju, w którym jest rodzina albo z którego wywodzą się ich korzenie.
Andrzej Wojdała: Nawiązując do tego, co powiedział Jarek, Izrael to rzeczywiście 
kraj, który uważa się za część zachodniej kultury. Zwróćcie uwagę, że w Eurowizji 
występuje Izrael. W rozgrywkach sportowych w Europie – również. Izrael może 
też brać udział w programach Unii Europejskiej, mimo że formalnie nie jest czę-
ścią wspólnoty.

Spisali i opracowali:

Urszula Bielas-Gołubowska

Sławomir Iwasiów
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“During Sabbath the Elevator Never Stops”
Conversation with Andrzej Wojdała and Jarosław Weksej

We met up with Andrzej Wojdała and Jarosław Weksej in March 2014, at the University of Szczecin. 

Our interlocutors are in charge of ORAD Poland, a company that manufactures advanced software 

which is mainly used in cinema and television productions. We have talked about computer graph-

ics, their long-going experience in science and business, and partnership with corporation called 

ORAD Hi-Tec Systems. The corporation headquarters is located in Israel, and therefore the culture 

of Israel was main topic of our conversation.

Translated by Urszula Bielas-Gołubowska, Sławomir Iwasiów
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Pomiędzy Wrocławiem, Szklarska Porębą a Berlinem
Działalność naukowa Somabrta zaczyna się od okresu wrocławskiego, kiedy to 

filozof zafascynowany jest duchem socjaldemokracji. Tutaj też po sześciu latach 
narzeczeństwa wstępuje w pierwszy związek małżeński. Z Wrocławia przeprowa-
dza się do Szklarskiej Poręby w pobliże willi brata Gerharta Hauptmanna –   
Carla, gdzie na terenie parku buduje okazałą bibliotekę dla swego liczącego 
około 40 tys. tytułów księgozbioru. Wokół powstają budynki mieszkalne 
zaprojektowane przez Fritza Schumachera, późniejszego architekta Ham-
burga. Księgozbiór liczący 30 tys. woluminów zostanie sprzedany do Japonii, 
zakupiony przez uniwersytet w Osace, gdzie znajduje się do dzisiaj1. Sombart 
pozostawia sobie księgozbiór podręczny liczący około 4–5 tys. tytułów.

Kolejna przeprowadzka do Berlina-Grunewaldu w 1919 rok odbywa się w czasie  
galopującej inflacji, dlatego kwota uzyskana ze sprzedaży domu w Szklarskiej 
Porębie topnieje w ciągu kilku dni i zakup domu w Berlinie musi być współ-
finansowany z majątku Coriny Leon, drugiej żony Sombarta, jego uczennicy 
rumuńskiego pochodzenia. Sombartowie prowadzą bogate życie towarzyskie, 
do grona stałych przyjaciół należą Otto Lang, Ferdinand Tönnies, Max Weber, 
Gerhart i Carl Hauptmannowie, w księdze gości pojawiają się także częste wpisy 
Maksa Schelera oraz Romano Guardiniego. Ze względu na bogate życie towa-
rzyskie Sombart pracuje nocami, wypoczywa do południa, wyjątkiem są dni, 
kiedy prowadzi wykłady. Jednak ze względu na duży opór środowiska akade-
mickiego kariera naukowa Sombarta przebiega powoli. Filozof, krytykując teorię 
Marksa, przyznał jej jednak – wbrew obowiązującym standardom – rangę teorii 
naukowej, co pociągnęło za sobą gorzkie dla młodego naukowca konsekwencje, 
w tym izolację od środowiska akademickiego. Wprawdzie w 1890 roku zostaje 
powołany na Uniwersytet Wrocławski jako ekstraodrynariusz, ale profesura każe 
na siebie długo czekać, aż do roku 1906, kiedy to zostaje profesorem nadzwyczaj-
nym na nowo utworzonej Wyższej Szkole Handlowej w Berlinie, bez możliwości 

1 B. von Brocke, Eine Einführung in Leben, Werk und Wirkung, w:  Sombarts Moderner Kapitalismus. 
Materialien zur Kritik und Rezeption, hrsg. B. vom Brocke, München 1987, s. 33.

Istota judaizmu 
według Wernera 
Sombarta Żydzi i życie 
gospodarcze

Jaromir Brejdak



prowadzenie wykładów. Profesurę zwyczajną otrzymuje dopiero w 1918 roku 
na Uniwersytecie w Berlinie. Uznanie krytyki przynosi mu opublikowanie Nowo-
czesnego kapitalizmu (1902), a jeszcze większe dzięki licznym wznowieniom tego 
dzieła. Rok później ukazuje się Niemiecka gospodarka narodowa (1903), a w 1911 
roku Żydzi i życie gospodarcze. Dwa lata później Sombart publikuje Wojnę i kapi-
talizm, Luksus i kapitalizm czy Dzieje ducha współczesnego przedsiębiorcy. W 1932 
roku ukazuje się Przyszłość kapitalizmu, a ostania praca jest rodzajem rozprawy 
antropologicznej i nosi tytuł O człowieku (1938). Ponieważ los Sombarta związany 
był z nazwiskiem Karola Marksa, należałoby zrozumieć jego stosunek do marksi-
zmu i zarzuconą mu sympatię do niego.

Marks a Sombart
Sombart rozumie swój Nowoczesny kapitalizm jako kontynuację i zakończenie 

interpretacji dziejów ludzkości zapoczątkowanych przez Marksa. Dokonuje jednak 
w swych kolejnych wydaniach znaczących zmian. W jego interpretacji dziejów to 
nie bezimienny kapitał jest podmiotem rozwoju dziejów, lecz konkretni przed-
siębiorcy, ich nieugięta wola oraz chęć podejmowania ryzyka – „U Marksa kapitał 
jest przed człowiekiem [...] u Sombarta ludzie przed kapitałem”2. Zdaniem autora 
Nowoczesnego kapitalizmu to przejawiający się od średniowiecza przedsiębior-
czy duch odpowiedzialny jest za wykształcenie się nowoczesnego kapitalizmu 
i jego kolejnych faz rozwoju, takich jak: wczesny kapitalizm (do około 1760 roku), 
wyskoki kapitalizm (1760–1914), późny kapitalizm (od 1914 roku), który zgodnie 
z diagnozą miał być częściowo wypierany przez gospodarkę planową. Duch kapi-
talizmu jest syntezą ducha przedsiębiorczego oraz ducha przygody i wyzwania3, 
owocujących pędem zdobywania. Sombart różni się także diametralnie w ocenie 
kapitalizmu dziewiętnastowiecznych Niemiec, który według niego przyczynił się 
do zwiększenia zatrudnienia i podniesienia liczby ludności w Niemczech oraz 
zmniejszenia problemu głodu4. Nasza ocena kapitalizmu jako formy wyzysku 
w obliczu pozytywnej oceny Sombarta wydaje się wciąż niewolna od jego mark-
sistowskich deprecjacji. Ostrze krytyki kapitalizmu wymierza Somabrt w stronę 
atomizacji relacji wspólnotowych i przyznanie wartościom utylitarystycznym 
wyższej rangi od wartości witalnych, takich jak zdrowie czy dobre psychofizyczne 
samopoczucie. Wartość pracy przed wartością życia – tak można by spointować 
to przewartościowanie za sprawą kapitalizmu; podobną krytykę znajdujemy już 
w wcześniejszych pracach Maksa Schelera.

Werner Sombart jeszcze przed 1908 rokiem dokonuje pewnego „arystokra-
tycznego zwrotu”. Jego antymaterializm manifestuje się w hermeneutycznej 
metodzie rozumienia dziejów. Czytelnika Żydów i życia gospodarczego zdumiewać 
mogą tytuły podrozdziałów odwołujących się do antropologicznych poszukiwań 
istoty Żyda, która byłaby idealnym kluczem do zrozumienia realnych dziejów. 
Sombart nawiązuje tu zarówno do Diltheya, jaki i swego przyjaciela Schelera. 
W 1938 roku ukazuje się jego antropologiczna rozprawa zatytułowana O czło-
wieku. Istotą człowieka jest materializujący się duch w formie państwa, religii, 
rodziny czy ekonomii właśnie. W pewnej opozycji do ducha znajduje się dusza jako  
zasada życia. To ta część człowieka ulega racjonalizacji za sprawą ducha, czego 

2 Cyt. za: Ch. Brei, Werner Sombart – auf der Suche nach Genese und Gestaltdes modernen Kapitali-
smus, http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/professoren/schefold/docs/sombart-lang.pdf  (dostęp 
26.05.2004). 

3 B. von Brocke, Eine Einführung in Leben, Werk und Wirkung, op. cit., s. 44.
4 Ch. Brei, Werner Sombart..., op. cit., s. 10.
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przykładem jest kapitalizm właśnie. Sombart w swojej ocenie kapitalizmu nie 
pozostaje jednostronny, stara się skatalogować jego dobre i złe strony, a meto-
da, którą się przy tym posługuje, nie ma z materializmem marksistowskim wiele 
wspólnego, jest to raczej rodzaj szeroko pojętej humanistyki w rozumieniu Dil-
theyowskim czy hemeneutycznym.

Sombart a Weber
Relacja pomiędzy Somabrtem a Weberem nie jest według mojej wiedzy do-

statecznie zbadana. Nie znamy korespondencji tych dwóch kolegów związanych 
ze sobą przez lata. O ich wzajemnym stosunku dowiadujemy się bądź od osób 
trzecich, bądź przez wzajemne odniesienia do swych dzieł. Wiemy, że Weberow-
ska Etyka protestancka i duch kapitalizmu (1904) jest odpowiedzią na pierwszą 
część Nowoczesnego kapitalizmu (1902) i zaprezentowaną tam przez Sombarta 
kategorią ducha kapitalizmu. Pomiędzy ukazaniem się wspomnianych publikacji 
miał miejsce wspólny pobyt Webera i Sombarta na wyspie Helgoland5. Z kolei 
Sombartowską repliką na wspomnianą Etykę protestantyzmu jest praca Żydzi 
a życie gospodarcze (1911), gdzie Sombart stawia tezę, zgodnie z którą puryta-
nizm jest judaizmem. Weber w odpowiedzi na Die Juden und das Wirtschaftsle-
ben, jak zauważa we wstępie do polskiego wydania Henryk Szlajfer, opracowuje 
swą idealno-typową koncepcję „pariasa”6. Weberowska Etyka gospodarcza religii 
światowych wydaje się podejmować badania Sombarta i rozszerzać je na inne 
religie świata. Osią wspólnych badań Webera oraz Sombarta jest relacja religii 
i etyki gospodarczej. 

Żydzi twórcami kapitalizmu
Praca Żydzi i życie gospodarcze składa się z trzech części. Część pierwsza –   

Udział żydów w budowie nowożytnego gospodarstwa społecznego – to hi-
storia żydowskiego udziały w tworzeniu się „ekonomicznej epoki” czasów 
nowożytnych XV–XVI wieku. Sombart jako historyk ekonomii porusza się 
w swoim obszarze, ta część oceniona jest też przez krytyków najwyżej. 
Część druga – Kapitalistyczne zdolności żydów – jest próbą nakreślenia 
zbiorowej psychologii Żyda. Autor wkracza w sferę religii judaistycznej, usi-
łując udowadniać postawioną na wstępie tezę o fundamentalnej roli religii 
jako najważniejszego performatywu zachowań w życiu codziennym, ze sferą 
gospodarki włącznie. Część trzecia –  Jak powstała istota żydowstwa – jest ro-
dzajem antropologii Żyda – Sombart posługuje się tu kategorią rasy, a nader 
wszystko istoty narodu wybranego, próbując wyjaśnić empiryczny świat historii 
gospodarczej. Metoda ta, polegająca na analizie materiału faktograficznego, 
stara się wyekstrahować z niego stałe cechy tożsamości żydowskiej, które 
będąc istotą judaizmu, mają posłużyć następnie jako klucz do zrozumienia 
i wyjaśnienia faktycznej historii. 

Przyjrzyjmy się głównym elementom tworzącym według Sombarta istotę 
żydowskiej tożsamości:

1.  Religijność Żydów. Tora jako kodeks praw normujących całość życia nie od-
nosi się tylko do życia rytualnego, gdyż zdaniem Sombarta Tora i Talmud stanowią 
fundament tożsamości żydowskiej. Zorientowanie wokół Tory doprowadza do 

5 Zob. H. Szlajfer, Żydzi Wernera Sombarta, w: W. Sombart, Żydzi i życie gospodarcze, tłum. M. Brok-
manowa, Warszawa 2010, s. XI.

6 Ibidem, s. XV.



wyodrębnia się wspólnot żydowskich i ich etnicznej alienacji, z drugiej strony zaś 
owa alienacja stanowi dodatkową motywację do działania i zdobywania uznania 
w obcym środowisku.

2. Znaczenie prawa. Umowa (prawna) stanowi podstawową formę relacji po-
między człowiekiem a Bogiem. Pakt zawarty z Bogiem jest podstawą działania 
wyznawcy judaizmu. Wywiązywanie się z umowy miało doprowadzić, zdaniem 
Sombarta, do tak zwanej teologii księgowości polegającej na gromadzeniu zasług 
w celu przypodobania się Bogu, co sprawia, że jeszcze dzisiaj mówimy o „rachun-
ku” sumienia. Za ten układ z Bogiem także chrześcijaństwo było, jak pamiętamy, 
krytykowane zarówno przez Lutra, jak i Nietzschego. Nagrodą za uczciwość ma 
być uczciwość, nie zaś specjalna nagroda, która byłaby raczej wynaturzeniem 
i korumpowaniem moralności.

3. Idea pozyskiwania i gromadzenia. Idea zdobywania zasług przechodzi 
w ideę zdobywania majątku i pieniędzy. Bogactwo jest w judaizmie oceniane 
pozytywnie, podczas gdy chrześcijaństwo pozostaje w ocenie ascetyczne i nie-
zorientowane na doczesność. Teza Sombarta brzmi – im bardziej wierzący Żyd, 
tym większa motywacja do gromadzenia i pomnażania (s. 206). „Chrześcijańska 
nauka wiary zamienia »świętego« na mnicha, żydowska na racjonalistę” (s. 223). 
Judaizm jest według autora religią ekstrawertyczną w stosunku do innych religii.

4. Racjonalizacja życia. Racjonalizacja popędów i naturalnych skłonności wy-
zwala dodatkową energię kanalizowaną w działalność artystyczną, naukową czy 
gospodarczą. Ta Freudowska teza o sublimowaniu libido zostaje bezkrytycznie 
przyjęta przez Sombarta. „[...] zracjonalizowanie życia, a przede wszystkim życia 
płciowego w religii, posiada dla życia gospodarczego nieocenione znaczenie”  
(s. 231). Żydzi – uważa Sombart – odznaczają się dużym potencjałem płciowym, 
stąd też ich duży potencjał duchowy jest wynikiem racjonalizacji” (s. 207). Wydaje 
się, że tego typu sformułowania Sombart czerpie z jakichś potocznych opinii, 
nie zawsze pozytywnych, choć wnioski, które wyprowadza, są już dużo bardziej 
„życzliwe” względem wyznawców judaizmu.

Zracjonalizowanie życia przez religię doprowadziło do wykształcenia ważnych 
dla życia gospodarczego cnót, takich jak: pracowitość, zamiłowanie do porządku 
oraz oszczędność (s. 231).

Trzeźwość, umiarkowanie, pobożność, są zapewne ważnemi zaletami kupca. To, co czy-
tamy w pismach świętych, a co szczególnie podnoszą dzieła talmudyczno-rabiniczne, 
jako ideał życia, można nazwać moralnością cnotliwego właściciela kramiku towarów 
kolonialnych: zadowalać się jedną kobietą, punktualnie płacić długi, chodzić w niedzielę 
(lub sobotę) do kościoła (synagogi) i z pogardą bezgraniczną spoglądać na otaczający 
go grzeszny świat” (s. 232).

Z bogatego materiału faktograficznego, którym niewątpliwie posługuje się 
Sombart, wynika, że wśród czterech konfesji – prawosławnej, katolickiej, prote-
stanckiej i żydowskiej – zdecydowanie najmniej dzieci nieślubnych jest u Żydów: 
w latach 1868–1901 na 100 rodzin czynnik ten wynosił 0,19, u protestantów – 
3,49, i był porównywalny z innymi konfesjami. „Idea zarobku, jak i racjonalizm 
ekonomiczny nie są w gruncie rzeczy niczem innem, jak zastosowaniem do życia 
gospodarczego norm, danym żydom w ogóle przez religię” (s. 235). Dla Sombarta 
homo judaicus i homo capitalisticus tworzą ten sam typ człowieka ukształtowane-
go przez racjonalizm religijny (homines rationalistici artificales) (s. 235). 
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Krytyka argumentacji Sombarta przybiera następującą formę.

Aspekt formalny
1. Fragmentaryczność cytatów i powierzchowność lektury. Szukając uzasadnienia 

swojej tezy, Somabrt posługuje się bogatym zasobem cytatów, które nie są podawa-
ne w całości. I tak znajdujemy cytat z Jezusa Siracha „złoto i srebro nogi utwierdza”, 
gdzie przemilczany jest ciąg dalszy, który właśnie podważa postawioną tezę: „lecz 
bardziej jeszcze od nich boża trwoga”. Tendencyjność polega na jednostronnym 
udowadnianiu tezy, według której judaizm jest kołyską kapitalizmu. Heinz Ludwig 
w Sombart and the Jews uważa: „Niestety całą tę niezbyt przyjazną charkterystykę, 
zaczerpnął Sombart z pamfletów i literatury popularnej ubiegłego stulecia”7.

2. Stereotypy i uogólnienia na temat judaizmu urastają w perspektywie kryzysu 
Republiki Weimarskiej w tekście Niemiecki socjalizm (1934) do wrogiego wizerunku 
żyda kapitalisty. Aczkolwiek jeśli doszukiwać się antysemityzmu w niektórych 
sformułowaniach Sombarta, to – jak zauważa Szlajfer – jest to antysemickość 
czasów wilhelmiańskich, a nie antysemickość III Rzeszy.

Obok zarzutów formalnych, dotyczących samej formy przeprowadzanego 
wywodu, wyróżnić możemy zarzuty natury merytorycznej.

Aspekt merytoryczny
1. Pomijanie innych czynników rozwoju ducha kapitalizmu, jak na przykład „nie-

żydwoski charakter Hanzy” czy wpływ holenderskich kupców. Wytworzenie ustroju 
opartego na dobrze rozwijającej się przedsiębiorczości wymaga innych dodatko-
wych warunków niż jedynie obecność wyznawców judaizmu. Przykładem braku 
takich warunków uniemożliwiających stworzenie konkurencyjnego kapitalizmu 
były Europa Wschodnia i Turcja, mimo – jak zauważa Szlajfer – znacznej obec-
ności migrujących z Zachodu Europy Żydów8. „To nie Żydzi, tacy, jakimi byli, 
stworzyli kapitalizm, lecz kapitalizm uczynił Żydów takimi, jakimi są”9.

2. Chrześcijaństwo, jako młodszy brat w wierze, podobnie jak judaizm, 
obarczone jest w równej mierze hipoteką Starego Testamentu. Werner Mosse 
w Judaism and Capitalism. Weber, Sombart and Beyond uważa, że Biblia jest 
raczej neutralna względem gromadzenia bogactwa10. Twierdzi również, że to nie 
judaizm jest jakąś szczególną formą akceptacji bogactwa, lecz chrześcijaństwo 
jest szczególną formą jego odrzucenia, na czym miały się zasadzać dalsze różni-
ce pomiędzy konfesjami wobec życia gospodarczego. Rabiniczne szkoły uczyły 
obok wiary także myślenia, które to niewątpliwie uprzywilejowało i przygotowało 
Żydów do życia gospodarczego.

Ocena
Jednostronne wyeksponowanie roli Żydów w formowaniu się ducha kapitali-

zmu ma, moim zdaniem, charakter polemiczny wobec Etyki protestanckiej i ducha 
kapitalizmu Maksa Webera. Heinz Sombart wskazuje przecież na równie ważne 

7 H. Ludwig, Sombart and the Jews, w: Werner Sombart-Social Scientist, hrsg. J. Backhaus, Bd. 1, 
Marburg 1996,  s. 205–210.

8 H. Szlajfer, Żydzi Wernera Sombarta, op. cit., s. XXIX.
9 B.F. Hoselitz, Introduction to the American Edition, w: W. Sombart, The Jews and Modern Capitalism, 

transl. M. Epstein, New York 1951, s. 17, cyt. za:  H. Szlajfer, Żydzi Wernera Sombarta, op. cit., s. XXVIII.
10 “As for the actual pursuit of gain, the attitude of the Bible may best be described an one of 

neutrality” W. Mosse, s. 4, cyt. za: F. Lepper, Werner Sombart ’Die Juden und das Wirtschaftsleben’  
unter dem Aspekt des Feindbildes, www.mythos-magazin.de (dostęp 10.10.2014).



inne czynniki rozwoju ducha kapitalistycznego, jak wojna czy luksus. Podejście 
Sombarta do zagadnień ekonomicznych jest na wskroś humanistyczne. Mamy 
tu do czynienia z zastosowaniem hermeneutyki Diltheyowskiej, traktującej tak-
że gospodarkę jako ekspresję ducha i poszukującej zrozumienia empirycznych 
zjawisk przez odniesienie ich do idealnych struktur, takich jak istota. Dostrzec 
tu można przede wszystkim wpływ powstającej w tym czasie materialnej etyki 
Schelera, dla którego wewnętrzna dynamika rozwoju zapisana jest w tożsamości 
jednostkowej osoby lub tożsamości grup społecznych11. Mamy tu do czynienia 
z etyką autentyczności, której imperatywem jest odnalezienie własnej tożsamości 
i jej realizacja, rozumiana jako „indywidualne przeznaczenie” (indywiduale Bestim-
mung). Jest to etyka antyuniwersalistyczna, etyka niepowtarzalnej jednostko-
wości, także jednostkowości wspólnot i kultur. Zrodzona jest z przeświadczenia 
Apostoła Pawła o wyjątkowości każdego indywiduum, które ma do dyspozycji 
jemu tylko ofiarowane przez Boga talenty. Wzrost ducha możliwy jest za sprawą 
wzorców osobowych i kosmopolitycznej koordynacji poszczególnych narodów. 
Takim wzorcem narodowych są dla Sombarta Żydzi, a jego analiza istoty judaizmu 
pomimo sporej liczby błędów natury formalnej i merytorycznej, które można po 
części zrozumieć, choć nie usprawiedliwić ogromem materiału, z którym musiał 
się zmierzyć, zasługuje wciąż na uwagę zarówno hermeneutyki, jak i feneome-
nologii posługującej się koncepcją materialnego a priori. 

Hermeneutyka materialnego a priori
Spróbujmy teraz zrekonstruować metodę zastosowaną przez Sombarta, pomi-

jając wspomniane niedociągnięcia jego analizy. Korzystać będziemy w tym zakre-
sie z koncepcji Maksa Schelera – częstego gościa w berlińskim domu Sombartów.

Metoda ta zakłada istnienie niepowtarzalnych, apriorycznych tożsamości in-
dywidualnych i zbiorowych, które jako istoty funkcjonalizują się w działaniach 
konkretnych osób i wspólnot, materializując się w faktycznych dziejach ludzkości12.

Każdej prawdziwej nieredukowalnej „sfery” bytu dotyczy to, że będąc istotową całością 
dana jest jako „tło” przed uznaniem realności (Realsetzung) wszelkiego możliwego w niej 
przedmiotu, że zatem wcale nie stanowi ona jedynie sumy wszelkich przypadkowych fak-
tów. Ta koncepcja uprzedniego prezentowania się określonych sfer bytu, które pozostają 
w ścisłej korelacji z całkiem określonymi rodzajami aktów, a dotyczy to każdej możliwej 
ludzkiej „wiedzy o czymś”, stanowi – jak się dokładnie okaże w innym kontekście – ogólne 
poznawczo-ejdologiczne założenia przyjmowanej tutaj teorii poznania w ogóle.

Aprioryczne tożsamości, o których tu mowa, to krąg kultury, naród czy kościół. 
Wszystkie te osobowe i ponadindywidualne formy odznaczają się fundamen-
talną relacją wobec Boga, która to relacja zarówno dla Maksa Webera, jak i Wer-
nera Sombarta czy Maksa Schelera stanowi główny performatyw tożsamości 
wspólnotowej. Tożsamości te konstytuowane są przez wartości uobecniające 
się w żywym, emocjonalnym odczuwaniu tychże. Ta aksjologicznie prezentu-
jąca się tożsamość wyznacza następnie perspektywy działania i myślenia danej 
wspólnoty.

11 Prace Sombarta oraz Webera z dziedziny religii i etyki gospodarczej wyprzedzają w czasie analizy 
Schelera, dlatego możemy tu z całą pewnością założyć wpływ myśli działający w obie strony.

12 Zob. na temat mechanizmu autora: J. Brejdak, Max Scheler – hermeneutyka uczuć, w: idem, Słowo 
i czas. Problem rozumienia innego w hermeneutyce i teorii systemu, Szczecin 2004, s. 109–117.
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Aprioryczność jest tu pojmowana materialnie i istotowo, a nie formalnie i subiek-
tywnie. Subiektywne a priori Kanta nie jest – jak uważa Scheler – ujęte źródłowo, 
lecz jest ono już pewnym produktem funkcjonalizującej się istoty przedmiotowego 
ujmowania rzeczywistości, a nie wrodzonym dziedzictwem transcendentalnego ego. 

Poznanie istotowe funkcjonalizuje się w prawie zwykłego „zastosowania” rozsądku (Verstand) 
skierowanego na przypadkowe fakty, który to rozsądek następnie ujmuje w ‘określony’ sposób 
ten przypadkowy świat faktów ‘według’ związków istotowych, rozkłada go, ogląda, ocenia13. 

Poza tym pierwszym wysłannikiem przedmiotu, a tutaj każdej tożsamości 
wspólnotowej jest jego emocjonalnie odczuwana wartościowość (według Józefa 
Tischnera aksjologiczne ego), która toruje drogę późniejszemu działaniu i myśle-
niu danej wspólnoty. Status ontologiczny istoty zasługuje tu na szczególną uwagę. 
Istota jest dana tylko w czynnym akcie, jest z nim nierozdzielnie skorelowana, 
przez co Schelerowskie ujęcie istoty różni się względem ujęcia Platońskiego, 
reprezentowanego także przez Hartmanna14. 

Scheler, podobnie jak wcześniej Nietzsche, jest „apostołem ziemi”, niepowta-
rzalnej konkretności bytów, których ścieranie się ze sobą prowadzi do wzrostu lub 
ubożenia ducha. Ważnym pojęciem Schelera z tego okresu jest „kosmopolityczna 
kooperaca”, podkreślająca ważność i niepowtarzalność różnorodności kulturo-
wych, które według filozofa są „niezstąpione” i „niezastępowalne”15. 

Poznanie istotowe jest poznaniem wspólnotowo-kooperacyjnym zarówno 
w sensie synchronicznym, jako wzajemne przenikanie się współczesnych sobie 
kultur, jak i diachroniczne, jako przenikanie się tradycji w obrębie tej samej 
kultury. Ta wspólnotowo-kooperacyjna teoria poznania jest teoria wzrostu 
lub ubożenia ducha, teorią uzasadniającą fundamentalną potrzebę żywego 
korzystania z zasobów tradycji, ukazującą jej ontologiczną fundamentalność.

Może się zdarzyć [...], że jakaś epoka ludzkości lub jakaś jej część rzuca spojrzenie 
swego poznania w sferę istotową, do którego rzucenia żadna inna epoka nie może 
być powołana i dlatego następne epoki [...] są zobowiązane przechowywać ten wiecznie 
ważny skarb, do którego samodzielnego poznania im samym brakuje duchowych sił; 
przechowując ów skarb, powinni stosować go do przypadkowej rzeczywistości. Ta koope-
racja czasowo następującej [po sobie – J.B.] ludzkości poprzez medium tradycji tego, co 
żaden rozum późniejszej epoki znaleźć nie jest w stanie. [...] należy do natury tego rodzaju 
(apriorycznego) poznania i jego funkconalizacji. Ponieważ możliwa funkcjonalizacja zależy 
w tym wypadku tylko od, za sprawą tradycji [przekazanemu – J.B.], możliwego posiada-
nia treści poznania. Dlatego nie o to tutaj chodzi, że każdy następca stoi na ramionach 
poprzednika – wyposażony w te same duchowe siły – lecz o coś zupełnie innego, o to że 
on sam sił tych (lub ich części) nie posiada, które posiadał poprzednik16.

W tym znaczeniu analiza Sombarta ukazująca istotową tożsamość wspólnoty, tutaj 
wspólnoty religijno-kulturowej Żydów, wpisuje się w metodologię hermneutyki mate-
rialnego a priori zainicjowaną przez wykładającego w Berlinie Wilhelma Diltheya, rozwi-
niętą przez Maksa Schelera, a zastosowaną przez Wernera Sombarta i Maksa Webera.

13 M. Scheler, Vom Ewigen im Menschen, Bern 1954, s. 198.
14 M. Scheler, Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. Neuer Versuch einer Grundlegung 

eines ethischen Personalismus, Bern 1966, s. 21.
15 M. Scheler, Vom Ewigen im Menschen, op. cit., s. 202.
16 Ibidem, s. 203–204.
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We wszystkich sprawach

 pamiętaj o rzeczach ostatecznych,

a nigdy nie zgrzeszysz.

Mądrość Syracha, 7.36

Choć w Polsce mówi się o tym dość rzadko, a szerszy – to znaczy nie tylko 
wąsko profesjonalny – dostęp do bardziej ambitnej, „niesystemowej” teorii 
oraz opinii jest ograniczony i raczej trudny1, z uwagi na zaostrzające się kry-
zysy i inne problemy globalnej współczesności mamy obecnie do czynienia 
z czymś w rodzaju renesansu myśli krytycznej. Jednym z ważnych zjawisk 
tej krytycznej fali jest powrót popularności Karola Marksa i jego dzieła2. 
W przedstawionym szkicu spróbujemy odpowiedzieć na pytanie o przyczyny 
tego nowego zainteresowania i popularności, co – siłą rzeczy – prowadzi roz-
ważania także w kierunku bardziej ogólnym, w stronę nieodparcie pociągającej 
dla filozofii refleksji nad kondycją społeczną i kulturową współczesnego świata.

Wraz z powrotem klasycznej koncepcji – w nowych często ujęciach i interpreta-
cjach – powracają także różnego rodzaju krytyki i kontrowersje. Jeden z bardziej 

1 Problematyka ta „znika” z publicznego dyskursu w sposób jakby naturalny, co oznacza nie 
tyle brak określonej polityki kulturalno-edukacyjnej państwa, ile jej określoną, bynajmniej nie 
krytyczną czy intelektualną orientację. Dobrym przykładem może być tu przekształcenie w nie-
dawnym okresie tygodnika „Forum”, stanowiącego wcześniej źródło wiedzy o życiu umysłowym 
świata nie tylko zachodniego, w obficie ilustrowany dwutygodnik poświęcony ciekawostkom 
polityczno-obyczajowym lub likwidacja działów i półek poświęconych filozofii oraz naukom 
społecznym w salonach Empiku i pozostałych, nielicznych księgarniach. O słabości tej świadczy 
także skromny odzew na okrzykniętą najważniejszą książką ostatniego dziesięciolecia pracę 
Th. Picketty, Capital in the Twenty-First Century z 2013 roku, poświęconą nierównościom ekono-
micznym i społecznym.

2 „Sprzedaż Kapitału, sztandarowego dzieła ekonomii politycznej Marksa, od 2008 roku cały czas 
rośnie, podobnie zresztą, jak Manifestu komunistycznego i Wprowadzenia do krytyki ekonomii 
politycznej” – stwierdził w przedrukowanym w starym „Forum” artykule z „The Guardian” Stuart 
Jeffries [Rewolucja z długą brodą. Kryzys żyje i myśl Marksa też, „Forum” 35 (2453), 27.08–2.09.2012]. 
W tymże artykule zamieszczono okładki prac Eagletona i Žižka z komentarzem: „Terry Eagleton 
i Slavoj Žižek tłumaczą Marksa na język obecnego kryzysu”.

Marks i kwestia 
eschatologii

Ewa Kochan



poważnych zarzutów stawianych Marksowi i w przeszłości, i obecnie jest oparty 
na przekonaniu, że koncepcję tę zasadnie podzielić można na dwie części –  
pisową i normatywną (utopijną). Już pod koniec lat czterdziestych Stanisław 
Ossowski wyróżnił dwie funkcje marksizmu: religijną i naukową, oraz zalecił ścisły 
ich rozdział3. Część opisowa, rekonstruująca mechanizmy gospodarki towaro-
wej, wydaje się łatwiejsza do zaakceptowania przez krytyków. Teoria walki klas 
stanowiąca jakby łącznik pomiędzy opisem a wizją uznawana jest przez krytykę 
najczęściej za koncepcję historycznie przebrzmiałą. Obecnie podziały klasowe 
wraz z wynikającą z nich nieuchronną walką miałyby zanikać, społeczne różnice 
zaś miałyby manifestować się w formach religijnych, etnicznych, „kulturowych” 
czy wręcz „psychologicznych”. Jeśli zaś chodzi o cel – wizję przyszłości, czyli ideał 
socjalizmu bądź komunizmu – to uznawany jest on przez krytyków zasadniczo 
za utopię, za projekt niemożliwy do spełnienia, z rozmaitych zresztą przyczyn. 
Temu normatywnemu, utopijnemu projektowi przypisuje się charakter właśnie 
eschatologiczny, co w zasadniczy sposób stanowić miałoby o jego dyskredytacji. 
Zakłada się tu, że myśl współczesna, a także kultura w ogóle, odwróciła się od 
„eschatologii” i porzuciła takie myślenie jako „nienaukowe”, praktycznie niesku-
teczne, a nawet szkodliwe. Pogląd ten wyznają nie tylko ogłaszający kres wszelkiej 
„metafizyki” teoretycy ponowoczesności, ale także ich ideowi przeciwnicy. Czy 
jest faktycznie tak, jak głoszą, a jeśli nawet, czy jest to słuszne i dobre? Próba 
odpowiedzi na to pytanie (niemodne i „metafizyczne”) rozpocząć się powinna 
od bliższego przyjrzenia się samej eschatologii. 

Eschatologia, rozumiana jako nauka o rzeczach ostatnich, byłaby więc refleksją 
nad ostatecznym celem człowieka, ludzkości, świata. Rozważania o sprawach 
ostatecznych to jednak nie tylko myślenie o „końcu wszystkich rzeczy”, ale także, 
lub obecnie przede wszystkim, o powołaniu, przeznaczeniu człowieka (i świata), 
o nadrzędnych celach jego istnienia i działania. Samo pojęcie weszło do użytku 
dopiero w czasach nowożytnych, źródła podają, że użył go siedemnastowieczny 
teolog niemiecki Abraham Calov4, upowszechniło się w chrześcijańskiej teologii 
dwa stulecia później. Jednakże problematyka jest charakterystyczna i typowa 
dla całej kultury hellenistycznej i wczesnego chrześcijaństwa, które rozwija się 
właśnie w „atmosferze eschatologicznej”. Atmosferę tę tworzą żywotne problemy, 
pytania i symbole, takie jak kwestia końca świata, z którą powiązana jest sprawa 
paruzji i zmartwychwstania, problem sądu, kary i nagrody wiecznej, co łącznie 
rzutuje na opis i ocenę ówczesnej – dramatycznej – rzeczywistości5. 

Myślenie takie posiada także źródła i podstawy intelektualne – filozoficzne i re-
ligijne. Wskazać tu można przede wszystkim na filozofię pitagorejsko-platońską. 
Powszechnie w tym czasie znana jest rola i wpływy platonizmu, z jego podziałem 
świata na sferę idealną i sferę doświadczenia, gdzie tylko to, co idealne – a zatem 

3 Por. S. Ossowski, Doktryna marksistowska na tle dzisiejszej epoki, „Myśl Współczesna” 1947, nr 12; 
idem, Teoretyczne zadania marksizmu. Szkic programu, „Myśl Współczesna” 1948, nr 1.

4 Abraham Calov (1612–1686), urodzony w Morągu luterański teolog, przeciwnik kalwinizmu 
i socynianizmu, był autorem dzieła Eschatologia sacra.

5 Atmosfera taka kształtuje się w niezwykłych warunkach. W czasach upadku starożytnego świata 
ginącego w pożodze wznieconej przez barbarzyńców, do ugaszenia której nie był już świat ten 
zdolny. Daniel Rops niezwykle sugestywnie maluje obraz oblężenia Hippony: „Wszystko razem 
tworzyło obraz rozpaczy i przygnębienia. Od zachodu na wschód, szukając coraz bardziej wąt-
pliwego schronienia, tłumy uciekały w nieładzie z miasta do miasta. Niczym jeźdźców Apokalipsy 
oczekiwano wszędzie pojawienia się dzikich w swym rozpasaniu, rudych żołnierzy Genzeryka. 
Rzymska Afryka była wydana na pastwę strachu”. D. Rops, Kościół wczesnego średniowiecza, 
Warszawa 1969, s. 5.
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dusze w interpretacji starożytnego chrześcijaństwa – jest wieczne i doskonałe. 
Hellenistyczna wersja platonizmu eksponuje wątek, w którym byty czasowo od-
padłe od boskiego źródła po przezwyciężeniu „materialnych obciążeń” powracają 
do boskiego Absolutu. W tradycji wczesnego chrześcijaństwa, a także później, 
problem ten – tak zwana kwestia apokastazy – wywołuje gorące spory. Pamiętać 
także należy, że obok schematu „wiecznego”, w kulturze greckiej zawiera się 
także schemat „agonistyczny”, mówiąc inaczej – dynamiczny, schemat opozycji, 
walki, sporu i rywalizacji. Uwzględnienie tej „drugiej strony” greckiego myślenia 
ułatwia zrozumienie ówczesnej myśli (i kultury), dla której cel ostateczny to wła-
śnie cel walki, która toczy się zarówno w przestrzeni zewnętrznej – światowej, 
jak i wewnętrznej – psychologicznej.

Starożytne chrześcijaństwo nawiązuje jednak nie tylko do filozofii greckiej czy 
rzymskiej. Nie mniej istotne są dlań źródła żydowskie. Czy zatem perspektywa 
eschatologiczna „przyświeca” także kulturze żydowskiej? Otóż wydaje się, że tezy 
tej można by bronić z pewnym trudem. Zacząć należałoby od tego, że pozostają 
zasadniczo nierozstrzygnięte dyskusje, czy w myśli żydowskiej istnieje stały po-
dział na duszę i ciało, a co ważniejsze, czy ma on istotne dla myśli tej znaczenie. 
I czy dopuszcza ona w ogóle życie po śmierci i w jakiej formie, a także wieczną karę 
bądź nagrodę. W kwestiach tych brak jednoznacznej wykładni6. Bezdyskusyjne 
pozostaje natomiast to, że kultura żydowska i judaizm skupiają się raczej na do-
czesności, na działaniu. Podstawowy jest więc doczesny i praktyczny wymiar życia. 
Jako charakterystyczny wyraz i przykład takiej postawy służyć może przesłanie 
święta Jom Kippur. To jedno z najważniejszych w żydowskiej tradycji święto sądu, 
oczyszczenia z grzechów, pojednania i wybaczenia, w którym zapadają także 
wyroki na nadchodzący rok. Istotne jest, że zarówno czas – ów rok właśnie –  
jak i oczyszczenie oraz wybaczenie rozumiane są konkretnie, praktycznie. 
Dotyczą ludzkiego życia i ludzkich spraw. Ostateczny cel człowieka mieści 
się zatem w świecie, nie zaś poza światem, stanowi „część” świata, nie jego 
przeciwieństwo. Podobnie przedstawiają także „rzeczy ostateczne” te dok-
tryny religijne, które wprost nawiązują do Starego Testamentu. 

Wskazywaliśmy, że myślenie eschatologiczne charakteryzuje kulturę póź-
nej starożytności, nie oznacza to jednak, że później „sądna” atmosfera rozwiała się 
całkowicie, a problematyka „spraw ostatecznych” zupełnie przepadła. W czasach 
nowożytnych idee eschatologiczne ulegają przeobrażeniom, schodząc, wedle 
znanego schematu Maxa Webera, „wraz z bogami z nieba na ziemię” w wielkim 
procesie nowoczesnej racjonalizacji. Choć słabną wizje końca świata, powraca-
jące od czasu do czasu w warunkach zagrożenia, kształtuje się nowa eschato-
logia – eschatologia „doczesna”, stanowiąca ważny element, a nawet podstawę 
nowożytnego dyskursu. 

