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Słowa mogą być jak maleńkie dawki jadu: połyka się je niepostrzeżenie,

wydają się nie mieć skutku, a jednak po pewnym czasie występuje trujące działanie.

Victor Klemperer, LTI notatnik filologa, 1946

PRAWDA  JEST  W  PAMIĘCI.  ROZWAŻANIA  O  ARTYSTYCZNYCH  REALIZACJACH 

RAFAŁA JAKUBOWICZA1.

Na  niemal  czarnej  ścianie  jednej  z  krakowskich  kamienic,  pod  tego  samego 

(standardowego)  rozmiaru  czerwono-niebieskim  wielkomiejskim  afiszem  MultiBanku 

(„Spłacaj – jak chcesz”) i nad agresywnym graffiti zawieszono w lecie 2002 roku, niepokojący 

swą enigmatycznością, inny billboard firmy AMS na którego bladoszarym, nic nie znaczącym 

tle znajduje się, jakby wystukany na starej maszynie do pisania, zacierający się, nierówny 

napis  Seuchensperrgebiet. Tylko  tyle.  Szeroką  jezdnią  przejeżdżają  różnokolorowe  auta, 

kilka  osób  przemierza  chodnik,  ktoś  wsiada  do  zaparkowanego  pod  NAPISEM  żółtego 

samochodu. Po co ten napis, którego sens gubi się już przy pierwszej,  obco brzmiącej i 

wyglądającej,  sylabie?  Słowo  składa  się  z  osiemnastu  liter  napisanych,  zdawałoby  się, 

niewprawną  ręką  początkującej  urzędniczki,  której  złożenie  skomplikowanego  słowa 

sprawiać  musiało  wyraźną  trudność.  Dostrzegamy  tu  wahanie,  determinację, 

zniecierpliwienie  i  może  ulgę,  że  wysiłek  został  uwieńczony  pomyślnym końcem.  Słowo 

napisane jest  poprawnie. Charakterystyczna czcionka starej  Eriki2 –  maszyny do pisania, 

wysłużonej, funkcjonującej w niezliczonej ilości biurach i urzędach przez prawie sto lat oraz 

niewygodnie długie, niezrozumiałe słowo, nieodparcie przywołuje stosy dokumentów i akt, 

których  wierne  kopie  udostępniono  publiczności  zwiedzającej  wystawę  „Holocaust”,  jaką 

otwarto w Berlinie w styczniu 2002 roku. Niemal wszystkie dokumenty spisane zostały tą 

właśnie czcionką. Słów w języku niemieckim, składających się z kilkunastu a czasem więcej 

liter neosemantyzmów było w tych aktach bardzo dużo: Himmelfahrtkommando (oddział SS, 

przeprowadzający akcje;  nazwa powszechnie  znana i  używana w okolicy Koła tak przez 

Niemców  jak  i  przez  miejscową  ludność);  Sicherheitspolizeilichen (bezpieczeństwo 

1 Tekst,  zatytułowany  SŁOWA  KLUCZE  RAFAŁA  JAKUBOWICZA.  Seuchensperrgebiet. 
Arbeitsdisziplin,  zamieszczony  został  na  stronach  internetowych  „Magazyn  Sztuki  On  Line” 
/www.magazynsztuki.home.pl/  we  wrześniu  2002  roku. Tekst  został  również  opulikowany:  Słowa 
klucze  Rafała  Jakubowicza,  „PRO  MEMORIA”,  Biuletyn  Informacyjny  Państwowego  Muzeum 
Auschwitz-Birkenau Fundacji Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau, nr 20, styczeń 2004, 
ss. 51-55, oraz: Prawda jest w pamięci. Rozważania o artystycznych realizacjach Rafała Jakubowicza, 
„Format”, NR 44 1-2/2004, ss. 10-13.
2 „Erika” – urządzenie do mechanicznego drukowania tekstu w wyniku dociśnięcia  (poprzez taśmę 
barwiącą)  do papieru (wkręcanego na wałek)  czcionki  (lub głowicy czcionkowej)  uruchamianej  za 
pomocą jednego z klawiszy klawiatury, produkowane w Niemczech.
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policyjne);  Durchfallstation (blok  19  w  obozie  Oświęcim,  w  którym  „leczono”  biegunkę 

(Durchfall),  blok  szpitalny  –  HMB  (Häftlingskrankenbau):  dr  Gordon,  b.  więzień 

oświęcimski...”.3 Czytający  je  młodzi  Niemcy  w  skupieniu  studiowali  udostępnione  im 

dokumenty,  oglądali  zdjęcia  wykonane  przez  niemieckich  żołnierzy  przedstawiające 

Abtransportieren (odesłać. Właściwe znaczenie: Zgładzić); Aktion (Akcja – masowe tępienie 

ludzi).  ”Wyraz  stary  o  nowym znaczeniu,  niestety  powszechnie  znany –  pisze Nachman 

Blumental – używany we wszystkich krajach, przez które przeszła stopa hitlerowska. Wyraz 

splugawiony przez Niemców. – Występuje on nie tylko w mowie potocznej, folklorze (‘zrodiła 

akciju’) – śpiewa się w piosence ukraińskiej – ‘akcja w sierpniu, akcja w lutym’ w piosence 

polskiej z łagru janowskiego), ale pojawia się też w piśmiennictwie urzędowym w tym swoim 

potwornym  znaczeniu.”3; Hauptbekleidungskammer („Komory  ubrań”,  w  których  zbierano 

ubrania ludzi zagazowanych w Majdanku).

