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12 listopada 2007 roku w Centrum Kultury ¯ydowskiej
w Krakowie odby³o siê spotkanie z redaktorem niemieckiej
gazety „Stern”, pisarzem Niklasem Frankiem – synem straconego w Norymbergii nazisty, generalnego gubernatora Polski
Hansa Franka. Spotkanie zosta³o zorganizowane w ramach
festiwalu Bajit Chadasz i by³o zwi¹zane z promocj¹ najnowszej ksi¹¿ki Franka pt. Moja niemiecka matka. Ksi¹¿ka
o matce autora stanowi kontynuacjê jego trudnych zmagañ
z nazistowskimi rodzicami oraz w³asn¹ to¿samoœci¹. Pierwsz¹
tego typu rozliczeniow¹ ksi¹¿k¹ autora by³o wydane kilkanaœcie lat wczeœniej g³oœne dzie³o Mój ojciec Hans Frank.
Obojgu rodzicom autor nie szczêdzi³ swej zjadliwej krytyki,
przy czym s³owo „krytyka” jest w kontekœcie tych ksi¹¿ek
pewnym eufemizmem. Tekst utrzymany jest w formie dialogu
z nie¿yj¹cymi rodzicami, a w³aœciwie jest to pe³en wyrzutów
monolog, bêd¹cy radykalnym aktem odrzucenia rodziców przez
ich syna. Pierwsza ksi¹¿ka o ojcu, któr¹ poprzedzi³a seria
artyku³ów opublikowanych przez Franka na ³amach „Sterna”,
wzbudzi³a burzê, zw³aszcza wœród niemieckich czytelników.
G³ównym zarzutem wobec ksi¹¿ki by³a forma, miejscami doœæ
wulgarna, w jakiej autor zdecydowa³ siê przeprowadziæ swój
rozrachunek z przesz³oœci¹. Czytaj¹c ksi¹¿kê syna Hansa
Franka nie mo¿na wyzbyæ siê wra¿enia, ¿e jest to dzie³o
wrêcz brukowe lub ocieraj¹ce siê o bruk. Przede wszystkim czytelników mo¿e raziæ ów ogromny ³adunek negatywnych
emocji – wrogoœci, pogardy, obrzydzenia – jakimi pisarz
odreagowuje traumê bycia synem hitlerowca. Ma³o tego, mo¿na
odnieœæ wra¿enie dziwnej, wrêcz perwersyjnej radoœci autora
z tego pe³nego nienawiœci a czasem frustracji pojedynku
z demonami w³asnych rodziców. Na jednej z pierwszych stron
ksi¹¿ki autor opisuje jak w latach m³odzieñczych onanizowa³ siê wyobra¿aj¹c sobie chwilê stracenia ojca. Chwili
tej nie móg³ pamiêtaæ, bo mia³ zaledwie kilka lat gdy jego
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ojciec zosta³ stracony przez powieszenie w Norymbergii za
zbrodnie wojenne. Móg³ wiêc sobie jedynie ten moment wyobra¿aæ. A trzeba przyznaæ, ¿e wyobraŸni ma³emu Frankowi
nie brakowa³o. Podobnych bulwersuj¹cych opisów w ksi¹¿ce
jest du¿o, dlatego czytaj¹c j¹ czuje siê pewien niesmak
podobny do tego jaki wywo³uje stycznoœæ z pras¹ brukow¹
czy pornografi¹. Niejednokrotnie podczas tej lektury mo¿na
poczuæ siê zawstydzonym tym, jak dalece autor wci¹ga nas
do swej intymnej tragedii rodzinnej. Mo¿na by wiêc zadaæ
pytanie, po co takie ksi¹¿ki w ogóle powstaj¹? Czy oprócz
niew¹tpliwej wartoœci terapeutycznej dla samego autora,
mog¹ wnieœæ coœ pozytywnego do œwiata?