W sławnej pracy Kondycja ponowoczesna Jean-François Lyotard myślenie 
takie określa mianem Wielkiej Narracji nowoczesności, której istotę stanowi 
(w najbardziej spektakularnej, francuskiej formie) postulat i projekt ostatecznej 
emancypacji ludu (człowieka)7. Narracja ta powstaje w nowych już warunkach, 
w czasach panowania Rozumu, gdy „zbawczą” rolę przypisuje się rozkwitającej 
nauce i technice. Ta wielka narracja to, mówiąc inaczej, spojrzenie na rzeczywistość 
społeczną, ale także indywidualne ludzkie losy z punktu widzenia celu, ideału, 
w jakimś sensie także przeznaczenia społeczeństwa i człowieka. Przeznaczeniem 

6 Por. Zarys dziejów religii, red. J. Keller, Warszawa 1988, s. 570 i n.; W. Tyloch, Judaizm, Warszawa 
1987, s. 284 i n.

7 Por. J.-F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna, Warszawa 1997, s. 19 i n.



tym jest oświeceniowe szczęście oznaczające powrót do prawdziwej natury, 
a jednocześnie zbudowanie społeczeństwa wolnego, równego i opartego na 
braterstwie. Jest to opowieść lub raczej schemat opowieści pełen nadziei i wiary 
w postęp całej ludzkiej wspólnoty na pewno tu, a jeśli nie teraz, to w nieodległej 
przyszłości. Dobrym przykładem takiej konkretnej nadziei jest socjalizm utopijny, 
który wyznacza często wzruszająco krótki czas na dokonanie się ostatecznego 
przeistoczenia świata. Robert Owen zakładał, że przekształcenie to dokona się 
w ciągu 10 lat w skali całego globu, z tym że w Europie i Ameryce wystarczy 
połowa tego czasu8.

Teoretycy społeczni krytycznie nastawieni do oświecenia i jego dziedzictwa 
często uznają, że to „odczarowanie świata” pociągać musi za sobą zgubne na-
stępstwa. Wyniesiony na piedestał Rozum, Człowiek i tym podobne muszą nie-
uchronnie zinstrumentalizować się czy zdemoralizować. Prymat nauki i techniki 
skutkujący upowszechnieniem się charakterystyk ilościowych i technicznych 
sprawi, że techniczne opanowanie świata stanie się celem samym w sobie, a na-
uka zdradzi swe powołanie i straci emancypacyjny sens. Przyznać zresztą należy, 
że współczesność obfituje w dowody uzasadniające podobny pesymizm. Samo 
rozumowanie wydaje się jednak nieprzekonujące, zarówno z filozoficznego, jak 
i historycznego powodu. Najkrócej rzecz biorąc, winą za dwudziestowieczne 
ludobójstwo obarczyć można skutecznie nie tyle oświecenie, ile jego zdradę czy 
wynaturzenie. Oczywiście, pamiętać należy również o ludobójstwach z przeszłości 
dokonywanych środkami „przedtechnicznymi” – nowoczesność nie ma, niestety, 
monopolu w tej smutnej dziedzinie. Także sama nauka – to znaczy przynajmniej 
niektórzy uczeni i filozofowie – świadoma była swych ograniczeń oraz niebez-
pieczeństw i w społecznej etyce bądź aksjologii upatrywała swoistej instrukcji 
obsługi Rozumu. Przykładem może być tu hasło prymatu rozumu praktycznego 
nad teoretycznym u Kanta czy ogólnie nawiązująca doń koncepcja nauk huma-
nistycznych Diltheya. Nauki te, twierdzi filozof, dopełniające i niejako wieńczące 
ludzki horyzont poznawczy wraz z innymi formami kultury pełnić winny rolę 
światopoglądową, która polegać miałaby na zdolności do określania – znaczenia, 
miejsca i roli przeszłości, oceny przedmiotów i osób oraz poglądów na temat 
ideału, celu, dobra najwyższego i sposobów jego realizacji. 

Nowoczesność pozostawia nam więc w spadku świecką, społeczną, doczesną 
eschatologię stanowiącą ideał społeczny i „imperatyw praktyczny”, bez którego 
niemożliwa jest kultura. Ideał „królestwa bożego na ziemi”, które urzeczywist-
nić się może jedynie w wyniku ludzkich starań, działania i walki. Myślenie takie 
i postawa byłyby jednak niemożliwe bez swych starożytnych korzeni, zarówno 
filozoficznych, jak i religijnych. Dziedzictwo starożytności to przede wszystkim 
swoisty uniwersalizm etyczny i dziejowy, połączenie wymiaru subiektywnego 
i obiektywnego oraz – choć tu zaznaczą się różnice i trudno o uogólnienia – po-
tencjał zawarty w agonistycznym i praktycznym podejściu do świata.  

W kolejnym punkcie naszych rozważań spróbujemy „przymierzyć” koncepcję 
Marksa do naszkicowanego wyżej schematu nowego myślenia eschatologicznego, 
co jednocześnie pozwoli zająć stanowisko w kwestii utopijnego, eschatologicz-
nego charakteru marksizmu.

W teorii społecznej Marksa wyróżnia się zazwyczaj dwa lub trzy schematy teo-
retyczne powiązane z przynajmniej dwoma etapami rozwoju w twórczości autora 

8 Por. R. Owen, Rewolucja w umysłach, czyli o zbliżającym się przejściu od nierozumnego do rozumnego 
ustroju, w: idem, Wybór pism, Warszawa 1959, s. 448.
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Kapitału. Pierwszy, odpowiadający także pierwszemu okresowi, to model teorii 
alienacji. Zgodnie z tą koncepcją człowiek będący społeczną istotą pracującą –  
charakterystyka ta jest fundamentalna – znajduje się w kapitalizmie w sytuacji 
nieuchronnego zniewolenia. 

Praca, której produkt nie należy do twórcy bądź z którego twórca nie może 
korzystać, wyobcowuje się, co oznacza, że dochodzi do ostatecznego „wyna-
turzenia”, zerwania człowieka z własną „istotą” czy „definicją”, do zanegowania 
przeznaczenia w negacji produktu pracy, samej pracy i człowieczeństwa. Dez-
alienacja jest możliwa w następstwie rewolucyjnego zerwania z kapitalizmem, 
w komunistycznej wspólnocie.

Przeznaczenie człowieka zawiera się tu zatem w jego „istocie”, naturze, definicji –  
wynika ze społecznego charakteru pracy. Emancypacja, wraz z emancypacyjną 
rolą proletariatu, byłaby zatem powrotem do tej natury czy definicji. Nietrudno 
dostrzec w takim myśleniu śladów koncepcji neoplatońskiej i późniejszej – oświe-
ceniowej. O różnicy stanowi częściowe przynajmniej uwolnienie bytu upadłego 
(wyalienowanego) od winy i kary, co jest możliwe z uwagi na ekonomiczną już 
i socjologiczną charakterystykę dziejowego podmiotu. Pojęcia religijne czy me-
tafizyczne zastępowane są, jak wskazywali ówcześni filozofowie, pozbawionymi 
mitologicznego dramatyzmu pojęciami naukowymi, wśród których szczególne 
znaczenie ma kategoria społeczeństwa i jego struktury.

Powszechnie znany jest krytyczny stosunek Marksa do własnej twórczości 
z okresu młodości, a szczególnie do filozofii alienacji. Zakwestionowana została 
przede wszystkim owa „istota człowieka”, natura czy definicja, która miałaby być 
pojęciem fałszywym, metafizycznym. Marks odrzucił istnienie czegoś takiego 
i w duchu prawdziwie dialektycznym podkreślał, że „istota” nie jest czymś 
założonym, lecz jest wytwarzana przez stosunki społeczne. Na temat mło-
domarksowskiej teorii napisano całe tomy. O jej znaczenie i stosunek do 
niej Marksa dojrzałego toczyły się wręcz „dziejowe” dyskusje9, i w ogóle 
cała sprawa stanowić może temat prawdziwej biblioteki. Na doraźny użytek 
zaryzykujemy tu stanowisko raczej umiarkowane (i bynajmniej nierzadkie) –  
krytyka samego Marksa jest oczywiście faktem, nie należy jednak rozumieć 
jej jako negacji czy odrzucenia filozoficznych oraz etycznych podstaw całej kon-
cepcji. Kwestionując emancypację jako powrót do prawdziwej natury, Marks 
przecież nie rezygnuje ani z koncepcji człowieka będącego społecznym wytwórcą, 
ani też nie odrzuca ideałów społecznej sprawiedliwości, choć nie ujmuje ich jako 
nadrzędnych mechanizmów rozwoju.

Drugi schemat marksowskiej teorii ukształtowany już w okresie „dojrzałym” 
to schemat społecznych formacji, czyli form społecznej produkcji i nadbudo-
wanych nad nimi form kultury, zwany też schematem rozwoju społecznego. 
W modelu tym rzeczywistość społeczna przekształca się oraz rozwija w sposób 
nieuchronny i obiektywny. Siły wytwórcze wyznaczają ekonomiczną strukturę 
społeczeństwa, a także określają nadbudowę prawną i polityczną oraz formy 
zbiorowej świadomości. Postępującemu rozwojowi sił wytwórczych towarzyszy 
ich uspołecznienie, co znaczy, że społeczna produkcja staje się coraz bardziej 
społeczna – zorganizowana, powiązana i uzależniona. Podobnie przeobraża 
się i uspołecznia nadbudowa. Proces ten ma charakter obiektywny w tym sensie,  

9 W Polsce dyskusja o teorii alienacji młodego Marksa, zainicjowana ukazaniem się książki Adama 
Schaffa Marksizm a jednostka ludzka, toczyła się w latach 1965–1967. Była to szeroka i bardzo 
burzliwa dyskusja w polskim marksizmie, polskiej humanistyce i myśli społecznej.



że zawiera się i wynika z koniecznych, historycznych relacji oraz konfliktów spo-
łecznych samego społecznego wytwarzania. Historia człowieka to dzieje takich 
relacji i konfliktów, to historia walki klasowej, jako że klasowy charakter mają 
dotychczasowe formacje społeczne (pomijając wyjściową fazę pierwotnej wspól-
noty). Ale jest to także historia uspołecznienia. Komunizm czy socjalizm, jako 
ostateczny cel społeczny, byłby więc tryumfem uspołecznienia nad konfliktem, 
byłby kresem nierówności, sprzeczności i walk klasowych.  

W teorii formacji społecznych Marks przedstawia dzieje jako porządek nie 
tylko sensowny, ale także celowy. Historiozofia posiada zatem charakter wyraźnie 
eschatologiczny. Cel ów ma znaczenie obiektywne, pamiętać wszak należy, że już 
w starożytności eschatologia przyjmuje „obiektywny” pogląd na dzieje. Cel jest 
także nieuchronny – i tu właśnie otwiera się niezmierzone wręcz pole dyskusji 
i krytyki. Zwolennicy i następcy Marksa spierali i nadal spierają się o to, w jakiej 
perspektywie, jakimi sposobami i siłami dokona się przejście do celu10. Sam cel –  
społeczeństwo przyszłości – określany był na różne sposoby i budził rozmaite 
kontrowersje, szczególnie po zwycięstwie rosyjskiej rewolucji. Z kolei krytycy 
odrzucali nie tylko model Marksa, ujmując dzieje zgodnie z jakimś wcześniejszym 
schematem (na przykład wedle kryteriów „poznawczych”), ale także rezygnowali 
z charakterystyki dziejów całościowej i „sensownej”, a już szczególnie odrzucali  
możliwość „naukowego” prognozowania przyszłości. W tym też kontekście, 
zwłaszcza że decydującą rolę w sporze pełnił świeży autorytet „nauki”, pojawia 
się oskarżenie o eschatologiczny (nienaukowy, metafizyczny czy wprost religijny) 
charakter projektu Marksa.

Drugi, dojrzały okres twórczości Marksa to ten, w którym teoretyk rzeczy-
wistość społeczną opisuje w kategoriach ideologii i walki klas. Jest to jakby 
„subiektywne” uzupełnienie obiektywnej charakterystyki teorii formacji. Mo-
del ów posiada jednak charakter autonomiczny, a można nawet przyjąć, że 
nadrzędny. Kwestia uniwersalnego porządku rozwoju znika tu z bezpośredniej 
perspektywy poznawczej, na plan pierwszy wysuwają się klasy społeczne i ich 
walka. Marks przyjmuje, że klasa panująca, dążąc do reprodukcji stanu posiadania 
i społecznej pozycji, formuje społeczeństwo za pomocą ideologii – fałszywej 
świadomości, w której interesy klasy panującej na różne sposoby przedstawiane 
są jako interes powszechny, nienaruszalny, naturalny, święty i tak dalej. Wśród 
upośledzonych i wykorzystywanych mas następuje odwracanie się od prawdy, 
poznanie bowiem zakorzenione jest zawsze w działaniu. Jeśli zatem prawda 
takiego skutecznego działania nie umożliwia, następuje masowy odwrót od 
prawdy i ucieczka w nie-prawdę, poszukiwanie pocieszenia w różnych formach 
i na różne sposoby. Jednak panowanie klasy dominującej nie jest nigdy pełne. 
Zawsze toczy się walka, podporządkowani i wyzyskiwani stawiają opór, który 
przybierać może formy bierne, nieświadome, dzikie, ale także w pełni świadome –  
polityczne, ideologiczne, kulturowe. Problematyka walki klas, a szczególnie ide-
ologii (i pochodna), stała się ulubionym przedmiotem rozważań teorii krytycznej 
dwudziestego stulecia, zwłaszcza w drugiej jego połowie. 

10 Nie wszyscy ówcześni marksiści uznawali nadejście socjalizmu za nieuchronne i konieczne. 
Ciekawe stanowisko zajmuje tu Ludwik Krzywicki, który zakładał, że socjalizm to jedna z możli-
wości organizacji gospodarczej i społecznej przyszłości. Inne możliwe formy to kooperatyzm czy 
„feudalizm przemysłowy”, który Krzywicki uważał za szczególnie szkodliwy dla mas robotniczych 
z uwagi na degenerujący i demobilizujący wpływ na jednostki. Zob. L. Krzywicki, Feudalizm 
przemysłowy, 1980, w: idem, Dzieła, t. 5, Warszawa 1962.
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Na pierwszy rzut oka widoczne jest, że schemat ten ma postać jakby najmniej 
eschatologiczną. Jak pisał sam Marks, komunizm czy socjalizm to już nie konkretny 
„czas”, ale stan, moment w walce klas. Można i należy jednak ów stan opisywać 
i oceniać – w każdym momencie jesteśmy przecież bliżej bądź dalej od celu. Muszą 
zatem istnieć poznawcze oraz etyczne narzędzia tego opisu i oceny. Narzędzia te 
z kolei w marksizmie mają charakter raczej stały – zasadniczą rolę pełni tu kryte-
rium uspołecznienia oraz jego etyczne ekwiwalenty – wartości sprawiedliwości 
i równości, pokonania wyzysku i ucisku, emancypacji ludu. W tle, jako ideał czy 
miara, „prześwieca” eschatologiczna wizja sprawiedliwej i równej wspólnoty. 
Jak istotną, wręcz fundamentalną, funkcję pełni to „zaplecze” w teorii walki klas 
i ideologii, przekonać się można, próbując z teorii tej usunąć opis, a zwłaszcza 
ocenę stanu w walce klas. Społeczny darwinizm – powiedzieliby jedni, czysty 
agon – inni. Na pewno jednak nie byłby to marksizm, żaden z marksizmów. 

W kolejnym i ostatnim już punkcie naszych rozważań spróbujemy odpowie-
dzieć na pytania postawione na wstępie. Po pierwsze, czy jest możliwe oddzie-
lenie Marksa naukowego od Marksa „religijnego”, eschatologicznego, utopijne-
go? Czy jest możliwe w teorii tej oddzielenie opisu od wartościowania i normy? 
Otóż w naszym przekonaniu nie jest to możliwe, a nawet gdyby było, choćby 
częściowo, to z istotną dla teorii tej (i jej konsekwencji) szkodą. Nie jest możli-
we, albowiem żadnego z marksowskich paradygmatów nie można „oddzielić” 
od „myślenia o rzeczach ostatecznych”, choć różne jest ich rozumienie i różne 
miejsce w systemie. W pierwszym schemacie – w filozoficznej teorii alienacji – 
myślenie to nawiązuje do neoplatońskiej i oświeceniowej idei powrotu do źródła 
czy prawdziwej natury, w której zawiera się przeznaczenie człowieka i świata. 
W drugim schemacie – obiektywnym – emancypacja to wynik ekonomicznej 
konieczności. Przeznaczenie człowieka urzeczywistnia się niejako „samo”, ale 
schemat ten stanowi swego rodzaju ramy dla trzeciego modelu – walki klas 
i ideologii. Model ten ma charakter najbardziej „żydowski”, o ile o pierwszym 
powiedzieć można, że jest „grecki”, a o drugim, że stanowi przekształcenie 
i angielską konkretyzację niemieckiego ducha. Mówiąc „żydowski”, mamy na 
myśli sens i wymiar praktyczny teorii walki klas i ideologii, przezwyciężenie 
myślenia metafizycznego w tym znaczeniu, że „sprawy ostateczne” służą jako 
miara, narzędzie opisu i oceny tego, co jest, innymi słowy – ludzkiego działania 
zarówno w wymiarze zbiorowym, jak i jednostkowym, osobistym. Istnieją także 
wskazywane już związki pomiędzy poszczególnymi modelami. Ten pierwszy – 
„grecki” (choć zapewne lepiej byłoby mówić o nim „hellenistyczny” lub podobnie, 
sprawę nazewnictwa traktujemy tu jednak raczej anegdotycznie czy metafo-
rycznie, co z jednej strony oznacza świadome odwołanie się do powszechnie 
znanej historycznej tradycji, a z drugiej – przekonanie, że samo „imię” nie jest aż 
tak istotne i trudno byłoby tu o jakieś ścisłe, jednoznaczne dystynkcje) stanowi 
punkt wyjścia, niejako zagadnienie, czy postawienie problemu, który może zostać 
rozwiązany dopiero po „przezwyciężeniu” sposobu, w jaki został sformułowany. 
Rozwiązanie sprawy, a raczej jej rozwiązywanie doprowadza do ukonstytuowania 
pozostałych – powiązanych ze sobą sposobów opisu rzeczywistości społecznej –  
obiektywnego, „angielsko-niemieckiego” i „subiektywnego”, „żydowskiego”.

Jak już wyżej wzmiankowaliśmy, możliwe jest wyrywkowe, cząstkowe wyko-
rzystywanie Marksa, podobnie zresztą, jak innych teorii i twórców. Jest to w jakiś 
sposób proces nieuchronny, analogiczny do nowych interpretacji starych idei 
i koncepcji. Jeśli jednak mają one zachowywać jakąś specyfikę, jakąś elementarną 



integralność, jeśli musi być coś wyłącznie „platońskiego” w Platonie, to o specyfice 
Marksa, w naszym przekonaniu, stanowi właśnie „powiązanie ziemi z niebem”, to 
znaczy stworzenie teorii dysponującej skutecznymi narzędziami do opisu gospo-
darki i społeczeństwa w ich dynamice, kryzysach i przeobrażeniach w połączeniu 
z odpowiedzią na pytania: o co w tym wszystkim chodzi, co to znaczy posiadać 
wartość, do czego warto dążyć, kim jesteśmy, skąd przychodzimy i – co może 
najważniejsze – dokąd zmierzamy oraz powinniśmy zmierzać. We wszystkich 
sprawach pamiętaj o rzeczach ostatecznych, a może nie zbłądzisz! Wydaje się 
także, że to powiązanie ziemi i „nieba” jest tak pociągające dla współczesnych, 
zwłaszcza ludzi młodych, badaczy, obserwatorów i krytyków współczesnego 
świata, w którym jeszcze niedawno ogłoszono „koniec historii”, a który od tego 
czasu, jakby na zamówienie krytyków, zaczął chwiać się i załamywać w swych 
najtrwalszych, uznawanych za wieczne, podstawach.

Po drugie, czy rzeczywiście myśl współczesna i kultura odwróciły się od „escha-
tologii” i odrzuciły myślenie o „sprawach ostatecznych” jako „nienaukowe”, nie-
skuteczne i szkodliwe? I jeśli tak, to czy jest to słuszne i dobre? Odpowiedzi 
na pierwszą część pytania udzielił cytowany już Lyotard, stwierdzając, nie bez 
pewnego żalu, uwiąd i obumarcie starych paradygmatów – opowieści o eman-
cypacji ludu czy metafizyki sensu. Oznacza to zrzeczenie się humanistyki i nauk 
społecznych rozważania o świecie w kategoriach jakichkolwiek całości czy celu. 
Oznacza także utratę nawet potencjalnej kontroli nad „instrumentalnym rozu-
mem” nauk przyrodniczych i techniki, rzeczywista kontrola bowiem nie jest spra-
wą teoretycznych deklaracji, lecz politycznej i społecznej praktyki. W tym sensie 
postmodernizm byłby dopełnieniem i zakończeniem pozytywistycznego planu 
„odideologizowania nauki”, z tym że w drugim, postmodernistycznym kroku „od-
ideologizowała się” sama ideologia. Cóż zatem pozostało? Mówiąc metaforycznie, 
gdy opadły popioły po prawdziwych i sztucznych ogniach postmodernistycznej 
manifestacji, z mgły wyłoniło się pogorzelisko idei. Bezpośrednie reakcje, jak to 
na pogorzelisku, koncentrowały się na samym przetrwaniu, ograniczały do spraw 
najprostszych i najprostszych poznawczych funkcji. Wielkie narracje zastąpione 
zatem zostały przez poznawcze programy, które określić można mianem ewen-
tystycznych. Ewentyzm taki zakłada, że świat złożony jest ze zdarzeń. Zdarzenia 
te posiadają jednak charakter izolowany, niezależny11, świat z nich złożony jest 
po prostu „ciągiem wrażeń i spostrzeżeń” – nie bez przyczyny powszechna jest 
„psychologiczna” orientacja w naukach społecznych i humanistyce. Tak jak to 
szyderczo w wierszu Mieszkańcy wyraził Julian Tuwim: „A patrząc widzą wszystko 
o d d z i e l n i e / Że dom... że Stasiek... że koń... że drzewo...”.

W nękanym rozmaitymi konfliktami współczesnym świecie postawa taka ma 
charakterystyczne skutki zarówno poznawcze, jak i społeczne czy polityczne. 
W przypadku konfliktu powstaje bowiem nieuchronnie pytanie nie tyle, o co 
chodzi i dlaczego, ile komu sekundować? Podejście czysto opisowe – czysta ago-
nistyka – nie wydaje się zatem wystarczać nie tylko obserwatorom i uczestnikom, 
ale także samym teoretykom. I tu, z uwagi na zrzeczenie się ewentystycznej nauki 
prawa do oceny, upatrywać można przyczyn renesansu rozmaitych „przedkry-
tycznych”, przednowoczesnych i przedracjonalnych koncepcji identyfikacji czy 
legitymizacji, takich jak „rasowa” czy „narodowa”. Takie podejście nie zadowala 

11 Związek takiej postawy z określanym jako ewentyzm stanowiskiem filozoficznym Bertranda Rus-
sella, a także Zdzisława Augustynka wydaje się dość słaby. Ewentyzm filozoficzny – najogólniej 
rzecz biorąc – przyjmuje, że istnieją tylko zdarzenia, nie zaś rzeczy czy stany rzeczy. Zdarzenia 
jednak tworzą swoiste uporządkowane struktury, aż do całościowego obrazu świata włącznie.
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myśli krytycznej, stąd próby powrotu do „zdekonstruowanych” teorii i idei, stąd 
ich „drugie życie”. 

Odrębną, aczkolwiek bynajmniej niebłahą sprawą jest to, dlaczego się tak stało. 
Dlaczego perspektywa eschatologiczna została porzucona czy zatracona? W tej 
kwestii nie tylko Marks i jego następcy mieliby i mają swoje zdanie. Ze względu 
na to, że najprawdopodobniej bez światopoglądu, ideologii, eschatologii kultura 
obejść się nie może, i to pytanie nie jest sprawą wyłącznie teoretyków. Wskazują na 
to gorące spory, konflikty i podziały współczesnego świata. Filozofia tradycyjnie 
wierzy, że w sporach takich może zająć rolę mediatora czy arbitra, a przez rozja-
śnianie pojęć i poglądów przyczynić się do ich rozstrzygania. Stanowisko takie 
uznać wypada jednak za raczej nieskromne, na co wskazują liczne doświadczenia 
historyczne. Samo rozjaśnianie pojęć i poglądów pozostaje jednak zadaniem 
sensownym i potrzebnym, choć rozumieć można je na różne sposoby. Jednym 
z tych sposobów – dziś być może szczególnie ważnym – jest „podejście escha-
tologiczne” odwołujące się do powołania, przeznaczenia człowieka (i świata), do 
nadrzędnych celów jego istnienia i działania.

 Marx and the problem of eschatology

The main subject of this paper is the problem of the critical theory and the need for in 

the modern culture. This need for critical theory – in author’s views – comes from lack of 

the „eschatologic perspective”. It is in context that article considers Marx’s theory and its 

contemporary role.  

Translated by Ewa Kochan
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Filozofia pieniądza – mimo swego tytułu, wskazującego na pewien wyróżniony, 
choć zarazem fundamentalny fenomen, jakim jest pieniądz – to sześćsetstronico-
wa praca Simmla, która stanowi wprowadzenie do jego filozofii kultury. Jest tak 
z uwagi na dokonujący się nie tylko w jego dziełach „zwrot kulturologiczny”1, 
który powodował, że filozofia kultury z jednej z subdyscyplin stawała się przy-
słowiową „filozofią pierwszą”. Moje uwagi dotyczące okoliczności powstania, za-
wartości oraz rangi (tu także oddziaływania) podzielę na kilka części. Rozpocznę 
od zarysowania kontekstu pojawienia się Filozofii pieniądza, by następnie 
przejść do odsłonięcia jej struktury oraz głównych tez. Podsumowaniem 
będzie wskazanie na recepcję tej pracy2. 

Georg Simmel urodził się w 1858 roku w Berlinie, w kupieckiej rodzinie 
niemieckiej żydowskiego pochodzenia, która ma swoje korzenie we Wro-
cławiu. Ojciec Simmla w młodości przeszedł na katolicyzm, matka zaś – na 
protestantyzm. Georg wychowywany był wedle wyznania matki. Studiował 
w Berlinie, u wybitnych przedstawicieli ówczesnej humanistyki, takich jak histo-
rycy Theodor Mommsen i Johann Gustav Bernhard Droysen czy filozof Karl Zeller. 
Był wszechstronnie uzdolniony, ale pewne cechy charakterologiczne – śmiałość 
intelektualna i nieliczenie się z autorytetami – już na początku jego akademickiej 
kariery spowodowały problemy, które mogły ją zahamować. Z najwyższym tru-
dem, za drugim razem obronił dysertację doktorską poświeconą pojęciu materii 
w filozofii Kanta. W trakcie kolokwium habilitacyjnego natomiast zaatakował 
koncepcję Zellera, który zasiadał w komisji. Skończyło się to negatywnym gło-
sowaniem Rady Wydziału po wykładzie habilitacyjnym. Na szczęście pozwolono 
mu przygotować nowy wykład, przyjęty życzliwej.  

Tego rodzaju „przygody” spowodowały, że profesurę nadzwyczajną otrzy-
mał dopiero w 1901 roku, po 17 latach „docentury prywatnej”. Podstawą do 
jej przyznania było ukazanie się Filozofii pieniądza. „Prawdziwą” profesurę (to 
znaczy zwyczajną, wiążącą się z otrzymaniem katedry) otrzymał na cztery lata 

1 Zwany również hermeneutycznym. Do jego głównych przedstawicieli zaliczyć można – obok 
Simmla – Ernsta Cassirera, Wilhelma Diltheya i Floriana Znanieckiego.

2 Oryginalny tytuł dzieła brzmi Philosophie des Geldes; przekładu całości na język polski dokonał 
niżej podpisany. Pierwsze wydanie ukazało się w 1997 roku w poznańskim wydawnictwie 
Humaniora, drugie – w 2012 roku w warszawskim wydawnictwie Aletheia.

Pieniądz w filozoficznym 
ujęciu Georga Simmla 

Andrzej Przyłębski



przed śmiercią, co wiązało się niewątpliwie z kłopotliwymi dlań przenosinami 
ze stołecznego, tętniącego życiem Berlina do peryferyjnego Strassburga, miasta 
raz francuskiego, innym razem – niemieckiego. W tym mieście kończy swe życie 
w 1918 roku, umierając na raka wątroby. W Berlinie był zjawiskiem, w Strassburgu 
zalśnić nie był w stanie, głównie z powodu ówczesnej sytuacji, którą wyznaczały 
działania wojenne. Był to wszak czas pierwszej wojny światowej. To, kim nawet 
na tle takich berlińskich znakomitości, jak Dilthey czy Cassirer, był Georg Simmel, 
pięknie opisuje, w chwili rozstania Simmla z tym miastem, Emil Ludwig, jeden 
ze słuchaczy jego wykładów.

To, że Simmel opuszcza uniwersytet, na którym działał trzydzieści lat, oznacza stratę nie 
tylko dla tej uczelni, lecz także dla niego samego. Seminarium tak osobiste, jak to, które 
prowadził Simmel, ma swą publiczność tak jak teatr. A wiadomo – publiczność rzadko 
idzie za cenionym przez siebie dyrektorem do nowo założonego przezeń teatru. Czuje 
się bowiem związana ze starym. Seminarium Simmla stało się w ostatnich dwudziestu 
latach berlińska tradycją. Tradycją strasburską nie stanie się nigdy3.

Na to, jaką siłę przyciągania miały jego wykłady, pokazuje liczba ich słucha-
czy – w semestrze zimowym 1894 roku na jego wykład zapisało się 269 studen-
tów. To Simmel był nowym Heglem – myślicielem ściągającym do stołecznego 
miasta tłumy, także studentów z zagranicy. Przyciągał ich nie tylko skalą swych 
naukowych zainteresowań, podejmowanych zagadnień, oryginalnością pre-
zentowanych wyników, ale także sposobem myślenia i wykładania. Wskazać tu 
można na anty-idealistyczne nastawienie jego filozofii, wrogie dotychczasowej 
tradycji, na jej „przyziemność”, to znaczy nakierowanie na fenomeny związane 
z naszym codziennych doświadczaniem rzeczywistości, na szukanie analogii i na 
ich podstawie budowanie ogólnych wniosków. Styl jego badań i ich prezentacji, 
który tak fascynował studentów, budził niechęć, a nawet wrogość kadry akade-
mickiej, przywykłej do innego stylu obecności akademika w sferze publicznej. To 
nastawienie widać w opinii berlińskiego historyka, profesora Dietricha Schaefera, 
sporządzonej na prośbę Uniwersytetu w Heidelbergu, w którym Simmel ubiegał 
się o katedrę, także w 1914 roku: 

Nie sądzę... by można było wzmocnić Heidelberg, stwarzając poglądom na świat i życie, 
reprezentowanym przez Simmla, tak przecież odstającym od naszej niemieckiej, chrze-
ścijańsko-klasycznej kultury (Bildung), jeszcze większą przestrzeń do oddziaływani, którą 
i bez tego mają...4. 

Tak skrajny pogląd na dorobek i uzdolnienia Simmla nie był, być może, po-
wszechny, ostrość tej opinii ma jednak swą wymowę. Pokazuje też siłę ówcze-
snego antysemityzmu w kręgach uniwersyteckich, która Hermanna Cohena, 
jednego z najwybitniejszych filozofów tamtych czasów, koryfeusza neokantyzmu 
marburskiego5, skłoniła do porzucenia swej katedry oraz oddania się badaniom 

3 Cyt. za: Buch des Dankes an Georg Simmel. Briefe, Erinnerungen, Bibliographie, red. K. Gassen,  
M. Landmann, Berlin 1958, s. 16, w przekładzie własnym, zamieszczonym w: A. Przyłębski, 
Posłowie, w: G. Simmel, Filozofia pieniądza, tłum. A. Przyłębski, Poznań 1997, s. 491.

4 A. Przyłębski, Posłowie, op. cit., s. 490. Dodać trzeba, że szanse Simmla nie wyglądały źle, bowiem 
znał dobrze filozofów heidelberskich (takich jak Windelband, Rickert czy Lukács), którzy go cenili.

5 Pod jego kierunkiem studiował m.in. Władysław Tatarkiewicz.
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religioznawczym i historiozoficznym dotyczącym społeczności i kultury żydow-
skiej, z której się wywodził.

Filozofia pieniądza – kontekst powstania
Filozofia pieniądza była czwartą monografią napisaną przez Georga Simmla. 

Poprzedzało ją siedem szczegółowych studiów dotyczących kwestii związanych 
z funkcjonowaniem pieniądza, w którym odkrył najważniejszy fenomen wyzna-
czający świat nowoczesny. Studia te podejmowały problematykę psychologicz-
nych, socjologicznych, kulturowych konsekwencji upowszechnienia się gospo-
darki pieniężnej. Simmel prezentował je na seminariach, doprowadzając przez 
analizę filozoficzną do ogólnych wniosków, obejmujących istnienie współczesnej 
mu kultury jako pewnej materialno-duchowej całości. I mimo że po ogłoszeniu 
Filozofii pieniądza Simmel opublikował jeszcze kila doniosłych prac – wystarczy 
wspomnieć Socjologię (1908) czy przetłumaczoną niedawno na polski Filozofię 
życia (1918)6 – właśnie to dzieło uważał za swe najwybitniejsze osiągnięcie. Swo-
istym paradoksem, wynikłym z „ducha naszych czasów”, jest to, że dziś ceniony  
jest bardziej jako autor błyskotliwych esejów na temat mody, sztuki, moralności 
czy towarzyskości, a mniej za to systematyczne, obszerne opracowanie.

Powiązanie już w tytule pieniądza i filozofii było nie tylko niezwykle orygi-
nalne, lecz także kontrowersyjne. Tym bardziej że zamiarem Simmla nie była 
rezygnacja z filozofii (w klasycznym jej rozumieniu) na rzecz ekonomii (myślenia 
rzeczywistości z perspektywy ekonomicznej), jak było to w przypadku Marksa. 
Nawet kolegom Simmla oparcie analizy rzeczywistości na czymś tak przyziemnym 
i partykularnym, osadzonym w jednej sferze bytu, było trudne do przyjęcia. Lecz 
on był innego zdania. Jak pisałem w Posłowiu do polskiego wydania Filozofii 
pieniądza: „Pieniądz był dlań soczewką, w której skupiają się najistotniejsze 
procesy życia społecznego, od czasów najdawniejszych do współczesnych”. 
Pojawienie się pieniądza na arenie dziejów oraz błyskotliwy rozwój jego 
form odzwierciedla „przemiany podstawowej interakcji społecznej, jaką jest 
wymiana, pierwotniejsza dla Simmla od produkcji”. Ocena drobiazgowego, 
opartego na niezwykłej erudycji i logicznych umiejętnościach  przeanali-
zowania funkcjonowania pieniądza, jego roli, psychologicznych i socjologicz-
nych uwarunkowań oraz wpływu na formy ludzkiego bycia-w-świecie, prowadzi  
do wniosku, że „dzieło Simmla staje się ambitną próba teorii nowoczesnego 
społeczeństwa”7.

Jednak – jak już wspomniałem – to nie Filozofia pieniądza stanowiła zwieńcze-
nie jego filozoficznych dociekań, do których wrócił pod koniec życia, po kilkuna-
stu latach poświęconych socjologii8. Jego „ostatnim słowem” była wspomniana 
wyżej Filozofia życia, wnosząca niebagatelny wkład do tego nowego kierunku 
filozoficznego, którego powstanie – na bazie dzieł Johanna Herdera, Arthura 
Schopenhauera i Friedricha Nietzschego – zawdzięczamy Henri Bergsonowi, 
Wilhelmowi Diltheyowi i właśnie Simmlowi9. Wróćmy jednak do głównego wątku, 
czyli prezentacji zasadniczych idei jego opus magnum.  

6 Oryginalny tytuł brzmi nieco inaczej: Lebensanschauung. Vier metaphysische Kapitel.
7 A. Przyłębski, Posłowie, op. cit., s. 495.
8 Simmel uchodzi – obok Webera i Durkheima – za jednego z ojców socjologii jako dyscypliny 

akademickiej.
9 Najlepszą prezentację tego kierunku zawiera książka Ferdinanda Fellmanna pod tytułem Lebens- 

philosophie, Reinbek b. Hamburg 1993.



Struktura dzieła
Filozofia pieniądza składa się z dwóch części – analitycznej i syntetycznej. Część 

analityczna dotyczy genezy i istoty pieniądza, funkcji gospodarki pieniężnej i tym 
podobnych. Część syntetyczna zajmuje się wpływem, jaki rozwój gospodarki 
opartej na pieniądzu ma na funkcjonowanie społeczeństw. Obie części mają po 
trzy rozdziały, każdy rozdział składa się z trzech podrozdziałów. Podziały iście 
heglowskie, można by rzec, ale nie do końca. Poszczególne elementy nie są 
zbudowane wedle dialektycznej triady teza – antyteza – synteza. 

W rozdziale pierwszym autor poddaje rozważaniom to, jak pieniądz staje się 
miernikiem wartości przedmiotów. W tym miejscu omawia swe wyjściowe, pod-
stawowe pojęcie, jakim jest wymiana. Wymiana pojęta jest tu jako forma życia 
oraz warunek pojawienia się wartości ekonomicznej. Pieniądz zaś uznany zostaje 
za reifikację takiej formy istnienia, zgodnie z którą rzeczy czerpią swe znaczenie 
(swą wartościowość) nie ze swego „obiektywnego” bytu, lecz ze wzajemnych 
relacji. Nie oznacza to jednak relatywizmu (wartości), lecz relacjonizm. Simmel 
pozostaje bowiem anty-subiektywistą – fundamentalna jest ocena społeczna, 
nie jednostkowa.

Następny rozdział traktuje o substancjalnej wartości pieniądza, a zatem także 
o jego rozwoju od bytu substancjalnego, to znaczy wartości samego kruszca 
(albo innego unikalnego substratu) do czystej funkcji (chociażby funkcjonowania 
jako substancjalnie mało wartościowego papieru, którego wartość gwarantuje 
instytucja społeczna, na przykład bank narodowy). Rozdział trzeci pokazuje to, 
jak pieniądz ze zwykłego środka (z narzędzia wymiany) staje się celem (samym 
w sobie). Pojawiają się błyskotliwe i na te czasy pionierskie analizy chciwości, skąp-
stwa, ascetycznego ubóstwa i tym podobnych fenomenów. A także oryginalna 
idea tak zwanego superadditum z bogactwa, to znaczy przewagi – w czasach 
pokoju – posiadania pieniądza nad posiadaniem towaru. Osoba posiadająca 
gotówkę może wstrzymywać się z zakupem towarów, czekając na spadek ich 
wartości, który może nastąpić z rozmaitych powodów – starzenia się produktów, 
pojawiania się nowych wynalazków, psucia się płodów rolnych10.    

Część syntetyczną rozpoczyna rozdział poświecony indywidualnej wolności, 
która – wedle Hegla – jest fundamentem nowoczesnego społeczeństwa. Simmel 
rozważa tu między innymi zapłatę w pieniądzu jako najbardziej zgodną z zasadą 
osobistej wolności, dowodzi tezy, że zmiana własności prowadzi do maksymali-
zacji wartości przedmiotów. Pokazuje też, że następuje dynamiczny rozwój takiej 
cywilizacji, zwiększającej liczbę osób, od których jednostka jest zależna11. Jest 
jednak także pewna cena, którą się za to płaci – pieniądz przekształca relacje 
międzyludzkie w coś niemal bezosobowego. Indywidualna wolność – stwierdza 
Simmel – może się obiektywizować jako artykulacja jednostki w medium rzeczy 
(posiadanych, nabywanych, zbywanych). Efektem jest powiększanie się nieza-
leżności jednostki od swej grupy społecznej, a nawet od całego społeczeństwa. 

W rozdziale piątym Simmel rozważa proces mierzenia wartości osobowej 
pieniądzem. Analizuje tu takie fenomeny kulturowe, jak tak zwana główczyzna 
(grzywna płacona w pewnych kulturach czy epokach za zabójstwo), małżeństwo 

10 Znakomitym dowodem prawdziwości tej konstatacji jest zachowanie Rosji Putina wobec polskich 
hodowców trzody, z którym mieliśmy do czynienia kilka lat temu. 

11 Odpowiada to tezie Hegla wyrażonej w Zasadach filozofii prawa, zgodnie z którą w nowoczesnym 
społeczeństwie następuje olbrzymi, ilościowy i jakościowy, rozrost sytemu potrzeb (a więc też 
wzajemnych zobowiązań i usług).
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za pieniądze, kupowanie kobiet/żon, prostytucja, przekupstwo, luksus. Prowadzi 
go to do odsłonięcia negatywnego wymiaru wolności – wykorzenienia jednostek 
ludzkich wskutek przekształcania się wartości rzeczowych w wartości pieniężne. 