Urzędowy język Trzeciej Rzeszy reprezentował charakterystyczne zakłamanie wobec 

konieczności  nazywania  rzeczy,  czynności  i  zjawisk  niemożliwych  do  nazywania  wprost. 

Przesycony  był  kłamstwem  wnikającym  w  skomplikowaną  strukturę  niemieckich  zbitek 

słownych. Znane, stare słowa traciły swe pierwotne znaczenia. Nachman Blumental nazywa 

je  „niewinnymi”,  to  znaczy  pozornie  niewinnymi  wobec  treści,  którą  zawierały.  Ale  te 

„niewinne”  słowa  były  wyrazem  zbrodni.  W  klasyczny  język  niemiecki  włączone  zostały 

kombinacje słowne, które powodowały, że zawierały one znaczenia, informacje i określenia 

jednoznaczne  i  zakamuflowane  zarazem.  Dezorientowały,  skazywały  na  domysły 

niewtajemniczonych; dla bezpośrednio zainteresowanych były oczywistymi sformułowaniami.

Seuchensperrgebiet – brzmi niemczyzną. Tu tkwi klucz.

Autorem  billboardu  jest  Rafał  Jakubowicz  (1974),  absolwent  ASP w  Poznaniu,  obecnie 

doktorant w Instytucie Historii Sztuki UAM. Jego artykuł poświęcony belgijskiemu malarzowi 

Luc Tuymansowi zatytułowany „Ruckleitung des Leerzuges” ujawnia – podobną Belgowi – 

dojmującą pamięć Zagłady; pamięć, która nie potrafi i nie chce uwolnić się od świadomości i 

uczucia, że doświadczenia strasznej przeszłości na zawsze naznaczyły nasze TERAZ. Nie 

ma bowiem we współczesnym świecie słów, rzeczy, miejsc, obrazów, które by nie zostały 

skażone  złą  historią.  Kolejne  pokolenia  artystów  i  naukowców  próbują  podjąć  oraz 

udźwignąć ciężar pamięci Holocaustu, którego nie może wymazać z pamięci ludzkości ani 

czas, ani wydarzenia, które po nim nastąpiły.

Rafał  Jakubowicz w swym projekcie „Seuchensperrgebiet” skupić chce naszą wrażliwość, 

pamięć i uwagę na znaczeniu słowa i języka, którym nauczono nazywać się to, co w swej 

istocie  wyrażalne  nie  jest.  Słowo  zamieszczone  na  ulicznym afiszu  przytwierdzonym do 

3 Podaję za: Nachman Blumental, Słowa niewinne, Kraków-Łódź-Warszawa 1947.
3 Ibidem, s.34 - 35 i inne.
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kamienicy  w  centrum  Krakowa  wywołuje  uczucie  dyskomfortu  –  odczytanie  jego 

karkołomnego związku zbitek słownych, które coś wszak znaczą, jest trudne, wymaga uwagi 

i znajomości języka niemieckiego. Jakubowicz zmusza przechodnia, by to zgrzytliwe słowo, 

niemiecki  neologizm,  twór  języka  LTI  (Lingua  Tertii  Imperii)  przebił  naszą  codzienną, 

zabieganą egzystencję. Semantyczne zróżnicowanie, jakby rozmycie poszczególnych liter, 

pogrubione „p”, „g” i „b”, zamazane, niewyraźne „e” sugerują, że to niewygodne słowo pisane 

niewprawną  ręką  na  zużytej  maszynie  do  pisania  wystukane  zostało  ręką  urzędniczki. 

Artysta  wskazuje  tym  samym,  że  za  nic  nie  znaczącym  pojęciem,  dla  tych  którzy 

przechodząc obok – zresztą dość wysoko zawieszonego afisza – nie zadają sobie trudu, by 

przeczytać je do końca, że za ową „trudnością” kryje się zła historia, prawda o niej, którą 

ujawni nasza pamięć i nasze skupienie, że ukrywa się w nim najstraszniejsze doświadczenie 

współczesności.

Seuchensperrgebiet – Obszar objęty epidemią.

Według:  Jana  Chodery  i  Stefana  Kubicy  Podręcznego  słownika  niemiecko-polskiego, 

wydanego przez Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna” w Warszawie w 1966 roku 

na stronach 721 i 736: „Seuche f –, n 1. med zaraza f, choroba nagminna, epidemia

2. wet mór m

3.przen zaraza, plaga f

Seuchen... w comp zarazy;

Sechengebiet n – (e)s, -e okręg zapowietrzony

Sperrgebiet n – (e)s, -e obszar zamknięty”.