Na spotkaniu z Niklasem Frankiem w Krakowie panowa³a
podnios³a atmosfera. Wszyscy zabieraj¹cy g³os kolejno podziwiali odwagê pisarza i wyra¿ali swój szacunek dla jego
postawy. Pod koniec spotkania okrzykniêto go nawet bohaterem, któremu trzeba wystawiæ pomnik. W reakcji krakowskiej
publicznoœci nie by³o œladu jakichkolwiek w¹tpliwoœci co
do stylu pisarstwa redaktora „Sterna”, zupe³nie tak jakby
by³ to jedyny sposób zmierzenia siê z podobnym problemem.
Problem Niklasa Franka nie jest jednak odosobniony i mo¿emy przyjrzeæ siê temu, jak inne dzieci nazistów stara³y
siê z nim uporaæ. Jedn¹ z takich prób jest z pewnoœci¹
ksi¹¿ka austriackiego pisarza Martina Pollacka pt. Œmieræ
w bunkrze, wydana w Polsce przez wydawnictwo Czarne. Pollack opisuje swego ojca, Sturmbahnführera SS, zbrodniarza
wojennego, z ogromnym dystansem i ch³odem badacza historycznego. Ten ch³ód, bêd¹cy ca³kowitym przeciwieñstwem
furii m³odego Franka, czasami a¿ dziwi, a nawet przera¿a.
Jednak¿e zdajemy sobie sprawê, ¿e za t¹ pow³ok¹ wywa¿onych
s³ów kryje siê zapewne olbrzymi dramat wewnêtrzny syna,
który za pomoc¹ pióra próbuje wyzwoliæ siê od cienia swego
ojca zbrodniarza1. Ka¿dy ma swój sposób ekspresji, pytanie
tylko czy s¹ jakieœ granice, których mimo wszystko nie powinno siê przekraczaæ? Trudno na to pytanie odpowiedzieæ.
Byæ mo¿e drastycznoœæ dobranych przez Niklasa Franka œrodków wyrazu mo¿na wyt³umaczyæ drastycznoœci¹ zbrodni jego
ojca, który nie by³ szeregowym cz³onkiem NSDAP, ale wspó³twórc¹ zbrodniczego systemu. „Jeœli ci co stworzyli piek³o
Oœwiêcimia, byli diab³ami, to Hans Frank by³ szefem tych
diab³ów”2, jak pisze Stephan Lebert w ksi¹¿ce opowiadaj¹cej
o potomkach nazistowskich przywódców, zatytu³owanej Noszê
jego nazwisko. Ta niezwykle interesuj¹ca ksi¹¿ka powsta³a
na podstawie serii wywiadów z dzieæmi przywódców Trzeciej
Rzeszy (Himmlera, Göringa, Hessa, Bormanna, Franka i von
Schiracha), przeprowadzonych po raz pierwszy w 1959 przez
Norberta Leberta i opublikowanych w magazynie „Weltbild”.
W czterdzieœci lat póŸniej, jego syn Stephan Lebert uda³

siê do rozmówców swego ojca, by u progu XXI wieku ponownie
zadaæ im pytania o ich stosunek do przesz³oœci. Efekt tych
rozmów jest pora¿aj¹cy. Wraz z Lebertami dotykamy œwiata
ludzi, których nie mo¿na nazwaæ inaczej jak chorych. Ocieramy siê o piek³o, jak pisze Stephan Lebert po spotkaniu
z Niklasem Frankiem3. S¹ to w przewa¿aj¹cej czêœci ludzie
g³êboko nieszczêœliwi, zamkniêci w œwiecie urojeñ, w którym Trzecia Rzesza wci¹¿ trwa, a pan z w¹sikiem weso³o
uœmiechaj¹cy siê ze zdjêcia rodzinnego za¿ywa zas³u¿onej
chwa³y wraz z ich nies³usznie os¹dzonymi rodzicami. Z tych
rozmów dowiadujemy siê o tym jak Gudrun Himmler ca³e ¿ycie
próbuje oczyœciæ imiê ojca, jak Edda Göring wci¹¿ wielbi
tatê i procesuje siê z miastem Kolonia o odzyskanie obrazu
Lukasa Cranacha „Madonna z dzieci¹tkiem”, które na rozkaz
ojca zosta³o jej podarowane z okazji urodzin w 1938 roku.