Ostatni rozdział dzieła to analiza wpływu pieniądza na style życia prezentowa-
ne w nowoczesnym społeczeństwie. Simmel omawia tu między innymi dominację 
funkcji intelektualnych nad emocjonalnymi (w rozdziale poprzednim omawiał 
rosnącą przewagę – w sensie wartości społecznej, mierzonej wynagrodzeniem –  
pracy intelektualnej nad fizyczną). Już 40 lat przed Heideggerem mówi o „rachu-
jącej istocie nowoczesności”, by przejść do analiz procesów kulturowych, które 
się z tym wiążą. W tym miejscu pojawia się zaczyn jego późniejszych rozpraw 
dotyczących czegoś, co określił mianem „tragedii kultury”, a czego istotą była 
rosnąca niemożliwość mentalnego opanowania (zrozumienia) przez jednost-
kę kultury, w której uczestniczy. Powodem jest oczywiście rosnący stopień jej 
skomplikowania, przekraczający poznawcze możliwości ludzkiego indywiduum. 

Oznacza to rozejście się kultury subiektywnej i kultury obiektywnej. Simmel 
rozwinie to w następnych latach. W Filozofii pieniądza mówi już jednak o źró-
dłach tego procesu – rosnącym podziale pracy (specjalizacji) i wzroście stop-
nia złożoności kultury materialnej. Antycypując Heideggera, po raz drugi mówi 
o rosnącym z dnia na dzień panowaniu techniki oraz o olbrzymim wzroście 
tempa życia nowoczesnego społeczeństwa w porównaniu ze społeczeństwem 
przednowoczesnym. Ostatni podrozdział kończy fragment o znamiennym tytule 
Pieniądz jako historyczny symbol relatywnego charakteru bytu. Wskazuje on na to, 
że Simmel wyprzedzał nie tylko Heideggera, ale także Cassirera. To filozoficz-
ne sformułowanie wskazuje bowiem na fakt, że proces historyczny postrzega 
on jako przechodzenie od myślenia w kategoriach substancji do myślenia 
w kategoriach funkcji, czemu twórca filozofii form symbolicznych poświęcił 
kilka doniosłych rozpraw opublikowanych po ukazaniu się Filozofii pieniądza. 

Główną tezę książki można by zatem ująć następująco – pieniądz to 
najwyraźniejszy symbol dynamicznego charakteru rzeczywistości. Jego 
znaczenie polega na tym, że krąży, jest w ciągłym obiegu, ruchu. Jego od-
działywanie w stanie chwilowego spoczynku polega „na antycypacji jego 
dalszych ruchów”. Jest zatem nośnikiem ruchu, „w którym wszystko, co nie jest 
ruchem, zostaje wygaszone. Jest, jeśli można tak powiedzieć, actus purus. Żyje 
w ciągłej samoalienacji... przez co tworzy biegun przeciwny... wszelkiego bytu 
samego w sobie”12.

Idealny sens pieniądza, powiada Simmel, jest „taki jak prawa przyrody: wyzna-
cza miarę wszystkich rzeczy, nie będąc samemu przez nie mierzonym”13. Wyraża 
relację między dobrami, pozostając wobec nich tak stabilnym, „jak proporcja licz-
bowa wobec zmieniających się przedmiotów, których stosunek wyraża, albo jak 
formuła prawa grawitacji względem mas materii i ich nieskończenie różnorodnych 
ruchów”14. Nie prowadzi to Simmla do ekonomizmu – przekonania, że jedynym 
wymiarem ludzkiego życia jest ekonomia, rachunek ekonomiczny. Stwierdza 
bowiem, że pieniądz, pojęty jako „wewnętrzny sens, dzięki któremu konkretny 
kawałek metalu lub papieru staje się pieniądzem”15, wytwarza wprawdzie ogólne 
pojęcie przedmiotów mieszczących się w obszarze ekonomi. Ale przedmioty te 
nie należą doń na mocy konieczności (to znaczy istnieje byt pozaekonomiczny); 

12 G. Simmel, Filozofia pieniądza, op. cit., s. 486.
13 Ibidem.
14 Ibidem.
15 Ibidem.



„jeśli jednak już należą, to muszą dostosować się do prawa stania się wartością, 
prawa, którego kondensację stanowi pieniądz”16. Przytoczmy na koniec ostatnie 
zdania Filozofii pieniądza, stanowiące swego rodzaju podsumowanie dzieła:

Pewien wytwór świata historycznego, symbolizując zachowanie się rzeczy, wytwarza 
między nimi a sobą powiązanie szczególnego rodzaju. Im bardziej życie społeczeństwa 
zdominowane zostaje przez gospodarkę pieniężną, tym silniej i wyraźniej w świadomości 
odciska się relatywistyczny charakter bytu. [...] O ile absolutystyczna wizja świata repre-
zentuje określony stopień rozwoju intelektualnego, w korelacji z odpowiadającym mu 
praktycznym, ekonomicznym, emocjonalnym kształtowaniem ludzkich spraw, to wizja 
relatywistyczna zdaje się wyrażać (czy też raczej: być) momentalną relację dopasowywania 
naszego intelektu, znajdującą swe potwierdzenie w życiu społecznym i indywidualnym. 
Życie to odnalazło bowiem w pieniądzu zarówno realnie działający nośnik, jak i symbol 
odzwierciedlający jego formę i dynamikę17. 

Oddziaływanie Filozofii pieniądza 
Recepcja dzieła nijak się miała do jego doniosłości. Było to, jak sądzę, spowo-

dowane tym, że głównym obiektem swych badań współczesności Simmel nie 
czyni ani kwestii czysto ontologicznych, na przykład metafizyki bytu samego 
w sobie czy istnienia świata, ani czysto epistemologicznych, na przykład relacji 
podmiotu do przedmiotu, przejścia od czystej subiektywności do świata realnego, 
istoty poznania prawdziwościowego w kontekście wiedzy potocznej i nauko-
wej. Ówczesny świat akademickiej filozofii nie był przygotowany na to, by w tak 
osobliwym i efemerycznym bycie, jakim był pieniądz, szukać odzwierciedlenia 
istoty ludzkiego bycia-w-świecie doby „spełnionej nowoczesności”. Nie można 
jednak powiedzieć, by dzieło Simmla pominięto milczeniem. Wkrótce po jego 
ogłoszeniu odnieśli się do niego tacy luminarze ówczesnej kultury intelektualnej, 
jak Robert Musil, Bertolt Brecht, Hermann Broch, Kurt Tucholsky czy Heinrich 
Rickert. Także Heidegger przejmuje szereg motywów simmlowskiej filozofii życia, 
której pierwszą znaczącą manifestację stanowi Filozofia pieniądza18. Na nowo jego 
prace odkryła myśl postmodernistyczna, upatrując w nim jednego z pionierów 
własnego nastawienia poznawczego. Wystarczy wspomnieć o pracach Davida 
Frisby’ego19 czy Deeny i Michaela Weinsteinów20. W duchu nieco ostrożniejszej 
rekonstrukcji poglądów Simmla i jego znaczenia dla całego XX wieku badania 
nad spuścizną autora Filozofii pieniądza uprawia wydawca dzieł zebranych Georga 
Simmla – profesor Otthein Rammstedt (i zebrana wokół niego grupa młodszych 
badaczy, takich jak Gregor Fitzi, Cécile Rol czy Christian Papillon). Centrum tych 
badań jest Uniwersytet w Bielefeld.

To krótkie wspomnienie o nieco zapomnianym dziele dwudziestowiecznej 
filozofii chciałbym zakończyć przywołaniem reakcji Rainera Marii Rilkego, bez 
wątpienia jednego z najwybitniejszych poetów tego stulecia, zarazem człowieka, 
który Simmla znał i z nim korespondował. Była to, jak przystało na artystę, reakcja 

16 Ibidem.
17 Ibidem, s. 488.
18 Heideggerowskie zapożyczenia z Simmla analizuję w rozdziale Lis zimową porą: Heidegger, Simmel 

i czas, w mojej książce zatytułowanej Duch czy życie? Studia i szkice z filozofii niemieckiej, Poznań 
2011, s. 185–200.

19 D. Frisby, Simmel and Since. Essays on Georg Simmel’s Social Theory, London 1992.
20 D. i M. Weinsteinowie, Postmodern(ized) Simmel, London 1993.
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wierszem. W Księdze godzin przełożonej na polski przez Mieczysława Jastruna 
znajdujemy następujące strofy:

Starzy są już królowie świata 
i tron zostawią opuszczony. 
Synowie mrą w chłopięcych latach, 
córki oddają, bez obrony, 
przemocy – chore już korony. 
Plebs je rozkrusza na pieniądz, 
Pan świata, władca dnia, godziny 
w ogniu rozdyma je w maszyny, 
co grożąc żywią jego żądzę; 
ale już szczęście nie jest z nimi.
Już  kruszec tęskni. Z głębi woła, 
opuścić chce mennice, koła 
maszyn co nauczają nas 
małego życia. Z fabryk, kas 
powróci w swe podziemne żyły 
w pokładach gór, co się odkryły, 
by znów je zamknął ciężki głaz21.

Radość Simmla, po zapoznaniu się tym wierszem, była umiarkowana. Zauwa-
żył bowiem natychmiast, że Rilke nie do końca zrozumiał wymowę jego nauk –  
dostrzegł jedynie negatywne skutki istnienia pieniądza, podczas gdy zda-
niem berlińskiego filozofa skutki pozytywne zdecydowanie przeważają. Rilke 
nie był jednak w swym odczytaniu intencji Filozofii pieniądza osamotniony. 
I zapewne dlatego dzieło to nie ma do dziś takiej recepcji, na jaką zasługuje. 

21 Cyt. za: R.M. Rilke, Poezje, wybrał, przełożył i posłowiem opatrzył M. Jastrun, Kraków 1987, s. 29.



Georg Simmel’s Philosophical Conceptualization of Money

Georg Simmel (1858–1918), the co-founder of sociology as an academic discipline and an out-

standing philosopher of culture, published in the year 1900 a book entitled Philosophy of Money. 

It not only analyzes the forms of manifestation of money and its impact on the transformation of 

society and the individual, but presents money also as the symbol of the modern world. The article 

outlines the context of the origin of the work, reveals its structure and main ideas and informs about 

its reception, now and then. In this light, it appears that the philosophy of life presented by Simmel 

completes the time of moderninty and opens the era of postmodernity.

Translated by Andrzej Przyłębski
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Simone Weil i Edyta Stein pozostają w głębokiej relacji ze światem i ze stwo-
rzeniem. Z tego może wynikać swego rodzaju odpowiedzialność, z jaką angażują 
całe swoje życie, aby bronić tego, co w świecie jest dobre. Ta postawa wynikać 
może właśnie z żydowskiej interpretacji Księgi Rodzaju. 

Księga Rodzaju i stworzenie świata
Bóg stwarza świat w ciągu sześciu dni i wszystko, co stwarza jest dobre: 

„I rzekł Bóg: »Niech się stanie światło!« I stało się światło. I widział Bóg światło, 
że dobre [...] (Bereszit, 1, 3–4)”1. Księga Rodzaju ukazuje twórcze działanie 
Boga, przedstawia pozytywną wizję świata i człowieka, wydobywa różnego 
typu piękno stworzenia i natury: „I obejrzał Bóg wszystko, co uczynił, i oto 
było bardzo dobre (Bereszit, 1, 31)”. Judaistyczna interpretacja2 stworzenia 
pielęgnuje tę optymistyczną wizję świata. Świat i człowiek w swej istocie są 
dobrzy. Jest to zachęta, aby trwać w tym, co dobre. Z tej interpretacji „dziejów 
początku” wynika również judaistyczny stosunek do świata, wykonywanych 
czynności, działania. Pozytywna wizja świata i pracy pochodzi z pierwszych 
stron Biblii. Twórczość Boga jest dobra, praca jest dobra. Człowiek stworzony 
na obraz i podobieństwo Boga może współpracować z twórcą świata. Nawet 
po upadku pierwszych rodziców w konflikcie dobra i zła Bóg obdarza człowieka 
możliwością walki oraz pracy, aby mógł przetrwać i żyć.

Praca nie tylko jest aktem współtworzenia świata z Bogiem, ale jest czymś 
więcej – jest współodpowiedzialnością, jaką człowiek dzieli z Bogiem jeszcze 
przed grzechem pierworodnym. Bycie współodpowiedzialnym oznacza trwanie 
przy boku Boga. W tym sensie, również przez pracę, człowiek pozostaje w ścisłej 
relacji z Bogiem. Interpretacja Księgi Rodzaju oraz opowieści o stworzeniu na-
mawia zatem do wzięcia odpowiedzialności za świat. Z tego punktu widzenia 
świat został powierzony człowiekowi. 

1 Tora, tłum. I. Cylkow, Warszawa 2009.
2 Talmud wielokrotnie podkreśla wartość pracy: „Ważna jest praca, bo jest godnością pracują-

cych” (Nidda 49); „Ten, kto żyje z własnej pracy, lepszy od bogobojnego (Sotta 31)”. Z mądrości 
Talmudu, tłum. S. Datner, A. Kamieńska, Warszawa 1988, s. 217–226.

Kobieta i etos pracy 
według Simone Weil  
i Edyty Stein

Nelli Przybylska



Levinas i odpowiedzialność
O tej szczególnej relacji odpowiedzialności nie tyle za świat, ile za drugiego 

człowieka często pisze znany filozof żydowskiego pochodzenia Emmanuel Levi-
nas. Odpowiedzialność nie będzie jednak wynikać z tego, co ludzkie. Odpowie-
dzialność będzie raczej dana i w swej istocie odsyła do początku, relacyjności 
i braterstwa, będzie odpowiedzią na głos transcendencji3. Źródłowość, o której 
pisze Levinas, nie odsyła bezpośrednio do biblijnego opisu stworzenia, ale do 
ontologicznego początku. Symboliczny język Księgi Rodzaju zbiega się z myślą Le-
vinasa właśnie w kwestii odpowiedzialności. Dla niego każda odpowiedź ze strony 
człowieka jest związana z powierzoną mu jeszcze większą odpowiedzialnością.
Dopiero wtedy człowiek jest traktowany indywidualnie. Powierzona odpowie-
dzialność jest jedyna, wyjątkowa, zadana właśnie temu, kto został wezwany.. 
Levinas tę myśl wyrazi na pograniczu języka poezji i filozofii: 

Odpowiedzialność za innego nie może zaczynać się od mojego zaangażowania, od mojej 
decyzji. Nieograniczona odpowiedzialność, której doświadczam, pochodzi spoza mojej 
wolności, z czegoś poprzedzającego wszelkie wspomnienie, z czegoś późniejszego niż 
wszelkie spełnienie, z czegoś, co nie jest obecne, co w pełnym, właściwym tego słowa 
znaczeniu jest nie źródłowe, an-archiczne, co leży poza lub ponad istotą4. 

Dla filozofa odpowiedzialność niesie ze sobą dar wolności. Nie sposób być 
odpowiedzialnym i nie pozostawić innego wolnym. Odpowiedzialność5 wynika 
z poszanowania cudzej wolności. W przeciwnym wypadku byłaby tylko projek-
tem, realizowanym planem wobec innego, zawłaszczeniem sobie czyjeś osoby 
i czyjegoś życia. Jak pisze Levinas: 

Ja rozpatrywane z punktu widzenia odpowiedzialności jest za-innego, jest ogołoceniem, 
otwarciem na pobudzanie, czystą podatnością. Nie ustanawia się jako opanowane i rozpozna-
jące siebie, lecz splata się i oddaje, wywłaszcza się, traci swoje miejsce, wypędza się i odsuwa 
w siebie. Jak gdyby sama skóra była jeszcze sposobem chowania się w bycie, jest otwarte 
na zranienie i krzywdę, pozostając w sobie tylko niczym w śladzie własnego wygnania6.

 
Pierwotna odpowiedzialność oderwana jest zatem całkowicie od roszczeniowego, 
domagającego się przetrwania i uwikłanego w drugiego „ja”. Levinas w kulmi-
nacyjnym momencie rozprawy o odpowiedzialności, o oderwaniu się od siebie, 
w przekroczeniu siebie, przywołuje Simone Weil, która pisze: „Ojcze oderwij ode 
mnie to ciało i tę duszę, by uczynić z nich rzeczy dla ciebie, i pozostaw po mnie na 
wieki tylko to oderwanie”7. Levinas komentuje też tę wypowiedź: „Na tym polega 

3 E. Levinas, Inaczej niż być lub ponad istotą, tłum. P. Mrówczyński, Warszawa 2000, s. 24. I dalej: „Ale 
relacja z przeszłością poza wszelką teraźniejszością, wszelką obecnością i wszelkim przedsta-
wieniem – z przeszłością nie należącą do porządku obecności – zawiera się w tyleż niezwykłym, 
co powszednim wydarzeniu mojej odpowiedzialności za winy i nieszczęścia innych, w mojej 
odpowiedzialności za wolność innego człowieka; w zadziwiającej idei ludzkiego braterstwa, 
w której samo braterstwo – myślenie z chłodną, Kainowską powściągliwością – nie wystarcza 
do wyjaśnienia głoszonej przez tę ideę odpowiedzialności między odseparowanymi bytami”. 

4 Ibidem, s. 23.
5 Jean-Louis Chrétien podejmuje temat zainicjowany na gruncie francuskim przez Levinasa. 

Z punktu widzenia fenomenologii rozpatruje zagadnienie odpowiedzi i odpowiedzialności.  
Zob. J.-L. Chrétien, Répondre. Les figures de la réponse et de la responsabilité, Paris 2007.

6 E. Levinas, Inaczej niż być lub ponad istotą, op. cit., s. 232.
7 Cyt. za: ibidem.
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wewnętrzność. Wewnętrzność, która w niczym nie przypomina dysponowania 
jakimiś prywatnymi sprawami. Wewnętrzność bez sekretu, czyste świadectwo 
bezmiaru, który już mi przykazuje dawać innemu chleb oderwany od własnych 
ust i czynić dar z własnych ust”8. Oderwanie od siebie jest otwarciem na boski, 
bezosobowy wymiar egzystencji. 

Simone Weil i odpowiedzialność
Być może należy poszukiwać właściwego rozumienia pracy u Weil przez jej 

szczególne umiłowanie tego, co stworzone, aby przez tę relację rozpatrywać jej 
zaangażowanie i odpowiedzialność za rzeczy tego świata: „Na ten świat Miłość 
zstąpiła z miłości, a przybrała kształt piękna”9. Weil będzie dopatrywać się piękna 
stworzenia w harmonii zjawisk, w harmonii bycia i zdarzeń. Praca bowiem wiąże 
człowieka z naturą, a także duszę z ciałem10, powinna mieć charakter duchowy 
i kontemplacyjny11. 

Praca i kontemplacja
Weil pielęgnuje zatem pozytywny stosunek do świata i do jego piękna oraz 

harmonii. Jej medytacje będą oczywiście odwoływać się bardziej do platońskich 
ustaleń. Ale medytacja nad pięknem współtworzy jej stosunek do pracy, swoisty 
etos pracy, który nie wynika bynajmniej z refleksji Greków. Weil zarzuca umiło-
wanej przez nią cywilizacji greckiej brak wypracowanej pozytywnej wartości 
pracy12. Dlatego też postara się przenieść w przestrzeń pracy doświadczenie 
platońskiej kontemplacji. W dzienniku z fabryki Weil odnotuje znamienne słowa: 
„Niech dla każdego jego praca będzie przedmiotem kontemplacji”13. W tym 
sensie człowiek przez pracę współtworzy, odtwarza oraz przetwarza własne 
życie i świat wokół siebie14, także przez pracę może uczestniczyć w pro-
cesie „odtwarzania”, czyli porzucenia fałszywego „ja”, „duszy osobowej” 
uformowanej przez normatywne środowisko zewnętrzne i otwarcia się na 
przestrzeń należącą do Boga, na bezosobowy15 wymiar duszy: „tylko praca 
oddziela nas od nas samych i to ona określa czas. Albo, lepiej to ujmując, 
praca i kontemplacja razem”16. Dlatego też Weil łączy osobistą pracę nad sobą, 
nad interpretacją swego życia ze stosunkiem do pracy w ogóle:

Wielkość człowieka polega zawsze na tym, że od-twarza swoje życie. Od-twarza na nowo 
to, co mu zostało dane. Wykuwa nawet to, czego działaniu podlega. Pracą wytwarza 
własne naturalne istnienie. Nauką, za pomocą symbolów, odtwarza wszechświat. Sztuką 
odtwarza związek pomiędzy swoim ciałem i duszą17.

8 Ibidem.
9 S. Weil, Świadomość nadprzyrodzona, tłum. A. Olędzka-Frybesowa, oprac. A. Wielowieyski, War-

szawa 1999, s. 225.
10 S. Weil, Cahier I, cyt. za: E. Gabellieri, Être et don. Simone Weil et la philosophie, Leuven–Paris 2003, 

s. 86. Tłumaczenie własne, jeśli nie podano inaczej.
11 Ibidem, s. 83.
12 Ibidem, s. 87.
13 Ibidem, s. 93.
14 Ibidem, s. 87.
15 M. Broc-Lapeyre, Le passage de la personne à l’impersonnel, w:  Simone Weil. Le grand passage, red. 

F. L’Yvonnet, Paris 2006, s. 103–117.
16 E. Gabellieri, Être et don..., op. cit., s. 93.
17 S. Weil, Świadomość nadprzyrodzona, op. cit., s. 479.



„Namysł nad pracą i kontemplacją prezentuje głównie wczesny okres twór-
czości Weil. Jest on też wyrazem, i tu odnieść się można do spuścizny greckiej, 
poszukiwania jakiejś wewnętrznej jedni, spójności, relacji ze światem, który można 
by nazwać okresem ascezy”18, poszukiwaniem wewnętrznego ładu. Można też 
zdefiniować go za Emmanuelem Gabellierim – francuskim znawcą spuścizny Weil –  
potrójnym zadaniem, w którym wyróżni ona trzy składowe kontemplacyjnego 
charakteru pracy. Chodzi o „jedność ciała i duszy”, „jedność człowieka i świata”, 
„jedność ludzi między sobą”. To dlatego, że według słów Weil: „Człowiek stracił 
kontakt z samym sobą i ze światem”19. Francuska filozof poszukuje własnego 
wymiaru pracy i łączy go z prawami osobistych ćwiczeń duchowych. Duchowość 
ta jednak nie polega na pielęgnowaniu pozytywnych uczuć, ekscytacji bądź na 
samorealizacji. Odwrotnie, często jest konfrontacją z absurdem, wejściem w mo-
notonię i w czas, przyjęciem i akceptacją kondycji ludzkiej: 

Duchowy sens pracy. Monotonna udręka pracy daje nam odczuć zjawisko celowości, 
przerzucanej w dwie strony, jak piłka; pracować po to, żeby jeść, jeść po to, żeby pracować. 
Jeśli uznamy za cel tylko jedno albo rozpatrywać będziemy każde oddzielnie – jesteśmy 
zgubieni20.

 
Praca jest ciążeniem, śmiercią, czasowością. 

Trzeba przejść przez śmierć. Trzeba zostać zabitym, doznać na sobie siły ciążenia świata. 
Cóż dziwnego, że człowiek cierpi, jeżeli na jego barkach ciąży cały wszechświat? Praca jest 
jak śmierć, jeżeli brak jej bodźców. Działać, wyrzekając się owoców działania. Pracować 
mimo wyczerpania to być jak materia poddana czasowi21. 

Weil broni się przed ucieczkę w iluzję, kłamstwo, ale poddaje się siłom ciążenia 
materii, prawom fizyczności, czasowości, prawom tego świata. Wynika to z tego, 
że konfrontuje się z absurdem pracy robotnika. Świadomie wchodzi w trudną 
i niewolniczą jej przestrzeń, w wymiar pracy, który trudno zaakceptować. Robotnik 
jest wykorzeniony. Jego praca nie odnosi się do wspólnej przestrzeni symboli 
i wartości, dlatego nie sprzyja zespoleniu duszy i ciała. Praca z przymusu i praca 
tylko zarobkowa przeczą założeniom pracy kontemplacyjnej: 

Jest naturalne i stosowne, by człowiek, gdy dokona jakieś rzeczy, zatrzymał się, choćby na 
ułamek sekundy, po to by, jak Bóg w Księdze Stworzenia, uświadomić sobie swoje dzieło, 
ten przebłysk myśli, znieruchomienia i równowagi to właśnie to, co trzeba się nauczyć 
całkowicie wykreślić w fabryce w czasie pracy22.

18 Por. również: G. Flood, The Ascetic Self. Subjectivity, Memory and Tradition, Cambridge 2004, 
szczególnie rozdział: The asceticism of work: Simone Weil, s. 37–63.

19 S. Weil, Cahier I, w: E. Gabellieri, Être et don..., op. cit., s. 133; S. Weil, Cahier I, w: E. Gabellieri, Être 
et don..., op. cit., s. 98.

20 Dalej czytamy: „Dopiero pełny cykl zawiera w sobie prawdę. Wiewiórka kręcąca się w kółko po 
swojej klatce i kolisty obrót niebieskich sfer. Największa nędza i najwyższa wielkość. Człowiek 
wtedy jest bliski zbawienia, kiedy nie okłamując siebie, wie, że jest kręcącą się w kółko po kolistej 
klatce wiewiórką”. Por. A. Camus, Mit Syzyfa, w: Eseje, tłum. J. Guze, Warszawa 1971; T. Sławek, 
Wiewiórka w klatce, „Tygodnik powszechny” 2007, nr 234, s. 4.

21 S. Weil, Świadomość nadprzyrodzona, op. cit., s. 483.
22 S. Weil, Z doświadczeń życia fabrycznego. List otwarty do Jules’a Romains, w: eadem, Dzieła, tłum. 

M. Frankiewicz, Poznań 2004, s. 170.
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 Wykorzeniony robotnik, w którego świat wkracza Weil, zostaje przyrównany do 
niewolnika23:

Niewola to praca bez światła wiecznego, bez poezji, bez religii. Niech wieczne światło 
nadaje nie tyle nawet sens życiu i pracy, ale taką pełnię, która zwalnia od obowiązku 
szukania jego sensu. Gdy tego zabraknie, jedynymi bodźcami, jakie zostają są przymus 
i zarobek. Przymus – w tym pojęciu zawiera się ucisk ludu. Zarobek – w tym pojęciu 
zawiera się jego zepsucie24.

 
Weil twierdzi wręcz, że robotnicy są pozbawieni korzeni, a zatem i ducha. Nie 

są u siebie. Czy nie wynika to z przekształcającego się obrazu i modelu kultury? 
Kultura ludowa poza wsią przestała istnieć. Robotnik, nowy obywatel miast nie 
uczestniczy w wymianie symbolicznej kultury wysokiej. Jest pozbawiony więzi, 
jest pozbawiony symbolicznego języka wiążącego go z rzeczywistością przez 
długie godziny mechanicznej pracy. Znajduje się zatem w przestrzeni niezamiesz-
kałej, okrutnej, bezdomnej, a nadto pozbawionej refleksji intelektualnej. Dla Weil 
bowiem, uczennicy Alaina, myślenie wiąże się z działaniem. 

Praca w fabryce
Weil poświęci kilka prac rozmyślaniom o doli i pracy robotnika. Wymieńmy kilka 

nośnych tytułów: La Condition ouvrière (1937), L’expérience ouvrière et l’adieu à la 
révolution i Zakorzenienie. Rozmyślania, zeszyty, notatki, zapiski Weil dotyczące 
pracy nie są tylko wynikiem intelektualnych zmagań. Weil dąży do tego, by świa-
domie zderzyć się z rzeczywistością, by doświadczyć kondycji ludzkiej w całej 
jej nędzy. Nie pnie się po szczeblach kariery, społecznych przywilejach, ale 
świadomie schodzi w dół, żeby zmierzyć się z biedą ludzką i swoją własną. 
„Schodzenie w dół”25 stanowi też jej zasadę życia duchowego, świadomy 
wybór wykorzenienia. Dodajmy, że według Weil wykorzenienia nie można 
nigdy narzucić. Weil podejmuje pracę jako robotnica w 1934 roku w fabryce 
Alsthom obsługującej infrastrukturę energetyczną i transportową. Zaraz 
potem będzie też pracować w fabryce Renault. Wtedy też przewartościuje teore-
tyczne założenia marksizmu, którego ideologię początkowo popierała. Doktryna 
ta miała dawać odpór faszyzmowi rozwijającemu się w krajach sąsiadujących 
z Francją – Niemcami i Włochami. 

Praca i siła ciążenia
Podjęcie pracy robotniczej uwypukli jej zasady życia duchowego. Do wiecz-

ności, do prawdziwego bytu dociera się przez pracę, która jest swego rodzaju 
przygwożdżeniem, z siłą grawitacji wiąże z podłożem, z tym, co cielesne, ziemskie, 
materialne. W procesie wzrastania do bytu, wieczności, w procesie pogłębiania 
świadomości, grzęźnie się niejako wertykalnie. W tym sensie praca otwiera prze-
strzeń kontemplacji i fizycznego trudu. Stąd Weil nie wypiera się odrazy do pracy, 

23 Weil przyrównuje w dosadny sposób pracę robotnika do niewolnika. Mechaniczność wykonywa-
nych czynności, bezgraniczne posłuszeństwo w wykonywaniu zadań, wrogość do pracy i wzglę-
dem siebie: „Nikt nie zgodziłby się być niewolnikiem dwie godziny dziennie. Niewolnictwo –  
by mogło zostać przyjęte – musi tak długo trwać każdego dnia, aż złamie coś w człowieku”. 
Ibidem, s. 173.

24 S. Weil, Świadomość nadprzyrodzona, op. cit., s. 482–483.
25 „Tylko schodzenie w dół leży w zasięgu naszej mocy. Ruch ku górze jest urojeniem”. Ibidem,  

s. 134. Problem „odwróconej drabiny” również w nawiązaniu do Weil został omówiony  
w: A. Daigneault, Droga niedoskonałości, Kraków 2010.



co umożliwia wzrost duchowy, odwraca wektor siły ciążenia i jest trampoliną do 
transcendencji. Na tym właśnie polega wyzwolenie u Weil – na odczuciu własnej 
nędzy. Zezwolenie na ciążenie stworzenia jest otwarciem na łaskę, która wznosi 
ku górze. Jak pisze: 

Praca ręczna. Dlaczego nie było nigdy mistyka – robotnika albo chłopa, który by pisał 
o pożytku, jaki może płynąć z odrazy do pracy? Ta odraza, tak często spotykana, grozi 
nieustannie, a dusza ucieka przed nią i stara się ją odruchowo zataić przed samą sobą. 
Przyznać się do niej przed samym sobą – to śmiertelne niebezpieczeństwo. Tu kryje się 
źródło okłamywania się właściwego środowiskom ludowym (każda warstwa społeczna 
ma właściwy sobie sposób okłamywania się). Ta odraza to brzemię czasu. Przyznać się 
do niej przed sobą samym, a nie ulec – oto droga w górę. Odraza we wszystkich jej for-
mach to jeden z najcenniejszych przejawów nędzy człowieka, danych mu jako szczeble 
drabiny, aby wchodzić po nich do góry. Ja doznałam tej łaski w obfitości. (Wszelką odrazę 
przemienić na odrazę zwróconą ku sobie...)26.

Praca i wspólnota
Według Weil praca ma wymiar wspólnotowy, ale jedynie w sensie duchowym. 

Dlatego przybiera niejako wymiar eucharystyczny. Nie chodzi bowiem w takim 
rozumieniu tylko o współpracę, ale również o dar z siebie27. „Człowiek –  pisze 
Weil – zjada siebie samego; zjada swoją pracę. Człowiek »daje swoją krew, swoje 
ciało« człowiekowi w postaci pracy. Człowiek daje się człowiekowi jako praca”28. 
W tym sensie każda praca jest podjęciem odpowiedzialności za innego. Weil za-
tem dookreśla pracę przez kontekst braterstwa. Praca nie może być wyzyskiem, 
uciemiężeniem, wywieraniem wpływu i ucisku, tarciem sił. Wizja Weil będzie 
przejawiać się w odbudowie sensu pracy najuboższych i najbiedniejszych, czyli 
robotników. Ten sens jest do odnalezienia we wspólnotowości, więziach społecz-
nych, zakorzenieniu, natomiast nie w poddańczości pieniądza i mechanizmach 
władzy. Społeczeństwo, które stosuje taki ucisk, zaczyna się jej jawić niczym 
„wielka, apokaliptyczna bestia”. 

Simone Weil i marksizm
Rewolucja dla Weil nie jest zatem żadnym rozwiązaniem. To złudna obietni-

ca szczęścia pokutująca od czasów Rewolucji Francuskiej w społeczeństwach 
pozbawionych nadziei i przyszłości. Punkt ciężkości krytyki Marksa skupi się na 
problemie rewolucji, która miałaby uwolnić człowieka od pracy, a nie wyzwolić 
klasę robotniczą. Bez wątpienia Marks – największy teoretyk pracy29 – wywie-
ra  znaczący wpływ na myśl Weil, która świadomie staje w opozycji do jego 
ustaleń, poszukując nie materialnego, ale duchowego wymiaru pracy. Dlatego 
Weil krytykuje myśl Marksa właśnie za niedostrzeganie tego wspólnego miejsca 
pracy intelektualnej i rzemieślniczej, czyli kontemplacji30. Zgadza się z Mark-
sem  w jego przeświadczeniu o konieczności zdjęcia starożytnego przekleństwa  

26 S. Weil, Świadomość nadprzyrodzona, op. cit., s. 480.
27 E. Gabellieri, Être et don..., op. cit., s. 95.
28 S. Weil, Cahier I, w: E. Gabellieri, Être et don..., op. cit., s. 95.
29 „Rozmaite koncepcje pracy snują się po naszych głowach. Od czasu do czasu daje jednak znać 

o sobie idea pracy wspólnej jako zmasowanej siły milionów w podnoszeniu ogromnego ciężaru. 
Praca jest skupieniem sił w jednym miejscu i celu – jest »wielką budową«, »wielkim przedsięwzię-
ciem«, »dziełem historycznym«. Wyrasta ze wspólnoty i stwarza wspólnotę”. J. Tischner, Praca 
i słowo o pracy, w: Filozofia współczesna, red. J. Tischner, Kraków 1989, s. 316.

30 S. Weil, Cahier I, w: E. Gabellieri, Être et don..., op. cit., s. 90.
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ciążącego na pracy. Różnica światopoglądowa Weil w stosunku do myśli Marksa 
jest zatem znaczna. 

 Materializm Marksa wydaje się jej formą jakiejś archaicznej religijności i teolo-
gią bez Boga. Wspólnie z Hannah Arendt zarzucają Marksowi utopię, która w swym 
„ideologicznym rozmarzeniu” skłonna była do zniesienia wysiłku i potrzeby pracy. 

Paralela: Stein i Weil 
Stein i Weil nie spotykają się na planie myśli. Ich drogi, wybory i biografia różnią 

się zasadniczo. Próby ich porównania wypadają nieprzekonywująco, często są 
jedynie podsumowaniem czy rozliczeniem podjętych przez nie wyborów. Można 
tylko przypuszczać, że pewne proponowane wzorce zachowań życiowych wyni-
kają z faktu, że obie są Żydówkami, a ich egzystencja toczy się w okresie trudnej, 
uwikłanej w nazizm historii Europy Środkowej. Jednakże zarówno poglądy Weil, 
jak i Stein nie mieszczą się jednoznacznie w judaistycznym nurcie myślenia. 

Poglądy oraz działania Edyty Stein i Simone Weil, choć bardzo różne, łączy 
jednak ciekawość, zapał do pracy i niezależność myślenia, wynikająca zapewne 
z nieortodoksyjnego wychowania we wczesnym wieku szkolnym (na przykład 
rodzicielska zgoda na niechodzenie do szkoły, przerwanie edukacji, swoboda 
w wyborze kierunku studiów), co nie przeszkadza i Weil, i Stein być świetnymi 
uczennicami31.

Jednoczące paralele można też przenosić na okres biograficznie późniejszy. 
Stein i Weil zostaną nauczycielkami. Obie otrzymują wykształcenie z zakresu 
filozofii. Obie żyją w pierwszej połowie XX wieku. W ich żyłach płynie żydowska 
krew. Wybór zawodu nauczycielki Stein i Weil nie jest pewnie zaskakujący, 
zważywszy na to, że – jak podkreśla Stein w Dziejach pewnej żydowskiej  
rodziny32 – był to jeden z nielicznych zawodów wykonywanych przez kobiety 
w epoce, w której przyszło jej żyć.

Edyta Stein żyje w Niemczech. Jest silniej związana z judaizmem niż wcze-
śniej urodzona Weil. Stein nie była ortodoksyjną Żydówką, ale od dziecka 
znała i konfrontowała się z żydowską tradycją. Skoro przyznaje się w swoim 
życiu do okresu młodzieńczego ateizmu, znaczy to, że wcześniej, gdy była dziec-
kiem, judaizm był jej religią i dlatego później, w Karmelu, pamięć o nim pozostanie.

Stein pisze dość szeroko o problemie żydowskości w Dziejach pewnej żydowskiej 
rodziny. Książka jest jednocześnie formą świadectwa wyodrębniającą tożsamość 
żydowską.  Stein nie wyróżnia rasy semickiej, nie wskazuje na jej odrębność. Wręcz 
przeciwnie – wskazuje na pełną integrację, asymilację Żydów we współczesnym 
im świecie. Żydzi są zakorzenieni w pruskiej rzeczywistości. Podkreśla wartość 
pracy w swej rodzinie, zaangażowanie i wdrożenie w pracę już od najmłodszych 
lat, wrażliwość na ubóstwo, gospodarność i oszczędność. Stein opisuje rodzinę 
niemal na modłę biblijną, szczególnie wtedy, gdy chodzi o jej dziadków ze strony 
matki. Courantowie, dziadkowie Stein, wcielali w życie biblijne przykazania. Urzeka 
więc zwłaszcza troska o ubogich, oddawanie pierwocin. Stein wielokrotnie pod-
kreśla, jak praca liczyła się w życiu rodzinnym, jak ofiarnie oraz odpowiedzialnie 

31 Stein ma rewelacyjną pamięć, lubi pisać wypracowania. Weil podobnie na polecenie swojego 
nauczyciela Alaina pisze po dwie godziny dziennie. Podkreśla się też, że Stein jest błyskotliwą 
uczennicą Husserla, broni swój doktorat z wyróżnieniem summa cum laude. Weil natomiast, 
choć w cieniu swego brata, jest zaliczana do pięciu najlepszych uczniów w karierze nauczyciela 
od filozofii – Le Senne – w liceum Victor-Duruy. Por. S. Courtine-Denamy, Trzy kobiety w dobie 
ciemności. Edyta Stein, Hannah Arendt, Simone Weil, tłum. G. Przewłocki, Warszawa 2012, s. 30–31.

32 E. Stein, Dzieje pewnej żydowskiej rodziny, tłum. I. Adamska, Kraków 2005.



pracowała babka i matka, jak przyuczano do niej ją i inne dzieci od najmłod-
szych lat. Praca nie jest jedynie jej osobistym zaangażowaniem. Stanowi dla niej  
wartość oraz wiąże się z jej światopoglądem, który wielokrotnie wyraża  
podczas konferencji i w artykułach, podejmując szczególnie kwestię kształcenia 
kobiet33.

Steinowski etos pracy
W związku z rozpatrywanym przez nas problemem ważnym szkicem Stein jest 

napisany w 1930 roku Etos zawodów kobiecych34. W tekście tym poruszany jest 
już we wstępie problem etosu w ogóle, a etosu pracy w szczególności. Dla Stein, 
podobnie jak dla Weil, wykonywany zawód nie mieści się w ramach etycznych, 
jeśli wykonywany jest jedynie mechanicznie, dla pieniędzy. O etosie pracy można 
mówić jedynie wtedy, jeżeli podjęty zawód jest wyzwaniem i powołaniem, obja-
wiającym się w sposobie wypełniania pracy oraz wynikającym z jej wewnętrznej 
specyfiki. Dlatego rozpatruje pracę w kontekście etosu. 

Słowo etos oznacza pewne stałe mierniki regulujące ludzkie akty; nie są one prawem 
pochodzącym z zewnątrz czy z góry, lecz czymś, co działa w samym człowieku, jakąś 
wewnętrzną formą, trwałą postawą duszy, słowem – tym, co scholastyka nazywa habitus 
(stanem)35. 