Victor  Klemperer w swej  książce o języku Trzeciej  Rzeszy,  zapisał:  „Narodowy socjalizm 

wślizgiwał się w ciało i  krew tłumu pojedynczymi słowami, zwrotami, formami zdań, które 

narzucał  przez  milionkrotne  ich  powtarzanie  i  które  podejmowane  były  mechanicznie  i 

nieświadomie.”4

W  urzędowym  języku  Trzeciej  Rzeszy  tym  jednym,  przydługim,  niewygodnym  słowem 

opisane/nazwane zostały miejsca, w których skupiano – wbrew ich woli  – oddzielając od 

reszty  społeczności  –  obywateli  krajów  europejskich  pochodzenia  żydowskiego  podczas 

drugiej wojny światowej.

Praca  Rafała  Jakubowicza prezentowana jest  przy  okazji  wystaw towarzyszących 

Festiwalowi  Młodej  Sztuki  w  Krakowie,  noszącemu  tytuł  „look  at  me/spójrz  na  mnie” 

firmowanemu  przez  Bunkier  Sztuki  i  Związek  Polskich  Artystów  Plastyków  Okręgu 

Krakowskiego w 2002 roku. Organizatorami Festiwalu jest: Bunkier Sztuki, Miasto Kraków, 

Centrum Sztuki  Współczesnej  –  Zamek Ujazdowski.  Festiwal  zorganizowany  został  przy 

4 V. Klemperer, LTI. Notatnik filologa, Kraków-Wrocław 1983, s. 23.
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udziale finansowym Wojewody Małopolskiego, patronat honorowy objął ówczesny Minister 

Kultury – Andrzej Celiński oraz Prezydent Miasta Krakowa – profesor Andrzej Goraś.

Afisz Rafała Jakubowicza wykonała firma AMS (Art Marketing Sindicate); przy AMS 

działa poznańska Galeria Zewnętrzna AMS, którą kieruje Marek Krajewski. To on zaprosił 

Jakubowicza do udziału w wystawie „new out – novart.pl”.  Dodać warto, że dotychczas na 

zaproszenie  Marka  Krajewskiego  odpowiedzieli,  realizując  swe  prace,  między  innymi: 

Katarzyna Kozyra, „Więzy krwi”; Anna Jaros, „Jesteśmy okropne”; Paweł Susid, „Złe życia 

kończą się śmiercią”; Monika Zielińska, „Blizna po matce (Genealogia/Ginealogia)”; Paweł 

Jarodzki, „Kto nie kupuje ten nie je”; Aleksander Janicki, „Nie wypadnij bez sensu”; Jadwiga 

Sawicka, „Nawracanie Oswajanie Tresowanie”;  Rafał Bujnowski, „Okno”. Pierwszorzędnym 

celem Galerii  Zewnętrznej  jest  popularyzacja  ważnych  propozycji  artystycznych  młodych 

twórców, udostępnianie ich prac na ulicznych billboardach, umiejscowionych w ośmiu dużych 

miastach  Polski.  Autorzy  Galerii,  wykorzystując  uliczne  billboardy  przełamują  stereotyp 

funkcji dzieła sztuki w obrębie zamkniętych pomieszczeń muzealnych i tradycyjnych galerii 

artystycznych.  Galeria  Zewnętrzna  daje  pierwszeństwo  estetycznej  alternatywie  wobec 

ikonosfery współczesnych polskich miast.

„Seuchensperrgebiet” – realizacja Rafała Jakubowicza, przez zbieg czasowy prezentowana 

podczas trwania  Festiwalu  Kultury  Żydowskiej  w  Krakowie  w czerwcu  2002 roku  dotyka 

struktury naszej pamięci: zranionej, stłumionej, wygnanej, odbudowanej, odzyskanej. Wydaje 

się  być  niemym znakiem ostrzeżenia  przed niebezpieczeństwem nienawiści,  ksenofobii  i 

unaocznia trwanie rany przeszłości. Ów, mimo swej „zwyczajności”, a jednak sugestywny, 

beznamiętnie  informujący  napis,  który  został  przez  artystę  podniesiony  do  rangi 

nadnaturalnych  rozmiarów,  jakie  ma  wielkomiejski  afisz,  włączony  został  w  ikonosferę 

współczesnego miasta – milczący, niezrozumiały, wymagający wysiłku od tego, kto zechce 

go  odczytać.  Niemalże  niemożliwym  jest,  w  rytmie  miasta,  przeczytanie  go  od  jego 

pierwszego członu Seuchen... do ostatniego ...gebiet.

„Obszar objęty epidemią” – złowrogie słowa włączone zostały w znaki współczesnego 

miasta, którego żydowscy mieszkańcy sześćdziesiąt lat temu na zawsze zostali oddzieleni 

od tych, którzy Żydami nie byli, zasiekami z tablicą: „Seuchensperrgebiet”.