Czytamy o tym jak w 1959 roku Wolf-Rüdiger Hess odmawia
s³u¿by wojskowej w kraju, który wiêzi jego ojca, twórcê
Wehrmachtu, jak organizacja spo³eczna „Stille Hilfe” pomaga
by³ym nazistom i ich rodzinom, jak potomkowie prominentów
Trzeciej Rzeszy zje¿d¿aj¹ siê na wagnerowskim festiwalu
w Beyruth itd. itd. Na tle tych portretów, znacz¹co wyró¿nia
siê Niklas Frank, który jest jedyn¹, obok Martina Bormanna
jr., osob¹ potêpiaj¹c¹ zbrodnie zarówno ojca, jak i systemu.
Martin Bormann jr, obecnie ksi¹dz katolicki, stworzy³ doœæ
schizofreniczn¹ konstrukcjê swego œwiata – potrafi oddzieliæ
w niej ojca hitlerowskiego oprawcê od czu³ego ojca zapamiêtanego z domu. Natomiast Niklas Frank postanowi³ pójœæ
niezwykle trudn¹ drog¹ ca³kowitej negacji i wyparcia siê
rodziców. Gdy wiêc pod koniec spotkania w Krakowie, powiedzia³ dobitnym g³osem, ¿e kocha ten przeklêty kraj Niemcy,
mimo jego dwunastu lat hañby i wielu lat milczenia, ktoœ
z sali zada³ mu pytanie: czy nie móg³by tak samo powiedzieæ
o swych rodzicach – ¿e mimo wszystko kocha tych przeklêtych
rodziców? Pisarz stanowczo zaprzeczy³.
Dramat jaki prze¿ywaj¹ tacy ludzie jak Niklas Frank
jest dramatem trudnym do wyobra¿enia dla wiêkszoœci z nas.
Jest to dramat cz³owieka, który patrz¹c w lustro widzi
w sobie twarz swego ojca, zbrodniarza nazistowskiego, który
przyczyni³ siê do œmierci milionów ludzi. Jest to dramat
ci¹g³ego uciekania przed ojcem i jego obrazem w sobie.
W rozmowie ze Stephanem Lebertem, Niklas Frank wypowiedzia³
znamienne s³owa: „Nienawidzê mojego ojca tak¿e dlatego,
¿e wci¹¿ na nowo odkrywam go w sobie”4, œmiej¹c siê przy
tym przera¿aj¹cym Leberta œmiechem. Nienawiœæ miesza siê
w tych s³owach z rozpacz¹, wynikaj¹c¹ ze œwiadomoœci, ¿e
tak naprawdê uciec siê nie da. Zaciek³a walka z w³asnymi
rodzicami, jak¹ autor toczy na ka¿dej stronie obu ksi¹¿ek,
obna¿aj¹c i oœmieszaj¹c ich wizerunek, jest tak naprawdê
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walk¹ o w³asne jestestwo. Ciê¿ko jest jednak budowaæ to¿samoœæ, odcinaj¹c siê od w³asnych korzeni. Czwarte przykazanie Dekalogu, które nakazuje czciæ ojca swego i matkê
swoj¹, wyp³ywa z przykazañ wczeœniejszych, nakazuj¹cych
czciæ Boga. Jak to piêknie podkreœla³ rabin Abraham Joshua
Heschel, wielki teolog, filozof i pionier dialogu miêdzy
religiami: wszelkiego rodzaju wiernoœci, które kszta³tuj¹
¿ycie cz³owieka – wiernoœæ wobec siebie, rodziny, przyjació³, narodu czy ogólnoludzkich wartoœci – s¹ wzajemnie
zwi¹zane i maj¹ swe ostateczne zakorzenienie w wiernoœci
wobec Boga, „wiernoœci moich wszystkich wiernoœci”5. Jak
wiêc ¿yæ, gdy nie mo¿na pozostaæ wiernym pamiêci w³asnych
rodziców?