Dla Stein praca nie będzie zatem tylko jakimś podjętym zadaniem, wykonywa-
nym obok codziennego życia. W pracy wyraża się bowiem pełne zaangażowanie 
w życie, jest dla niej zarówno etosem, jak i postawą: 

Przez etos zawodu rozumiemy trwałą postawę duszy (albo habitus) ujawniającą się w życiu 
zawodowym jako pochodząca z wnętrza i kształtująca wszystko zasada, wyciskająca na 
nim rzeczywiście określone, jednolite piętno. Nie powoduje jej jakaś zewnętrzna koniecz-
ność, legalność obowiązująca w pracy albo określona zewnętrznymi przepisami, lecz coś, 
co wyraźnie pochodzi z wnętrza człowieka. Taką trwałą postawą duszy, miarodajną dla 
etosu zawodowego jest wierność obowiązkom i sumienność, wypływająca zasadniczo 
z nastawienia do samego zawodu36. 

Działanie człowieka i podejmowana praca wynika z wewnętrznej struktury 
człowieka, z jego relacji ze światem i z człowiekiem. Chciałoby się dodać, że wynika 
z wyjątkowego rodzaju obcowania w tym świecie opartego na odpowiedzialności. 
Dla Stein powołanie i praca będą zapewne odpowiedzią na wezwanie Stwórcy. To 
znaczy, że podjęcie i sposób wypełniania zadań związany będzie ściśle z naturą 
człowieka, ale również z jego specyfiką, indywidualnością, wyjątkowością czy 
przywoływaną często przez nią „swoistością”. Dlatego też to, co indywidualne 

33 Praca jawi się wręcz jako ratunek dla nieuporządkowanej kobiecości. „Jak to możliwe, by z surow-
ca kobiecej swoistości ze wszystkimi jej brakami i słabościami (wszystkie jako córki Ewy mamy 
w tym udział) wypracować oczyszczony, wartościowy kobiecy rodzaj? Po pierwsze istnieje ku 
temu dobry naturalny środek: to »gruntowna rzeczowa praca«. Każda taka praca, niezależnie 
jakiego rodzaju – czy praca domowa, rzemiosło, nauka czy coś innego – wymaga, aby się poddać 
prawom odnośnej rzeczy, że własną osobę, myśli o niej oraz wszelkie humory i nastroje pozwala 
odsunąć poza”. E. Stein, Wartość własna kobiety w jej znaczeniu dla życia narodu, op. cit. s. 6.

34 E. Stein, Etos zawodów kobiecych, w: eadem, Refleksje o kobiecie, tłum. I. Adamska, M. Grzywacz, 
Borne Sulinowo 2005.

35 Ibidem, s. 20.
36 Ibidem.
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będzie kryterium wyboru zawodu: „Indywidualne umiejętności wskazują człowie-
kowi jego miejsce w społeczeństwie i niejako określają »zawód«, to jest funkcje, 
jakie winien w nim sprawować”37. Rzecz nie polega na wykonywaniu obojętnie 
jakiego zawodu, obojętnie jakiej pracy. Zawód i praca wpisane są w indywidualne 
i wyjątkowe powołanie człowieka, ponieważ: 

[...] człowiek, który pozwala skarłowacieć temu, co ma najlepszego, aby siłą wykrze-
sać, czego mu odmówiła natura, pozbawia siebie jakiegokolwiek owocnego działania. 
Przeciwnie, kto natomiast pozwala rozwijać się swej indywidualnej naturze, ten może 
przynajmniej w jednej dziedzinie czerpać z pełni i radośnie działać, a przez to, również 
wokół siebie budzić radość życia38.

Powołanie do pracy przeradza się u niej w nadnaturalne wezwanie do kon-
templacji. Rozpatrywanie zawodu z tego punktu widzenia określa je jako po-
wołanie. Stein w artykule z 1931 roku zadaje sobie pytanie: „Co znaczy: »zostać 
powołanym«? Oznacza to usłyszeć »wyraźnie wezwanie« do spełnienia jakiegoś 
»zadania«”39. Dla Stein już „Sama »natura ludzka« określa powołanie i zawód czło-
wieka, to znaczy działalność i twórczość, do których jest powołany”40. Teksty Stein 
traktujące o pracy pochodzą z okresu, kiedy rozważa ona swoje powołanie do 
życia konsekrowanego, ale również jej stanowisko. Już podjęcie tematu kobiety 
i jej pracy zawodowej jest także odpowiedzią na problemy epoki. 

Stein – mężczyzną i kobietą stworzył ich
Inaczej niż Weil – zwolenniczki tego, co nieosobowe (impersonnel) – Stein 

rozpatrywać będzie etos pracy człowieka w odniesieniu do osoby, indywi-
dualności, i uszczegóławiać wynikające stąd różnice. Dlatego napisze serię 
tekstów ujmujących powołanie kobiece i jej zawód: Etos zawodów kobiecych, 
Zasady kształcenia kobiet, Przeznaczenie kobiety, Zawód mężczyzny i kobiety 
według natury i łaski. 

Stein rozpatrując kwestię zawodu, odnosi się konkretnie do Księgi Ro-
dzaju, do drugiego opisu stworzenia. Ciekawi ją szczególnie ten fragment księgi 
o stworzeniu człowieka, mężczyzny i kobiety: „Stworzył więc Bóg człowieka na 
swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym 
Bóg im błogosławił (Rdz 1, 26–28)”41.  Stein interpretuje przytoczony fragment: 

Oboje mieli wspólnie spełniać trzy zadania: być odbiciem Boga, wydawać na świat po-
tomstwo i poddać sobie ziemie. Pismo Święte nie mówi tu nic o jakimś odmiennym 
sposobie realizacji tego ich potrójnego powołania-zawodu, ale można się tego domyślić 
na podstawie wprowadzonego do kontekstu rozróżnienia płci42.

 
W analizie podąża w stronę wydobycia istotnych różnic między kobietą i męż-

czyzną, które nie waloryzują ról i zdolności obu płci. Podejmując refleksję na temat 
kobiety i pracy, wydobywa swoistość kobiecą43 i krytykuje upodobnienie kobiety 

37 E. Stein, Przeznaczenie kobiety, w: eadem, Refleksje o kobiecie, op. cit., s. 58.
38 Ibidem.
39 E. Stein, Zawód mężczyzny i kobiety według natury i łaski, w: eadem, Refleksje o kobiecie, op. cit., s. 68.
40 Ibidem.
41 Ibidem, s. 69.
42 Ibidem.
43 Por. A. Grzegorczyk, Filozofia światła, Poznań 2004, szczególnie rozdział: Nauka Edyty Stein o ko-

biecie wobec współczesnych tendencji feministycznych, s. 198–227.



do typu męskiego44 czy wręcz „stłumienie”45 tego, co kobiece. Widzi w tym nawet 
swego rodzaju niebezpieczeństwo. Stąd Stein wyróżni zawody bliskie kobiecie, 
nie przecząc jednocześnie potencjałowi kobiety wykraczającemu poza standar-
dowe, zwyczajowe rozwiązania. Omawiając kolejno zawody nauczyciela, lekarza, 
nauczyciela, polityka czy pracę w biurze, każdorazowo stara się uwypuklić kobiecy 
sposób wykonywania zadań. Kobietę cechuje „nastawienie na osobowość”46, „na 
całość i zwartość”47 w przeciwieństwie do męskiego ukierunkowania na rzeczywi-
stość i „jednostkową specjalizację”48. Niejednoznacznie, ale bardziej wiąże kobietę 
z pracą wymagającą wczucia i opieki, mężczyźnie raczej przypisuje prace fizyczne 
i intelektualno-abstrakcyjne. Kobietę traktuje poniekąd „tradycyjnie”, jest ona dla 
mężczyzny – również w dziedzinie pracy – towarzyszką i zwierciadłem, „w którym 
mógłby ujrzeć swą własną naturę”49. W tym sensie stanowi ona dla niego pomoc 
i dopełnienie. Jednak wyraźnie akcentuje, „że przemiany ostatnich lat [...] zamknę-
ły historyczną epokę przydziału kobiecie wyłącznie obowiązków domowych, 
a mężczyźnie starań o zabezpieczenie rodzinie utrzymania przez pracę zawodową 
poza domem”50. Stein staje w obronie godności mężczyzny i kobiety, wracając do 
symbolicznego początku. Definiując różnice zawodowe, odwołuje sie do Księgi 
Rodzaju, opisu stworzenia nieskażonego grzechem pierworodnym: „Wydaje się, 
że pierwotny porządek przewidywał wspólną działalność kobiety i mężczyzny we 
wszystkich dziedzinach, choćby nawet uwzględniał nieco różny podział ich ról”51. 
Istotne zdaje się zatem nie tyle wydobycie różnic płci w wykonywaniu zawodu, 
ile przede wszystkim współpraca mężczyzny i kobiety. Zarówno mężczyzna, jak 
i kobieta w pełni powinni wykorzystać drzemiące w nich talenty: 

Istnienie także w naturze kobiecej wszystkich sił, jakie posiada mężczyzna – choćby wy-
stępowały na ogół w innej mierze i stosunku – domaga się użycia ich w odpowiadającej 
im działalności. Gdzie krąg obowiązków domowych nie pozwala im się w pełni rozwinąć, 
należy rozsądnie, zgodnie z naturą wyjść poza niego52.

Zaakcentowana „swoistość” mężczyzny i kobiety ma u Stein szczególny cha-
rakter i wykracza poza rozróżnienie tego, co męskie i żeńskie. Niezależnie od 
płci, swoistość jest powiązana z niezaprzeczalną i wyjątkową wartością każdego 
człowieka53. Wartości te natomiast można w pełni wydobyć przez odniesienie do 
Jestestwa Bożego. Dopiero w relacji z Chrystusem skażona natura może w pełni 
się rozwinąć, a nawet zostać przezwyciężona w świetle łaski. Stein omawiając etos 
zawodu, rozpatrzy również charakter świętości, która w jednej osobie łączy cechy 
męskie i żeńskie. Dlatego też nie sposób jednoznacznie określić, czy refleksja nad 
etosem pracy wypływa u Stein z prusko-niemieckiego modelu kultury, żydow-
skiego wychowania czy z filozoficznych i chrześcijańskich odniesień. 

44 E. Stein, Wartość własna kobiety w jej znaczeniu dla życia narodu, op. cit., s. 7.
45 Ibidem, s. 17.
46 Ibidem, s. 15.
47 Ibidem.
48 Ibidem.
49 E. Stein, Zawód mężczyzny i kobiety według natury i łaski, op. cit., s. 70.
50 Ibidem, s. 87.
51 Ibidem, s. 88.
52 Ibidem.
53 E. Stein, Wartość własna kobiety w znaczeniu dla życia narodu, op. cit., s. 15.
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Zakończenie. Stosunek do pracy
Etyka pracy jest głęboko zakorzeniona w samym judaizmie. Jej sens wywodzi 

się z interpretacji Księgi Rodzaju. Bóg stwarza świat, stworzenie jest dobre. Czło-
wiek niejako współuczestniczy w dziele stwarzania świata, jest za niego współ-
odpowiedzialny. Edyta Stein i Simone Weil pielęgnują swój osobisty stosunek do 
pracy. Dla Weil ma ona wymiar kontemplacyjny i wspólnotowy. Tymczasem los 
robotnika przypomina los niewolnika. Jego praca nie jest kontemplacyjna, ale 
mechaniczna, wyzbyta twórczego działania i myślenia, ograniczona do wyko-
nywania rozkazów, warunkowana zarobkiem, sterowana szantażem zwolnienia. 
Trudno o autentyczne więzi w pracy, która wykonywana jest z musu, do której ma 
się niechęć. Weil świadomie dzieli los robotnika. Tymczasem według Stein praca 
wiąże się z powołaniem. Powołanie to wpisane jest w samą naturę człowieka. 
Dlatego autorka wydobywa to, co indywidualne i jednostkowe w sposobie wy-
konywania zawodu oraz wypełnianiu powołania. Wyróżnia zatem etos zawodów 
kobiecych i męskich54.  

Powyżej naszkicowany etos pracy Weil55 i Stein może prowadzić do pewnych 
uogólnień i konkluzji:

1. W judaizmie praca jest uczestnictwem i obecnością w świecie przy wyczu-
walnej obecności Stwórcy; jest twórczością i aktywnością.

2. Dla Weil praca ma wymiar wspólnotowy i kontemplacyjny. Dla Stein etos 
pracy wynika z natury określonej przez Stwórcę, dlatego wyróżniony zostaje przez 
nią etos zawodów kobiecych i męskich. 

3. Stein podkreśla to, co indywidualne i jednostkowe w wyborze zawodu i po-
wołania. Weil natomiast, zwolenniczka tego, co bezosobowe (impersonnel), 
w odniesieniu do zawodu kultywuje duchową współpracę i wspólnotowość, 
które otwierają na transcendencję. Weil nie podejmuje tematu tożsamości 
kobiety.

4. Zarówno Stein, jak i Weil odrzucają wizję zawodu i pracy sprowadzającą 
się wyłącznie do celów zarobkowych. 

54 Weil znów traktuje życie tak poważnie, że rezygnuje z prawa do miłości. „[...] gdy miałam pokusę 
poznania miłości [...], odsunęłam ją, uważając, że lepiej dla mnie będzie nie ryzykować zaanga-
żowania całego życia w nieprzewidywalnym kierunku przed osiągnięciem stopnia dojrzałości, 
który by mi pozwolił naprawdę dowiedzieć się, czego oczekuję od życia, czego od niej [miłości] 
oczekuję [...]. Nie wnioskuję, że należy unikać miłości, ale że nie trzeba jej poszukiwać [...] ważne, 
by nie zmarnować życia...”. Cyt. za: S. Courtine-Denamy, Trzy kobiety w dobie ciemności..., op. cit., 
s. 62.

55 Interpretacja etosu pracy Weil przysparza pewnych trudności. Weil wymyka się łatwym in-
terpretacjom. Wypowiedzi jej wydają się pełne sprzeczności. Wskażmy na kilka z nich: 1. Weil 
opowiada się za zakorzenieniem w rodzinie, ojczyźnie i kulturze jednocześnie sama świadomie 
odrzuca jej żydowskie pochodzenie. 2. Weil opowiada się wielokrotnie za uciśnionymi, biednymi 
i odrzuconymi, można by przypuszczać, że opowie się za dyskryminowanymi kobietami, prze-
śladowanymi Żydami. Jednakże Weil nie podejmuje tematu tożsamości kobiety, sama często 
podpisując się męskim imieniem, nie dba o powierzchowność kobiecą. A więc Weil tkwi poniekąd 
w stereotypach. Jej wypowiedzi często są antyżydowskie, a interpretacja Starego Testamentu jest 
całkowicie dowolna i wskazuje na jego nieznajomość (por. komentarze E. Levinasa, Simone Weil 
przeciw Biblii, w: idem, Trudna wolność. Eseje o judaizmie, tłum. A. Kuryś, współpr. M. Jędraszew-
ski, Gdynia 1991; P. Tomczak, Simone Weil czyta Biblię, czyli z dziejów delirium hermeneutycznego,  
w: Hermeneutyka i literatura. Ku nowej koiné, red. K. Kuczyńska-Koschany, M. Januszkiwicz, Poznań 
2006, s. 193–207). Tożsamość Weil jest z pewnością uwikłana, sprzeczna i trudna. I choć pisze 
traktat o konieczności zakorzenienia, nie akceptuje żadnej przynależności do grupy i wspólnoty. 
Odmawia wszelkiej formie wyróżniania się, wybrania. Naród żydowski jest nie do zaakceptowania 
przez nią w idei swojego wybrania. Odmówi również przystąpienia do jakiegokolwiek kościoła 
z uwagi na ludzki charakter przynależności.



5. Stein, Weil i Levinas, rozważając problematykę Dobra, odpowiadają na we-
zwanie ontologiczne biblijnie formułowane. Werbalizują oni odpowiedź i nadają 
jej egzystencjalny kształt indywidualnie. W to indywidualne formowanie wpisuje 
się też ich stosunek do kwestii pracy.

Edyta Stein i Simone Weil bardzo odpowiedzialnie podchodzą do swej edukacji 
i później do powierzonych im zadań, świadomie uczestnicząc w świecie. Pojawia 
się kwestia tego, do jakiego stopnia jednak etyka ich pracy wynika z żydowskich 
korzeni, z religii, tradycji i kultury żydowskiej. 

Woman and work ethos by Simone Weil and Edith Stein

In Judaism, the work is a participation and presence in the world at the profound presence of 

the Creator; the creativity and activity. Stein and Weil, while considering the issues of work and 

Good, answer the ontological call formulated biblically. Each individually verbalizes the answer and 

gives it its existential shape. For Weil work has contemplative and spiritual community dimensions. 

Whereas for Stein the work involves the calling. This calling is inscribed in the individual human 

nature, hence the existence of distinction between the ethos of male and female occupations. This 

raises the question, however, to what extent their work ethos results from Jewish roots, religion, 

traditions and Jewish culture.

Translated by Anna Radecka
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1. Geneza sabbataizmu
Sabbataizm mesjański jest współcześnie określany mianem plamy na honorze 

judaizmu. Nie podejmowano do tej pory ani prób jego analizy, ani prób zrozu-
mienia jego historycznego rodowodu. Co więcej:

Pisma sabbataistów [...] niszczono; później zaś, gdy sabbataizm był już wytępiony, 
miejsce zaciekłego jego zwalczania zajęła tendencja do jego minimalizowania; 
przedstawiania go tak, jak gdyby to, co zaszło, dotyczyło jedynie niewielkich grup 
i jak gdyby od samego początku zawsze istniała ostra granica między tradycyjnie 
pobożnymi a heretyckimi nowinkarzami1.

Dopiero dzięki mrówczej pracy największego teoretyka religii żydowskiej 
Gerschoma Scholema możemy obecnie spróbować pokazać, jak kształtował 
się ten ruch na tle wcześniejszych założeń religijnych i jaki wpływ miała na to 
osobowość jego założyciela. To właśnie za sprawą dogłębnych studiów i badań 
Scholema możemy także przyjrzeć się temu ruchowi i zobaczyć, co sprawiło, że 
stał się niezwykle silną sektą działającą w ramach judaizmu oraz w jaki sposób 
doszło do tego, że działalność ruchu mogła przyczynić się do wielu istotnych 
wydarzeń w Europie. Trzeba jednak postarać się przy tym o całkowitą bezstron-
ność, gdyż jak pisze autor Mistycyzmu żydowskiego:

Jedynie obiektywna ocena umożliwi zrozumienie prawdziwej istoty tej potężnej, acz 
poronionej próby zrewolucjonizowania judaizmu od wewnątrz i jej znaczenia w historii 
judaizmu w ogóle, żydowskiej zaś mistyki w szczególności2.

1.1. Narodziny Sabbataja Cwi jako Mesjasza
Nazwany od swojego założyciela Sabbataja Cwi, urodzonego w Smyrnie 

w 1626 roku, sabbataizm stał się ruchem nie tylko duchowym, ale i politycznym. 

1 G. Scholem, Mistycyzm żydowski i jego główne kierunki, tłum. I. Kania, Warszawa 2007, s. 330.
2 Ibidem, s. 318.

Wpływ kabały 
luriańskiej na genezę 
i rozwój sabbataizmu 
mesjańskiego

Joanna Smoluk-Stachowska



Jego rozwoju nie można analizować bez szczegółowej wiedzy o biografii jego 
samozwańczego proroka, ponieważ: „Specyficzna teologia sabbataizmu już na 
samym początku [...] została w całości przykrojona do mistycznej interpretacji 
swoistych i poniekąd paradoksalnych cech osobowości Sabbataja Cwi”3. Otóż 
nieliczne źródła podają, że w 1648 roku miał on serię objawień, według których 
został wybrany na Nowego Mesjasza, za którego życia nastąpi zbawienie Izra-
ela i świata. Niestety, nie wykazał się przy tym zbytnią erudycją ani dowodami 
popierającymi jego tezy, wobec czego został zignorowany przez potencjalnych 
wyznawców, a następnie – w wyniku braków jakichkolwiek oznak końca dzieła 
zbawienia – odrzucony przez społeczność w Smyrnie. Przez kilka następnych lat 
wędrował po Europie, by w końcu w 1662 roku w Jerozolimie spotkać Natana 
z Gazy, który stał się jego największym wyznawcą i tak naprawdę najzagorzalszym 
propagatorem jego idei. Wedle różnych świadectw to właśnie on niejako wytrą-
cił Sabbataja Cwi z bierności i utwierdził go w przeświadczeniu o roli wybrańca 
Bożego. Można stwierdzić zatem za Scholemem, że: 

[...] ruch sabbataistyczny powstał w gruncie rzeczy dopiero na skutek spotkania się tych 
dwu osobowości. Dopiero wówczas, gdy Natan uznał za Mesjasza tego osobliwego grzesz-
nika, ascetę i świętego, który często sam o sobie śnił jako o Mesjaszu, i gdy z niego uczynił 
symbol ruchu, z siebie zaś – jego chorążego, narodziła się wielka historyczna siła nowego 
mesjanizmu4. 

1.2. Pierwsze założenia sabbataizmu i dalsze losy Proroka
Sabbataizm jako ruch odrzucał tradycje rabiniczne, negował znaczenie modli-

twy i medytacji, znosił posty oraz wprowadził nowe święta i rytuały. Obiecał, że 
jeszcze za tego życia Żydzi rozrzuceni po świecie w diasporach dostąpią wyba-
wienia. Idea ta stała się swoistą idée fixe dla wielu wyznawców judaizmu. Po latach 
cierpień, wyrzeczeń i poświęceń pojawił się wreszcie Zbawiciel, który zwiastuje 
koniec wszelkich udręk. Wędrówka dusz, wieczna tułaczka i wygnanie miały 
nareszcie się skończyć. Żydzi zaczęli żyć w radosnym oczekiwaniu na nastanie 
Królestwa Niebieskiego tu, na ziemi, a cały naród żydowski miał się zjednoczyć na 
nowo w swojej Ziemi Obiecanej. Niestety, w wyniku aresztowania przez Turków 
Sabbataja Cwi doszło do jego apostazji i przejścia na islam w 1666 roku. Do końca 
nie są znane motywy jego postępowania. Trudno określić, czy był to wynik przy-
musu, czy też strachu i chęci zachowania swojego życia. Jednakowoż większość 
jego zwolenników, mocno rozczarowanych i zgorszonych tym wydarzeniem, po-
wróciła do dawnych tradycji i porzuciła wiarę w szybkie nadejście dnia Zbawienia. 
Po tym zdarzeniu oficjalnie ruch został uznany za herezję i wyklęty w ramach juda-
izmu. Wbrew oczekiwaniom nie został on jednak całkowicie zarzucony, a grupka 
najgorliwszych wyznawców zmieniła jego charakter i ideologię. 

Otóż zdradziecki czyn, jakiego dokonał Sabbataj Cwi (przejście na islam), na 
kanwie wcześniejszych założeń luriańskich, został zinterpretowany w duchu mi-
stycznym. Ponadto nowa ideologia sabbataizmu stała się poniekąd synkretycz-
ną wizją wybranych elementów z dwóch religii monoteistycznych – judaizmu  
i islamu. Losy samego Sabbataja Cwi potoczyły się zaś iście w duchu mesjań-
skim. Został ponownie aresztowany przez sułtana Mehmeda IV, tym razem za 
próby nawracania wyznawców islamu na swoją wizję religii. Resztę życia spędził  
w twierdzy Dulcigno jako więzień osadzony za głoszenie wywrotowych tez jakoby:

3 Ibidem, s. 326.
4 Ibidem.
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Mesjasz został wybrany, by zbierać ziarno rozsiane między narodami. [...] ziarno to znaj-
duje się nie tylko w posiadaniu Żydów, i [...] Mesjasz nie pozwoli, aby choć jedno z nich 
się zmarnowało. [...] aby nastąpiło zbawienie także goim muszą przyjąć naukę Sabbataja. 
Dlatego również ich musi on nawracać na „prawdziwą wiarę”, która nie ogranicza się do 
żadnej konkretnej religii i wykracza poza wszystkie religijne instytucje5.  

Aby przejść dalej i zobaczyć, jak w świetle apostazji zmieniła się herezja sabba-
tiańska, musimy na chwilę powrócić do jej podstaw – kabały luriańskiej – i zoba-
czyć, w jaki sposób swą koncepcję przedstawił jej twórca i które z jej elementów 
stały się fundamentem sabbataizmu. 

2. Izaak Luria i jego wizja kabały
Izaak Luria Aszkenazi (zwany też Arim), urodzony w 1534 roku w Jerozolimie, 

ówcześnie znany był jako wizjoner, który zazdrośnie strzegł wiedzy, jaką posiadł 
i przekazywał ją wyłącznie ustnie swoim najbliższym uczniom. „Był typowym 
przykładem osobowości charyzmatycznej, silnie oddziałującej na całe otoczenie. 
Wszystkie nauki pozostawił po sobie w formie przekazu ustnego, zastrzeżonego 
dla wybranych uczniów”6. Żarliwie sprzeciwiał się rozprzestrzenianiu się jego idei 
wśród „umysłów niedojrzałych” i zbyt ograniczonych, by pojąć jego nowatorskie 
wizje kabalistyczne. Na szczęście jego uczniowie w tej kwestii nie posłuchali 
mistrza i jego interpretacje obecnie są nie tylko dogłębnie poznane, lecz także 
zaaprobowane przez większą część żydowskiego społeczeństwa.

Obszarem głównych rozważań Ariego był (podjęty już w Księdze Zohar) proces 
Stworzenia Świata i wynikające z niego zadanie dla człowieka. Jest sprawą dys-
kusyjną, jaki wpływ na nowe teorie Lurii wywarły wydarzenia historyczne 
z XV wieku. Nie można jednak o nich nie wspomnieć. 

2.1. Historyczny rys kształtowania się kabały luriańskiej
Najtragiczniejszym momentem dla historii narodu żydowskiego w tam-

tym okresie było drastyczne pogorszenie się sytuacji Żydów w Hiszpanii 
i Portugalii. Początkowe prześladowania w 1492 roku na mocy edyktu z Alhambry 
wydanego przez Izabelę I Kastylijską i Ferdynanda Aragońskiego kończyły się 
przymusową konwersją, krwawymi mordami i wypędzeniem z Hiszpanii, w 1497 
roku po edykcie króla Portugalii Manuela I Szczęśliwego nastąpiło zaś całkowite 
wypędzenie wyznawców judaizmu z Półwyspu Iberyjskiego. Wygnańcy w więk-
szości schronili się w krajach islamskich, na przykład Maroku, Algierii czy Turcji. 
Dramat ten mocno zmienił świadomość żydowską. Poczucie wygnania, skazanie 
na nieustanną tułaczkę i łaskę innych, wrażenie nieciągłości, fragmentaryczności 
egzystencji – to tylko niektóre z uczuć dominujących w umysłach religijnych 
banitów. Życie w ciągłym strachu przed skrytobójcami, publiczne wyznawanie 
odrzuconej wewnętrznie religii czy pamięć o masowych egzekucjach poważnie 
wpłynęły na formowanie się nowej kabały, która mogłaby dać odpowiedź na 
rodzące się pytania. Dużą rolę odegrała tu także stara idea mesjańska, bowiem, 
jak pisze Scholem: 

5 J. Doktór, Mesjańskie posłannictwa, cyt. za: G. Scholem, Be-‘ikwot maszijach, Jeruszalaim 1944,  
s. 72,  http://www.midrasz.home.pl/2001/paz/paz01_1.html (dostęp 25.07.2014).

6 R. Goetschel, Kabała, tłum. R. Gromacka, Warszawa 1994, s. 40.



Świadomość przemocy historii stopniowo przenikała coraz głębiej. Proces ten prowadził 
do coraz silniejszego wiązania elementów mesjanistycznych i apokaliptycznych judaizmu 
z elementami dawnej kabały. [...] mesjanologia zaś, [...] stała się na jakiś czas kwestią pro-
pagandy – aktywnej i agresywnej7.

2.2. Idea mesjańska i wielki mit Wygnania i Odkupienia
Idea mesjańska tkwi w tradycji judaizmu od zarania dziejów i dzieli się na trzy 

typy: królewski, w którym Najwyższy zbawi swój naród wybrany za pośrednic-
twem króla z rodu Dawidowego; prorocko-kapłański, gdzie Mesjaszem będzie 
prorok albo sługa Boży, który bierze na siebie grzechy wszystkich ludzi i w ten 
sposób zbawia świat; apokaliptyczny, wedle którego Syn Człowieczy z Księgi Da-
niela dostaje od Najwyższego władzę nad światem. Chrześcijaństwo łączy te typy 
mesjanizmu w osobie Chrystusa. Jest On zarówno potomkiem rodu Dawidowego, 
jak i sługą Bożym. Sam zaś określa siebie jako Syna Człowieczego. Luria, w wyniku 
okoliczności historycznych, niejako tworzy z tych rodzajów koncepcję narodową –   
to Izraelici jako naród wybrany cierpią za grzechy całego świata, aby móc go 
w ostateczności zbawić. Ideę tą wplótł w swoją wizję Stworzenia Świata. W jaki 
sposób? Przyjrzyjmy się bardziej szczegółowej analizie jego idei. 

2.2.1. Cimcum
Otóż na początku Ari opowiada, jak pierwotnie istniał nieskończony i wypeł-

niający wszystko sobą Bóg. Nie było pustego miejsca, wolnej przestrzeni, tylko 
wszechogarniająca doskonałość. Wielkość i wspaniałość tak rozumianego Boga 
jest nie do pojęcia przez skończony i ograniczony umysł ludzki. Luria stawia więc 
pytanie o kreację ex nihilo. W jaki sposób może istnieć świat stworzony skoro 
nie ma dla niego żadnego miejsca? W jaki sposób Najwyższy może w ogóle 
stworzyć coś z niczego, skoro wszystko jest jego częścią? Otóż pojawia się tutaj 
zupełnie nowa idea nazwana cimcum – „wycofanie się”. Bóg nie wyemanował 
świata z siebie na zewnątrz, lecz sam  niejako „skrócił się”, aby zrobić miejsce na 
to, co stworzone. Luria mówi wręcz o „skupieniu się w swojej centralnej kropce”. 
Goetschel zaś tłumaczy: 

Świat istnieje dzięki kontrakcji, skurczeniu się Boga w nim samym. Cofnięcie się boskości 
z jednego punktu do środka siebie samej pozwala istnieć wszystkim światom. Pierwotna 
przestrzeń powstała w ten sposób zwana jest tehiru8.  

Bóg w takim ujęciu w pierwszym swym akcie wcale nie stwarza świata, lecz 
przygotowuje dopiero miejsce na jego zaistnienie. „Pierwszym spośród wszystkich 
aktów nie jest objawienie, lecz samozasłonięcie się, samoograniczenie Boga”9. 
Gershom Scholem interpretuje tę myśl jako pewną formę adaptacji przeżyć hi-
storycznych na grunt myśli religijnej. Otóż wycofanie się Boga w głąb samego 
siebie jest niejako analogią wygnania Żydów. Najwyższy zwraca się ku sobie, 
ku swojemu wnętrzu, robiąc przestrzeń na świat zewnętrzny. Podobnie Żydzi 
wypędzeni lub konwertyci muszą zwrócić się do swojego serca, nie bacząc na 
otaczającą ich rzeczywistość. 

Dalszy proces tworzenia się kosmosu to drugi akt Boski, stwórczy promień 
projektujący istniejące światy. Aby mogły powstać następne warstwy świata, musi 

7 G. Scholem, Mistycyzm żydowski i jego główne kierunki, op. cit., s. 274.
8 R. Goetschel, Kabała, op. cit., s. 40.
9 G. Scholem, Mistycyzm żydowski i jego główne kierunki, op. cit., s. 290.
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zachodzić dynamika między samoograniczeniem się Najwyższego a promieniem 
stwórczym. Każde cimcum jest równoznaczne niejako z wypuszczeniem z Boga 
takiego stwórczego promienia. To swoista dialektyka zamknięcia się w sobie i tym 
samym wydania w przestrzeń iskry Bożej10. Kreacja jest nieustanną aktywnością 
Stwórcy. Tak wygląda ciągły proces kształtowania się wszechświata w myśl teorii 
Ariego. 

Według Jakoba Emdena, paradoksalna idea cimcum stanowi jedyną w dziejach naprawdę 
poważną próbę domyślenia do końca koncepcji creatio ex nihilo. To, że metafora pozornie 
tak racjonalistyczna, jak „stworzenie z niczego” łatwo prowadzi do koncepcji teozoficznej, 
gdy zapytujemy o treść tej metafory, pokazuje, jak w istocie złożoną sprawą są rzekomo 
proste podstawy religii11. 

2.2.2. Szewirat-ha-kelim i tikkun jako cel człowieka
Luria nie poprzestaje jednak na jednym nowatorskim rozwiązaniu i dokłada 

kolejną rewolucyjną ideę szewirat-ha-kelim („o rozbiciu naczyń”). Metaforycznie 
opowiada ona o świecie stworzonym, który ma kształt wielu różnych naczyń wy-
pełnionych boskimi promieniami. Niestety, światło i moc promieni są tak silne, że 
naczynia pękają, a ich zawartość rozpada się na wszystkie strony. Jedne promienie 
wędrują po świecie, inne wracają do Stwórcy, a jeszcze inne lądują w nicości, 
mieszając się ze złem. Na ten wzór został stworzony też materialny człowiek. 
Podobnie jak wyszczerbione i roztrzaskane naczynia, jest on istotą wewnętrznie 
rozdartą, złamaną, pozbawioną godności. Z drugiej strony, 

[...] interpretacja teologiczna, podkreśla fakt, że naczynia musiały zostać potłuczone, 
aby mógł zaistnieć świat, w którym byłoby miejsce na wolność. Natychmiast po 
rozbiciu naczyń następuje ostatnia faza procesu teogonicznego: tikkun, naprawy 
lub odrodzenia zniszczonego świata12.

W takiej wizji głównym zadaniem kosmicznym, ale i też ludzkim, jest ponow-
ne zjednoczenie popękanych naczyń. Próba ich naprawy i powrót do pierwot-
nego porządku to forma odkupienia świata. Ten cel Ari nazywa mianem tikkun. 
Cały świat zmierza do tak rozumianego wybawienia, ale czasami kosmicznym 
procesom trzeba pomóc. W tym miejscu kabalista widzi najważniejszą rolę, jaka 
może przydarzyć się człowiekowi. 

Nie wszystkie iskry, jakie wpadły do ciemnicy sił zła, mogą wyzwolić się o własnych si-
łach. Innymi słowy, tym, który obliczu Boga nadaje definitywny wygląd i który właściwie 
ostatecznie ustanawia go władcą w królestwie niebieskim, mistycznym twórcą wszystkich 
rzeczy, tym który jemu, Twórcy, nadaje ostateczny kształt – jest właśnie człowiek13.

To istota ludzka ma zbierać rozlane światło po świecie i podnosić je na właściwe dla 
niego miejsce, tak by w efekcie doprowadzić do odnowienia stanu pierwotnego. 
Stąd też wynikają rozproszenie narodu żydowskiego i mesjański aspekt narodowy. 

10 Por. ibidem, s. 290.
11 Ibidem.
12 R. Goetschel, Kabała, op. cit., s. 41.
13 G. Scholem, Mistycyzm żydowski i jego główne kierunki, op. cit., s. 302.



Zadaniem Izraela w świecie jest zebranie wszystkich rozproszonych cząstek świętości. 
Proces ten, zapoczątkowany u zarania dziejów, uwieńczy przyjście Mesjasza. Zbawienie 
Izraela zbiega się z odkupieniem całego świata, tak samo jak jego wygnanie jest jedynie 
widzialnym przejawem wygnania wszystkich istot, począwszy od boskości w chwili rozbicia 
naczyń, a nawet podczas jej pierwotnego Cimcum14. 

Judaista ma za zadanie odnaleźć rozrzucone po całym świecie iskry Boże, 
a przez praktykowanie i wypełnianie nakazów Tory, robienie dobrych uczynków 
oraz dzięki żarliwej modlitwie ma rozdzielić dobre promienie od zła, przyczyniając 
się tym samym do powrotu świata do swojej pierwotnej jedności i pełni. Wszystko, 
co kiedykolwiek zrobił, robi czy dopiero będzie robić ma wpływ na naprawę na-
czyń w wymiarze zarówno kosmicznym, jak i psychicznym. Przywrócenie jedności 
boskiego świata równa się bowiem z duchowym odrodzeniem w prawdziwej 
religii. Zadanie to podkreśla doktryna o powszechnej wędrówce dusz (gilgul) 
i reinkarnacji. Każda dusza bowiem ma możliwość powrotu do świata, aby lepiej, 
niż za pierwszym razem, wypełnić swoje zadanie, jej migracja zaś nie jest rozu-
miana jako kara, lecz jako postawione przed nią wyzwanie, jako cel, który musi 
wypełnić. „Prawdziwa historia świata staje się historią migracji ludzkich dusz i ich 
wzajemnych powiązań. Reinkarnacja oferuje człowiekowi możliwość wyzwolenia, 
przez spełnianie nakazów, których nie realizował poprzednio”15. 

Widać zatem, że wizja końca świata, eschatologia, to tak naprawdę powrót 
do korzeni, do początku. Punkt ostateczny ma być dotarciem do początków 
stworzenia. Jak podkreśla Scholem: „Właśnie w tym punkcie teorii luriańskiej 
najwyraźniejszy jest związek elementu mesjańskiego z mistycznym. Tikkun, droga 
wiodąca do kresu wszechrzeczy, jest zarazem drogą ku początkowi”16. Wszystko 
musi wrócić na swoje miejsce, a ślady po rozbiciu naczyń muszą się zabliźnić. 
Dla Lurii znakiem, że zbliża się odkupienie, będzie pojawienie się Mesjasza. To 
on doprowadzi tikkun do samego końca. Teozofia splata się z antropologią. Dy-
namizm wszechświata ma zatem swój cel w ponownym zjednoczeniu wszelkich 
rzeczy – jest więc ujęty w sposób mistyczny. Odbywa się także w sferze duchowej 
człowieka, który musi na nowo stać się czysty i dobry. Widocznym symbolem tik-
kun według Ariego będzie wybawienie i zjednoczenie plemion Izraela. Wyraźnie 
widać, w jaki sposób kosmogonia splata się z dziejami narodu żydowskiego od 
momentu wygnania z Ziemi Izraela, aż do ostatecznego odkupienia. Historia ma 
charakter cyrkularny, a nie linearny, i jest w stanie wytłumaczyć dramatyczne losy 
Żydów w ramach kategorii mesjańskiego posłannictwa. 

Oto i tajemnica tego, że Izrael skazany jest na niewolę u wszystkich narodów świata: ma 
on spośród nich wydobyć iskry, które upadły pomiędzy nie [...]. Dlatego Izrael musiał być 
rozproszony na cztery strony świata, ażeby mógł wszystko podnieść do góry17.

Pomysł na tak rozumianą wizję Stworzenia świata i jego historii okazał się bardzo 
nośny wśród zmęczonego i tak okrutnie doświadczonego narodu. Kabała luriańska 
stała się więc powszechnie uznaną przez Żydów teologią i tym samym umożliwiła 
narodzenie się różnych odłamów czy ruchów bazujących na wybranych z niej i pod-
kreślonych fragmentach. Sabbataizm miał więc bardzo dobre podłoże, by się rozwinąć.

14 R. Goetschel, Kabała, op. cit., s. 41.
15 Ibidem, s. 41.
16 G. Scholem, Mistycyzm żydowski i jego główne kierunki, op. cit., s. 303.
17 Sefer ha-likkutim, karta 89b.
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3. Idee herezji sabbatiańskiej

3.1. Koncepcja powstania duszy Mesjasza
Przyjrzyjmy się teraz ideologii sabbataizmu po apostazji jego założyciela. Otóż, 

jak pamiętamy, według kabały luriańskiej dzieło tikkun zwieńczy przyjście na świat 
Mesjasza. Ari nie zajmował się jednak osobą Zbawiciela i nie interesowało go ani 
skąd on przyjdzie, ani czy jego dusza była od zawsze „najwyższa”, czy też została 
dopiero w pewnym momencie „wywyższona”. Sabbataizm rozciągnął tę myśl 
znacznie dalej. Jego prorok, Natan z Gazy, głosił, że powstanie duszy Mesjasza 
jest silnie związane z luriańskimi procesami kosmogonicznymi. 

Na początku procesu kosmicznego En-Sof (Bóg), na powrót wchłonęło w siebie światło, 
i powstała w centrum En-Sof praprzestrzeń, w której tworzą się wszystkie światy. [...] proces 
kosmiczny polega na nadaniu im formy, [...] póki to nie nastąpi, póty praprzestrzeń, [...] 
będzie ostoją ciemności i zła. Otóż, kiedy podczas „rozbicia naczyń” iskry Bożego światła, 
[...] spadły w dół, wraz z nimi upadła dusza Mesjasza zawarta w owym pierwszym boskim 
świetle18.   