Jakubowicz  przywołuje  słowo urzędowego języka Niemiec  hitlerowskich,  umieszcza  je  w 

centrum miasta, stawia pytanie o zło, które kryje się w zakamarkach codzienności naszego 

zwyczajnego życia. Niewinne, a właściwie pełne troski słowo, które miało ostrzegać tych, co 

poza – przed tymi wewnątrz. Tu rodzi się niepokój o zakres owej troski, o niewinność słowa, 

jego higieniczną diagnozę.  Seuche –  zaraza, epidemia – słowo przesycone strachem, nie 

jest niewinne. Użyte tu stare słowo wyrażające ostrzeżenie przed zaraźliwą chorobą zostało 

przez Niemców ukradzione przeszłości. Troska, wyrażona w nim miała wyznaczać granicę 
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dzielącą  dwie  przestrzenie  –  przestrzeń  żydowską  i  nie-żydowską,  przestrzeń  śmierci  i 

przestrzeń życia. Dwuznaczność budzi niepokój.

W 1947 roku wydana została nakładem Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej 

książka  w  opracowaniu  Nachmana  Blumentala,  pod  tytułem  „Słowa  niewinne”, będąca 

zwięzłym leksykonem do badań nad losem Żydów w czasie drugiej wojny światowej. Książka 

ta jest próbą ujęcia hitlerowskiego słownictwa z punktu widzenia jego dwuznaczności gdy 

pozornie znane i niewinne słowa zawierały w sobie znaczenia grozy i okropności, znaczyły 

hitlerowską dyplomację morderstwa. Każde zamieszczone i objaśnione słowo w tej książce 

opatrzone jest dokumentami bądź zeznaniami świadków, jest zapisem zbrodni jaka dokonała 

się  w  okupowanej  przez  Niemców  Europie.  Zbrodni,  sądzę,  wciąż  mającej  swe 

konsekwencje w naszym życiu i wciąż trwającej w zbiorowej pamięci.

Na literę „F”: Fleckfieber – Tyfus plamisty, s. 203; Für Juden – Dla Żydów, s. 212;

na literę „G”: Ghettoräumung – Czyszczenie ghetta, s. 232;

na literę „H”: Höhenmass – Miara wysokości, s. 256...

Z  pozoru  ważne,  jasno  i  precyzyjnie  sformułowane informacje  dla  tych,  którzy  nie  chcą 

zarazić  się  tyfusem –  chorobą  zakaźną,  którzy  potrzebują  opieki,  którym niezbędny  jest 

komunikat o tym, co przeznaczone jest dla Żydów, a co dla tych, którzy Żydami nie są, albo 

poinformowani zostają o pracach porządkowych w getcie, albo zobowiązani są, by dokonali 

pomiarów wysokości swego ciała – kryją w sobie przerażającą prawdę o masowych grobach, 

o umieraniu, o dzieciach,  które chciały swym wzrostem odpowiadać  Höhenmass –  Miara 

wysokości (1 m 50 cm) by przeżyć.5 Książka Nachmana Blumentala to 256 stron słów od 

litery  „A”  (Abruch –  Rozbiórka)  do  litery  „I”  (Israel –  Izrael)  opatrzonych  krótkimi 

wyjaśnieniami sporządzonymi na podstawie dokumentów i zeznań świadków.

Praca Rafała Jakubowicza „Seuchensperrgebiet” jest o jednym słowie, jest samym 

znakiem pamięci, czytelnym, precyzyjnym, pozbawionym komentarza. Autor niejako zakłada, 

że  treść  tego  niemieckiego  słowa  trwa  w  pamięci  mieszkańców  polskiego  miasta,  a 

wyjaśnianie czy tłumaczenie na język polski jest zbędne; wierzy, że doświadczenie historii 

trwa w każdym. To jedno słowo wyniesione na mur krakowskiej kamienicy, oprawione w ramy 

billboardu zmusza nas do zainteresowania tym, jakiego obszaru objętego epidemią dotyczy? 

Jakiej  epidemii?  Kogo  chce  ostrzec?  Rozszyfrowanie  niemieckich  zbitek  słownych  jest 

kluczem do historii,  na ekranie której  wyświetlony zostaje  obraz zapamiętany z fotografii 

dokumentacyjnych,  zamieszczanych  w  publikacjach  poświęconych  Zagładzie  Żydów.  W 

książce – pamiętniku Adama Czerniakowa Dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII  

19426 zamieszczona została  na stronie  241.  fotografia  z  podpisem:  „4  XII  1941 –  Tyfus 