Mówi siê czasem o niechcianym dziecku, które narodzi³o
siê wbrew czyjejœ woli, czêsto s¹ to tragedie, jak chocia¿by problem wychowywania dzieci pochodz¹cych z gwa³tu.
Czy na tej samej zasadzie mo¿na w ogóle mówiæ o niechcianych rodzicach? Problem „niechcianych dzieci” zasadza siê
g³ównie na akceptacji ich jako odrêbnych istot, jakimi s¹,
w oderwaniu od przyczyny ich narodzin. Problem „niechcianych
rodziców” jest znacznie trudniejszy, bo polega na zaakceptowaniu samego siebie, jako odrêbnej istoty, w oderwaniu
od tych, przez których przyszliœmy na œwiat. Warto tu podkreœliæ s³owo „przez” – dzieci bowiem przychodz¹ na œwiat
przez swoich rodziców, ale do nich nie nale¿¹, nie s¹ ich
czêœci¹ ani kontynuacj¹, tylko oddzielnymi bytami, które
przez nich prze-chodz¹. Myœlê wiêc, ¿e prawdziwy dramat
Niklasa Franka nie polega na tym, ¿e nie potrafi przebaczyæ
swym rodzicom, ale ¿e nie potrafi przebaczyæ sobie, ¿e jest
ich dzieckiem. Innymi s³owy, nie udaje mu siê zaakceptowaæ
siebie samego, ani tym bardziej „akceptowaæ siebie jako
zaakceptowanego”, nawi¹zuj¹c do s³ów Paula Tillicha6. Zabijaj¹c rodziców zabija czêœæ siebie, tê czêœæ któr¹ byæ
mo¿e chcia³ zabiæ, ale przez to skazuje siê na wybrakowane
¿ycie i zredukowan¹ mocno osobowoœæ.
Nasuwa siê tu oczywiste pytanie – jak bardzo jesteœmy sob¹, jak bardzo mo¿emy wyodrêbniæ siebie od relacji
w jakich siê si³¹ rzeczy znaleŸliœmy przychodz¹c na œwiat?
Z etycznego, jak równie¿ ontologicznego punktu widzenia
ka¿de z nas stanowi oddzielny od swych rodziców byt i odpowiada tylko za swoje czyny. Nawet jednak gdy w pe³ni zdajemy
sobie z tego sprawê, nie mo¿emy usun¹æ wiêzi jakie ³¹cz¹
nas z tymi, za spraw¹ których znaleŸliœmy siê na œwiecie.
Wiêzi te s¹ nam dane, rodzimy siê z nimi i nie mo¿emy ich
zmieniæ. Te wiêzi, niezale¿nie od relacji w jakich pozostajemy z rodzin¹, kszta³tuj¹ nasz¹ osobowoœæ, na tej samej
zasadzie na jakiej kszta³tuje nas nasz naród, sytuuj¹c nas
w okreœlonym miejscu, czasie, jêzyku, kulturze i histo-

rii. Przesz³oœci nie mo¿na zmieniæ, mo¿na tylko próbowaæ
j¹ zrozumieæ i u³o¿yæ siê z ni¹. Nie znaczy to wcale by j¹
usprawiedliwiaæ, nie mo¿na te¿ jej wypieraæ czy zak³amywaæ.
Trzeba umieæ przyj¹æ j¹ z pokor¹, ale jednoczeœnie poddawaæ
j¹ nieustannej refleksji – ustosunkowaæ siê do niej i wzi¹æ
odpowiedzialnoœæ za w³asn¹ postawê.
**
W demonstracjach studenckich w 1968 roku, pojawi³o siê
dobitnie zadane pytanie, które m³odzi Niemcy skierowali
do swoich rodziców: „Co wtedy robiliœcie?”. Pytanie to ma
w Niemczech znacznie szersze znaczenie i nie kieruje siê
tylko do w¹skiego grona rodzin nazistowskich prominentów.