Pradusza Zbawiciela jest bowiem jedną z emanacji Boskich i podobnie jak 
upadające iskry Boże ona także wpadła w nicość oraz zmieszała się ze złem, stąd 
niewytłumaczalne i sprzeczne działania Mesjasza. Sam ziemski świat natomiast 
składa się z wielu nałożonych na siebie rozbitych po naczyniach skorup (kelim), 
które Mesjasz musi rozsadzić od środka. Natan z Gazy mówił także, że wraz z na-
rodzinami Zbawiciela skończyła się epoka rozumianej tradycyjnie Tory, gdyż jest 
ona tylko jedną ze skorup, które trzeba odrzucić, aby dostać się do korzenia, 
do Boga.

Innymi słowy, odkupienie pociąga za sobą również unicestwienie tych aspektów 
Tory, które wcześniej oglądano wyłącznie pod kątem galut (wygnania). [...] zmienia 
się sposób jej rozumienia. Objawia się nowa jej warstwa. Miejsce żydostwa na wy-
gnaniu zajmuje żydostwo nowe, mesjańskie19.

 
3.2. Tradycja Zoharu w naukach Sabbataja Cwi

Widniejąca tutaj symbolika Absolutu jako korzenia drzewa jest zaczerpnięta 
z tradycji Zoharu i kabały luriańskiej, wedle której pojmowanie Boga oraz świata 
odbywa się na zasadzie analogii do kontemplowania drzewa. Tak samo, jak w przy-
padku podziwiania pięknego okazu dębu kontemplujemy jego wspaniałą koronę, 
solidny pień czy niezwykłą bujność i żywotność listowia, lecz nie docieramy do 
tego, co utrzymuje go przy życiu, tak samo możemy dostrzec Boga w różnych 
jego aspektach, wyrazić Go za pomocą różnych imion, ale nie potrafimy dotrzeć 
do tego, co najistotniejsze. Drzewo rośnie i rozwija się za sprawą niewidocznych 
korzeni, które dostarczają mu wody i wszelkich innych, niezbędnych do życia 
składników, ale też dzięki temu, że owe „soki” krążą wewnątrz niego, docierając do 
każdej jego części. Analogicznie ująć możemy strukturę poszczególnych sefirot, 
czyli emanacji Boskich. Wydają się one samodzielnymi elementami składowymi 
Drzewa Boskiej Mocy, a tymczasem dostarcza im sił, zarazem spajając je w jed-
ność ową niewidzialną i niepoznawalną cząstką. Tę cząstkę, ten symbol ukrytego, 

18 G. Scholem, Mistycyzm żydowski i jego główne kierunki, op. cit., s. 327.
19 Ibidem, s. 343.



niewyrażalnego Boga, Zohar określa mianem En-Sof. Tak rozumiana struktura 
Najwyższego ma swoje odbicie w realnym świecie – kabała wyróżnia bowiem 
rozmaite poziomy światów wyemanowanych, na przykład świat ziemski, świat 
aniołów i tak dalej. W każdym z nich istnieje odbicie Boskiego Drzewa. Realność 
wszechświata osadzona jest zatem na niewidzialnym korzeniu – Bogu. 

3.3. Tikkun a aspekt moralny
Aby dotrzeć do tego świętego korzenia wedle sabbataizmu, trzeba odrzucić 

wszelkie gałęzie, wszelkie skorupy, które blokują nam dostęp do źródła. Mesjasz 
jest osobą, która poznała to źródło i teraz to on jest prawodawcą oraz twórcą 
nowych zasad moralnych. Sabbataj Cwi odrzuca tym samym wartość tradycji 
talmudycznej, ostentacyjnie łamiąc wszelkie reguły, dopuszczając się bluźnierstw 
czy podkreślając znaczenie seksualności przez organizowanie orgii. Jest propaga-
torem Nowej Religii z zupełnie nowymi zasadami zbudowanymi na gruzach innych 
doktryn. Uważa, że trzeba zerwać łańcuchy, które łączą nas z tym światem. Trzeba 
odrzucić wszelkie dawne porządki, ponieważ głównym celem, także tutaj, jest 
tikkun. Mesjasz musi przejść nawet przez piekło i rozsadzić je niejako od środka, 
aby wyzbierać z niego rozrzucone i zmieszane ze złem iskry Boże. 

W pewnych fazach wielkiego procesu tikkun – ostatnich, najtrudniejszych – Mesjasz, aby 
rzeczywiście go zakończyć, sam musi zstąpić do królestwa zła i grzechu, żeby iskry wy-
zwolić od wewnątrz, czyli, używając innego, bardzo popularnego obrazu, „od wewnątrz 
rozsadzić skorupy zła”. [...] Mesjasz, wypełniając swoją misję, musi podążyć w ciemność 
tą najtrudniejszą z wszystkich dróg20.

Tym piekłem jest, wedle niektórych interpretacji, najgorszy w judaizmie grzech –  
wyrzeczenie się prawdziwej religii. Apostazja Nowego Mesjasza wytłumaczona 
została na wzór mistycznego cimcum. Mesjasz wycofuje się w głąb swojej duszy, 
by w niej praktykować jedyną słuszną wiarę. Taka idea mogła stać się wystarcza-
jącym wyjaśnieniem i zarazem usprawiedliwieniem cierpień oraz poświęceń kon-
wertytów. Początkowo bowiem wizja wygnania była rozumiana metaforycznie, 
w interpretacji sabbatiańskiej zaś zyskała rangę narodową, albowiem:

[...] mistyczne koncepcje i interpretacje kabalistów odnoszące się do istoty wygnania i od-
kupienia miały oczywiście pierwotne źródło w rzeczywistych doświadczeniach, [...] tutaj 
miało ono treść polityczną i historyczną. Zrzucenie jarzma obcych ludów, nowa wędrówka 
ku wolności – oto potężne siły napędowe idei mesjańskiej. Dla nich (sabbatańczyków) mit 
ludowo-narodowy przekształca się teraz w dramat o zasięgu kosmicznym21.  

Znacznie mocniej niż w szkole luriańskiej podkreślono w niej zbawczą rangę wy-
rzeczenia i podniesiono apostazję do miana świętego grzechu. Sam grzech w tym 
momencie przestaje być czymś złym. Wręcz przeciwnie, zaczyna być środkiem 
służącym do obalenia ustalonych praw i zastanego porządku. 

Taka koncepcja jest silnie sprzężona z paradoksalnym zachowaniem Sabbataja 
Cwi. Źródła sugerują, że mógł cierpieć na chorobę maniakalno-depresyjną. W trak-
cie choroby raz był w stanie wielkiego oświecenia, głębokiej ascezy i religijności 
w znaczeniu tradycyjnym, a innym razem czynił niezrozumiałe i dziwaczne rzeczy. 

20 Por. G. Scholem, Szabbataj Cwi we-ha-tenua ha-szabbata’it bimej chajjaw, t. 2, Tel Awiw 1957,  
s. 677–707.

21 G. Scholem, Mistycyzm żydowski i jego główne kierunki, op. cit., s. 335.
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Sam mówił o sobie, że jest wewnętrznie zmuszany do grzechu, który wedle nowej 
ideologii w pewnym sensie ma służyć szybszemu rozwojowi tikkun, a tym samym 
doprowadzeniu do zjednoczenia świata. Jak podkreśla Scholem: „[...] dziwne 
czyny Mesjasza mają z punktu widzenia dawnego ładu, [...] aspekt pozytywny, 
bo przecież Mesjasz urzeczywistnia prawo nowego świata”22.

3.4. Idea świętego grzechu
W odróżnieniu od kabały Izaaka Lurii, która zakładała, że każda indywidualna 

jednostka ma za zadanie zbierać po świecie iskry po rozbitych naczyniach, w idei 
Sabbataja Cwi występuje jeszcze drugi element. Nie tylko podnoszenie iskier, ale 
też zejście do otchłani zła, zmieszanie się z grzechem jest konieczne do wypełnie-
nia tikkun i jedynie Mesjasz jest tak silny oraz wytrwały, by znieść wszelkie grzechy 
ludzkości. Tylko on może ostatecznie oddzielić dobro od zła przez złączenie się 
z nim na kształt swojej Praduszy.

 
Tylko Mesjasz, nikt więcej, dociera do punktu granicznego, w którym pękają wszystkie 
dawne więzy, i tylko on może zapuścić się w mroczne, kręte ścieżki zła, stosowne do 
przeznaczonej mu roli odkupiciela. Jego postępki nie mogą być przykładem. Przeciwnie, 
z natury rzeczy budzą zgorszenie23.

 Podkreśla to fakt największego grzechu dla każdego pobożnego Żyda – akt zdra-
dy, czyli apostazja. Z drugiej zaś strony dla jego wyznawców ten święty grzesznik – jak 
nazywa go Scholem – był często niezrozumiały i dzięki temu  bardziej wiarygodny 
jako sługa Boży, któremu przekazywane są boskie tajemnice. Nie każdemu 
bowiem dane jest słuchać poleceń Najwyższego i człowiek dostępujący tej 
łaski powinien wyróżniać się swoim zachowaniem. Mimo to często jego pa-
radoksalne postępowanie i idee za nim idące wystawiały na ciężką próbę siłę 
przekonań w słuszność całego systemu. Apostazja stała się więc w sabbataizmie 
momentem przełomowym. O ile sama wiara w nadejście Dnia Wybawienia 
została utorowana przez kabałę luriańską i wiarę w sens mesjańskiego posłan-
nictwa narodu żydowskiego, o tyle sabbataizm stał się pewnym opium dla mas. 
Moment zaprzeczenia religii żydowskiej i przyjęcia islamu sprawił, że ci pozostający 
wierni samozwańczemu Mesjaszowi musieli z jednej strony mocno pozmieniać 
swoją psychiczną sferę i wykładnię moralną, z drugiej zaś strony otrzymali doskonały 
argument tłumaczący ich odstępstwo od prawdziwej wiary, ich życie w zakłamaniu. 

Skoro więc sam Mesjasz, poddany mocy tragicznego fatum nieodłącznie towarzyszące-
go jego posłannictwu, musiał dzielić los marranów (przechrztów), fakt ten wydawał się 
najgłębszym usprawiedliwieniem, a zarazem rozgrzeszeniem tego, co dla wielu sumień 
musiało być nieznośnym ciężarem24.

4. Wpływ myśli sabbataizmu na późniejsze wydarzenia w Europie 
Apostazja stała się pewnego rodzaju metodą mesjańską, sposobem na przy-

spieszenie Dnia Wybawienia i zaowocowała w XVIII wieku, już po śmierci Sabbataja 
Cwi, sporą grupą „neomarranów” (przechrztów), mających na celu wzięcie udziału 
w przybliżeniu czasu odkupienia.

22 Ibidem.
23 Ibidem, s. 346. Por. tekst z Zion, t. 3, s. 228.
24 Ibidem, s. 341.



Myśl, że muszą zadowolić się wyłącznie wiarą w paradoksalność jedynie losu odkupiciela, 
wydała im się wprost nieznośna; według nich paradoks ten musi przejawić się w każdym 
jednostkowym losie pod koniec wygnania. [...] wszyscy musimy zstąpić w otchłań zła, 
ażeby przezwyciężyć je od wewnątrz25. 

Tymczasem historycznie okazało się, że od tez o świętości grzechu oraz odrzuceniu 
wszelkiego zastanego porządku już tylko krok do autorytaryzmu i nihilizmu. Zło 
bowiem w takiej koncepcji można pokonać jedynie przez nie samo. Przyświeca 
temu idea, że jeśli nie wszyscy są w stanie zostać świętymi, niech wszyscy sta-
ną się grzesznikami. Ich celem stało się niszczenie od wewnątrz nakazów Tory 
i wywracanie do góry nogami całego porządku  wartości moralnych pobożnego 
Żyda. Towarzyszyła temu idea mówiąca, że: „[...] człowiek prawdziwie odrodzo-
ny nie jest już zdolny do grzechu, wszystko zatem, co robi, należy rozpatrywać 
z wyższego punktu widzenia”26.  Zwolennicy tej herezji mesjańskiej zachwiali 
w ten sposób podstawami religii judaistycznej. Sabbatejczycy bowiem, chociaż 
na pozór wyznający przyjętą po apostazji inną wiarę, a praktykujący w ukryciu 
swoje obrzędy, dali początek innym ruchom, takim jak chasydyzm polski czy 
najdramatyczniejszej w dziejach sekcie Jakuba Franka – frankizmowi. Jak pisze 
o nich Hillary Nussbaum: 

Na domiar ubóstwa umysłowego zjawili się na początku XVIII wieku szarlatani sabbata-
izmu, którzy szerzyli nowe teorie religijne, obałamucające umysły i podkopujące podstawy 
judaizmu. Długa i zapamiętała walka między Ajbeszycem, a Edenem w kwestii amuletów 
roznamiętniła umysły i ośmieliła wielu do jawnego wystąpienia w charakterze kontrtalmu-
dystów i do pozbycia się uciążliwych przepisów rytualnych; nastąpiło wielkie zamieszanie 
w pojęciach religijnych i zrodził się frankizm27.   

Wywrotowe idee sabbatejskie możemy odnaleźć także w założeniach loży 
masońskiej28 czy we wszelkich nacjonalizmach. Wyznawcy tego ruchu także „[...] 
znaleźli swoje miejsce we władzach dyktatury jakobińskiej we Francji, [...] oraz 
w zakonspirowanych organizacjach anarchistycznych, socjalistycznych i komuni-
stycznych w całej Europie”29. Prawdopodobnie również to częściowo wyznawcy 
sabbateizmu byli odpowiedzialni za turecką rzeź Ormian30.

5. Zakończenie
Silne oddziaływanie narodowej idei mesjańskiej nie ominęło również innych 

narodowości. Przypadek polskiej romantycznej wizji mesjanizmu czy wcześniejszy 
sebastianizm portugalski świadczą o tym, że chęć postrzegania siebie i swoje-
go narodu jako „wyższego, jedynie prawdziwego”, jako lidera prowadzącego 
inne państwa do zjednoczenia w ogólnoludzkim Królestwie Bożym jest głęboko 
zakorzeniona w świadomości każdego człowieka, bez względu na wyznawa-
ną religię. Symbolika stworzenia świata jako drzewa, człowieka jako posłannika  

25 Ibidem, s. 347.
26 Ibidem, s. 351.
27 H. Nussbaum, Przewodnik judaistyczny obejmujący kurs literatury i religii, Warszawa 1893, s. 206.
28 M. Bradley, Tajne stowarzyszenia, Warszawa 2005, s. 64.
29 H. Hajducki, Gnostycki mesjanizm Sabbataja Cwi, http://radtrap.wordpress.com/2011/06/16/gno-

stycki-mesjanizm-sabbataja-cwi/ (dostęp 25.07.2014).
30 Zob. M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, t. 3: Od Mahometa do wieku Reform, Warszawa 

1997, s. 118.



159

wypełniającego kosmiczne zadanie naprawy wszechświata, jest głęboko ukryta 
w różnych renesansowych koncepcjach antropologicznych, które dały początek 
współczesnemu myśleniu o człowieku. Mesjanizm z tym związany, choć nietran-
sparentny, oddziałał też bardzo silnie na niemiecką filozofię epoki klasycyzmu. 
Swój pełen wyraz dał w narodowej koncepcji Fichtego, z której już tylko krok do 
nacjonalizmu i nazizmu. Jeśli jednak odnieść się do historycznych wybuchów 
idei mesjanistycznych w narodzie żydowskim, to współczesnym przykładem 
jest chociażby świecka religia Holocaustu, a wcześniejszym w dobie renesansu 
i oświecenia exodus hiszpański czy powstanie Chmielnickiego z 1648 roku. Prze-
konanie o byciu narodem wybranym, o byciu dziećmi Bożymi, którym należy się 
Królestwo Niebieskie już tu, na ziemi tkwi w religii żydowskiej od jej zarania aż do 
dziś i podsycane jest co raz to nowymi ideami, które skutkują krwawymi wojnami 
o Ziemię Obiecaną. Żydowski teolog Jacob Taubes stwierdził, że jedyną formą 
mesjanizmu, który nie doprowadzi do zguby i zagłady narodu żydowskiego, jest 
jego zindywidualizowanie i uwewnętrznienie jego zapędów31. W myśl tej zasady 
każdy człowiek jest poniekąd Mesjaszem, który musi zadbać o zbawienie swojej 
własnej duszy. W tak rozumianym mesjanizmie nie chodzi już o wymiar polityczny 
ani nawet kosmiczny, lecz o jednostkowe zbawienie. Każdy człowiek musi być 
dla siebie zbawicielem i musi dążyć do odkupienia swojej nieśmiertelnej duszy. 
Poniekąd idea ta jest pokłosiem wykładni luriańskiej, ale jest oczyszczona z na-
leciałości nacjonalistycznych i tendencji, by zapowiedź o mistycznym Zbawieniu 
i Królestwie Bożym realizować już teraz na scenie historii.     

31 Por. J. Taubes, Der Messianismus und sein Preis, w: idem, Vom Kult zur Kultur, München 1996,  
s. 43–49.

An influence of the Lurianic Kabbalah on the origins and development 
of the Sabbataism movement

A main object of this article is an attempt to show the origins and the development of the Sab-

bataism, which is the messianic and mystical movement in Judaism. Also, this paper demonstrates 

the most important ideas of this religious sect and tries to present which earlier mystical ideas of 
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Pytania o to, jak można wyjść z kryzysu, w którym dziś znalazła się nie tylko 
Europa, ale właściwie cała cywilizacja euroatlantycka, nie można potraktować 
jako skierowanego wyłącznie do ekonomii. Ta odpowiedzieć może bowiem 
tylko na pytanie, jak efektywniej gospodarować, to znaczy przez pewne za-
biegi wytwarzać w jeszcze mniejszym czasie jeszcze większą masę towarów 
(i usług), co podnosi wprawdzie zwykle materialną jakość życia, rzadko jednak 
czyni je szczęśliwszym i w dłuższej perspektywie zapobiega ponownemu 
kryzysowi. Okupione jest – jeśli pozostaniemy na poziomie czystego eko-
nomizmu – ograbieniem pracobiorców (a także pracodawców) z wolnego 
czasu. Czasu, w którym mogliby zadbać o swój rozwój duchowy, na przykład 
o życie rodzinne, wychowanie dzieci, wyjście na koncert, do kina, na wykład. 
Pracownik zostaje bowiem, nolens volens, przez przedsiębiorcę zredukowany 
do „czynnika kosztowego” w procesie produkcji, w którym pracodawcy nie 
chodzi wcale o „zaspokojenie społecznie niezbędnych potrzeb”, lecz o maksy-
malizację własnego zysku. Taka jest logika gry rynkowej, którą przedsiębiorcy 
prowadzą między sobą, chcąc pozostać przedsiębiorcami. I zmienić ją może 
tylko rewolucja komunistyczna, której efektów doświadczyliśmy. Powrót do tego 
oznaczałby aberrację umysłową, a to nie jest to żadna alternatywa. 

Kapitalizm okazał się najefektywniejszym sposobem gospodarowania, zaprzę-
gającym ludzkie egoizmy do pracy na rzecz wspólnego dobra. Problem powstaje 
wtedy, gdy ten sposób myślenia – nazwaliśmy go ekonomizmem – zostanie 
uznany za obowiązujący także poza dziedziną, w której się sprawdza. Na przy-
kład wtedy, gdy zostanie przeniesiony na kulturę, która jest całością szerszą od 
gospodarki, i podporządkuje ją sobie bez reszty. Widać to szczególnie dobrze 
w przypadku ekonomizacji nauki, szczególnie w odniesieniu do humanistyki. Nie 
jest ona wtedy rozumiana tak, jak być powinna (w zgodzie ze swą istotą), jako 
istotny wkład w kształtowanie światłych obywateli, pełniej rozumiejących swą 
epokę w ramach pewnego procesu kulturo-historycznego i w procesie demo-
kratycznym współdecydujących o ładzie (o regułach wspólnotowego życia) pa-
nującym w państwie, lecz z perspektywy rozmaitych technik czy „umiejętności” 
(zwykle modnych sztuczek) użytecznych na rynku pracy (który pozostaje w tym 
przypadku, i to z natury, z uwagi na swą wielobarwność, wielce niedookreślony). 

Filozofia wobec wyzwań 
i kryzysu współczesności

Andrzej Przyłębski



Pytanie o sposoby wyjścia z duchowego kryzysu naszej cywilizacji, postawione 
wobec filozofii, nakazuje szukać u jej klasyków (a także u myślicieli współczesnych) 
rozwiązań, które sprostałyby wyzwaniom ducha czasów. Z pewnością nie może to 
być skorzystanie z inspiracji Marksa i neomarksistów (w rodzaju Žižka czy Badiou). 
Jeśli szukamy teorii, która z jednej strony akceptowałaby prymat kapitalistycznej 
formy gospodarowania, a z drugiej – niehipostazowałaby myślenia w niej domi-
nującego do jedynej logiki kultury, to najlepszym punktem odniesienia jest myśl 
Hegla. I to właśnie w jej ewidentnej opozycji względem idei rozwijanych przez 
Karola Marksa. To Hegel jest twórcą najlepszej i do dziś obowiązującej, ramowej 
(modelowej) koncepcji nowoczesnego społeczeństwa. Jest ona rezultatem jego 
analizy procesu historycznego w odniesieniu do cywilizacji europejskiej, która 
przeszła najbogatszy i najszybszy proces rozwojowy. Z tej perspektywy ocenić 
można także stan rozwoju innych ważnych kultur: chińskiej, hinduskiej czy islam-
skiej, nie mówiąc już o kulturze pierwotnej.

Dwa elementy są kluczowe dla tej koncepcji – poszanowanie indywidualnej 
wolności oraz przechowanie (pielęgnowanie) nowoczesnej etyczności. Świado-
mość wolności, dotyczącej nie wybranych, lecz wszystkich, i przekuwanie tej 
świadomości na zabezpieczające ją regulacje polityczno-prawne wyróżnia naszą 
cywilizację od tych, które jednostkę podporządkowują wspólnocie (nie mówiąc 
już o tych, które akceptują niewolnictwo). Urodzenie, przynależność do określo-
nego stanu, przestaje tu – w pewnym konkretnym momencie historycznym – być 
czynnikiem determinującym przyszłe życie jednostki. Każdy staje się „kowalem 
własnego losu”, wolnym poszukiwaczem życiowego szczęścia. Najbardziej ele-
mentarnym tego dowodem jest prawo do przemieszczania się czy prawo do 
zawierania umów we własnym imieniu, to znaczy możliwość bycia podmiotem 
działań cywilno-prawnych, osobą prawną. Społeczeństwo nowoczesne to społe-
czeństwo wolnych obywateli, uczestniczących – w ramach rozmaitych instytucji –  
w procesie kształtowania ram bytu społecznego, a przez to także kultury swych 
czasów. Każde zniewolenie, także ze strony rzekomej „żelaznej logiki pracy”, 
wprowadzanej ze szczególną mocą przez ponadnarodowe korporacje, występuje 
przeciwko idei nowoczesnego społeczeństwa. 

Równie ważna jest jednak druga zasada – szacunek dla nowoczesnej etyczno-
ści. A ta etyczność to harmonia trzech filarów zbiorowego, wspólnotowego życia –  
rodziny, społeczeństwa obywatelskiego i państwa. Ich zadania są odmienne i się 
wzajemnie uzupełniają. Rodzina to miejsce podwójnych narodzin ludzkich indy-
widuów, narodzin biologicznych i narodzin kulturowych. To miejsce wchodzenia 
w kulturę danej społeczności, rozpoczynające się wraz z nauką języka ojczystego 
i ukrytej w nim wizji świata (pierwotnej ontologii) oraz hierarchii wartości (pier-
wotnej aksjologii). A więc przyswojenie sobie form życia akceptowanych czy 
preferowanych w danym społeczeństwie, ukształtowanych nie tylko mocą czystej 
rozumności, ale także tradycji i historycznego doświadczenia. 

Roli rodziny, składającej się z męża i żony, połączonych uczuciem miłości i pra-
gnieniem posiadania potomstwa – to dwa jej konieczne warunki – nie może zastą-
pić żadna inna instytucja, bez uszczerbku dla istnienia nowoczesnego społeczeń-
stwa. Może ją co najwyżej uzupełnić (na przykład przez powszechne szkolnictwo 
publiczne, przedszkola, żłobki, kluby sportowe i tym podobne). Uznanie związku 
homoseksualnego za rodzinę jest w świetle tego modelu nieporozumieniem. Pro-
sty eksperyment myślowy pokazuje, że społeczeństwo złożone z gejów i lesbijek 
skazane byłoby na wymarcie, co nie oznacza braku tolerancji dla takich związków. 
Pod warunkiem, że nie obrażają one (nie psują) publicznej moralności, nie rujnują 
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wychowania młodzieży do pewnych wartości (a tak zwane parady gejowskie, 
w obscenicznej formie znanej z Londynu czy Berlina, niestety to czynią). 

Rodzina to pierwsze miejsce kształtowania się etycznej istoty człowieka, jego 
człowieczeństwa. Drugim jest państwo, działanie dla jego dobra. Ale jest to trzeci –  
w kolejności – element etyczności, ponieważ między tymi dwoma znajduje się 
coś, co Hegel nazywa „społeczeństwem obywatelskim”, a co nie odpowiada 
dzisiejszemu rozumieniu tego terminu. Społeczeństwo obywatelskie to motor 
rozwoju nowoczesnego społeczeństwa, to system zaspokajania jego coraz bar-
dziej wyrafinowanych potrzeb, to kapitalistyczny rynek pracy i świadczeń, dzięki 
któremu jednostka uzyskuje społeczne uznanie, niekiedy dochodzi do bogactwa, 
przyczyniając się do duchowego i materialnego rozwoju swego społeczeństwa. 
Ale społeczeństwo obywatelskie to także zagrożenie dla samego siebie, a przez 
to także dla nowoczesnej etyczności, dla ładu społecznego. Wartością, która tu 
rządzi jest bowiem egoizm, dążenie do sukcesu, niekiedy za wszelką cenę, żądza 
zysku prowadząca często do fauli, łamania reguł, chęci wyeliminowania rywali. 
To „walka wszystkich ze wszystkimi”, nad którą zapanować może tylko mądre 
i skuteczne państwo. Czyni to przez regulacje prawne harmonizujące indywidu-
alną wolność z trwaniem i rozwojem społeczeństwa jako całości. Ich źródłem są 
propaństwowe, to znaczy pro-wspólnotowe działania obywateli, między innymi 
przez system parlamentarny oraz administracyjny. 

Społeczeństwo obywatelskie to napęd, paliwo, kreatywność, ale zarazem 
triumf jednych nad innymi w grze rynkowej. A więc także niebezpieczeństwo 
rozpadu wszelkich społecznych więzi opartych na równości, solidarności, spra-
wiedliwości, patriotyzmie. Dlatego państwo, jako reprezentant narodu jako 
całości (a nie tylko uczestników gry rynkowej), narodu w jego historycznie 
ukształtowanej postaci, jest i będzie niezbędne. Poziom post-państwowy 
czy post-narodowy, który lansują pewne ideologie, to mrzonka mająca słu-
żyć celom wielkich narodów czy państw. Celom dominacji (propagowania 
swego wzorca kulturowego) albo celem zwykłego przetrwania. Największa 
grupą, z którą przeciętna jednostka jest w stanie się efektywnie utożsamić, 
jest naród. Decyduje o tym kultura i jej najważniejszy element – język. 

Można by tu postawić pytanie: dlaczego lepiej jest mówić o doskonaleniu 
tego modelu, a nie jego zwykłym przechowaniu? Z prostego powodu. Hegel żył 
przecież w określonej epoce, pewne rzeczy – na przykład to, że w imieniu rodziny 
występować może nie mąż, lecz żona – nie do końca mieściły się mu w głowie. 
Podobnie było z ideą związków zawodowych czy systemem rentowo-emery-
talnym. Ale to są drobiazgi nienaruszające spoistości całego modelu, w którym 
najwyższym punktem odniesienia jest godność człowieka jako istoty etycznej. 
A więc człowieka nie jako elementu ludzkiej masy, głodnej „chleba i igrzysk”, jako 
ogłupionego wyborcę, konsumenta czy półzwierzęcego hedonistę, traktującego 
innych niczym dowolnie manipulowane przedmioty swej ekspansji, dominacji, 
zaspokojenia potrzeb. 

Koncepcja ta uznaje nowoczesne społeczeństwo za logiczny kres rozwoju 
społeczeństw. Konsekwencją jest uznanie tego, co mogłoby ewentualnie po 
niej nadejść, za regres. Dotyczy to oczywiście powrotu do średniowiecza, jaki 
z dużą pewnością zafunduje nam islamizm po wcześniejszym zatriumfowaniu 
populacyjnym, wskutek wysokiej rozrodczości, i przywiązaniu do własnej religii. 
Może to nastąpić w świetle współczesnych ustaleń za około 50 lat. Przez wpro-
wadzenie, za pomocą procedur demokratycznych, zwierzchności prawa szariatu 
nad prawem stanowionym, rezultaty oświecenia zostaną skutecznie podważone 



i zniesione. To nie jest wcale wyimaginowane zagrożenie, choć można mu jesz-
cze zapobiec. Ale w świetle przekonującej teorii Hegla za regres uchodzić musi 
także tak zwane społeczeństwo ponowoczesne. Jego zasady – prymat wartości 
indywidualnych nad wspólnotowymi, odrzucenie tradycji, nihilizm aksjologiczny 
(negacja hierarchii wartości) i będący tego rezultatem hedonizm, postnietzsche-
ańska „jednoświatowość’ (życie na „powierzchni”, odrzucenie wszelkiej metafizyki, 
w tym moralności) – prowadzą prostą drogą do ładu kulturowego oznaczającego 
ogromną dehumanizację, duchowe spustoszenie dokonujące się pod hasłem 
emancypacji, społecznego i duchowego wyzwolenia. Weźmy prosty przykład –  
sposób, w jaki nomadyzm, zdiagnozowany przez Baumana jako kluczowy ele-
ment kultury, przekłada się na życie rodzinne (więź z żoną, wychowanie dzieci, 
wpływanie na system edukacyjny i tak dalej). A przecież ów nomadyzm nie jest 
mrzonką, lecz staje faktem w odniesieniu do coraz większej grupy ludzi, dla 
których nieco wyższe zarobki są wystarczającą zachętą to prowadzenia życia 
w dwóch odległych od siebie miejscach. I nie trzeba wskazywać na stosunkowo 
niewielką grupę marynarzy, wystarczy spojrzeć na niemieckich uczonych, tak 
zwanych Do-Mi-Do-Professoren, którzy od wtorku do czwartku, co mówi sama 
nazwa, spędzają na uczelni, a weekend (czasami co drugi, trzeci) w domu odle-
głym o kilkaset kilometrów. To samo dotyczy biznesmenów, kierowców dalekiego 
transportu i coraz większej liczby innych profesji.

Ratunek, czyli wyjście z kryzysu, w którym znalazła się nie tylko Polska, ale 
i cała Europa (a także Stany Zjednoczone), widzę zatem w powrocie do modelu 
naszkicowanego przez Hegla. Hegla interpretowanego w sposób zgodny z du-
chem filozofii hermeneutycznej – nowoczesne społeczeństwo to nie wynik jakiejś 
żelaznej logiki dziejów (skąd się bierze niesławne „Heglowskie ukąszenie”), lecz 
„szczęśliwy zbieg okoliczności”, efekt pewnego procesu historycznego, w dużej 
mierze opartego na grze przypadków, w którym pewna cywilizacja ustanowiła 
dla siebie pewien optymalny model. Stan wart zachowania, ale także doskona-
lenia, przez ewolucyjne zmiany – social peaceful engeneering, jak to ujmował sir 
Karl Popper – w ramach istniejących już instytucji oraz powoływanie nowych. 
Takich jednak, które nienaruszają kruchej harmonii między tym, co indywidualne 
(dynamiczne i twórcze) oraz tym, co wspólnotowe, stanowiące zarazem tło, na 
którym jednostka może ów twórczy wkład zademonstrować w swym egzysten-
cjalnym dążeniu do uznania.

Koncepcje marksistowskie nie mają z takim modelem nic wspólnego. Marks 
pragnął zniszczyć nowoczesne społeczeństwo (opisywane przez Hegla) przez 
rozbicie rodziny i zniesienie państwa w nowym, komunistycznym społeczeństwie. 
Model Marksa w nowej postaci – ponieważ stara, radziecko-kubańsko-koreańska 
się skompromitowała – próbuje dziś po cichu wprowadzić ponownie myśl post-
modernistyczna. Aby się o tym przekonać, wystarczy tylko uświadomić sobie jej 
kult ludzkiej jednostki, wyzwolonej z wszelkich społecznych zobowiązań oraz jej 
stosunek do tradycji, rodziny i państwa. Hegel contra Nietzsche – oto alternatywa, 
przed którą stoimy w XXI wieku.      
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Philosophy in view of the challenges in the contemporary world

It is obvious that the European civilization is in a deep crisis. The postmodern form of this civili-

zation reduced its vitality to a minimum, and in contrast with a vivid development of pre-modern 

societies and religiously motivated distance to the western culture put it to a huge danger of ceasing 

to exist. The article presents the possible treatment of this crisis: a return to the Hegelian model 

of modern society, described in the third part of his Philosophy of Right as its ethicity (Sittlichkeit).  

Translated by Andrzej Przyłębski
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Autoportrety artystów 
niemieckiej moderny –  
kolekcja Siegberta  
i Hildegard Feldbergów

Szczecińska kolekcja Siegberta i Hildegard Feldbergów1 – będąca zwiercia-
dłem sztuki i życia artystycznego Republiki Weimarskiej2 – stanowi ostatnie 
ogniwo rozwoju mieszczańskiego kolekcjonerstwa w stolicy prowincji Pom-
mern. Zawiłe losy właścicieli kolekcji i ich zbiorów, w tym wędrówka przez dwa 
kontynenty, to interesujący przyczynek do badań zarówno trudnej historii 

1 Selbstbildnisse der 20er Jahre. Die Sammlung Feldberg / Self-portrait from the 1920. The Feldberg
Collection, bearb. / eds. F. Mülhaupt, D. Hamburger, Berlinische Galerie, Landesmuseum für  
Moderne Kunst Photographie und Architektur, Berlin 2004  (wyd. pierwsze: Berlin 2002).  
Kolekcja Feldbergów prezentowana była w Toronto, Bostonie, Kolonii (z towarzyszącym jej  
katalogiem – pierwsze wydanie w dwu wersjach językowych: niemiecko-angielskiej oraz
francusko-angielskiej) oraz w Berlinie (z towarzyszącym jej drugim wydaniem publikacji w wersji 
niemiecko-angielskiej): The Feldberg Collection. Selfportraits from 1920s Berlin, Hart House Galle-
ry, University of Toronto, Toronto (Ontario) 05–06.2002, Reclaiming a Lost Generation: German 
Self-Portraits from the Feldberg Collection 1923–1933, Boston College, McMullen Museum of Art, 
Boston 6.10–8.12.2002, Selbstbildnisse der 20er Jahre. Die Sammlung Feldberg, Käthe Kollwitz 
Museum Köln 21.11.2003–25.01.2004, Selbstbildnisse der 20er Jahre. Die Sammlung Feldberg, 
Jüdisches Museum Berlin 2.04–13.06.2004.

2 D.J.K. Peukert, Republika Weimarska. Lata kryzysu klasycznego modernizmu, tłum. B. Ostrowska, 
Warszawa 2005, seria: Klio w Niemczech, t. 11; A. Lange, Berlin in der Weimarer Republik, Berlin 
1987; S. Michalski, Neue Sachlichkeit. Malerei, Graphik und Photographie in Deutschland 1919–1933, 
Köln 1992; Kunst der Weimarer Republik. Meisterwerke der Nationalgalerie Berlin, hrsg. M. Wullen,  
M. Eichhorn, Ausst.-Kat. Neues Museum Weimar 22.08–24.10.2004, Berlin–Köln 2004; Wien–Berlin. 
Kunst zweier Metropolen. Von Schiele bis Grosz, hrsg. A. Husslein-Arco, T. Köhler, R. Meister, A. Klee, 
A. Lütgens, Aust.-Kat. Berlinische Galerie Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie und 
Architektur 24.10.2013–27.01.2014, Österreichische Galerie Belvedere Wien 14.02–15.06.2014, 
München–London–New York 2013; B. Kozińska, Die künstlerische Tätigkeit der Lehrer der Stettiner 
Kunstgewerbeschule in den 1920er und 1930er Jahren, w: Bildende Kunst in Mecklenburg und Pommern 
von 1880 bis 1950. Kunstprozesse zwischen Zentrum und Peripherie. Beiträge der Kunsthistorischen 
Tagung, veranstaltet vom Caspar-David-Friedrich-Institut, Bereich Kunstgeschichte, der Ernst-Moritz-
-Arndt-Universität Greifswald, 20.–22. November 2008, hrsg. B. Lichtnau, Berlin 2011, s. 222–238; 
B. Kozińska, Szczecińska Szkoła Rzemiosł Artystycznych, „Materiały Zachodniopomorskie” 1999 
(2000), t. 45, s. 553–577; S.P. Kubiak, Zwanzig Stettiner Jahre / Szczecińskie dwudziestolecie, w: Mac 
Zimmermann surreal / Mac Zimmermann surrealnie, hrsg. / red. B. Vogel von Frommannshausen, 
Ausst.-Kat. / kat. wyst., Pommersches Landesmuseum Greifswald 15.04–5.08.2012, Muzeum 
Narodowe w Szczecinie 6.09–2.12.2012, Rostock 2012, s. 53–63.

Dariusz Kacprzak



przedwojennych Stettinerów, także tych pochodzenia żydowskiego3, jak i zgro-
madzonych przez nich dzieł sztuki. Przyglądając się historii szczecińskich kupców 
i przemysłowców, oglądając ocalone przez nich dzieła, warto przywołać dzieje 
rodziny Ephrussich, odeskich handlarzy zbożem. Dzieje te zostały zamknięte 
w niewielkim netsuke w kształcie zająca o bursztynowych oczach i opowiedzia-
ne w zbeletryzowanej formie przez Edmunda de Waala4. Obie opowieści, mimo 
istotnych różnic, łączy zapisana w dziele sztuki, w „jego drodze”, skomplikowana 
historia środkowoeuropejskich Żydów.

W 1874 roku Feldbergowie przybyli do Szczecina najprawdopodobniej z Sage-
ritz (Zagórzyca, gmina Damnica Kaszubska)5, niewielkiej miejscowości nieopodal 
Słupska, leżącej na starym trakcie handlowym między Szczecinem a Królewcem, 
funkcjonującej w czasach nowożytnych między innymi jako stacja pocztowa 
między Hamburgiem a Gdańskiem. W 1874 roku kupiec Gustav Feldberg założył 
w Szczecinie niewielki sklep, w którym handlował tkaniną lnianą i konfekcją. 
W 1875 roku źródła odnotowują spółkę Max Wolff i Gustav Feldberg z siedzibą 
przy Rosengartenstrasse 47 (obecnie Podgórna) i sklepem przy Schulzenstrasse 21  
(obecnie Sołtysia)6. W kolejnych latach firma była nadal notowana w oficjalnych 
spisach przy tej samej ulicy pod numerem 18 (1876), 20 (1886) i nadal 21 –  rozwi-
jała się zatem, zajmując kolejne kamienice czynszowe7. Wprawdzie w księdze ad-
resowej z 1876 roku firma figuruje jako spółka, ale w znajdującej się obok reklamie 
umieszczone jest wyłącznie nazwisko Feldberga8. Kilka lat później, w 1882 roku, 
nazwa firmy wskazująca na jej specjalizację brzmi: Gustav Feldberg. Damen-Män-
tel-Fabrik und Kinder-Garderobe9. Warto odnotować także źródłowe potwierdze-
nie obecności w Szczecinie Emila Feldberga, który via Szczecin dotarł w 1888 roku 
do Hamburga i tamże przy Rathausstrasse 21 wraz ze starszym bratem Sallym 
(Seeligiem) otworzył firmę Gebrüder Feldberg, zajmującą się również damską 
konfekcją, a także wspomnieć o Aleksandrze, którego określono jako rentiera10. 
W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych XIX stulecia do Gustava dołączył 
jako współwłaściciel jego młodszy brat Benn. W 1897 roku właścicielami firmy 

3 J. Peiser, Die Geschichte der Synagogen-Gemeinde zu Stettin, Stettin 1935 (reprint: Würzburg 1965); 
C. Kenéz, Geschichte des Judentums in Pommern, „Pommern” 1970, Nr. 1, s. 8–17; „Halte fern dem 
ganzen Lande jedes Verderben...”. Geschichte und Kultur der Juden in Pommern, hrsg. M. Heitmann, 
J.H. Schoeps, Hildesheim, Zürich, New York 1995; W. Wilhelmus, Geschichte der Juden in Pommern, 
Rostock 2004; H.-G. Warmann, „Herr Abrahamson, Ihre Synagoge brennt”. Die Reichskristallnacht 
am 9./10. November 1938 in Stettin und ihre Folgen, w: idem, „Herr Abrahamson, Ihre Synagoge 
brennt”. Geschichten zur Stettiner Geschichte, Kückenshagen 2009, s. 65–85; Żydzi oraz ich sąsiedzi 
na Pomorzu Zachodnim w XIX i XX wieku, red. M. Jaroszewicz, W. Stępiński, Warszawa 2007; zob. 
także: S. Volkov, Pomysł na nowoczesność. Żydzi niemieccy w XIX i na początku XX wieku, tłum.  
J. Górny, P. Pieńkowska, Warszawa 2006, seria: Klio w Niemczech, t. 12.