5 N. Blumental, op. cit., s. 256.
6 oprac. Marian Fuks,  Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942,  
Warszawa 1983.
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szaleje (Zakazana dzielnica – zaraza, dozwolony tylko przejazd).” Niewyraźne, zamazane 

zdjęcie  przedstawia  ulicę  w  warszawskim  getcie  w  grudniu  1941  roku.  Drobne  sylwetki 

przechodzących postaci nikną w zaułku miasta. Zaspy sięgają do okien parteru, śnieg leży 

na gzymsach, naczółkach okien, na balustradach balkonowych i żeliwnych latarniach. Silny 

mróz,  unoszący  się  na  wietrze  pył  zmrożonego  śniegu  nadały  temu  zdjęciu  zjawiskowy 

charakter.  Przypomina  ono  obraz,  cenionego  przez  Rafała  Jakubowicza,  belgijskiego 

malarza Luc Tuymansa zatytułowany „Spaziergang” z 1989 roku. „Banalna scena – pisze 

Jakubowicz.  Niewielkie,  szkicowo  malowane  sylwetki  spacerujących  ludzi.  Dalej  zarys 

konarów drzewa. Przewaga bieli. Zimowy, słoneczny dzień. Malarskie przedstawienie, które 

odnosi się do obrazu Caspara Davida Friedricha, ale nawiązuje także, jak twierdzi artysta, do 

pewnej fotografii Hitlera, opuszczającego siedzibę w Berchtesgaden i udającego się wraz z 

eskortą na spacer.”7

Pozornie zwyczajna ulica europejskiego miasta, w pamiętniku Czerniakowa, wydaje 

się być ścięta mrozem, przysypana śniegiem ale na pierwszym planie szaro-białej fotografii, 

z lewej strony, przymocowana do drewnianego słupa znajduje się biała tablica, obwiedziona 

czarnym  paskiem,  jak  klepsydra  –  tablica  z  wypisanym  niemieckim  słowem 

„Seuchensperrgebiet”.  Prostokątna tablica nie  nadto wielkich rozmiarów nie pomieściła  w 

jednej  linii  tak  precyzyjnie  informującego  słowa,  przeto  zostało  ono  nieco  niezręcznie 

podzielone: „Seuchensperr-

gebiet” – Teren objęty zarazą.

Gdy pojęcia takie jak Zagłada, Holocaust, Shoah utracą swą ostrość, gdy pozostaną 

dokumenty,  fotografie,  filmy,  gdy nazwy obozów koncentracyjnych „zarośnie”  nowe życie, 

owa,  znana  z  psychologii  pamięć  pamięci  fantomowej,  objawiająca  się  poczuciem 

odpowiedzialności  człowieka  za  coś,  czego  nie  doświadczył,  w  czym  nie  uczestniczył 

ujawniać będzie się w myśli, w twórczości, w pragnieniu empatycznego odczuwania tamtych 

przeżyć przez następne pokolenia. Przeżyć, które stały się traumą niemożliwą do ukojenia.

Inny  projekt  Jakubowicza  zatytułowany  „Arbeitsdisziplin” (2002),  to  podświetlona, 

podłużna skrzynka (light-box)  z  projekcją fotografii  przedstawiającej  fragment zabudowań 

fabrycznych Volkswagena w Antoninku koło Poznania oraz krótki  film video, prezentujący 

chodzącego strażnika, nakręcony z ukrycia, przez ogrodzenie. Zamierzeniem artysty jest, by 

na podstawie tamtej fotografii także powstał billboard. „Panoramicznie” ukazana wieża z logo 

niemieckiego koncernu samochodowego, założonego w 1937 roku w celu masowej produkcji 

tanich pojazdów dla niezamożnych warstw społeczeństwa Trzeciej Rzeszy, ostro rysuje się 

7 R. Jakubowicz,  Ruckleitung des Leerzuges. O malarstwie Luca Tuymansa,  w: ”Format” nr 40, 3-
4/2001, s. 77. Por. także: E. Jedlińska, Frülingswind czyli „wiosenny wiatr”. Obrazy Luca Tuymansa, w: 
„Magazyn sztuki online” 14. 11. 2001; tenże tekst w: „ODRA”, kwiecień 2002, ss. 68-74.
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na  tle  zasnutego  ciemnymi  chmurami  nieba,  oświetlonego  ukośnymi  promieniami 

zachodzącego, zimowego słońca. Na pierwszym planie widzimy fragmenty ogrodzenia i drut 

kolczasty. Ujęcie górującej na tle nieba wieży z tak dobrze znanym znakiem Volkswagena, 

którą  „zabezpiecza”  drut  kolczasty,  nieodparcie  przywołuje  wyobrażenia  przedstawiające 

niemieckie  kominy  pieców  krematoryjnych.  Skojarzenie  tak  oczywiste,  a  budzące 

wątpliwości, zostaje umocnione słowem napisanym w języku niemieckim, podobną czcionką 

jak w afiszu „Seuchensperrgebiet” – Arbeitsdisziplin. Zarówno słowo Volk jak Arbeit, historia 

obarczyła pamięcią języka Trzeciej Rzeszy.