Jest ono pytaniem narodowym i choæ rocznik osób tworz¹cych
III Rzeszê jest ju¿ na wymarciu, pytanie to z pewnoœci¹
pozostanie znacz¹cym g³osem sumienia na kartach niemieckiej
historii minionego wieku. Niklas Frank nie musia³ zadawaæ
tego pytania rodzicom, bo œwietnie wiedzia³ co wówczas
robili, o tym wiedzia³ ka¿dy uczeñ niemieckiej i polskiej
szko³y. Jednak¿e za poœrednictwem swej ksi¹¿ki zwraca³ siê
z tym samym pytaniem do swego narodu. Swój akt oskar¿enia,
tak brutalny, ale zarazem bezdyskusyjny, wobec w³asnych
rodziców, rozci¹ga³ równie¿ na swych wspó³obywateli, zarzucaj¹c im konformizm i tchórzostwo prowadz¹ce do zmowy
milczenia. Z tego g³ównie powodu ksi¹¿ka Niklasa Franka
o ojcu wywo³a³a w Niemczech tak silne kontrowersje.
Ka¿dy naród ma swoje trupy w szafie – ciê¿kie grzechy,
które obarczaj¹ jego cz³onków poczuciem winy i wstydu,
stanowi¹c ciê¿ar, który kolejne pokolenia wyrastaj¹ce na
ziemi splamionej krwi¹ musz¹ braæ na siebie. Ze wzglêdu
na tê ci¹g³oœæ narodow¹, potomkowie s¹ w pewien metaforyczny sposób odpowiedzialni za winy przodków. Musz¹ ze
swoj¹ przesz³oœci¹ ¿yæ i jakoœ z ni¹ sobie radziæ – musz¹
jednoznacznie odnieœæ siê do tego co czynili ich ojcowie.
Jak trudno to przychodzi, sami najlepiej wiemy, wystarczy
choæby popatrzeæ na nasze niekoñcz¹ce siê zmagania lustracyjne, nie wspominaj¹c nawet o tak wstydliwych sprawach jak
Jedwabne czy pogrom kielecki. Nie umniejszaj¹c nic naszym
grzechom narodowym i niedokoñczonym rachunkom sumienia,
trzeba przyznaæ, ¿e kraje, które przesz³y przez re¿imy
totalitarne i ró¿ne zbrodnicze dyktatury maj¹ znacznie
ciê¿ej. Rozliczeñ trudno dokonywaæ, zw³aszcza gdy mamy do
czynienia z rozliczeniami w ramach jednego narodu. Re¿imy
bywa³y ró¿ne, ale dokonywane przez nie ludobójcze zbrodnie
(nazwane terminem „genocide”7) mia³y jedn¹ wspóln¹ cechê
– by³y masowe zarówno pod wzglêdem ofiar jak i oprawców,
co s³usznie zauwa¿ono w orzeczeniu s¹dowym z procesu Adolfa
Eichmanna8. Nie mo¿na zatem przerzuciæ winy za pope³nione
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ludobójstwa na samych przywódców, gdy¿ przeprowadzane by³y
najczêœciej przy czynnym b¹dŸ biernym wspó³udziale du¿ej
czêœci spo³eczeñstwa. W Ruandzie ka¿demu Hutu dano do rêki
maczetê by w³asnorêcznie zabija³ Tutsi, by sta³ siê w ten
sposób wspó³uczestnikiem zbrodni, by dos³ownie i przenoœnie
mia³ krew na rêkach.
W nazistowskich Niemczech sytuacja by³a odwrotna, zbrodnie starano siê jak najbardziej oddaliæ od ludzi tak, by
zlikwidowaæ wyrzuty sumienia oprawców, a winê przenieœæ na
abstrakcyjne, bezosobowe mechanizmy totalitarnego systemu.