4 E. de Waal, Zając o bursztnowych oczach. Historia wielkiej rodziny zamknięta w małym przedmiocie, 
tłum. E. Jasińska, Wołowiec 2013.

5 Por. B. Eggert, Clara Feldberg geb. Löwenstein – Stolpersteine Hamburg, http://www.stolperste-
ine-hamburg.de/index.php?&MAIN_ID=7&p=55&BIO_ID=661 (dostęp 21.11.2014). Informacji 
tej jednak nie potwierdzają księgi Gemeinden und Gutsbezirke der Provinz Pommern und ihre 
Bevőlkerung, nienotujące w tejże miejscowości obecności Żydów.

6 Adress- und Geschäfts- Handbuch für Stettin nach amtlichen Quellen zusammengestellt, Stettin 1875, s. 31.
7 Gospodarcza stagnacja Szczecina oraz kryzys budowlany u schyłku epoki wilhelmińskiej dopro-

wadziły do tego, że w mieście raczej nie powstawały nowe obiekty przemysłowe czy biurowe, 
a przedsiębiorstwa nawet prężnie się rozwijające wykorzystywały wcześniej wzniesione budynki, 
przystosowując je jedynie do celów gospodarczych, produkcyjnych czy handlowych.

8 Adress- und Geschäfts- Handbuch für Stettin nach amtlichen Quellen zusammengestellt, Stettin 1876, s. 32.
9 Adress- und Geschäfts- Handbuch für Stettin nach amtlichen Quellen zusammengestellt, Stettin 1882, s. 33.
10 Ibidem.
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Fabrik für Damen- und Kinder-Mäntel 
und Kinder-Garderobe, mieszczącej się 
nadal przy Schulzenstrasse 20 (obecnie 
Sołtysia), są obaj bracia11. W pierwszych 
latach nowego stulecia, wraz z rozwo-
jem firmy, zachodzą poważne zmiany –  
w 1904 roku jej siedziba mieści się przy 
Breitestrasse 22 (obecnie kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego), jednak tę parcelę 
wraz z rozpoczętą budową nowego 

11 Adress- und Geschäfts- Handbuch für Stettin nach amtlichen Quellen zusammengestellt, Stettin 1897, s. 52.

Michel Fingesten (1884 Buczkowitz, obec. 
Buczkowice – 1943 Cerisano), Selbstbildnisse 
Deutscher Maler – Sammlung  Dr. Feldberg, 
Stettin [Autoportrety malarzy niemieckich –  
kolekcja dra Feldberga, Szczecin], ok. 1933, 
karta tytułowa teki, kredka, akwarela, papier, 
56,8 x 43,5 cm, Berlinische Galerie, Landesmu-
seum für Moderne Kunst. Fotografie und  
Architektur, Berlin (fot. Berlinische Galerie)



domu towarowego Feldberg sprzedał 
kupcowi Naumowi Rosenbaumowi, by 
ostatecznie uzyskany dopływ gotówki za-
inwestować w przekształcenie rodzinnego 
przedsiębiorstwa w spółkę i przenieść na 
przeciwległy koniec tejże ulicy12. W 1907 
roku firma Feldbergów Knabenkonfektion 
en gros, specjalizująca się w modzie mę-
skiej, mieści się u zbiegu ulic Breitestrassse 
i Grosse Wollweberstrasse (obecnie Tkacka), 

12 O. Altenburg, Die Entwicklung der Stettiner Firmen. Das Buch der alten Firmen der Stadt Stettin und des 
Handelsbezirkes Stettin im Jahre 1931, Stettin–Leipzig 1931, s. 23–25; zob. także: R. Makała, Między 
prowincją a metropolią. Architektura Szczecina w latach 1891–1918, Szczecin 2011, s. 210–212, seria: 
Biblioteka Naukowa Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Michel Fingesten (1884 Buczkowitz, obec.  
Buczkowice – 1943 Cerisano), Selbstbildnisse 
Deutscher Künstler – Sammlung Dr. Feldberg, 
Stettin [Autoportrety artystów niemieckich –  
kolekcja dra Feldberga, Szczecin], projekt 
karty tytułowej teki, akwarela, papier, 63,7 
x 47,5 cm, Berlinische Galerie, Landesmuse-
um für Moderne Kunst, Fotografie und Ar-
chitektur, Berlin (fot. Berlinische Galerie)
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posługując się podwójnym adresem: Breitestrasse 
69–71 / Große Wollweberstrasse 35–36. W 1910 
roku istnieją dwie firmy: wspólna firma obu braci 
G.&B. Feldberg. Jünglings- und Knabenkonfektion 
(Breitestrasse 69–71 / Grosse Wollweberstrasse 
35–36) oraz Gustav Feldberg Taxtilwaren (Grosse 
Wollweberstrasse 35–36). W 1913 roku, dokładnie  
1 kwietnia, ekskluzywny dom towarowy i wytwór-
nia odzieży męskiej Gustava i Benna Feldbergów 
rozpoczęły działalność w nowym reprezentacyjnym  

Erich Heckel (1883 Döbeln – 1970 
Hammenhofen), Autoportret  
(z modelem), 1916, akwarela, gwasz, 
kredka świecowa, papier, 51,8  
x 38 cm, Berlinische Galerie, Landes- 
museum für Moderne Kunst, Foto-
grafie und Architektur, Berlin (fot. 
Berlinische Galerie, © Nachlass 
Erich Heckel, Hemmenhofen)



miejscu przy Paradeplatz 38 (obecnie  
aleja Niepodległości). Zaprojektowany 
przez Adlopha Thessmachera13 czterokon-
dygnacyjny gmach, poprzedzony przed-
ogródkiem (co wynikało z konieczności 
dostosowania założenia do linii pierzei 

13 Autorstwo projektu przypisała Thessmacherowi w 2008 roku Bogdana Kozińska: eadem, Hans Stettiner 
i Jan Szczeciński. Życie codzienne w Szczecinie XX wieku. Informator do wystawy w Muzeum Historii Szczecina 
Oddziale Muzeum Narodowego w Szczecinie / Hans Stettiner und Jan Szczeciński. Das alltägliche Leben im 
Stettin des 20. Jahrhunderts. Begleitbuch zur Ausstellung im Muzeum Historii Szczecina, Oddział Muzeum 
Narodowego w Szczecinie, Szczecin 2009, s. 47; zob. także R. Makała, Między prowincją...., op. cit., s. 235.

Lesser Ury (1861 Birnbaum, obec. Międzychód –  
1931 Berlin), Autoportret, 1920, węgiel, papier, 
64,2 x 64,8 cm, Berlinische Galerie, Landesmu-
seum für Moderne Kunst, Fotografie und Archi-
tektur, Berlin (fot. Berlinische Galerie)
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reprezentacyjnego traktu, wyznaczonego przez sąsiednie budowle Sejmu Stanów 
i Dyrekcji Poczty), mieścił na parterze sklep firmowy, na dwóch kolejnych piętrach 
produkowano odzież, a na ostatnim piętrze – biura zarządu spółki. 

Centrum symetrycznie zaprojektowanej elewacji frontowej – jak pisze Rafał Makała – stano-
wił potężny ryzalit zwieńczony niskim szczytem. Fasadę ryzalitu opięto kolosalnymi filarami, 
sięgającymi od przyziemia aż po gzyms koronujący. Wpisano między nie okna zgrupowane 
po trzy i rozdzielone wąskimi filarkami, również biegnącymi przez całą wysokość elewacji. 
[...] Kompozycja frontowej elewacji budynku Feldbergów należała do tak zwanych fasad 
filarowych, wzorowanych na [...] fasadzie domu towarowego Wertheima przy Leipziger 
Platz, zaprojektowanej przez Messela, także na dziełach Petera Behrensa. [...] Thessmacher 
posłużył się podobnymi środkami formalnymi, tworząc jedno z najbardziej sumarycznych 
i abstrakcyjnych dzieł w architekturze wilhelmińskiego Szczecina. W ostatnich latach przed 
wybuchem pierwszej wojny światowej takie projekty powstawały jednak w Niemczech 
dość często, toteż fasada budynku Feldbergów jawi się w tym kontekście jako dzieło dość 
typowe, choć starannie opracowane i doskonale wyważone14. 

Zniszczony w czasie drugiej wojny światowej budynek odbudowano, jednak 
znacznie zniekształcona została jego pierwotna forma. W okresie powojennym 
mieściła się w nim słynna fabryka odzieżowa Odra, która zarówno przez charakter 
produkcji, jak i sylwetę gmachu przypominała o minionej potędze rodu Feld-
bergów15. W ciągu dwu dekad rodzinna fabryka i dom towarowy rozrosły się do 
potężnego przedsiębiorstwa – G. u. B. Feldberg Jünglings- und Knabenkonfektion 
Großhandlung, w którym zrezygnowano z produkcji i sprzedaży damskiej 
konfekcji, specjalizując się w modzie męskiej. W 1926 roku nazwa została 
poszerzona: G. u. B. Feldberg Herren- Junglings- und Knabenkleiderfabrik, 
a w 1933 roku przybrała formę: G. und B. Feldberg Herrenkleiderfabrik. W la-
tach 1920–1932 szczecińska firma posiadała filię w Berlinie, która pozwoliła 
także na intensyfikację eksportu wyrobów. W pierwszych ośmiu latach filia 
mieściła się przy Oberwallstrasse 12 w Berlin-Mitte, gdzie odbywała się za-
równo produkcja, jak i sprzedaż, następnie od 1928 do 1932 roku działała jako 
filia wyłącznie handlowa w berlińskim Charlottenburgu – w ówczesnych księgach 
adresowych widnieje adres Spandauerstrasse 4. Po śmierci Gustava rodzinna spół-
ka Gustava i Benna Feldbergów w 1921 roku stała się własnością Benna i Waltera, 
syna Gustava, z kolei w 1927 roku nastąpiła kolejna zmiana własnościowa – po 
śmierci Benna w 1926 roku zastąpił go syn Siegbert, pracujący w firmie wcześniej 
jako prokurent. Wyroby Feldbergów cieszyły się uznaniem klientów i należały 
do najlepszych. 

W latach dwudziestych i na początku trzydziestych XX wieku, podczas ogól-
noniemieckiego kryzysu i wielkiej inflacji, firma wprawdzie nie rozwijała się in-
tensywnie, jednak posiadała stosunkowo stabilną pozycję. W połowie lat trzy-
dziestych zmieniła nazwę na Herrenkleider-Fabrik Odermark GmbH. W kwietniu 
1933 roku szczecińskie przedsiębiorstwo objęte zostało nazistowskim bojkotem, 
znalazło się także na opublikowanym w 1935 roku w Szczecinie propagandowym 

14 Ibidem, s. 236.
15 W 2008 roku budynek został zburzony pod budowę centrum handlowego Kaskada, które po-

sadowiono na działce zajmowanej przez fabrykę Odry, a także na sąsiedniej, na której do 1981 
roku stał legendarny lokal rozrywkowo-gastronomiczny Kaskada, funkcjonujący przed drugą 
wojną światową jako dom towarowy Haus Ponath.



wykazie firm żydowskich16. W kontekście kolekcji dzieł sztuki Siegberta Feldberga, 
przedstawiciela drugiej generacji właścicieli, firma nie tyle stanowiła element 
tradycji rodzinnej i podstawę jej utrzymania, decydowała o sposobie i trybie 
życia, ile odegrała istotną, aktywną rolę, nie tylko stricte finansową, w procesie 
powstawania kolekcji. 

Siegbert Feldberg urodził się 21 listopada 1899 roku jako syn Benna Feldberga 
i Mety z domu Heymann. Małżonkowie mieszkali już wówczas przy Friedrich-Karl-
-Strasse 11 (obecnie marszałka Józefa Piłsudskiego), później przeprowadzili się 
do mieszkania w kamienicy przy Kaiser-Wilhelm-Strasse 4 (obecnie Papieża Jana 
Pawła II), od 1919 roku zamieszkali w innej, znajdującej się w pobliżu kamienicy 
przy Wilhelm Strasse 12 (obecnie Papieża Jana Pawła II 12). Po śmierci ojca Sieg-
berta w 1926 roku owdowiała matka pozostała nadal w tym mieszkaniu (zmarła 
w 1937 roku w Berlinie), Siegbert wraz z nowo poślubioną małżonką zamieszkał 
zaś w zakupionym przez siebie, nadal istniejącym domu przy Dürerweg 23 (obec-
nie Ludwika Waryńskiego) w dzielnicy Ackermannshöhe (wzgórza Ackermanna, 
wschodnia część dzisiejszej dzielnicy Pogodno). W kontekście domu rodzinnego 
warto wspomnieć o dużym zaangażowaniu ojca w działalność postępowej frakcji 
(reformowanej) gminy żydowskiej w Szczecinie17. Benn Feldberg, pełniąc obo-
wiązki jej przewodniczącego w latach 1923–1926, w 1925 roku został wybrany 
członkiem rady Preussischer Landesverband jüdischer Gemeinde (Pruskiego 
Związku Krajowego Gmin Żydowskich), reprezentując Pomorze, Brandenbur-
gię, Saksonię i Marchię Graniczną (Pogranicze poznańsko-zachodniopruskie)18. 
Siegbert wzrastał w atmosferze tolerancji, po odbyciu służby wojskowej podczas 
pierwszej wojny światowej studiował prawo i gospodarkę rolną na uniwersy-
tetach w Berlinie i Würzburgu, uzyskując w 1921 roku tytuł doktora w zakresie 
prawa i politologii. Po ukończeniu nauki powrócił do Szczecina, by kontynuując 
tradycję rodzinną, podjąć pracę prokurenta, a później, stając na czele rodzinnej 
firmy. Podczas licznych podróży służbowych do Berlina chętnie uczestniczył 
w życiu kulturalnym i artystycznym stolicy, biorąc udział w spektaklach teatral-
nych, koncertach, odwiedzając muzea i galerie. Chętnie nawiązywał kontakty 
z artystami ze środowiska artystycznego Berlina. W 1925 roku Siegbert poślubił 
pochodzącą ze Szczecina, poznaną w Berlinie Hildegard Barasch, studentkę 
śpiewu Opernschule der Staatlichen akademischen Hochschule für Musik. 

Urodzona 15 września 1902 roku Hildegard Philippine była córką szczecinianki 
Gertrud z domu Lewin i urodzonego w Bojanowie koło Stalowej Woli, przybyłego 
na Pomorze z Wrocławia, Hugona Barascha, współwłaściciela firmy handlują-
cej konopiami i smołą. Hilde jako dziecko zdradzała talent muzyczny, w wieku 
czterech lat zaczęła występować na scenie w muzycznym programie w ramach 
obchodów święta Hanuki. Studiowała grę na fortepianie i śpiew w szczecińskim 
konserwatorium Carla Loewego u Clemensa Kraussa, a później śpiew operowy 
w Berlinie u Luli Mysz-Gmeiner, także mentorki słynnej Elisabeth Schwarzkopf. 
Krytycznie oceniając swoje umiejętności, nie wytrzymując porównania z najlepszymi  
śpiewaczkami, Hildegard zrezygnowała z kariery muzycznej i wyszła za mąż 

16 Gegen Greuel und Boykottheze der Juden im Ausland, Stettin 1935, s. 49.
17 Zob. J. Peiser, Die Geschichte..., op. cit.; C. Kenéz, Geschichte des Judentums in Pommern, op. cit., 

s. 8–17; „Halte fern dem ganzen Lande jedes Verderben...”..., op. cit.; W. Wilhelmus, Geschichte der 
Juden in Pommern, op. cit.; H.-G. Warmann, „Herr Abrahamson, Ihre Synagoge brennt”...., op. cit., 
s. 65–85.

18 M.P. Birnbaum, Staat und Synagoge 1918–1938, Tübingen 1981, s. 95, seria: Schriftenreihe Wissen-
schaftlicher Abhandlungen des Leo Baeck Instituts, t. 38.
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za Siegberta. Małżonkowie mieli 
dwóch synów: Hansa Jürgena (uro-
dzonego 22 września 1926 roku 
w Stettinie; po drugiej wojnie świa-
towej mieszkającego w Brukseli) 
oraz Heinza-Günthera (urodzonego  
11 listopada 1928 roku w Stettinie; po 
drugiej wojnie światowej osiadłego  
w Edmonton). 

Oskar Kokoschka (1886 Pöchlarn – 1980 Mon-
treux), Autoportret, 1923, litografia barwna, papier, 
59,5 x 47 cm (70,2 x 53 cm), Berlinische Galerie, 
Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie 
und Architektur, Berlin (fot. Berlinische Galerie, 
© 2015, ProLitteris, Zürich)



Podobnie jak w czasach kawa-
lerskich, teraz wraz z żoną Siegbert 
Feldberg chętnie uczestniczył w życiu 
kulturalnym Szczecina oraz pobliskie-
go Berlina. Warto wspomnieć także 
o finansowym zaangażowaniu Feld-
bergów w życie teatralne. W düs-
seldorfskim niezależnym tygodniku 
niemieckich Żydów we wspomnieniu 
pośmiertnym Siegberta Feldberga19  

wzmiankowano o wsparciu przez niego przedstawień Paula Josepha Cremersa 
Marneschlacht [Bitwa pod Marną], Hansa Heinricha Krach um Jolanthe [Upadek 

19 A.J. Fischer, Mäzen, Kunstsammler und Theaterfinanzier. Zum Tode von Siegbert Feldberg, „Allge-
meine unabhängige jüdische Wochenzeitung“, 8.10.1971.

Ludwig Meidner (1884 Bernstadt, obec. Bieru-

tów – 1966 Darmstadt), Autoportret (z paletą), 

1924, ołówek, akwarela, papier, 67,6 x 51,7 cm, 

Berlinische Galerie, Landesmuseum für Moder-

ne Kunst, Fotografie und Architektur, Berlin (fot. 

Berlinische Galerie, © Ludwig Meidner-Archiv, 

Jüdisches Museum der Stadt Frankfurt am 

Main)
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Jolanty] w berlińskim Nollendorftheater czy komedii George’a Bernarda Shawa 
z 1931 roku Zu wahr, um schön zu sein [Zbyt prawdziwe by było dobre] w Theater in 
der Königgrätzer Strasse. Małżonkowie chętnie bywali na rozmaitych berlińskich 
wydarzeniach artystycznych i balach. Podczas jednego z bibliofilskich wieczorów 
w dobroczynnej loterii Feldberg wygrał swój autoportret, który wykonał Eugen 
Spiro. Dom przy Dürerweg 23 (obecnie Ludwika Waryńskiego) był miejscem 
spotkań muzyków, aktorów, pisarzy i malarzy. W szczecińskiej willi Feldbergów 
bywali między innymi August Wilhelm Dressler, Friedrich Feigl, Michel Fingesten, 
Erich Honigberger, Else Mögelin, Otto Schoff oraz Ines Wetzel. Wspomnieniem 
niektórych spotkań artystycznych, prywatnych koncertów domowych są wpisy 
w księdze gości, często dopełnione rysunkowymi szkicami, dziś przechowywanej 
w archiwum rodzinnym. W 1928 roku Feldbergowie zamówili u Józsefa Bató fresk 
w pokoju muzycznym, przedstawiający scenę z Szekspirowskiego Snu nocy let-
niej. Rok później u innego zaprzyjaźnionego artysty Augusta Wilhelma Dresslera 
Feldberg zamówił portret rodzinny przedstawiający Hildegard z dwoma synami 
na pierwszym planie oraz postacią Siegberta w głębi kompozycji, który został 
wystawiony w Berlinie podczas 58. wystawy Secesji Berlińskiej. Feldberg miał 
upodobanie do sztuki portretowej, podobnie jak wielu przedstawicieli bogatego 
mieszczaństwa. Do dobrego tonu należało pozwolić się sportretować, istotny był 
aspekt dokumentacyjny – utrwalenie własnego wizerunku i zatrzymania w ten 
sposób upływającego czasu, ale konterfekt stanowił przede wszystkim potwier-
dzenie własnego statusu społecznego, prestiżu, był elementem rodzinnej tradycji. 
Pośród dzieł w kolekcji Feldbergów odnaleźć można, poza wspomnianym Dres-
slerowskim Portretem rodziny Feldberg z 1929 roku, jeszcze kilka portretów 
kolekcjonera autorstwa między innymi Eugena Spiro, Ernsta Fritscha, Ernsta 
Honigbergera. Zapewne „wyniesione z domu” przyzwyczajenia i zaintereso-
wanie portretem nie pozostawały bez znaczenia w podejmowaniu decyzji 
o gromadzeniu autoportretów artystów. 

Swą kolekcjonerską przygodę Siegbert Feldberg rozpoczął w 1922 roku, 
wkrótce po zakończeniu edukacji, powrocie do Szczecina i rozpoczęciu 
pracy zawodowej w rodzinnej firmie. Jej zakończenie wymusiły dramatyczne 
wydarzenia historyczne 1933 roku, w wyniku których przemysłowiec został zmu-
szony przewartościować życiowe priorytety – wówczas podjął decyzję o rychłym 
udaniu się na emigrację. W ciągu trzeciej dekady XX wieku zgromadził bogatą 
kolekcję prac na papierze, wykonanych różnymi technikami (akwarele, gwasze, 
pastele, rysunki oraz grafiki), autorstwa blisko 90 współczesnych mu, żyjących 
artystów. Głównie byli to twórcy pokolenia urodzonego w latach osiemdzie-
siątych i dziewięćdziesiątych XIX stulecia, członkowie rozmaitych stowarzyszeń 
i grup artystycznych, jak na przykład Deutscher Künstlerbund, Novembergruppe 
czy Secesja Berlińska, działających w Berlinie. Wielu z nich było reprezentowa-
nych przez galerie artystyczne, które odwiedzał także szczeciński przedsiębiorca, 
między innymi Galerie Neumann-Nierendorf, Kunstsalon Cassirera czy galerię 
Gurlitta. Byli to Berlińczycy, Niemcy przybyli z różnych stron kraju, których poszu-
kiwania artystyczne przywiodły do stolicy. Znaczącą grupę stanowili niemieccy 
Żydzi pochodzący z Dolnego Śląska, Prus Wschodnich (Arthur Degner, Franz 
Domscheit, Karl Eulenstein, Michel Fingesten, Ludwig Meidner, Moriz Melzer, 
Paul Kleinschmidt, Willy Jaeckel, Eugen Spiro, Jacob Steinhardt) oraz żydowscy 
emigranci z Europy Środkowo-Wschodniej (Max Band, Joseph Budko, Henoch 
Barczyński, Robert Genin, Oskar Gawell, Georg Latke). W epoce rosnącej hiperinflacji 



połowy lat dwudziestych XX wieku wymieniał szyte w swojej firmie ubrania na 
sztukę. Większość dzieł nabywał podczas bezpośrednich spotkań, drogą wy-
miany. Pielęgnując osobiste kontakty z artystami, wspierając ich w częstokroć 
trudnej sytuacji, w zamian za prace przekazywał twórcom zimowe płaszcze czy 
inne, produkowane w rodzinnym przedsiębiorstwie Feldbergów ubrania. Był to 
trudny czas dla berlińskiej bohemy. Republika Weimarska po długiej przegranej 
Wielkiej Wojnie, skutkującej koniecznością wypłaty wysokich reparacji wojennych, 
pogrążona były w biedzie i bezrobociu. Między 1922 a 1923 rokiem siła nabywcza 
marki niemieckiej spadała drastycznie każdego dnia, stąd handel wymienny stał 
się popularną formą prowadzenia transakcji. W kolejnych latach Feldberg kon-
tynuował formę handlu wymiennego, poszerzając swą kolekcję o inne dzieła na 
papierze. Niekiedy autoportrety powstawały na życzenie kolekcjonera. Zarówno 
Siegbert Feldberg, jak i Fritz Mosert, kierownik berlińskiej filii firmy Feldbergów, 
także interesujący się sztuką i wspierający swego szefa w jego działaniach kolek-
cjonerskich, zapisali się pozytywnie w życzliwej pamięci wielu twórców. Conrad 
Felixmüller wspominał po latach:

[...] wraz z inflacją pojawili się rozmaici koneserzy sztuki, część z nich to spekulanci, którzy 
w sztuce, jako w przedmiotach wartościowych poszukiwali ratunku, zdarzali się jednak 
także kolekcjonerzy, którzy stawali się wiernymi przyjaciółmi malarzy: wymieniali oni swoje 
towary za grafiki. Ubrania... jedni..., cytrusy i owoce w dużych ilościach aż po cetnarowe 
worki orzechów inni20. 

W kolekcji szczecińskiego przedsiębiorcy nie brak także dzieł artystów star-
szego pokolenia, którzy w latach dwudziestych posiadali ugruntowaną pozycję 
i cieszyli się zasłużoną sławą – dość wspomnieć Lessera Ury’ego, Maksa Lie-
bermanna, Alexandra Kanoldta, Karla Schmidta-Rottluffa, Ericha Heckla, Käthe 
Kollwitz, Oskara Kokoschkę. Prace trzech ostatnich artystów powstały wyraźnie 
wcześniej – wykonany tuszem rysunek Käthe Kollwitz pochodzi z 1891 roku 
(jest to najstarsza praca w kolekcji, sygnatura dodana przez autorkę w końcu lat 
dwudziestych) – i zapewne zostały nabyte w inny sposób, być może zakupione 
w zaprzyjaźnionych galeriach. Litograficzny autoportret Kokoschki należy do 
rzadkich przedstawień autoportretowych w twórczości artysty. Interesujący wy-
daje się fakt, że inny egzemplarz tejże kompozycji graficznej został wystawiony 
podczas szczecińskiej ekspozycji Entartete Kunst21 i reprodukowany w omówie-
niu wystawy zamieszczonym w „Pommersche Zeitung”22. 

Bez wątpienia warto spojrzeć wnikliwiej na wykonane przez Michela Finge-
stena około 1932 roku projekty okładek teki, gdzie kolekcjoner przechowywał 

20 C. Felixmüller, 1914 – Berlin–W. Kurfürstendamm 232, w: 1920–1970 Fünfzig Jahre Galerie Nierendorf, 
Berlin 1970, s. 33, cyt. za: F. Mülhaupt, Die Sammlung Feldberg, w: Selbstbildnisse der 20er Jahre, 
op. cit., s. 14: „mit der Inflation... zahlreiche Kunstinteressanten, zum teil Spekulanten, die in die 
Kunst als Sachwert sich zu retten suchten, aber auch Sammler, die zu treuen Freunden für die 
Maler wurden: Sie tauschten ihre »Ware« gegen Graphik. Anzüge... die einen..., Südfrüchte und 
Obst en gros’ bis zum Zentnersack Walnüsse ein anderer” [tłum. D. Kacprzak].

21 Entartete Kunst, Landeshaus Stettin 11.01–5.02.1939, Stettin 1939.
22 Kunst der Irrsinnigen und irrsinnige Kunst. Interessante Gegenüberstellungen in der Ausstellung 

„Entartete Kunst” im Landeshaus, „Pommersche Zeitung“, 24.01.1939; zob. także: H.-G. Warmann, 
„Kunst, die nicht aus unserer Seele kam”. Die Aktion entartete Kunst im Stettiner Stadtmuseum / Die 
Femeschau der verbotenen Kunstwerke 1939 im Landeshaus / 82000 Besucher sollen sie gesehen 
haben, w: ibidem, s. 50–64, [tutaj s. 60, il.].
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przez lata 72 autoportrety artystów –  
najcenniejszą część zbioru, wobec 
której odczuwał także ogromne 
przywiązanie. Na wierzchniej karcie 
przedstawiony został wychudły ma-
larz z pędzlem i paletą w dłoni, ma-
lujący swój autoportret z zawieszoną 
na gwoździu liną okręconą wokół szyi. 
Motyw samobójstwa pojawia się tutaj 

Moritz Melzer (1877 Albendorf, obec. Wam-
bierzyce – 1966 Berlin Zachodni), Autoportret 
(z książkami), ok. 1927, monotypia, papier, 56 
x 40,8 cm (64,5 x 51,2 cm), Berlinische Gale-
rie, Landesmuseum für Moderne Kunst, Foto-
grafie und Architektur, Berlin (fot. Berlinische 
Galerie)



jako głos rozpaczy i desperacji artystów, będący zarówno protestem przeciw 
materialnemu oraz duchowemu uciskowi, jak i przeczuciem politycznego zagro-
żenia panującego w Berlinie. Tylna okładka teki ukazuje motyw wisielca – zadu-
szonego w śmiertelnym uścisku – ilustrujący epilog relacji artysta-kolekcjoner. 
Zaprawiony czarnym humorem motyw wisielca to jedna z głównych i najbardziej 
sugestywnych figur śmierci w kulturze zachodnioeuropejskiej. Jak pisał we wstę-
pie do książki o zawładającym ludzką wyobraźnią wisielcu Zbigniew Mikołejko:

Wisielec bowiem to nie tylko zewnętrzny emblemat europejskiego doświadczenia śmierci, 
lecz postać ze wszech miar dwuznaczna, znajdująca się w stanie nieustannej symbo-
licznej transformacji i zarazem transformację tę sprawiająca. I wprawiona w ciągły ruch, 
prowokacyjna gra znaczeń, w skryte lub całkiem jawne przejścia – między przedmiotem 
a podmiotem, między nicością a kulturą, między ofiarą a katem, między religią a polityką, 
między zbrodnią a karą, między poniżeniem a wyniesieniem23.

Zdawać by się mogło, że kolekcja portretów jest monotonnym, nieco nawet nu-
żącym zbiorem, tymczasem okazuje się ona, choć nie w pełni awangardowa, wielce 
frapująca. Autoportrety artystów – stanowiące jądro kolekcji, przedmiot największej 
uwagi Siegberta Feldberga i jego troski w kolejnych etapach życia – to różnorodne 
autoprezentacje, od pełnych powagi, oficjalnych wręcz wizerunków, przez wypowiedzi 
niekiedy bardzo osobiste, odsłaniające tajemnice psychiki modeli, wreszcie inne, pełne 
humoru, ironii, po przedstawienia z pogranicza karykatury. Przyglądając się galerii 
berlińskiego środowiska artystycznego nie sposób nie dostrzec bogactwa emocji, 
różnorodności postaw zawartych w poszczególnych dziełach. Interesujący wydaje się 
także współczesny ogląd wizerunków tych artystów na tle innych znanych późniejszych 
dzieł oraz ich zawikłanych w historię biografii. Szczegółowe analizy i interpretacje 
poszczególnych prac wykraczają poza, nie tylko objętościowe, ramy niniejszego eseju 
poświęconego historii kolekcji. Umieszczony w aneksie do tekstu spis nazwisk artystów, 
których dzieła znajdowały się w kolekcji Feldberga, został uzupełniony o daty oraz 
miejsca urodzenia i śmierci – częstokroć mają one wymowny charakter. 

Feldbergowska galeria portretów na papierze układa się w wielowymiarową mo-
zaikę opisującą wspólną artystom i kolekcjonerowi czasoprzestrzeń. Zbiór jawi się jako 
umiarkowanie nowoczesna panorama sztuki lat dwudziestych, w której pobrzmiewają 
echa niedawnych głównych prądów artystycznych – niemieckiego impresjonizmu 
i jakże istotnego ekspresjonizmu. Równie ważna jest wszechobecna, najbardziej ak-
tualna w Berlinie w dwudziestoleciu między końcem Wielkiej Wojny a wybuchem 
drugiej wojny światowej atmosfera Nowej Rzeczowości24. Kolekcja Siegberta Feldberga, 
w której znajdowały się poza autoportretami także akty, sceny figuralne i pejzaże, to 
swoisty przewodnik po środowisku artystycznej bohemy stolicy Republiki Weimarskiej, 
rodzaj wielogłosowej symfonii nowoczesnej metropolii czasów młodości: Marleny 
Dietrich, Maksa Rheinhardta, Bertolta Brechta, Kurta Weilla, Alfreda Döblina, Kurta 
Tucholsky’ego, Fritza Langa, Christophera Isherwooda, a także Waltera Gropiusa, László 
Moholy-Nagy’ego oraz Alberta Einsteina25. Jednak jest to także świat profesora Maksa 
Liebermanna, honorowego prezydenta Pruskiej Akademii Sztuk Pięknych (Preußische 

23 Z. Mikołejko, We władzy wisielca. Z dziejów wyobraźni Zachodu, Gdańsk 2013, t. 1–2 [tekst na 
czwartej stronie okładki t. 1]; I. Beckmann, Selbstmorddarstellungen bei Otto Dix und Georg Grosz. 
Im Spiegel themenverwandter Arbeiten von Vorläufern und Zeitgenossen, Saarbrücken 2012.

24 Sachlichkeit. Ein beitrag zur Kunst zwischen der Weltkriegen, hrsg. J. Schilling, Ausst.-Kat. Kunstmu-
seum Wolfsburg, Wolfsburg 1993.

25 Zob. I. Luba, Berlin. Szalone lata dwudzieste, nocne życie i sztuka, Warszawa 2013.



183

Akademie der Künste) znajdującego się przy Pariser Platz oraz towarzystwa z Scheu-
nenviertel i Charlottenburga (nazywanego także Charlottengradem) – twórców 
bywających regularnie i toczących dyskusje w Café des Westen, Romanisches Café, 
Café Victoria, Café Bauer, Café Monopol...26. 

Zachowany w pamięci Léona Jessela – urodzonego w Szczecinie kompo-
zytora i kapelmistrza, twórcy operetki Schwarzwarzmädel [Dziewczę z Szwar-
cwaldu] – jako osoba o dużej pasji kolekcjonerskiej, wrażliwości i tolerancji27, 
Siegbert Feldberg w swej kolekcji posiadał prace kilku artystów działających 
w Szczecinie: Jula Levina28, postrzeganego jako ekspresjonistę, oraz Friedricha 
Bernhardt29 i Else Mögelin30, członków „Norddeutsche Secession” i „das neue 
pommern” związanych ze szczecińską Kunstgewerbeschule (Szkoła Rzemiosł 
Artystycznych), prowadzoną przez Gregora Rosenbauera. W kontekście Szczeci-
na warto wspomnieć także dwie inne postaci. Pierwszą z nich jest Moritz Melzer 
wywodzący się z Dolnego Śląska, działający między innymi w Berlinie „rewolu-
cjonista ducha”, ilustrator awangardowych czasopism „Der Sturm”, „Die Aktion”, 
„Die weissen Blätter” oraz „Die schöne Rarität”. Cykl jego grafik, zakupiony do 
zbiorów Museum der Stadt Stettin przez Waltera Riezlera, wywołał nie lada poru-
szenie i protesty wśród cechujących się konserwatywnym gustem szczecinian –  
ówczesna prasa donosiła o szczecińskim sporze muzealnym31. Szalenie cieka-
wy, zwracający uwagę swą kubizującą formą futurystyczny niemal autoportret 
z 1927 roku znalazł się w szczecińskiej kolekcji Feldberga. Równie wielkie emocje 
w Szczecinie towarzyszyły freskowi Trąby jerychońskie namalowanemu w sali ko-
pułowej Muzeum Miejskiego na zamówienie Riezlera przez Karla Hofera w latach 
1919–1920. W drugiej połowie lat dwudziestych Feldberg nabył oszczędny 
w formie, operujący precyzyjnie kreską, sugestywny rysunek tuszem, będący 
autoportretem urodzonego w Karlsruhe, słynnego berlińskiego ekspre-
sjonisty, od 1919 roku członka Pruskiej Akademii Sztuk Pięknych (Preußi-
sche Akademie der Künste). Autoportret Karla Hofera w kolekcji Feldberga 

26 S. Pinsker, Spaces of Hebrew and Yidish Modernism – The Urban Cafés of Berlin, w: Transit und Transformation. 
Osteuropäisch-jüdische Migranten in Berlin 1918–1939, hrsg. V. Dohrn, G. Pickhan, Göttingen 2010, s. 56–75, 
seria: Charlottengrad und Scheunenviertel, hrsg. G. Pickhan, V. Dohrn, Bd. 1. Skrócona i zmieniona wersja 
w tłumaczeniu Karoliny Szymaniak: S. Pinskar, Kawiarnie Berlina – przestrzenie modernizmu hebrajskiego 
i jidysz, „Cwiszyn. Żydowski kwartalnik o literaturze i sztuce” 2012, nr 1–2, s. 34–41.

27 A. Dümling, Verweigerte Heimat. Léon Jessel (1871–1942). Komponist des „Schwarzwaldmädel“, Berlin 
2012, s. 19.

28 J. Najdowa, Julo Levin i jego szczecińskie akwarele, „Materiały Zachodniopomorskie” 1989–1990, 
t. 35–36, s. 319–330; eadem, Julo Levin. Życie i twórczość, Szczecin 2001; Julo Levin 1901–1943. 
Monographie und Werkverzeichnis, hrsg. A. Baumeister, Köln 2001; E. Gwiazdowska, O twórczości 
Julo Levina i Wilhelma Grossa. Swa obrazy ekspresji, w: Żydzi oraz ich sąsiedzi..., op. cit., s. 175–192.

29 E. Gwiazdowska, Bernhardt Friedrich (hasło), w: Encyklopedia Szczecina, red. T. Białecki,  t. 1, Szczecin 
1999, s. 87; B. Kozińska, Szczecińska Szkoła Rzemiosł Artystycznych, „Materiały Zachodniopomorskie” 
1999, t. 45, s. 553–578; eadem, Die künstlerische Tätigkeit der Lehrer der Stettiner Kunstgewerbe-
schule in den 1920er und 1930er Jahren, w: Bildende Kunst in Mecklenburg und Pommern von 1880 
bis 1950. Kunstprozesse zwischen Zentrum und Peripherie. Publikation der Beiträge der Kunsthi-
storischen Tagung, veranstaltet vom Caspar-David-Friedrich-Institut, Bereich Kunstgeschichte der 
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 20.–22. November 2008, hrsg. B. Lichtnau, Berlin 2011,  
s. 222–238; zob. także F. Bernhardt, Die Künstlergruppe „das neue pommern“ in Stettin, „Pommern” 
1981, H. 2, s. 23–28.

30 E. Gwiazdowska, Mögelin Else (hasło), w: Encyklopedia Szczecina, red. T. Białecki, t. 1, op. cit.,  
s. 621–622; B. Kozińska, Szczecińska Szkoła Rzemiosł Artystycznych, op. cit.; zob. także: H.B. Reichow, 
Else Mögelin. Jubiläen, Geburtstage, „Baltische Studien“, N.F., 1967, Bd. 53, s. 104–105; E. Mögelin, 
Die Handweberei in Pommern von 1928–1945, „Baltische Studien“, N.F., 1955, Bd. 43, s. 79–84.

31 B. Lichtnau, Szczeciński spór muzealny..., op. cit.; D. Kacprzak, „Szczecińskie walki o sztukę”..., op. cit.



szczęśliwie przetrwał burze dziejowe 
w przeciwieństwie do fresku w muzeal-
nym gmachu, uznanego przez nazistów 
za sztukę zwyrodniałą (Entartete Kunst) 
i ostatecznie zamalowanego32. 

32 Zob. S.P. Kubiak, Postscriptum 1914: Wojna / Krieg, kat. wyst. / Aust.–Kat., Muzeum Narodowe 
w Szczecinie 11.11.2014–1.03.2015, Szczecin 2014, s. 13, 17.