Romantyczne pojęcie Volk, wprowadzone zostało przez Johanna Gottfrieda Herdera, 

jako  określenie  narodu,  ludu  o  jednym  korzeniu,  jego  istnienia,  języka,  charakteru 

przeszłości. Samo słowo Volk jako człon występujący w wyrazach złożonych i pochodnych w 

języku Trzeciej Rzeszy nabrało szczególnego rasistowskiego zabarwienia.

Victor Klemperer pisze: „Volksgemeinschaft – wspólnota narodowa, jedno z podstawowych 

pojęć  ideologii  nazistowskiej,  określające  naród  niemiecki  jako  społeczność  zespoloną 

więzami krwi, wspólnym losem i wspólną polityczną wiarą narodowosocjalistyczną.”8

Niewinne słowo „Arbeit – praca; Arbeit macht Frei – napis na bramie prowadzącej do obozu 

w Oświęcimiu, także do obozu w Sachsenhausen.”9 Lista słów zaczynających się od członu 

Arbeit w słowniku Blumentala jest długa. Język Trzeciej Rzeszy był posłusznym narzędziem 

swego  systemu;  objaśniał,  upraszczał,  klasyfikował,  selekcjonował,  dezindywidualizował, 

zagłuszał osobowość. Oba te słowa (Arbeit i Volk) historia obarczyła pamięcią czasu wojny. 

To  właśnie  pamięć  pamięci  fantomowej  zmusza,  by  współczesna  fotografia  zredukowała 

naszą  percepcję  do  wyobrażenia/skojarzenia  z  doświadczeniem  Oświęcimia,  by  nasza 

przeszłość (i przyszłość) wciąż zawierała się w naszej wiedzy o niej.

„Arbeitsdisziplin”  –  drukowany napis  pod fotografią  przykuwa naszą  uwagę swą złożoną 

konstrukcją  dwóch  niemieckich  słów nieodparcie  transportujących  skojarzenie  z  tą  jedną 

bramą, nad którą Niemcy umieścili okrutnie ironiczny napis „Praca czyni wolnym”.

Arbeitsdisziplin – Dyscyplina pracy.

„Fenomen Oświęcimia – pisze psychiatra Maria Orwid – poza wymiarem moralnym i 

politycznym  może  być  rozumiany  jako  ostateczna  konsekwencja  paradygmatu 

redukcjonistycznego. Pseudonaukowa redukcja istoty ludzkiej do pozornych pojęć dewiacji, 

rasy, normy bądź patologii, musiała w końcu doprowadzić do tego, co się stało.”10

8 V. Klemperer, op. cit., s. 23.
9 N. Blumental, op. cit., s. 60.
10 M. Orwid,  Europa po Oświęcimiu. Uwagi psychiatry, Kraków 1995, s. 93. Oraz literatura z zakresu 
psychosocjologii, na którą powołuje się autorka artykułu.
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Autorka,  z  punktu  widzenia  lekarza  psychiatry,  analizuje  syndrom  odpowiedzialności  i 

pamięci  pokoleń za Oświęcim występujący w „Europie po Auschwitz”  – jak zatytułowana 

została książka wydana przez krakowski UNIVERSITAS w 1995 roku – w sześćdziesiąt lat 

od zakończenia wojny. Społeczeństwa Europy w 1945 roku dzieliły się na „ofiary”, „katów” i  

„biernych  świadków”.  W  latach  następnych,  wedle  dociekań  Marii  Orwid,  pojawiły  się 

następne  pokolenia,  które  podjęły  dziedzictwo  wszystkich  tych  grup  i  wszystkie  one 

przeżywały, czy też przeżywają swoisty rodzaj żałoby. Jest to żałoba powstała w zetknięciu 

ze zmasowaną śmiercią, występująca nawet wówczas, gdy nie miało się z nią osobistego 

związku.

Zarówno  dzieło  sztuki  przywołujące  katastrofę  Oświęcimia,  tak  jego  twórca  jak  i 

odbiorca tego dzieła podlegają pojęciu ocalonego (survivor). Holocaust funkcjonuje tu jako 

symbol wszelkich katastrof drugiej połowy XX wieku wywołanych przez człowieka. Sposób w 

jaki  dekodujemy przekaz zawarty w billboardach „Seuchensperrgebiet” i  „Arbeitsdisziplin”, 

uzewnętrznia  ów  rozpoznany  przez  współczesną  psychiatrię  dział,  który  amerykańscy  i 

izraelscy naukowcy nazwali psychiatrią katastrof (men-made catastrophes)11 – syndrom tego, 

który  przeżył  dosłownie  lub  symbolicznie  sytuację  graniczną  w  sensie  świadomości 

zagrożenia życia jako takiego. Żyjemy wobec pamięci i rozpamiętywania swego ocalenia.