Oczywiœcie nie wszystkich da³o siê odizolowaæ od makabrycznego widoku stosu nagich cia³. Jednak¿e nawet w tak
bezpoœrednim zetkniêciu siê ze zbrodni¹, tylko nieliczne
wyj¹tki nie potrafi³y tego znieœæ. Pozosta³a wiêkszoœæ
z zadziwiaj¹c¹ ³atwoœci¹ poddawa³a siê nowym zbrodniczym
regu³om, które wymaga³y od nich rzeczy „nadludzkich”,
a wrêcz „nadludzko nieludzkich”9, jak to powiedzia³ Himmler
w swej s³ynnej przemowie wyg³oszonej do komendantów Einsatzgruppen i dowódców SS w Poznaniu w 1943 roku. Himmler sam
z trudem radzi³ sobie z widokiem masowych egzekucji, których
by³ œwiadkiem na wschodzie. By³ wiêc w pe³ni œwiadom, ¿e od
swych podw³adnych, wykonuj¹cych te zadania ¿¹da „nadludzko
nieludzkiej” postawy, ale spe³nienie tych ¿¹dañ uwa¿a³ za
dowód najwy¿szej dzielnoœci swych ¿o³nierzy. Byæ mo¿e owi
¿o³nierze, poza paroma przypadkami sadystów, nie czerpali
satysfakcji z wykonywanego zawodu (podobnie jak Eichmann,
który straci³ „wszelk¹ przyjemnoœæ” (sic!) z wykonywanej
przez siebie pracy, gdy wydano rozkaz „ostatecznego rozwi¹zania”10). Tym bardziej, zdaniem Himmlera, zas³ugiwali
na uznanie za swoje poœwiêcenie w pracy, która wymaga³a od
nich prze³amania wewnêtrznych hamulców i naturalnych odruchów litoœci. W czasach nazizmu, jak zauwa¿a Hannah Arendt,
œwiat wartoœci uleg³ odwróceniu, przez co z³o przesta³o byæ
pokus¹, a sta³o siê ni¹ powstrzymanie od czynienia z³a11.
Wiêkszoœæ Niemców doœæ dobrze radzi³a sobie z t¹ now¹ pokus¹,
dlatego po tym jak ów odwrócony œwiat nadludzko nieludzkich
wartoœci przesta³ istnieæ, potrzebuj¹ równie nadludzkich
si³ by stawiæ czo³a swej przesz³oœci.
„Zbiorowe uwik³anie Niemców – pisze Stephan Lebert
– w rzeczywistoœæ trwaj¹cej dwanaœcie lat Trzeciej Rzeszy
sta³o siê dziedzictwem niemieckiego narodu. Tak¿e sposób
w jaki siê dziœ z tym obchodzimy i w jaki obchodziliœmy siê
dotychczas”12. Ka¿de dziedzictwo, sk³adaj¹ce siê zarówno
z pasywów jak i aktywów, wymaga czynnej postawy spadkobierców, œwiadomej postawy dziedziczenia i zwi¹zanej z tym
odpowiedzialnoœci za owo dziedzictwo i za to co siê z nim
dalej stanie. Trudne dziedzictwo przesz³oœci, jakie spoczywa
na barkach wielu narodów, w tym niemieckiego, wrêcz domaga

siê g³oœnego stawiania pytañ i jednoznacznych odpowiedzi.
Pytañ o przesz³oœæ i ocenê moraln¹ w³asnych czynów nie zadawali sobie sami uczestnicy wydarzeñ, a milczenie ich sumieñ
nie tylko dziwi³o wielu wspó³czesnych myœlicieli, ale sta³o
siê tak¿e przedmiotem badañ psychoanalityków13. Poczucie
winy i wstydu zrodzi³y siê dopiero w nastêpnych pokoleniach
Niemców, które zaczê³y publicznie biæ siê w pierœ w imieniu
swych rodziców i dziadków. Czêsto zarzucano sztucznoœæ tych
gestów i ich przesadn¹ egzaltacjê. Podnoszono g³osy, ¿e sw¹
cierpiêtnicz¹ postaw¹ m³odzi Niemcy chc¹ jedynie wzbudziæ
litoœæ i uczyniæ z siebie oraz swego narodu „prawdziwe
ofiary Holocaustu”, gdy¿ sami musz¹ za niego niewinnie
pokutowaæ. Wielokrotnie podkreœlano, ¿e wina ma charakter
indywidualny i ¿e ci, którzy ponosz¹ rzeczywist¹ winê za
zbrodnie tamtych czasów nigdy nie bili siê w pierœ. Ironia
losu spowodowa³a, ¿e bezlitosne Erynie zamiast przeœladowaæ
oprawców, kontynuowa³y ich dzie³o, drêcz¹c dalej ofiary,
jak pisze Primo Levi14. Wbrew s³ynnej tezie Sokratesa, ¿e
lepiej jest doznawaæ krzywd ni¿ je wyrz¹dzaæ15, to ofiary
zbrodni nie potrafi³y zadomowiæ siê na nowo w normalnym
œwiecie, a nie ich przeœladowcy, na co wskazuj¹ zarówno Levi
jak i Jean Améry. Obaj pisarze prze¿yli obóz w Oœwiêcimiu
i nie potrafili ¿yæ ze œwiadomoœci¹ tego poni¿aj¹cego z³a
w jakim uczestniczyli i jakiego doznali16.