Henoch Barczyński (1896 Łódź – 1941 Tomaszów 
Mazowiecki), Autoportret, 1929, ołówek, akwa-
rela, papier, 50,2 x 32,5 cm, Berlinische Galerie, 
Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie 
und Architektur, Berlin (fot. Berlinische Galerie) 
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Po przejęciu władzy przez NSDAP i ogłoszeniu 1 kwietnia 1933 roku bojkotu 
żydowskich sklepów, banków, lekarzy oraz po lekturze Mein Kampf Siegbert Feld-
berg zdecydował się w 1934 roku na emigrację i wyjazd do Indii, gdzie planował 
otworzyć fabrykę, jednak nie udało mu się znaleźć partnera na tamtejszym ryn-
ku33. Od 1935 do 1938 roku Siegbert w Indiach piastował stanowisko generalnego 
przedstawiciela austriackiego producenta samochodów firmy Steyr-Puch. Także 
brat Siegberta Alfred wyemigrował do Palestyny, gdzie znalazł pracę inżyniera. 
Siegbert przygotowywał się do sprowadzenia rodziny – żony Hildy oraz synów 
Hansa i Heinza, którzy mieszkali nadal w Szczecinie. Dopiero w 1935 roku opuścili 
Szczecin, sprzedawszy dom przy Dürerweg, i przenieśli się do Berlina. Latem 
1937 roku rodzina spędziła krótkie wspólne wakacje we Włoszech. Hildegard 
wraz z synami mieszkała w Grunewaldzie przy Schwedlerstrasse 4/6, bezpiecznie 
przetrwała noc kryształową. W marcu 1939 roku wraz z synami wyjechała przez 
Włochy do Indii. Zgodnie z pozwoleniem na wyjazd musiała pozostawić wszystkie 
wartościowe przedmioty, udało jej się zabrać jedynie fortepian, z którym podró-
żowała do końca życia, oraz skrzynię z kolekcją dzieł sztuki. 

Hildegard z synami niemal w ostatniej chwili zdołała opuścić Niemcy, kilka 
miesięcy później, w nocy z 11 na 12 lutego 1940 roku, 800 szczecińskich Żydów, 
w tym rodzina Hildegard i Siegberta, zostało deportowanych do Polski i umiesz-
czonych w gettach w Piaskach, Bełżcu i Głusku, nieopodal  Lublina. Feldbergo-
wie do 1963 roku przebywali na emigracji w Indiach. Kiedy Hildegard z synami 
dołączyła do przebywającego od kilku lat w Bombaju męża, ten we wrześniu 
1939 roku, podobnie jak wielu przebywających w Indiach Niemców i Austriaków 
płci męskiej, został internowany wpierw do obozu w Nainital, a potem do 
Ahmednagar. Po opuszczeniu obozu Siegbert od 1940 roku do końca wojny 
służył w brytyjskiej armii i wraz z Hildegard otrzymał brytyjskie obywatel-
stwo. Hildegard po przybyciu do Bombaju na początku maja 1939 roku 
podjęła pracę jako recepcjonistka w studiu fotograficznym Victora Sassoona 
i jako muzyk w rozgłośni All India Radio. Obok aktywności koncertowej, 
udziału w przedsięwzięciach artystycznych brytyjskiej armii, dawała także 
lekcje gry na fortepianie i śpiewu. Synowie pobierali naukę w brytyjskiej szkole 
z internatem. Po zakończeniu wojny Feldbergowie, podobnie jak inni Brytyjczycy 
w Indiach, prowadzili stabilną mieszczańską egzystencję w Bombaju. W 1949 roku 
przeprowadzili się do Pakistanu, by kilkanaście kolejnych lat spędzić w Karaczi, 
gdzie ostatecznie, dzięki doświadczeniom w prowadzeniu interesów w strefie 
orientalnej, Siegbert otrzymał funkcję doradcy w pakistańskiej filii założonego 
w 1887 roku przez Emila Rathenaua w Berlinie koncernu elektrotechnicznego 
Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft (AEG). Hildegard Feldberg zaś po ustąpie-
niu Waltera Kaufmanna ze stanowiska dyrektora programowego działu muzyki 
zachodniej Radia Pakistan zajęła jego miejsce. W ramach pracy w rozgłośni  
przygotowywała liczne koncerty i audycje muzyczne przede wszystkim o ro-
mantycznym repertuarze. Za swoje zasługi w popularyzacji kultury niemieckiej 
za granicą został jej przyznany Związkowy Krzyż Zasługi (Bundesverdienstkreuz) 
pierwszej klasy, niemieckie odznaczenie państwowe za zasługi cywilne34. 

33 Podstawowym źródłem dotyczącym losów Feldbergów podczas wojennej emigracji oraz powo-
jennej historii rodziny pozostają: szkic biograficzny Dietlinde Hamburger: eadem, Zur Geschichte 
der Familie Feldberg / The history of the Feldberg family, w: Selbstbildnisse der 20er Jahre, op. cit.,  
s. 24–31, a także przekazy rodzinne, między innymi nagranie Hildegard Feldberg oraz jej wnuczki 
Georginy Feldberg przeprowadzone 12.12.1993 roku, zasoby archiwum rodzinnego Feldbergów.

34 Jest to jedyny order Republiki Federalnej Niemiec nadawany przez władze federalne.



W 1963 roku Hildegrd i Siegbert Feld-
bergowie powrócili do Europy, pierwsze 
dwa lata spędzili w Berlinie, by w 1965 
roku osiedlić się w Lugano, stolicy wło-
skiego kantonu Ticino w Szwajcarii, 
gdzie nadal oddawali się swym pasjom 
artystycznym, muzyce i sztukom pla-
stycznym, podróżując częstokroć do 
Berlina, by spotkać przyjaciół, uczest-

niczyć w wydarzeniach artystycznych, wystawach, koncertach. Podczas jednej 
z takich sentymentalnych podróży 12 września 1971 roku, zatrzymawszy się 
w Heidelbergu, Siegbert Feldberg zmarł na zawał serca. W 1992 roku, po dwu 

Heinrich Ehmsen (1886 Kilonia – 1964 Berlin 
Wschodni), Autoportret (z paletą), 1931, ołó-
wek, akwarela, papier, 58,5 x 44,2 cm, Berli-
nische Galerie, Landesmuseum für Moderne 
Kunst, Fotografie und Architektur, Berlin (fot. 
Berlinische Galerie)
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dekadach wdowiego życia, Hildegard zdecydowała się w wieku prawie 90 lat 
opuścić Szwajcarię i aby być bliżej swego młodszego syna, przeniosła się do 
Edmonton w Kanadzie, gdzie zamieszkała w jednym z tamtejszych domów 
spokojnej starości. Zmarła 13 października 1996 roku.

W 1976 roku, pięć lat po śmierci Feldberga, wdowa zgodnie z wolą męża i w po-
rozumieniu z synami sprzedała zawierającą między innymi 72 autoportrety au-
torstwa 65 artystów główną część kolekcji Siegberta i Hildegard Feldberg. Dzieła 
zakupiono za sumę 100 tys. marek zachodnioniemieckich do zbiorów nowo 
powstałej instytucji Berlinische Galerie. Nabyciem kolekcji do berlińskich zbiorów 
żywo zainteresowany i bezpośrednio w to zaangażowany był właśnie desygno-
wany na dyrektora instytucji Eberhard Roters. Środki finansowe na pozyskanie 
zbiorów pochodziły z niemieckiej fundacji loteryjnej wspierającej zakupy dzieł 
do niemieckich instytucji publicznych (Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin 
obecnie Lotto Stiftung Berlin – DKLB). W tenże sposób niegdyś znajdująca się 
w Szczecinie, powstała przede wszystkim w Berlinie kolekcja, po półwieczu wy-
muszonej wędrówki po świecie znalazła się w zbiorach publicznych ówczesnego 
Berlina Zachodniego, w których skład weszły – poza zespołem autoportretów 
artystów – także inne prace: pejzaże, martwe natury. Należy wspomnieć także 
o wcześniejszej (1968) ofercie sprzedaży kolekcji do zbiorów berlińskiej Neue 
Nationalgalerie, niezrealizowanej ze względu na brak środków. Część kolekcji – 23 
prace autorstwa 20 twórców – Siegbert Feldberg zaoferował do zakupu w 1944 
roku powstałemu w 1894 roku Muzeum i Galerii Malarstwa w Barodzie (State Mu-
seum Baroda and Picture Gallery), które w 1945 roku zostały nabyte do zbiorów 
państwowych w Indiach. Z pewnością decyzja kolekcjonera o sprzedaży 
części zbioru na krótko przed wyjazdem Feldbergów do Karaczi wynikała 
z powodów finansowych. W Indiach pozostały między innymi dzieła Annot 
Jacobi, Isidora Aschheima, Josepha Budko, Richarda Colina, Karla Danne-
manna, Karla Eulensteina, Michela Fingestena, Ernsta Honigbergera, Konrada 
von Kardorffa, Léo Michelsona, Maksa Neumanna, Willego Nowaka, Hansa 
Uhla oraz Ernsta Wetzensteina. W większości (z wyjątkiem dzieł Konrada von 
Kardoffa, Hermanna Konnertha, Léo Michelsona) były to prace artystów, którzy 
w zbiorze reprezentowali kilka swoich dzieł. Nie było wśród nich tak cenionych 
przez kolekcjonera autoportretów. 

By dopełnić obraz całości kolekcji, należy wspomnieć jeszcze o cennej pracy 
Karla Schmidta-Rottluffa, którą Siegbert Feldberg sprzedał w 1934 roku w Berlinie, 
finansując daleką podróż na emigrację do Indii. Ponadto, poza berlińskimi zbiora-
mi publicznymi, pozostaje także zespół dzieł – głównie portretów rodzinnych –  
które są własnością rodziny. Należą do nich między innymi Portret Siegberta Feld-
berga Eugena Spiro, Portret Hildegard Feldberg Josefa Oppenheimera z 1933 roku 
czy Portret rodzinny Feldbergów Augusta Wilhelma Dresslera z 1929 roku. Do Ber-
linische Galerie Landesmuseum für Moderne Kunst Fotografie und Architektur 
nie trafił także autoportret Ottona Nagla z 1920 roku, który po długich staraniach 
Walli Nagel, wdowy po zmarłym w 1967 roku artyście, Hildegard Fedlberg od-
sprzedała w 1972 roku35. 

Kolekcja Siegberta Feldberga wpisuje się w tradycję kolekcjonerską niemieckiej 
burżuazji przemysłowej, która z pokolenia na pokolenie nie tylko powiększała 
swoje majątki, lecz także w kolejnych generacjach, po uzyskaniu pewnej stabili-
zacji finansowej, wraz z odbywanymi podróżami i pogłębianym wykształceniem, 

35 Siegbert Feldberg odmówił odsprzedania obrazu po wcześniejszych prośbach Walli Nagel.



zyskiwała także dojrzałość kolekcjonerską, służącą między innymi podkreśleniu 
pozycji społecznej. Postawa młodego, dwudziestotrzyletniego Siegberta Feld-
berga, wyrażająca się w konkretnie sprofilowanym zamyśle oraz w stopniowo 
pogłębiającej się autentycznej potrzebie kontaktu ze sztuką i współczesnymi 
artystami, wydaje wskazywać na nieco bardziej nowoczesne podejście. Nie sposób 
nie dostrzec różnicy między sztuką schyłku belle époque, ostatnich lat cesarstwa 
a nowoczesną, choć nie awangardową sztuką okresu Republiki Weimarskiej – 
podobny przełom jest zauważalny w kolekcjonerstwie36. 

W niewielkim stopniu rozproszona i bodaj w całości zachowana kolekcja Sieg-
berta i Hildegard Feldbergów – wymagająca dalszych pogłębionych studiów 
źródłowych i badań archiwalnych – stanowi przykład pasji kolekcjonerskiej i smaku 
mieszczańskiego, dalekich od tych, które uchodziły wtedy za typowe. Należy jed-
nak pamiętać o istotnym aspekcie społecznym zaangażowania i determinującej 
zachowanie kolekcjonera sytuacji ekonomiczno-gospodarczej. Kolekcja jawi się 
jako ciekawe zwierciadło mieszczańskiej percepcji ówczesnej sztuki i życia arty-
stycznego nowoczesnej metropolii, jak również cenne świadectwo dziedzictwa 
przedwojennego Szczecina – wpisując się wraz z innymi kolekcjami artystyczny-
mi tego czasu (między innymi Wilhelma i Friedy Doeringów) we wciąż mgliście 
rozpoznany, a bez wątpienia godny naukowej refleksji obraz mieszczańskiego 
kolekcjonerstwa w przedwojennej stolicy prowincji Pommern. 

 

36 Bürgertum und Bürgerlichkeit zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus, hrsg. W. Plumpe,  
J. Lesczenski, Mainz 2009; S. Kuhrau, Der Kunstsammler im Kaiserreich. Kunst und Repräsentation 
in der Berliner Privatsammlerkultur, Berlin 2005; Geschmacksgeschichte(n). Öffentliches und privates 
Kunstsammeln in Deutschland 1871–1933, hrsg. U. Wolff-Thomsen, S. Kuhrau, Kiel 2011; M. Müller,  
M. Tatzkow, Verlorene Bilder. Verlorene Leben. Jüdische Sammler und was aus ihren Kunstwerken 
wurde, München 2014; B. Kozińska, Szczecińskie muzeum wczoraj / Das Stettiner Museum Gestern,  
w: 100 lat muzeum w Szczecinie. Publikacja w stulecie otwarcia Gmachu Głównego Muzeum Narodo-
wego w Szczecinie / 100 Jahre Museum in Stettin. Publikation zum Hundertjährigen eröffnungsjubi-
läum des Hauptgebäudes des Nationalmuseums Stettin, red. / hrsg. S.P. Kubiak, D. Kacprzak, Muzeum 
Narodowe w Szczecinie, Szczecin 2013, s. 14–181; B. Lichtnau, Szczeciński spór muzealny z 1913 
roku, tłum. B. Kozińska, „Materiały Zachodniopomorskie” 1996, t. 42, s. 465–483 (oryginalna wersja 
tekstu: idem, Der Stettiner Museumsstreit im Jahre 1913, s. 484–498); D. Kacprzak, „Szczecińskie walki 
o sztukę”, czyli o pomorskim spotkaniu Polikleta z Vincentem van Goghiem u schyłku belle époque, 
w: Fin de siècle odnaleziony. Mozaika przełomu wieków: artyści, zjawiska, stowarzyszenia, działania. 
Materiały z międzynarodowej konferencji Muzeum Narodowe w Warszawie, 25–27.02.2014, red.  
E. Frąckowiak, P. Kopszak, M. Romeyko-Hurko, Warszawa 2015 [w druku]; zob. także: Private Schätze. 
Über das Sammeln von Kunst in Hamburg bis 1933, hrsg. U. Luckhardt, U.M. Schneede, Ausst.-Kat. 
Hamburger Kunsthalle 23.03–17.06.2001, Hamburg 2001; Von Monet bis Mondrian. Meisterwerke der 
Moderne aus Dresdner Privatsammlungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, hrsg. H. Biedermann,  
U. Bischoff, M. Wagner, Ausst.-Kat., Galerie Neue Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, 
16.09.2006–14.01.2007, München–Berlin 2006.
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1. Jussuf Abbo (1888 Safed – 1953 Londyn)
2. Annot / Annot Jacobi (1894 Berlin – 1981 Monachium)
3. Isidor Aschheim (1891 Margonin – 1968 Jerozolima)
4. Max Band (1900 Naujamiestis k. Poniewieża – 1974 Hollywood)
5. Henoch Barczyński (1896 Łódź – 1941 Tomaszów Mazowiecki)
6. József Bató (1888 Budapeszt – 1966 Londyn)
7. Friedrich Bernhardt (1894 Lichterfelde k. Berlina – 1986 Dieburg)
8. Lis Bertram (1897 Barmen – 1986 Berlin Wschodni)
9. Hans Breilinger (1888 Konstancja – 1963 Konstancja)
10. Erich Brill (1895 Lubeka – 1943 Ryga)
11. Joseph Budko (1888 Płońsk – 1940 Jerozolima)
12. Fritz Burger-Mühlfeld (1882 Augsburg – 1969 Hanower)
13. Richard Colin (1887 Drezno – 1971 Nowy Jork)
14. Karl Dannemann (1896 Brema – 1945 Berlin)
15. Heinrich Maria Davringhausen (1894 Aachen – 1970 Nicea)
16. Arthur Degner (1888 Gumbinnen, obec. Gusiew – 1972 Berlin Zachodni) 
17. Harry Deierling (1894 Filadelfia – 1989 Berlin Wschodni)
18. Ludwig Dettmann (1865 Adelbye k. Flensburga – 1944 Berlin)
19. Franz Domscheit (1881 Kropiens, obec. Gajewo k. Kaliningradu – 1965 Kapsztad)
20. August Wilhelm Dressler (1886 Bergesgrün, obec. Chudeřín – 1970 Berlin Zachodni)
21. Max Dungert (1896 Magdeburg – 1945 Berlin)
22. Heinrich Ehmsen (1886 Kilonia – 1964 Berlin Wschodni)
23. Georg Ehrlich (1897 Wiedeń – 1966 Luzerna)
24. Karl Eulenstein (1892 Memel, obec. Kłajpeda – 1981 Berlin Zachodni)
25. Friedrich Feigl (1884 Praga – 1965 Londyn)
26. Conrad Felixmüller (1897 Drezno – 1977 Berlin Zachodni)
27. Otto Herbert Fiedler (1891 Lipsk – 1962 Laren)
28. Michel Fingesten (1884 Butschkowitz, obec. Buczkowice – 1943 Cerisano) 
29. Ernst Fritsch (1892 Berlin – 1965 Berlin Zachodni)
30. Heinz Fuchs (1886 Berlin – 1961 Berin Zachodni)
31. Oskar Gawell (1888 Hawlodno, obec. Chawłodno – 1955 Wiedeń)
32. Robert Genin (1884 Wysokoje – 1943 Moskwa)
33. Hans W. Glaser (1890 Berlin – 1932 Berlin)
34. Otto Griebel (1895 Meerane – 1972 Drezno)
35. Moritz Grossmann (? – ?)
36. Rudolf Grossmann (1882 Fryburg Bryzgowijski – 1941 Fryburg Bryzgowijski)
37. Erich Heckel (1883 Döbeln – 1970 Hemmenhofen)
38. Franz Heckendorf (1888 Berlin – 1962 Monachium)
39. Heinrich Heuser (1887 Stralsund – 1967 Berlin Zachodni)
40. Karl Hofer (1878 Karlsruhe – 1955 Berlin Zachodni)
41. Ernst Honigberger (1885 Kronstadt, obec. Brașov – 1974 Wehr)
42. Rudolf Jacobi (1889 Mühlhausen – 1972 Monachium)
43. Willy Jaeckel (1888 Breslau, obec. Wrocław – 1944 Berlin)
44. Alexander Kanoldt (1881 Karlsruhe – 1939 Berlin)
45. Konrad von Kardorff (1877 Gut Nieder Wabnitz, b. Oels, obec. Wabienice k. Oleśnicy –  

1945 Berlin)
46. Albert Klatt (1892 Berlin – 1970 Berlin Zachodni)

Lista artystów reprezentowanych w kolekcji Siegberta i Hildegard Feldbergów:



47. Paul Kleinschmidt (1883 Bublitz, obec. Bobolice – 1949 Bensheim)
48. Wilhelm Kohlhoff (1893 Berlin – 1971 Schweinfurt)
49. Oskar Kokoschka (1886 Pöchlarn – 1980 Montreux) 
50. Käthe Kollwitz (1867 Königsberg, obec. Kaliningrad – 1945 Moritzburg)
51. Hermann Konnerth (1881 Hermannstadt, obec. Sibiu – 1966 Berlin Wschodni)
52. Willibald Krain (1886 Breslau, obec. Wrocław – 1945 Drezno)
53. Bruno Krauskopf (1892 Marienburg, obec. Malbork – 1960 Berlin Zachodni)
54. Issai Kulvianski (1892 Johanová, obec. Janová – 1970 Londyn)
55. Julo Levin (1901 Stettin, obec. Szczecin – 1943 Ausschwitz)
56. Georg Latk, właść. Lojos Latkóczy (1887 Rosenau, obec. Rožňava – 1937 Davos)
57. Max Liebermann (1847 Berlin – 1935 Berlin)
58. Ludwig Meidner (1884 Bernstadt, obec. Bierutów – 1966 Darmstadt)
59. Moriz (Moritz) Melzer (1877 Albendorf, obec. Wambierzyce – 1966 Berlin Zachodni) 
60. Carlo Mense (1886 Rheine – 1965 Königwinter am Rhein) 
61. Felix Meseck (1883 Danzig, obec. Gdańsk – 1955 Holzminden an der Weser)
62. Léo Michelson (1887 Riga –1978 Nowy Jork)
63. Else Mögelin (1887 Berlin – 1982 Kilonia)
64. Martin Müller (1885 Kolonia – ok. 1956 Monachium?)
65. Otto Nagel (1894 Berlin – 1967 Berlin Wschodni) 
66. Max Neumann ( 1885 Königsberg, obec. Kaliningrad – 1973 Hamburg)
67. Willi Nowak (1886 Mnischek, obec. Mnišek pod Brdy – 1977 Praga)
68. Josef Oppenheimer (1876 Würzburg – 1966 Montreal)
69. Max Oppenheimer (1885 Wiedeń – 1954 Nowy Jork) 
70. Paul Paeschke (1875 Berlin – 1943 Berlin)
71. Franz Radziwiłł (1895 Strohausen, obec. Rodenkirchen – 1983 Wilhelmshaven)
72. Jan van Ripper (? – ?)
73. Rudolf Schlichter (1890 Calw – 1955 Monachium)
74. Karl Schmidt-Rottluff (1884 Rottluff k. Chemnitz – 1976 Berlin Zachodni) 
75. Otto Schoff (1888 Brema – 1938 Berlin)
76. Werner Scholz (1898 Berlin – 1982 Alpbach)
77. Arthur Segal (1875 Iasi – 1944 Londyn)
78. Walter Simsch (1899 Berlin – 1975 ?)
79. Eugen Spiro (1874 Breslau, obec. Wrocław – 1972 Nowy Jork)
80. Jacob Steinhardt (1887 Zerkow, obec. Żerków k. Jarocina – 1968 Nahariya)
81. Hans Uhl (1897 Frankfurt am Main – ?)
82. Lesser Ury (1861 Birnbaum, obec. Międzychód – 1931 Berlin) 
83. Wilhelm Wessel (1904 Iserlohn – 1971 Iserlohn)
84. Ines Wetzel (1878 Berlin – 1940 Dachau)
85. Ernst Fritz Henrik Wetzenstein (1890 Aachen – 1982 Sztokholm)
86. Friedrich Winckler-Tannenberg (1888 Bernburg – po 1961 ?)
87. Gert Heinrich Wollheim (1894 Loschowitz k. Drezna – 1974 Nowy Jork) 
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The Self-Portraits of German Modern Artists – the Collection of Siegbert 
and Hildegard Feldberg

The Szczecin collection of Siegbert and Hildegard Feldberg – being a mirror of art and artistic life of 

Weimar Republic – is an interesting mirror of middle class perception of art and artistic life in Berlin of 

1920s and early 1930s. It appears as a precious testimony of pre-war Szczecin heritage – together with 

other artistic collections of that time (including the one of Wilhelm and Frieda Doering) is a part of a 

scientific-reflection-worth picture of burgeois collectors in pre-war capital of the Pommern province. 

Intricate fate of the collections and their owners (roam through two continents) are contribution to 

examining difficult history of pre-war Stettiners – also those of Jewish origins – as well, as artworks 

collected by them. Siegbert Feldberg began his collecting adventure in 1922, shortly after starting 

job in his family company producing and selling clothing. Its end was extorted by dramatic historical 

events of 1933, which resulted in decision to emigrate. At the time of growing hyperinflation of mid 

1920s, caring for contacts with artists, supproting them in difficult situation, in reward for works he 

used to give winter coats or other clothes, made by the Feldbergs’ company, to them. Within ten 

years Feldberg gathered a collection of works on paper (water-colour, gouache, crayon, drawing 

and graphic) by nearly 90 artists. They were mainly creators from the generation born in 1980s and 

1990s. A large group among them were German Jews originating from Lower Silesia, East Prussia 

and Jewish emigrants form Middle-Eastern Europe. The collection included also works by artists 

of older generation, who, in 1920s, had a grounded position – to mention, among others, Lesser 

Ury, Max Liebermann, Alexander Kanoldt, Karl Schmidt-Rottluff, Erich Heckel, Käthe Kollwitz, Oskar 

Kokoschka. Feldberg’s portrait gallery composes a multi-dimension, moderately modern mosaic 

depicting common – for artists and the collectioner – spacetime of 1920s, with still-present sound 

of echoes of recent artistic streams – German impressionism and vital expressionism together with 

New Objectivity, most current in Berlin between the two wars. In 1976, widowed Hildegard Feldberg, 

according to her husband’s will, sold the main part of the family collection to Berlinische Galerie 

Landesmuseum für Moderne Kunst Photographie und Architektur. 

Translated by Marek Pietrusewicz
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Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN –  
spotkania tradycji 
i nowoczesności

Dzieje osadnictwa żydowskiego w Polsce liczą sobie około tysiąca lata i są 
nierozerwalnie związane z naszą państwowością. Jedna z pierwszych wzmianek 
o polskim państwie została zapisana ręką Ibrahima Ibn Jakuba, żydowskiego po-
dróżnika z Toledo, który w latach 965–966 odwiedził tereny Europy Wschodniej. 
To właśnie on pisał o ziemiach Mieszka obfitujących w zboże, mięso, miód i ryby, 
bronionych przez wojowników, których setka równa się dziesięciu setkom innych1. 
Pierwsi Żydzi odwiedzający Polskę byli z reguły wędrownymi kupcami. Z czasem 
zaczęły powstawać pierwsze osady żydowskie. Na ziemie polskich królów i książąt 
zaczęli przybywać Żydzi uciekający z Europy Zachodniej przed prześladowaniami 
wywołanymi między innymi przez wyprawy krzyżowe i działalność inkwizycji. 
Osadnicy żydowscy przyczyniali się do rozwoju handlu i gospodarki. 

Przez wieki stosunki polsko-żydowskie układały się różnie. U podłoża 
konfliktów leżały najczęściej konkurencja gospodarcza i odmienność religij-
na. Trzeba jednak stwierdzić, że na tle innych krajów sytuacja społeczności 
żydowskiej w I Rzeczypospolitej była relatywnie korzystna. Szczególnie okres 
od XVI wieku do wybuchu powstania Chmielnickiego w 1648 roku nazywany 
jest „złotym wiekiem Żydów polskich”2. 

Na przestrzeni lat w Polsce działali wybitni rabini i cadycy, którzy przyczynili 
się do rozwoju żydowskiej myśli religijnej. Ich dorobek i duchowa spuścizna są 
wciąż ważne dla tysięcy wyznawców judaizmu. Polska to również kraj, w którym 
tworzyli znani na całym świecie żydowscy literaci, malarze, naukowcy, wynalazcy, 
działacze społeczni i polityczni. Przed 1939 rokiem w Polsce mieszkało około 3,46 
mln Żydów3. W wielu miastach udział ludności żydowskiej w ogólnej populacji 
sięgał 60–70 procent. W tym czasie Polska była drugim po Stanach Zjednoczo-
nych największym na świecie skupiskiem Żydów. W wyniku Zagłady około 90 
procent Żydów zamieszkujących tereny Polski zostało wymordowanych przez 
Niemców. Szacuje się, że drugą wojnę światową przetrwało około 425 tys. pol-
skich Żydów. Większość ocalonych stopniowo wyjeżdżała z kraju, emigrując do 
Palestyny, Stanów Zjednoczonych i innych państw4. 

1 M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 
1986, s. 89.

2 M. i K. Piechotkowie, Krajobraz z menorą, Wrocław 2008, s. 45.
3 Ibidem, s. 171.
4 A. Stankowski, P. Weiser, Demograficzne skutki Holokaustu, w: Następstwa Zagłady Żydów. Polska 

1944–2000, red. F. Tych, M. Adamczyk-Garbowska, Lublin 2011, s. 37.

Krzysztof Bielawski 



W powojennej Polsce nie istniało muzeum, które opowiadałoby o historii 
i kulturze Żydów w sposób kompleksowy. W kilku placówkach muzealnych – 
znajdujących się między innymi w dawnych synagogach w Krakowie i Łęcznej – 
przygotowano obszerne ekspozycje, które skupiały się na prezentacji żydowskich 
świąt religijnych. W Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie jeszcze do 
niedawna można było zwiedzać wystawę, w której eksponowano przedmioty 
związane z kultem religijnym, dzieła żydowskich artystów oraz historię Zagłady 
warszawskich Żydów. W pomniejszych muzeach tematyka żydowska sprowadzała 
się głównie do prezentacji synagogalnych utensyliów oraz losów Żydów w czasie 
drugiej wojny światowej. Ten sposób prezentacji przyczyniał się do postrzegania 
polskich Żydów wyłącznie przez pryzmat religii i martyrologii. Pomimo bez-
sprzecznego zaangażowania muzealników wystawy nie odpowiadały na wiele 
pytań, nie były w stanie stawić czoła stereotypom i uprzedzeniom.

Na początku lat dziewięćdziesiątych wśród osób związanych ze Stowarzysze-
niem Żydowski Instytut Historyczny narodziła się idea stworzenia muzeum, które 
w pełni pokazałoby historię i spuściznę Żydów w Polsce. Prace nad projektem 
rozpoczęły się w 1995 roku. Oficjalne powołanie do życia Muzeum Historii Ży-
dów Polskich POLIN nastąpiło 10 lat później. W 2005 roku na mocy umowy trój-
stronnej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Warszawa 
zobowiązały się do pokrycia kosztów budowy i wyposażenia siedziby muzeum. 
Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny wzięło na siebie sfinansowanie 
i organizację procesu tworzenia wystawy stałej. Rozpoczęto zbiórkę funduszy 
wśród osób i przedsiębiorstw z całego świata. Darczyńcami byli zarówno Ży-
dzi, jak i osoby o nieżydowskim pochodzeniu. Budowa muzeum rozpoczęła się 
w 2009 roku. W dniu 19 kwietnia 2013 roku – w siedemdziesiątą rocznicę wybuchu 
Powstania w Getcie Warszawskim – obiekt został oddany do użytku. Otwarcie 
wystawy stałej miało miejsce 28 października 2014 roku.

Budynek muzeum znajduje się na warszawskim Muranowie, przy ulicy Aniele-
wicza 6. W przeszłości dzielnica ta była zamieszkana w większości przez Żydów. 
Od 1940 do 1943 roku w tym miejscu istniało getto, w którym wiosną 1943 roku 
walczyli i ginęli żydowscy powstańcy. W czasie wojny niemal wszystkie budynki 
zostały zburzone. Przez kolejne dekady Muranów kojarzył się z martyrologią. Od 
2013 roku w tym szczególnym miejscu działa muzeum opowiadające o historii 
i codziennym życiu polskich Żydów; muzeum zwane też „muzeum życia”.

Misją muzeum jest przywracanie i chronienie pamięci o tysiącletniej histo-
rii polskich Żydów, przyczynianie się do kształtowania wspólnej przyszłości, 
wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród Polaków i Żydów, społeczeństw 
Europy i świata. Muzeum ma być centrum edukacji i kultury, platformą dialogu 
społecznego oferującą głębokie, transformujące doświadczenie i promującą 
nowe standardy obcowania z historią. Twórcy muzeum stanęli przed ogromnym 
wyzwaniem – pokazania historii w sposób nowoczesny i atrakcyjny dla odbiorcy 
i jednocześnie zmierzenia się z różnymi uprzedzeniami i mitami.

Wystawa stała
Wystawa stała w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN składa się z ośmiu 

galerii o łącznej powierzchni ponad cztery tys. metrów kwadratowych. Wystawa 
pokazuje dzieje Żydów, poczynając od pierwszych wizyt wędrownych kupców, 
od legend o przybyciu Żydów do Polski, przez pierwsze osadnictwo, rozwój kul-
tury, różnorodność społeczną, religijną i polityczną, burzliwe wydarzenia sprzed 
wieków. Co ważne, opowieść nie kończy się na okresie Zagłady. Pokazana jest 



195

historia społeczności żydowskiej w okresie PRL-u i III Rzeczypospolitej aż do dziś. 
Wystawa opowiada o kulturze i dziedzictwie, z których czerpią Polska i świat.

Na odwiedzających czeka 8 galerii. Galeria „Las” jest zaproszeniem do wędrów-
ki po tysiącletniej historii polskich Żydów. Ta galeria jako jedyna nie jest twardo 
osadzona w faktach historycznych i w metaforyczny sposób przygotowuje gości 
muzeum do zetknięcia się z opowieścią o wydarzeniach sprzed wieków. Przed-
stawione zostały legendy o przybyciu i osiedleniu się Żydów w „kraju Mieszka”, 
w tym legenda Po-lin, której zawdzięczamy nazwę Polski w języku hebrajskim.

W galerii „Pierwsze Spotkania – Pierwsze Osadnictwo” widzowie poznają 
Ibrahima Ibn Jakuba, żydowskiego dyplomatę z Kordoby, autora słynnych zapi-
sków z podróży po Europie. Brakteat – jednostronnie wybijana moneta z hebraj-
skimi literami – stanowi główną atrakcję interaktywnej wystawy poświęconej 
żydowskim mincerzom i roli Żydów w rozwoju gospodarki i pieniądza w Polsce.

Galeria „Paradisus Iudaeorum” prezentuje złoty wiek w historii Żydów pol-
skich, trwający od XVI wieku po pierwszą połowę XVII wieku. W tym czasie Żydzi 
w Rzeczypospolitej cieszyli się szeroką autonomią. W przeciwieństwie do innych 
krajów nie zaznali w Polsce masowych prześladowań na tle religijnym. Rozwijała 
się nauka i żydowska myśl religijna. 

Galeria „Miasteczko” przedstawia codzienne życie Żydów pod koniec XVII 
wieku. Zwiedzający mogą zobaczyć rekonstrukcję dachu i bimy drewnianej sy-
nagogi w Gwoźdźcu. W umownej przestrzeni domu warto zapoznać się z rela-
cjami rodzinnymi i sąsiedzkimi, natomiast w karczmie i w kościele przyjrzeć się 
stosunkom żydowsko-chrześcijańskim. 

Galeria „Wyzwania nowoczesności” poświęcona jest sytuacji Żydów w okresie 
rozbiorowym. Galeria prezentuje historię rozbiorów i ich skutki dla Żydów, 
między innymi masowe migracje, przemiany związane z rozwojem prze-
mysłu, rosnącą świadomość narodową Żydów i ich zaangażowanie w życie 
polityczne, na przykład w syjonizm.

Galeria „Ulica” pokazuje życie w II Rzeczypospolitej. Przez wielu ten czas 
postrzegany jest jako drugi „złoty wiek” w historii Żydów polskich. Po od-
zyskaniu przez Polskę niepodległości nastąpił burzliwy rozwój gmin i or-
ganizacji żydowskich, kwitła kultura jidysz. Galeria pokazuje też ciemne strony 
stosunków polsko-żydowskich – pogromy i narastający antysemityzm.

Galeria „Zagłada” krok po kroku wprowadza zwiedzających w lata wojenne. 
Pokazuje wybuch wojny, narastające represje wobec Żydów, tworzenie gett, 
wreszcie – eksterminację milionów ludzi. Jest tu miejsce na opowieść zarówno 
o pogromach w Jedwabnem i Lwowie, pomoc udzielaną Żydom przez Polaków, 
jak i zbrojny opór żydowskich powstańców.

Galeria „Powojnie” ukazuje społeczność żydowską po Zagładzie: powroty 
ocalałych, próby odbudowy normalnego życia, emigrację wymuszoną pogromem 
w Kielcach i antysemicką kampanią z 1968 roku oraz trudną – ograniczaną przez 
komunistyczne władze – działalność organizacji żydowskich. Nadzieję na zmiany 
przynosi ożywienie społeczne z lat 1980–1981, a upadek komunizmu pozwala 
na stopniowe odradzanie się żydowskiego życia w różnych jego aspektach. Wy-
chodząc z tej galerii, zwiedzający dowie się, jak to życie wygląda dziś i jakie są 
jego dalsze perspektywy. 

Wystawa stała Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jest przykładem zu-
pełnie nowego trendu w światowym muzealnictwie. Odchodzi od powszechnie 
stosowanego systemu gablotowego i oparcia przede wszystkim na artefaktach. 
To ekspozycja narracyjna, dodatkowo korzystająca z urządzeń multimedialnych. 



Zwiedzający zanurzy się w historii opowiadanej przez zabytkowe przedmioty, 
malowidła, instalacje interaktywne, rekonstrukcje i makiety, projekcje wideo, 
dźwięki i teksty. Wielu eksponatów można dotknąć i dzięki temu lepiej poznać 
prezentowaną za ich pomocą historię.

Wystawy czasowe
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje także wystawy czasowe. 

Stanowią one uzupełnienie wystawy stałej, poruszają różne wątki związane 
z tematyką żydowską. Jak dotąd udało się zorganizować następujące wystawy:
–  Listy do tych co daleko – audiowizualna instalacja Pétera Forgácsa, oparta na 

pochodzących ze zbiorach YIVO Institute for Jewish Research amatorskich fil-
mach z lat dwudziestych i trzydziestych, nakręconych przez Żydów ze Stanów 
Zjednoczonych, którzy odwiedzali rodzinne miejscowości w Polsce;

–  Biografie rzeczy – wystawa prezentująca część wielu darów, jakie w ciągu 
ostatnich lat otrzymało muzeum. Są to przede wszystkim pamiątki rodzinne, 
o których wartości stanowią historie ich właścicieli;

–  Z narażeniem życia. Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady – to wystawa opo-
wiadająca o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach drugiej wojny 
światowej. Wystawa prezentuje polskich ratujących – przede wszystkim tych 
odznaczonych przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie tytułem Sprawie-
dliwy wśród Narodów Świata. Wystawa opisuje między innymi działalność 
polskiego podziemia, rządu RP na uchodźctwie, duchownych i osób świeckich. 
Odpowiada na pytania: Czym było ratowanie Żydów podczas okupacji? Jak 
organizowano kryjówki? Jakie były motywacje osób niosących Żydom pomoc 
i co im za to groziło?

–  Warszawa, Warsze – wystawa prezentuje historię i kulturę żydowskich miesz-
kańców Warszawy. Pokazuje, jak Żydzi kształtowali Warszawę, ale też, jak 
Warszawa wpływała na Żydów. Wystawa odkrywa wielokulturowe oblicze 
miasta od początku jego dziejów do wybuchu drugiej wojny światowej.

–  Żyd, Polak, legionista 1914–1920 – wystawa otwarta w setną rocznicę wybu-
chu pierwszej wojny światowej oraz rocznicę powstania Legionów Polskich, 
ukazuje losy, postawy i twórczość żydowskich legionistów Piłsudskiego i losy 
żydowskich cywilów na ziemiach polskich pod różnymi okupacjami. Przed-
stawia złożone relacje polsko-żydowskie w czasie odzyskiwania przez Polskę 
niepodległości – w okresie pierwszej wojny światowej, walk o granice i wojny 
polsko-bolszewickiej w 1920 roku.

Działalność edukacyjna i kulturalna 
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN nie ogranicza się tylko do działalności 

wystawienniczej. Na jednym z pięter muzeum urządzono nowoczesne Centrum 
Edukacyjne oferujące szeroki wachlarz zajęć dla różnych odbiorców. Dla uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych przygotowano 
bezpłatne lekcje zapoznające z kulturą i historią Żydów oraz warsztaty z edukacji 
obywatelskiej i antydyskryminacyjnej. Pracownicy centrum prowadzą także licz-
ne szkolenia dla edukatorów, nauczycieli, przewodników. Na zajęcia w Centrum 
Edukacyjnym przychodzą między innymi policjanci, prokuratorzy oraz przedsta-
wiciele innych grup zawodowych i instytucji. W 2013 roku odbyły się warsztaty 
dla grupy około 20 imamów z krajów arabskich. Centrum Edukacyjne prowadzi 
również projekt wymiany studenckiej pomiędzy Polską i Izraelem.
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W latach 2014–2015 Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN będzie realizować 
projekt Muzeum na kółkach. W kilkudziesięciu miastach – między innymi w Warcie, 
Brzezinach, Żyrardowie, Krośnie, Tyczynie, Szczebrzeszynie – na kilka dni rozstawio-
ny zostanie specjalny kontener z wystawą edukacyjną. W każdym z miast odbędą 
się także zajęcia dodatkowe: warsztaty, dyskusje i pokazy filmowe. Muzeum na 
kółkach przybliży mieszkańcom historię, kulturę i dziedzictwo polskich Żydów. 

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje także wiele wydarzeń 
o charakterze kulturalnym. Są to przede wszystkim pokazy filmów, koncerty, 
spektakle teatralne i kabaretowe, zajęcia warsztatowe, spotkania z ciekawymi 
ludźmi, rezydencje artystyczne. Tym celom służy kompleks sal konferencyjnych 
wraz z audytorium, mogącym pomieścić pół tysiąca widzów. Muzeum stara 
się zaprezentować kulturę żydowską w sposób nietuzinkowy i ambitny. Zde-
cydowanie odchodzi od dość często występującego na niektórych festiwalach 
uproszczonego sposobu przedstawiania dorobku polskich Żydów. 