Zygmunt  Bauman mówił:  „Problem ten naznaczył  społeczności  Europy  po Oświęcimiu  – 

doznany uraz psychiczny (traumatyzacja psychiczna) nigdy się nie kończy, stale się odnawia 

w kolejnych pokoleniach, rany psychiczne nigdy nie zostaną zabliźnione. Żyjemy w poczuciu 

abstrakcyjnego lęku i winy.”12

Prace  Rafała  Jakubowicza,  w  swym  pierwotnym  znaczeniu,  odwołują  się  do 

twórczości  dwóch ważnych  artystów współczesności  –  Mirosława Bałki  i  Luc  Tuymnasa. 

Jakubowicz konsekwentnie i metodycznie kieruje nas ku swoim fascynacjom, niepokojom i 

ku  swemu  odczuwaniu  stanu  pamięci.  Jego  ascetyczna,  dyskretna  sztuka  zmusza  by 

wywołany nią niepokój  postawił  nas wobec pytania „dlaczego?”.  Dlaczego ten zmrożony, 

jakby pokryty szronem, napis na ulicznym afiszu, wykonany nowoczesną techniką drukarską 

ma w sobie dwuznaczność czegoś mechanicznego, biurokratycznego (czcionka maszyny do 

pisania) a zarazem ludzkiego (niedoskonałe odbicie czcionki, odpowiadające kondycji ciała)? 

Dlaczego fotografia/pocztówka z fragmentem zabudowań fabryki samochodów Volkswagen 

nieustępliwie  odnawia  rany  psychiczne?  A  wieża  z  neonowym  logo  koncernu,  na  tle 

zasnutego ciemnymi chmurami nieba wywołuje obraz wież krematoryjnych Oświęcimia? Ten 

11 Patrz: H. Dasberg, AMCHA:”The Israeli Center for Psychosocial Support of Shoa Survivors and the  
2-nd Generation: Raisons d‘Etre. Sympozjum na temat ocalonych z Holocaustu i następnych pokoleń, 
Jerozolima 1994.
12 Z. Bauman, Prawodawcy i tłumacze, w: „Studia Filozoficzne” 1990, nr 4, s. 32.
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właśnie obraz jest naszą zbiorową żałobą, którą próbują zrozumieć współcześni psychiatrzy; 

żałobą która musi towarzyszyć masowej śmierci.

Doświadczenie  Holocaustu  zrodziło  sztukę  naznaczoną  świadomością  katastrofy, 

która na zawsze zniekształciła sposób postrzegania pewnych obrazów, używania pewnych 

rzeczy i słów. Dla Rafała Jakubowicza, jak i dla innych twórców pokolenia urodzonego wiele 

lat po wojnie, sztuka stała się manifestacją walki ze światem samorozgrzeszającym się ze 

swych win, uwalniającym się od odpowiedzialności i pamięci. Artyści właśnie, nie politycy, 

wzięli  na  siebie  odpowiedzialność  za  ujawnianie  represyjnych  mechanizmów  władzy, 

demaskowania przemocy trwale obecnej w systemach organizacji społeczeństw.

Koncentracja uwagi współczesnych artystów na tym, co znikome, co zawiera się w 

pamięci ludzkiego ciała, w jego cieple, ciężarze, jego szczątkach (by wymienić zaledwie kilku 

tak  znanych  jak:  Mirosław  Bałka,  Robert  Gober,  Mona  Hatoum,  Zuzanna  Janin,  Luc 

Tuymans, Sarah Lucas czy Rachel Whiteread), pojmowana być może jako ich walka o prawo 

do godności, do bycia innym, także chorym, umierającym i skazanym na pomoc drugiego. 

Uznanie prawa do bycia innym sięga swymi korzeniami do Auschwitz, do czasów Zagłady, 

jest  próbą  odrzucenia  tego  paradygmatu,  który  stał  się  fundamentem ideologii  nazizmu. 

Problem ten dotyczy nie tylko bezpośrednich ofiar Holocaustu, ale wszystkich ludzi, którzy 

podlegali  jakiejkolwiek  dyskryminacji  z  powodu  poglądów,  koloru  skóry,  preferencji 

seksualnych czy choroby.  Ta walka o prawo do inności  łączy się  z  problemem wolności 

osobistej  jednostki,  jej  godności,  prawa  do  wyboru  sposobu  życia  i  umierania,  do 

przeżywania  swego  bólu  i  szczęścia  wedle  własnej  decyzji.  Znajduje  ona  swe  korzenie 

zapewne w czasie, gdy wszystkie te wartości zostały zdegradowane. Niezwykle istotnym dla 

„Europy po Auschwitz” jest prawo do eutanazji ludzi nieuleczalnie chorych. „Eutanazja – jak 

analizuje  ten  problem  Maria  Orwid  –  jest  ekstrapolacją  uznania  prawa  jednostki  do 

decydowania o swoim życiu i śmierci oraz formalnym prawem lekarza do odebrania życia na 

życzenie pacjenta.”13

Jakkolwiek  doświadczenie  to  zawiera  w  sobie  zasadę  prawa  wolności  do 

decydowania o swym losie, przede wszystkim jest nierozerwalnie naznaczone czasem, gdy 

jeden człowiek miał prawo wyrokować o tym, jaką wartość ma życie drugiego człowieka.