Obecność muzeum w Internecie 
Od lat – jeszcze przed oddaniem budynku do użytku – instytucja realizuje 

koncepcję „muzeum bez murów”. Pokazuje, że historia i dziedzictwo polskich 
Żydów są dokoła nas, utrwalone w zachowanych synagogach, obiektach różne-
go przeznaczenia czy cmentarzach. Muzeum chce upamiętnić tysiące lokalnych 
społeczności żydowskich. Z oczywistych względów nie byłoby to w pełni możliwe 
w ramach stałej wystawy. Rozwiązanie tego problemu w znacznej mierze udało 
się osiągnąć dzięki muzealnemu portalowi internetowemu Wirtualny Sztetl (www.
sztetl.org.pl). Jego najważniejszą częścią jest dział, w którym według porządku 
alfabetycznego wymieniono prawie dwa tys. miejscowości zamieszkiwanych 
niegdyś przez Żydów. Są to zarówno duże miasta, jak i niewielkie miasteczka, 
a nawet wsie. Po kliknięciu w nazwę każdej miejscowości, użytkownik może 
zapoznać się z ogólnymi informacjami o lokalizacji i historii miasta, dziejach 
lokalnej społeczności, żydowskich organizacjach; przeczytać relacje i wspo-
mnienia. Użytkownik uzyska wiedzę także o synagogach, domach modlitwy, 
cmentarzach, miejscach martyrologii. W działach „Archiwa” i „Linki” znajdzie 
wskazówki do dalszych poszukiwań informacji źródłowych. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na dział „Judaika w muzeach”. Zamieszczane są w nim informacje 
o muzeach, które w swoich zbiorach posiadają eksponaty związane z Żydami. 
Pokrewną funkcję pełni dział „Pamiątki”, w którym pojawiają się wpisy o judaikach 
znajdujących się w prywatnych kolekcjach. Są to często pamiątki rodzinne i wiele 
z nich zapewne nigdy nie zostanie przekazanych oficjalnym muzeom. Prezentacja 
ich na portalu internetowym jest rozwiązaniem tego problemu – przedmiot po-
zostaje w posiadaniu kolekcjonera, natomiast jego fotografie są dostępne online 
dla milionów ludzi na całym świecie. Teksty na portalu są bogato ilustrowane 
fotografiami oraz nagraniami audio i wideo. Obecnie Wirtualny Sztetl posiada 
w swoich zbiorach około 90 tys. zdjęć, zarówno współczesnych i archiwalnych oraz 
około 1400 plików audiowizualnych. Co ważne, portal Wirtualny Sztetl powstaje 
przy aktywnym współudziale jego użytkowników, którzy przysyłają informacje, 
dodają zdjęcia oraz inne materiały. Ta współpraca z ludźmi praktycznie z całego 
świata pozwala odkrywać i dokumentować nieznane dotąd fakty.

Drugim portalem tematycznym Muzeum jest strona projektu Polscy Spra-
wiedliwi – Przywracanie pamięci (www.sprawiedliwi.org.pl). Projekt skupia się 
na trzech obszarach działań. Dokumentuje historie pomocy, prezentuje je na 
portalu www.sprawiedliwi.org.pl i prowadzi działania edukacyjne. Portal stanowi 



stale wzbogacane kompendium wiedzy na temat polskich Sprawiedliwych wśród 
Narodów Świata. Fundamentem strony jest kolekcja „Historii pomocy”, która 
obejmuje kilkaset opracowań. Teksty uzupełnione są o zdjęcia, dokumenty, frag-
menty wywiadów audio oraz skróty nagrań filmowych. Portal gromadzi również 
pozostałe informacje dotyczące Sprawiedliwych oraz odnośniki do dodatkowych 
źródeł – książek, filmów, audycji radiowych i artykułów prasowych.

W 2011 roku ruszył kolejny portal internetowy Centralna Baza Judaików  
(judaica.polin.pl). Założeniem projektu jest zbudowanie profesjonalnej bazy da-
nych, w której skatalogowane zostaną judaika (wraz z ich cyfrowymi wizerunkami) 
rozproszone w polskich muzeach, archiwach i prywatnych kolekcjach, nierzadko 
na co dzień niedostępnych dla odbiorcy. Ten internetowy katalog judaików służy 
muzealnikom, naukowcom i nauczycielom w ich pracy zawodowej; uczniom, 
studentom oraz badaczom historii Żydów pozwala pogłębić wiedzę, a kuratorom 
wystaw ułatwia poszukiwania materiałów. W pierwszej kolejności zdigitalizo-
wano wybrane obiekty ze zbiorów Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz 
Żydowskiego Instytutu Historycznego. Obecnie trwają prace nad rozszerzeniem 
tej bazy o judaika z kolekcji innych placówek muzealnych i instytucji.

Muzeum Historii Żydów Polskich każdego dnia odwiedza średnio około tysiąca 
gości. Liczba ta cały czas wzrasta po otwarciu wystawy stałej. Już teraz muzeum 
uznawane jest za jedną z największych i najważniejszych na świecie placówek 
muzealnych poświęconych tematyce żydowskiej. 

POLIN Museum of the History of Polish Jews – where tradition meets 
modernity

In the 1990s, people connected with the Jewish Historical Institute Association came up with 

the idea to create a museum which would in a comprehensive way present the history and heritage 

of Jews in Poland.  The Museum creators faced a huge challenge, namely to present the history in 

a modern way and to confront various prejudices and myths. The POLIN Museum of the History of 

Polish Jews was open in 2013.

The core exhibition of the Museum shows the history of Jews, starting from the first visits until 

the present day. The Museum has also an Educational Centre and organises cultural events.  The 

Museum is also present on the Internet. Apart from its own website at www.polin.org.pl it runs 3 

thematic web portals: the Virtual Shtetl (www.sztetl.org.pl), the Polish Righteous (www.sprawiedliwi.

org.pl), the Central Judaica Database (judaica.polin.pl).

Translated by Krzysztof Bielawski
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„Moja noc będzie tu i mój 
dzień”. Wspomnienie  
o Ernie Rosenstein

To był niewielki rysunek – tusz na papierze akwarelowym. Czarna obwódka 
sprawiała, że wyglądał jak klepsydra. Jego tło stanowiły czarne linie przypomi-
nające włókno wątku, między którymi prześwitywała biel. Unosiły się nad nimi 
dwie jasne plamy w kształcie okaleczonych dłoni: ta mniejsza, niezamalowana, 
w bieli papieru – z prawej strony, ta większa, szarawa – z lewej. Były najbardziej 
dominującymi elementami tego nocnego, niepokojącego pejzażu. Dopiero po 
pewnym czasie spod tła wydobywały się prawie niewidoczne kontury dwóch 
twarzy z szeroko otwartymi, jakby zasznurowanymi ustami, i księżyc – niemy 
świadek jakiejś strasznej zbrodni. Wielowarstwowy, niepokojący i przej-
mujący rysunek pod tytułem Ręce? Płomienie? z 1985 roku był dziełem Erny 
Rosenstein. Tak długo go oglądałam, tak długo starałam się zrozumieć jego 
ukryte znaczenie, tak długo o nim myślałam, że głęboko utkwił mi w pamięci. 
Widocznie tak być musiało. 

Ostatni raz widziałam ten rysunek 22 kwietnia 1993 roku w Galerii Akade-
mii Kształcenia Dorosłych (CEB) w mieście Merzig na otwarciu wystawy Aus 
der Asche gelesen [Odczytanie popiołów] przygotowanej przeze mnie i mojego 
męża z okazji pięćdziesiątej rocznicy powstania w getcie warszawskim. Udało 
się nam na niej zgromadzić kilkadziesiąt prac artystów i artystek polskich, wśród 
nich trzy rysunki Erny Rosenstein. I to właśnie ten zapamiętany przeze mnie tak 
dobrze rysunek nie wrócił do nas po zakończeniu pokazu, widocznie ktoś go 
sobie przywłaszczył. Ponieważ wystawa była ubezpieczona, a firma ubezpie-
czeniowa w pełni zrekompensowała stratę, mogliśmy – jako przekaziciele złej 
i dobrej nowiny – przy najbliższej okazji, czyli w czasie świąt, które spędzaliśmy 
u mojej rodziny w Warszawie, osobiście poznać autorkę zaginionego dzieła. Mimo 
dzielącej nas od siebie odległości – mieszkaliśmy wtedy w małym westfalskim 
mieście Bad Oeynhausen, prawie tysiąc kilometrów od Warszawy – nasze pierw-
sze spotkanie było początkiem trwającej 10 lat bliskości i przyjaźni.

Ernę Rosenstein poznaliśmy 25 grudnia 1993 roku. Jej mieszkanie na par-
terze szarego domu na Mokotowie, szczególnie pokój, który służył jej jako sa-
lon, pracownia i sypialnia, był totalnym dziełem sztuki. Ileż tam się widziało 
zaklętych w sztukę plastikowych wkładek od czekoladek, starych dzwonków 
przemienionych w jakże nieprzyzwoite dziwadełka, odprzedmiotowionych 
przedmiotów, wisiorków z korków, broszek z kapsli, wierszyków chwytanych 
w locie na pamiętliwy papier, płócien pod sam sufit! W oczy rzucała się bogini 
na czterech łapkach – kotka Murka, zwyczajowo siedząca na stole. Podziwiało się  

Urszula Usakowska-Wolff 



też szafę szafującą bezprzykładnym totemem. 
Klejnociki ze śmietnika lśniły wzniosłą bylejako-
ścią i jakby na przekór były piękne. Życie Erny było 
treścią jej sztuki, sztuka była treścią jej życia. Bo 
sztuka, którą Erna tworzyła, wynikała z potrzeby 
ocalenia pamięci o bliskich jej ludziach, zwierzętach 
i przedmiotach. Za sprawą Erny wszystko zamie-
niało się w sztukę, która była także wyrazem jej 

sprzeciwu wobec „maszynowania życia”, instrumentalnego traktowania rzeczy, 
ludzi i zwierząt, społeczeństwa ogarniętego manią wyrzucania tego, co uzna za 
niepotrzebne, popsute, niepożyteczne. 

Erna miała niezwykły dar – potrafiła wydobyć piękno ze stłuczonych szkiełek, 
z popsutych telefonów, plastikowych wkładek do bombonierek, guzików, kapsli, 
kartek pocztowych, spłaszczonych puszek od piwa i coli, kluczy do otwierania pu-
szek sardynek, papierków od cukierków, spinaczy, stalówek i innych blaszek. Więk-
szość tych dzieł powstała dzięki minimalnej interwencji artystki. Zmieniała to, co 
akurat miała pod ręką w coś innego, a jednak prawie takiego samego. Uszkodzona 
łyżeczka z przyklejoną sztuczną perłą zamieniała się w wisiorek, który był nowym 
wcieleniem łyżeczki. Erna rysowała na domowych przedmiotach, na koszach do 
papieru, deskach do krojenia, na drewnianych tackach. W ten sposób dowartościo-
wywała i upiększała banalne i przez to niegodne uwagi przedmioty. „Tak je sobie po 
swojemu plastycznie przeinaczam” – pisała do mnie w sierpniu 1995 roku. I nadal 
niektórych z nich używała zgodnie z ich pierwotną funkcją, gdyż uważała, że ślady 
zużycia, plamy od kawy, herbaty i nikotyny opowiadały ich – i jej – historię. Historię 
przemijania. Historię trwania wbrew upływowi czasu i przeciwnościom losu. 

W 1938 roku Erna Rosenstein zwiedziła Międzynarodową Wystawę Surreali-
stów w Paryżu, co zapewne miało jakiś wpływ na to, że jako dojrzała artystka 

Erna Rosenstein (1913 Lwów –  
2014 Warszawa), Ręce? Płomie-
nie?, 1985, tusz na papierze, 30 
x 25 cm (rysunek zaginiony) 
(fot. Urszula Usakowska-Wolff)
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zaczęła wykonywać jedyne w swoim rodzaju 
objets trouvés, jej własną wersję „przeinaczo-
nych” znalezionych przedmiotów. Ze starych 
dzwonków telefonicznych zrobiła erotyczne 
torsy damskie, szklanym spodkom domalo-
wywała źrenice. Z banalnych, nieistotnych 
i niewidocznych dla innych resztek i okruchów 
tworzyła niezwykłe asamblaże – małe ikony 
codzienności, magiczne obiekty, przywracające przedmiotom godność. Ze zwy-
kłych kapsli, spinaczy, nakrętek robiła unikalną biżuterię. Z „ubogich” materiałów 
tworzyła bogate formy pełne zaskakujących treści. Przy jej łóżku stał stary czarny 
telefon na prawdziwych kaczych nóżkach. W przeciwieństwie do słynnego Homa-
ra-Telefonu Salvadora Dalego z 1936 roku nie był tylko zabawnym, przewrotnym 
i zmysłowym obiektem surrealistycznym. Dla Erny, którą bolała krzywda zwierząt, 
był małym pomnikiem ich cierpienia. 

Kiedy Erna uchyliła nam drzwi do swojego świata, miała 80 lat i głos dziewczyn-
ki. Do sztuki podchodziła z dziecięcym zachwytem. Malowała, rysowała, tworzyła 
asamblaże, pisała poważne wiersze i żartobliwe, dadaistyczne rymowanki, bajki 
dla dzieci i dorosłych, scenariusze nowatorskich spektakli teatralno-filmowych, 
zapisywała sny. Była skromną, pogodną, życzliwą i wyrozumiałą osobą bez śladu 
pychy, zawiści, arogancji. Robiła to, co uważała za słuszne, bez kompromisów i bez 
względu na konsekwencje. Erna uważała, że forma i treść sztuki są tylko i wyłącznie 
sprawą artysty. Nikt nie ma prawa mu narzucać jakiegoś rzekomo jedynie słuszne-
go stylu, tematu i programu. Programem Erny była różnorodność. Nie pasowała 
do szablonów. Malowała figuratywnie, abstrakcyjnie, czasami trochę naiwnie, 
metaforycznie, symbolicznie i surrealistycznie. Jej sztuka jest odzwierciedleniem 
przeżyć, wojennej traumy, smutków, radości, projekcją uczuć i myśli, czyli jej rzeczywi-
stości i przeszłości. To wszystko w sobie i wokół siebie miała, musiała to tylko dobrze 

Erna Rosenstein (1913 Lwów – 2014 
Warszawa), Chwila się wyolbrzymia, 
1996, długopis i tusz na papierze, 27,5 
x 19,5 cm, kolekcja prywatna, Berlin 
(fot. Urszula Usakowska-Wolff) 



odbić na płótnie. Nie chciała podążać w jakimś 
dokładnie określonym kierunku, ponieważ nie 
lubiła dosłowności i szufladkowania. Była nie-
zależna i odważna, niepokorna i przekorna –  
w sztuce i życiu. 

Erna Rosenstein była świadkiem XX wieku. 
Żyła w tej części Europy, której wiek ów przy-
niósł historyczne zmiany, rozniecał nadzieję 

na lepszy świat, obfitował w okrutne zbrodnie. Urodziła się w zasymilowanej ro-
dzinie żydowskiej 17 maja 1913 roku we Lwowie, w zaborze austriackim, dorastała 
w niepodległej Polsce, w Krakowie. Od 1932 do 1934 roku studiowała malarstwo 
w Żeńskiej Akademii Sztuki w Wiedniu, od 1934 do 1936 roku na Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie. Pierwsze dwa lata drugiej wojny światowej spędziła pod 
okupacją niemiecką we Lwowie. Po zajęciu Lwowa przez Niemców musiała prze-
nieść się do getta, skąd wiosną 1942 roku uciekła razem z rodzicami do Warszawy. 
Wkrótce po przyjeździe poznali tam mężczyznę, który obiecał im bezpieczną 
kryjówkę na wsi. W drodze do miejsca schronienia, w lesie pod Małkinią, zamor-
dował rodziców Erny, a Ernę ciężko zranił nożem. Udało jej się przedostać do 
Warszawy, gdzie pod fałszywymi nazwiskami ukrywała się, a po upadku Powstania 
Warszawskiego uciekła do Częstochowy. Potem wróciła do Krakowa, gdzie spo-
tkała przyszłego męża – Artura Sandauera. Pod koniec 1949 roku przenieśli się 
znów do Warszawy. W 1950 roku urodził się ich syn Adam. Mimo że od początku 
lat trzydziestych XX wieku Erna była komunistką, a po wojnie należała do PZPR, 
w najgorszych latach powojennych, w czasach stalinizmu, publicznie wystąpiła 
przeciwko polityce kulturalnej partii. W Warszawie w 1950 roku żaden inny artysta 
na taki akt odwagi się nie zdobył. Erna Rosenstein nie namalowała ani jednego 
obrazu socrealistycznego, przez pięć lat, wyjętych z artystycznego życiorysu, 
zajmowała się wyrabianiem ceramiki – z wyboru, konieczności i przekory. 

„Na pamiątkę naszego spotkania i miłej rozmowy dn. 25/XII 1993 w Warszawie” –  
Erna Rosenstein podarowała nam jej najnowszy tomik zatytułowany  

Erna Rosenstein (1913 Lwów – 2014 
Warszawa), Miejsce powrotne, 1966, 
technika mieszana na płótnie, 50  
x 70 cm, kolekcja prywatna, Warszawa  
(fot. Urszula Usakowska-Wolff)



203

Trochę z archiwum, który wydała Miejska Biblio-
teka Publiczna w Legionowie. Zawierał on 34 
wiersze z lat 1980–1993. Małą książeczkę, wła-
ściwie broszurkę, która miała niespełna 50 stron, 
po powrocie do Niemiec szybko przeczytałam. 
Już po pierwszej lekturze wiedziałam, że chcę 
te wiersze przetłumaczyć na niemiecki, że anto-
logia poezji Erny musi ukazać się w Niemczech. 
Erna zgodziła się, nie trzeba jej było do tego 
specjalnie namawiać, traktowała to jak przygodę i nowe doświadczenie. Wspólnie 
dokonałyśmy wyboru 155 wierszy z jej siedmiu tomików poezji z lat 1972–1994 (Ślad, 
Spoza granic mowy, Wszystkie ścieżki, Czas, Trochę z archiwum, Jeszcze z archiwum 
i Płynie rzeka). 

Zamiar przekładu poezji Erny był dość szalonym pomysłem. Wprawdzie na 
i po studiach germanistyki w Warszawie sama pisałam wiersze; tłumaczyłam też 
poezję, ale głównie z języka rumuńskiego na język polski. Po wyjeździe do Nie-
miec w 1986 roku zaczęłam organizować wystawy sztuki polskiej, pisałam teksty 
do katalogów, na wernisażach wygłaszałam mowy o pokazywanych artystach. 
O własnej poezji i tłumaczeniu obcej na długi czas zapomniałam. 

Dla mnie i mojego męża Manfreda Wolffa lata 1994 i 1995 to okres, w którym 
wydarzyło się dużo nowego. Po raz pierwszy tłumaczyliśmy wspólnie polską po-
ezję na niemiecki. I to akurat poezję Erny Rosenstein, która robiła i pisała rzeczy 
proste, ale tylko na pierwszy rzut oka. No i dobrze mówiła po niemiecku, choć 
twierdziła, że „tak sobie”. Przekład jej wierszy to była droga, na której gdzienie-
gdzie pojawiały się zagadkowe przenośnie. O ich rozwikłanie prosiliśmy Ernę, ale 
ona często nie pamiętała, o czym myślała, kiedy pisała jakiś wiersz 20 lat temu. 
Trudno nam było na przykład zrozumieć trzecią zwrotkę w wierszu Ciężar z 1969 
roku: „Już ostatnie syreny zapalają włosy. / Długa to żyrafa / na torze – nikogo...”. 
Podpytywaliśmy Ernę, czy to jakaś aluzja do obrazu Płonąca żyrafa Dalego, czy może 
to nie Dali? A Erna odpowiadała: „Skoro podobno jestem surrealistką, to pewnie Dali”. 

Antologia wierszy Erny Rosenstein w naszym przekładzie ukazała się pod ty-
tułem Meine Nacht wird hier sein und mein Tag [Moja noc tu będzie i mój dzień] 
na początku 1996 roku w Gollenstein Verlag w Blieskastel w Zagłębiu Saary. Po-
przedzona była, zamiast wstępu, długim wierszem o artystce, który napisał Piotr 
(Peter) Lachmann – jej przyjaciel, poeta i twórca warszawskiego Videoteatru „Poza”. 

Erna Rosenstein, fragment wystawy 
Mogę powtarzać tylko nieświadomie, 
Instytut Awangardy, Warszawa 2011 
(fot. Urszula Usakowska-Wolff)

   



Natomiast Erna ułożyła po niemiecku wiersz Vor-
wort [Przedsłowie], który tak brzmi w moim tłu-
maczeniu na polski: 

Każde słowo jest przedsłowiem. 
Ostatnie cichnie. 
Nikt go nie rozumie. 
Papier jest biały. 
Nie chce niczego bronić. 

Tak pisała Erna. Oszczędnie. Zwyczajnie. Bez pa-
tosu. Jej wiersze są ciche – i przejmujące. Brzmią 
w nich głosy jej zamordowanych rodziców, nieżyją-

cego męża, brata, przyjaciół. Potoczna mowa sąsiaduje z delikatnymi poetyckimi 
obrazami. Mówią o codziennych rzeczach i sprawach, o mieszkaniu, w którym 
„tańczą pomarańcze, a nocą w kuchni mleko lśni”, o gołębiach pukających w okno, 
o udomowionych przez poetkę psach i kotach, które znalazła na ulicy albo na 
śmietniku. Mówią o podłości i szlachetności ludzi, o utracie przyjaciół, którzy 
musieli wyjechać z Polski na skutek wydarzeń Marca ’68 roku, o samotności, 
obcości, przemijaniu. O tym, że świat stworzony przez ludzi jest pełen zbrodni, 
kłamstwa, zdrady, ale nie maleje popyt na kolejnych proroków. 

Premiera antologii Meine Nacht wird hier sein und mein Tag odbyła się na Tragach 
Książki w Lipsku pod koniec marca 1996 roku w obecności Erny. Potem artystka 
jeszcze dwa razy przyleciała do Niemiec, najpierw na spotkania autorskie, zorga-
nizowane przez Instytut Polski w Düsseldorfie. Następnie zaproszona została na 
spotkanie do Akademii Ewangelickiej Haus Reineberg w Hüllhorst, do Biblioteki 
Publicznej w Gütersloh, do Domu Literatury w Detmold – miast we wschodniej 
Westfalii – i do Bad Nenndorf w Dolnej Saksonii, gdzie uczestniczyła w Dniach 

Erna Rosenstein, Obiekt magicz-
ny, wystawa Mogę powtarzać 
tylko nieświadomie, Instytut 
Awangardy, Warszawa 2011 (fot. 
Urszula Usakowska-Wolff)
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Kultury Polskiej. Te spotkania były bardzo 
udane, ponieważ Erna lubiła czytać swoje 
wiersze, lubiła też przebywać wśród ludzi. 
Nie obawiała się licznie przybyłej niemieckiej 
publiczności, wiedziała, że czasy się jednak 
zmieniły na lepsze. 

Wtedy w listopadzie 1996 roku i marcu 
1997 roku Erna mieszkała u nas w Bad Oeyn-
hausen. Spędziliśmy razem niecałe dwa tygodnie. Jeździliśmy z nią na spotkania 
autorskie, ja czytałam jej wiersze z naszej wspólnej książki po niemiecku, ona 
czytała je w oryginale. Podczas dyskusji tłumaczyłam jej pytania publiczności, 
na które często odpowiadała bez mojej pomocy po niemiecku. Ale te wyjazdy 
i wieczorki literackie nie trwały aż tak długo. Dużo czasu spędzaliśmy w domu. 
Mieliśmy więc okazję trochę lepiej ją poznać. Erna zaprzyjaźniła się oczywiście 
od razu z naszą dużą suczką Myszką. Ale znając jej miłość do zwierząt, bo zawsze 
żyła z psami albo kotami, nie było to specjalnym zaskoczeniem. 

To niezwykłe, że Erna zawsze wynajdowała sobie jakieś zajęcie, chociaż w wol-
nych chwilach nie musiała u nas niczego robić. Jednak nie potrafiła siedzieć bez-
czynnie. Znalezione na ulicy przed naszym domem kamyczki, nakrętki, błyszczące 
papierki od czekoladowych cukierków i inne drobiazgi przykleiła do plastikowej 
tacki, która była częścią jakiegoś opakowania, a tę tackę na deseczkę śniadaniową 
Manfreda. Po obiedzie w restauracji robiła z bibułkowych serwetek różne zwierzaki.  
Niestety, nie zachowaliśmy tej papierowej menażerii na pamiątkę. Pocieszamy 
się, że pewnie nie przetrwałaby zbyt długo, ponieważ materiał był nietrwały. 
Erna napisała wtedy też dwa poważne wiersze i kilka niepoważnych rymowanek. 

Erna Rosenstein, fragment wystawy 
Mogę powtarzać tylko nieświadomie, 
Instytut Awangardy, Warszawa 2011 
(fot. Urszula Usakowska-Wolff)



Było to chyba w połowie 1998 roku, kiedy pojechałam sama do Warszawy i jak 
zwykle podczas mojego pobytu tam skorzystałam z okazji, żeby odwiedzić Ernę. 
Wyciągnęła spod sterty papierów, którymi coraz bardziej zarastało wnętrze jej le-
gendarnej szafy, zwyczajną teczkę biurową z czasów PRL-u. Rozwiązała jej troczki 
i pokazała mi zawartość: Promienie Y. Scenariusz filmowy w oprawie teatralnej z... 1946 
roku! Z akcją, która dzieje się równocześnie na scenie i na ekranie! Dziś to normalne, 
ale wtedy? Przeczytałam, skserowałam i udałam się do redakcji miesięcznika „Dialog”, 
która wtedy mieściła się przy ulicy Puławskiej 61. Nie trzeba było długo czekać na 
publikację Promieni, pojawiła się już w grudniowym numerze „Dialogu”. 

Mimo tragicznych wydarzeń, których nie szczędziło jej życie, Erna była osobą 
pogodną, obdarzoną fantastycznym poczuciem humoru, także i w stosunku 
do siebie. Śmiała się, że jest „artretyczką z ulicy Karłowatej” i ma, dajmy na to 
w 1995 roku, 59 lat („czytać od tyłu”). W następnym roku będzie ich już miała 
trochę więcej, bo 69. Oprócz nowych wierszy i innych tekstów – na które czasem 
mogłam rzucić okiem albo nawet zrobić ich fotokopię, dzięki czemu są w moim 
archiwum – Erna tworzyła coś w rodzaju pamiętników, piękne artystyczne Księgi 
Wiecznej Pamięci, gdzie są jej poezja i rysunki. Prowadziła też Zeszyciki zebraniowej 
aforystyki, w których notowała absurdalne sformułowania oraz zdania usłyszane 
na partyjnych i związkowych nasiadówkach. 

Lubiła się bawić słowami, dzielić się nimi z innymi ludźmi. Kiedy się przychodziło 
do jej pracowni, piło się kawę, jadło się ciastko, a potem Erna mówiła: „Chyba coś 
napiszemy”. No i się pisało razem z Erną różne śmieszne rymy częstochowskie, za-
zwyczaj składane z zabawnie przeistaczanych słów, które potem Erna przepisywała 
na czysto czerwonym, zielonym, czarnym i niebieskim tuszem. Miała do tego takie 
specjalne „pisadło” z wkładami w różnych kolorach. Ozdabiała nimi także stare kartki 
z jakiegoś już dość odległego Biennale Plakatu w Warszawie, których miała spory 
zapas. Pisała na nich do mnie listy. Wysłała około 50 takich kartek, każda jest inna. 
Erna była artystką naprawdę wszechstronną, bo z powodzeniem uprawiała przeróżne 
rodzaje sztuk, wśród nich sztukę poczty. Większość z tych kartek nadawczyni opa-
trywała dokładną datą. „Ja – potrafię tylko (nie zawsze, ale od czasu do czasu) pisać... 
malować... odkładać do szafy i... do śmieci” – napisała do nas 27 września 1997 roku.

Taka była, taka pozostanie w naszej pamięci Erna. Jej prawdziwa wielkość, jej 
prostota i szczerość, jej serdeczność i życzliwość, jej niezwykła skromność. I jej 
Mebel – piękny wiersz, z którego pochodzi cytat naszej wspólnej książki: 

Jestem z melodii mieszkania. 
Ona brzmi nawet dla niesłyszących. 
Jak mnie już kiedyś nie będzie, 
będzie śpiewał mój cień. 

Jestem z nieskończoności. 
Ona trwa dla tych, co odeszli. 
Jak nic już tu nie będzie, 
moja noc będzie tu i mój dzień. 

Erna Rosenstein odeszła 10 listopada 2014 roku. Niech jej melodia brzmi jak 
najdłużej.
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“My Night Will Be Here And My Day”. Remembering Erna Rosenstein

The essay is dedicated to the life and life´s work of Erna Rosenstein (1913–2004). Against the  

background of the churned history of the 20th century, the artist, poetess and dramatist is introduced 

and interpreted. So a picture of a contemporary witness, who never was subject to the ideological 

and artistic demands and standards of the time is developing. Instead, Erna Rosenstein was bearing 

her testimony empathically, independently and humorously. As during her lifetime the poetess Erna 

Rosenstein was scarcely noticed, it is now the time to regard this part of her oeuvre. The essayist, 

who was on friendly terms with Erna Rosenstein since 1993, translated a substantial number of her 

poems into German that were published 1996 under the title of Meine Nacht wird hier sein und mein 

Tag [My Night Will Be Here And My Day] by Gollenstein Verlag, Blieskastel. 

Translated by Urszula Usakowska-Wolff
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Jung Carl Gustav 46
Kacprzak Dariusz 14, 47, 183, 188
Kamieńska Anna 137
Kanoldt Alexander 180, 189, 191
Kant Immanuel 117, 122, 129, 130
Kardorff Konrad von 187, 189
Karolak Sylwia 44
Karwowska Bożena 47
Kasprzysiak Stanisław 38
Kaufmann Walter Arnold 187
Kaźmierczak Marek 48
Keller Józef 121
Kenéz Csaba 170, 176
Kertész Imre 17
Keyserling Hermann 85, 88
Klatt Albert 189
Klee Alexander 169
Klein Melanie 46
Kleinschmidt Paul 179, 190
Köhler Thomas 169
Kohlhoff Wilhelm 190
Kokoschka Oskar 177, 190, 191

Kollwitz Käthe 169, 180, 190, 191
Konnerth Hermann 187, 190
Koper Maria 61, 62
Kopszak Piotr 188
Korczak Janusz (właśc. Henryk Goldszmit) 

20, 42, 76
Korżawin Naum 34
Kostański Jan 61
Kozińska Bogdana 169, 174, 183, 188
Koźmińska-Frejlak Ewa 19
Krain Willibald 190
Krakowiecki Anatol 37, 39 
Krauskopf Bruno 190
Krauss Clemens 176
Krawcowicz Barbara 42
Krawczyńska Dorota 12, 17, 18, 21, 23, 

24–26, 28–30, 42
Krupiński Piotr 12, 47
Krzemińska Kinga 51
Krzyżanowski Julian 8
Kubiak Szymon Piotr 169, 184, 188
Kucia Marek 43
Kuczyńska-Koschany Katarzyna 147
Kudelski Zdzisław 32, 37
Kuhrau Sven 188
Kulesza Dariusz 46
Kulvianski Issai 190
Kuryś Agnieszka 147
Kuziak Michał 33
L’Yvonnet François 139
LaCapra Dominick 46
Landau Ludwik Maurycy 20
Landmann Michael 130
Lang Fritz 182  
Lang Otto 111
Lange Annemarie 169
Laskier Rutka 61, 62, 79, 80
Latke Georg (właśc. Lojos Latkóczy) 179, 

190
Leder Andrzej 45
Leociak Jacek 12, 17, 18, 20, 24–26, 28, 37, 

42, 51, 55, 79, 81
Leon Corina 111
Lesczenski Jörg 188
Leśniewska Maria 32
Levi Primo 17, 32, 37, 38, 41–43, 45, 47
Levin Julo (Julius) 183, 190
Levinas Emmanuel 138, 147, 148
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Lewin Abraham 20
Lichtnau Bernfried 169, 183, 188
Liebermann Max 180, 182, 190, 191
Lindqvist Sven 48
Loewe Carl 176
Loti Pierre 86
Löw Ryszard 25–27 
Luba Iwona 182
Luckhardt Ulrich 188
Ludwig Emil 130
Ludwig Heinz 115
Lukács György 130
Lütgens Annelie 169
Łysak Tomasz 46
Mach Anna 46
Maciejewska Irena 17
Mackiewicz Józef 34
Madejski Jerzy 46
Makała Rafał 172, 174, 175
Mandelsztam Osip Emiljewicz 32
Markiewicz Zygmunt 38
Marshall Oliver 89
Matuschek Oliver 86
Matywiecki Piotr 21, 23, 28
Meidner Ludwig 178, 179, 190
Meister Ralf 169
Melzer Moriz (Moritz) 178, 179, 190
Mense Carlo 190
Meseck Felix 190
Michalski Sergiusz 169
Michelson Léo 187, 190
Mickiewicz Adam 7, 8
Mikołejko Zbigniew 182
Miłosz Czesław 21, 23, 24, 42
Miniszewski Mirosław 47
Mistral Gabriela 91
Mitzner Piotr 20, 24
Mögelin Else 179, 183, 190
Moholy-Nagy László (László Weisz) 182
Mommsen Theodor 129 
Morawiec Arkadiusz 43, 45
Mosert Fritz 180
Mosse Werner Eugen Emil 118
Mrówczyński Piotr 138
Mülhaupt Freya 169
Müller Martin 188, 190
Musil Robert 134
Mysz-Gmeiner Lula 176 

Nagel Otto 190  
Nagel Walla 187
Naglerowa Herminia (pseud. Jan Stycz) 38
Najder Marceli 13, 53, 55–59, 61–65, 68
Najder Pola 57, 63, 65, 66
Najder Tomasz 13
Najdowa Jadwiga 183
Nałkowska Zofia 23, 58
Neeman Jael 8–11, 69–74
Neumann Max 187, 190
Niziołek Grzegorz 44, 46
Norwid Cyprian Kamil 19
Nowak Willi 187, 190
Obertyńska Beata 37
Ocampo Victoria 88
Olędzka-Frybesowa Aleksandra 139
Oppenheimer Josef 187, 190
Oppenheimer Max 190
Ordonówna Hanka (pseud. liter.  

Weronika Hort, właśc. Maria Anna  
Tyszkiewiczowa) 38

Ortega y Gasset José 88, 89
Ossowska Danuta (z d. Janiczak, pseud. 

„Szarotka”, „Sarenka”) 51
Ossowski Stanisław 120 
Ostrowska Barbara 169
Paeschke Paul 190
Panas Władysław 48
Papillon Christian 134
Peiser Jacob 170, 176
Peukert Detlev Julio K. 169
Pickhan Gertrud 183
Piechotka Kazimierz Maciej (pseud.  

„Jacek”) 193
Piechotka Maria (pseud. „Marianna”) 193
Pieńkowska Patrycja 170
Pietrzyk Bartłomiej 42
Pigoń Stanisław 7
Pinsker Szachar 183
Piwowarski Krystian 47
Plumpe Werner 188
Pollak Abigail 37
Pomianowski Jerzy (własc. Jerzy  

Birnbaum, pseud. Michał  
Kaniowski, Hanna Kostek,  
Dyonizy Aczkolwiek) 39 

Przewłocki Grzegorz 143
Puchalska Mirosława 31



Pytasz Marek 37
Radziwiłł Franz 190
Rammstedt Otthein 134
Rath (brak imienia) 57
Rathenau Emil 185
Rathenau Walther 86
Reichow Hans Bernhard 183
Rheinhardt Max (właśc. Maximilian  

Goldmann) 182
Rickert Heinrich 130, 134
Riezler Walter 183
Rilke Rainer Maria 134, 135
Ringelblum Emanuel 19, 20, 81
Ripper Jan van 190
Rol Cécile 134
Romeyko-Hurko Marcin 188
Rosenbauer Gregor 183
Rosenbaum Naum 172
Rosenfeld Alvin H. 42
Rosenstein Erna 14, 199–207 
Roskies David G. 22, 28
Roters Eberhard 187
Różewicz Tadeusz 23, 42, 46
Rudnicki Adolf 37
Russell Bertrand 126 
Ruszkowska Sonia 46
Samsonowicz Henryk Bohdan 193
Sandauer Artur 14, 202
Saryusz-Wolska Magdalena 46
Sassoon Victor 185
Schaefer Dietrich 130
Scheler Max 111, 112, 116–118
Schilling Jürgen 182
Schlichter Rudolf 190
Schmidt-Rottluff Karl 190, 191
Schneede Uwe Max 188
Schoeps Julius Hans 170
Schoff Otto 179, 190
Scholz Werner 190
Schwarzkopf Elisabeth 176
Sedláček Tomáš 72
Segal Arthur 190
Semczuk Małgorzata 31
Shaw George Bernard 179 
Sierakowiak Dawid 20
Simsch Walter 190
Siskind Mariano 88, 89
Skórczewski Dariusz 47

Skrabek Dawid 46
Sławek Tadeusz 140
Sławiński Janusz 28, 29, 32, 47
Śliwiak Jędrzej 13, 56, 57, 58, 63, 66
Śliwiak Maria 57, 58, 63, 66
Snyder Timothy David 42
Sobolewska Anna 31
Sobolewska Elżbieta 17
Sołżenicyn Aleksandr Isajewicz 34, 38, 39
Sperber (brak imienia) 57
Spiro Eugen 179, 187, 190
Spitzer Leo 92, 93
Stankowski Albert 183 
Stein Edyta (św. Teresa Benedykta od 

Krzyża OCD) 137, 143–148
Steinhardt Jacob 179, 190
Stępiński Włodzimierz 170
Stöcker-Sobelman Joanna 47
Sucharski Tadeusz 12, 33, 38
Święch Jerzy 36
Szałamow Warłam Tichonowicz 34
Szary-Matywiecka Ewa 31
Szekspir William 37, 179
Szulżycka Alina 85 
Szydłowski Adam 61, 62
Szymaniak Karolina 183
Tamari Meir 72
Tatzkow Monika 188
Taylor-Terlecka Nina 37
Terlikowski Tomasz 74
Tertulian (Quintus Septimius Florens 

Tertullianus) 69
Tillich Paul 9
Tischner Józef 117, 142
Todorov Tzvetan 37 
Tomasik Tomasz 47
Tomczak Patrycja 147
Tönnies Ferdinand 111
Trzynadlowski Jan 67
Tucholsky Kurt 134, 182
Tych Feliks 183 
Ubertowska Aleksandra 17, 46, 51
Uhl Hans 187, 190 
Unterman Alan 69
Urbański Jakub 34
Urry John 85
Ury Lesser 174, 180, 190, 191
Vogel Bettina von Frommannshausen 169
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Volkov Shulamit 170
Waal Edmund de 170
Wagner Matthias 188
Warkocki Błażej 46
Warmann Hans-Gerd 170, 176, 180
Wasilewska Anna 33
Wasilewska Irena 38 
Weber Max 13, 111, 113, 115–117, 121, 131
Weil Simone Adolphine 137–148
Weill Kurt 182
Weinstein Deena 134
Weinstein Michael A. 134
Weiser Piotr 10, 21, 61, 62, 193
Werner Andrzej 31, 44
Wessel Wilhelm 190
Wetzel Ines 179, 190
Wetzenstein Ernst Fritz Henrik 187, 190
Whitman Walt 87
Wielowieyski Andrzej 139
Wilhelmus Wolfgang 170, 176
Winckler-Tannenberg Friedrich 190
Windelband Wilhelm 130
Wojdowski Bogdan (Dawid Wojdowski) 

170, 176
Wolff Max 170
Wolff-Powęska Anna 41
Wolff-Thomsen Ulrike 188
Wollheim Gert Heinrich 190
Wolska Beata Małgorzata 47
Wolski Paweł 12, 41, 42, 46–50, 52
Wullen Moritz 169
Wyka Kazimierz 31, 37  
Zahorska Stefania (pseud. Pandora) 19
Zaleski Marek 33
Zeller Eduard 129
Zimand Roman (pseud. Leopolita) 64
Znaniecki Florian Witold 129
Zweig Lotte 90, 92
Zweig Stefan 85–93
Zwick Edward 51
Żabski Tadeusz 49 
Żynis Bernadetta 38
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