Niedużych  rozmiarów  cykl  obrazów  olejnych  Rafała  Jakubowicza,  powstałych  z 

pragnienia  przeniknięcia  w  bezpośredni,  rzec  można,  sposób  sensu  twórczości  Luc 

Tuymansa;  obrazów  precyzyjnych,  chłodnych,  sugestywnych  malarsko,  w 

monochromatycznej niebiesko-szarej, higienicznej tonacji, przywołuje twarze doktorów nauk 

medycznych. Ich nazwiska związane zostały z pojęciem i doświadczeniem śmierci, z grozą i 

lękiem, by nie zostało ono zapomniane: „Arzt (Dr Josef Mengele)”, 14X14 cm, olej na płótnie, 

13 M. Orwid, op. cit., s. 98.
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lipiec-sierpień 2001; „Doctor (Dr Jack Kevorkian)”, 14X14 cm, olej na płótnie, lipiec-sierpień 

2001.  Demonicznemu wizerunkowi  doktora  Mengele,  przeciwstawił  artysta  twarz  doktora 

Kevorkiana – to twarz dojrzałego mężczyzny, taka jaką zobaczyć mogliśmy w codziennej 

gazecie, w której zamieszczony został komunikat o lekarzu, znanym jako „Doctor Death”, 

konstruktorze maszyny do samobójstw, za pomocą której przeprowadził on wiele eutanazji 

nieuleczalnie chorych ludzi.

„Rysy  twarzy  zaznaczone  są  oszczędnymi  pociągnięciami  pędzla  rozjaśniającymi  i 

przyciemniającymi jasnobłękitne szpitalne tło, z jakiego wyłania się portret. Twarz i spojrzenie 

człowieka wyrażają spokój, obojętność i jakiś nieludzki dystans” – zapisał Piotr Bernatowicz, 

kurator  wystawy  „Figuranci”  (Wystawa  Młodego  Malarstwa  Kolekcji  ARTeonu,  Centrum 

Sztuki Współczesnej Inner Spaces w Poznaniu, maj 2002).4

Jakubowicz  przywołując  tu  retorykę  dusznych,  niepokojących  obrazów  Luc 

Tuymansa,  podejmuje  niejako  współodpowiedzialność,  wraz  z  belgijskim  artystą,  za 

wskazanie  prawdy,  która  potrzebuje  wsparcia,  wzmocnienia,  zdwojenia,  by  nie 

zneutralizowały  jej  niedomówienia  i  wątpliwości.  Aby  tożsamość  człowieka  – 

zdezintegrowana i wywłaszczona doświadczeniami Holocaustu i, podkreślam to z całą mocą, 

niezależnie od pokoleń,  które tej  degradacji  doznały  – mogła odzyskać swą świadomość 

uczuć,  działań  i  myśli,  niezbędnym  jest  wykształcenie  w  sobie  –  wobec  rozumienia 

paradygmatu oświęcimskiego – krytycznego,  jasno określonego stosunku do przeszłości, 

niezależnie czy przychodzi nam żyć po stronie „niezawinionych” ofiar czy „niezawinionych” 

katów.

Nie można ani  zaprzeczyć ani  zdeprecjonować wielkich konfliktów historycznych i 

indywidualnych.  Nie można wykreślić z pamięci katastrofy,  która miliony ludzi  kosztowała 

życie,  a następne pokolenia  okaleczyła  poczuciem winy i  wiedzą,  że miała tak nieludzki 

charakter. Holocaust jest tym doświadczeniem, które przekracza granice czasu, wdziera się 

w pozornie cywilizowaną rzeczywistość współczesnego świata. W sztukę, która powstała po 

wojnie, a której istnienie zależne jest od struktury rzeczywistości nas otaczającej, najbardziej 

niewinne asocjacje znaczeń, przedmiotów, słów i obrazów włączone zostały w pragnienie 

wyrażenia  osobistego  stosunku  do  doświadczenia  Zagłady,  bez  konieczności  nazywania 

wprost. Słowom i obrazom Holocaust odebrał ich pierwotne znaczenia. Celem sztuki, która 

chce wyrażać, by przezwyciężyć poczucie degradacji i  konieczności życia wobec pamięci 

Zagłady; sztuki, która swym trwaniem pragnie zadomowić prawdę powinno być,

4 P. Bernatowicz Figuranci / Figureheads, w: „ARTeon” nr6(26) czerwiec 2002.
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jak powiedziała Julia Kristeva:

„(...) podejmowanie zadania mszy – przemienienia – podczas, którego to, co symboliczne 

staje się cielesne, a to, co cielesne staje się symboliczne.”14

Eleonora Jedlińska                                                                                         lato 2002

[154KMB]

14 J.  Kristeva,  rozmowa  przeprowadzona  przez  Charles  Penwardena,  zamieszczona  w  katalogu 
wystawy Rites of Passage. Art for the End of the Century, Tate Gallery London 1995, s. 26.
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