Pytanie, które siê w takiej sytuacji nasuwa nie dotyczy
wiêc tego, jak ¿yæ w kraju ojców, którzy pope³niali masowe
zbrodnie, ale znacznie trudniejszej z moralnego punktu widzenia kwestii – jak ¿yæ w kraju ojców, którzy nie poczuwaj¹
siê do tak wielkiej winy jaka na nich spoczywa? Ze wzglêdu
na to w³aœnie pytanie ka¿dy poruszaj¹cy sumienia g³os jest
potrzebny, by naród móg³ stawiæ czo³a swej przesz³oœci.
Jeœli zatem takie ksi¹¿ki jak Niklasa Franka zmuszaj¹ do
dyskusji i myœlenia, to znaczy, ¿e stanowi¹ terapiê bardziej
uniwersaln¹ ni¿ pocz¹tkowo mo¿e wynikaæ z ich lektury.
--------------------------------Przypisy:
1 Pollack jest równie¿ autorem ksi¹¿ki pod znacz¹cym tytu³em Ojcobójca – przypadek Filipa Halsmanna (jest to oparta na faktach
opowieœæ o znanym fotografie z lat trzydziestych, który by³ jedynym œwiadkiem tragicznej œmierci swego ojca w górach i zosta³
oskar¿ony o dokonanie morderstwa).
2 N. Lebert / S. Lebert, Noszê jego nazwisko. Rozmowy z dzieæmi
przywódców III Rzeszy, t³um. M. Przyby³owska, J. Szymañska-Kumniecka, Œwiat Ksi¹¿ki, Warszawa 2004, s. 15.
3 Ibidem, s. 97.
4 Ibidem, s. 15.
5 Patrz: A. J. Heschel, „God in Search of Man: A Philosophy of Judaism”,
Farrar, Straus and Giroux, New York 1983, s. 152 ff. Ksi¹¿ka ukaza³a
siê w Polsce w przek³adzie A. Gorzkowskiego pod tytu³em „Bóg szukaj¹cy
cz³owieka. Podstawy filozofii judaizmu”, Esprit, Kraków 2007.
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Impressje kulturalne
6 Postawa, któr¹ postuluje Tillich dotyczy ka¿dego cz³owieka
i polega na mêstwie ufnoœci, w którym nale¿y przekroczyæ samego
siebie (patrz P. Tillich, Mêstwo bycia, t³um. H. Bednarek, Pary¿
1983, s. 159 ff.).
7 Ten popularny dziœ termin „genocide” zosta³ wprowadzony po
wojnie przez mieszkaj¹cego w USA polskiego prawnika pochodzenia
¿ydowskiego Rafa³a Lemkina, wspó³twórcê podpisanej w 1948 roku
Konwencji w sprawie Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobójstwa.
8 Patrz H. Arendt, Eichmann w Jerozolimie, t³um. A. Szostkiewicz,
Znak, Kraków 2004, s. 318.
9 Przytaczam za H. Arendt, ibidem, s. 137.
10 Ibidem, s. 110.
11 Ibidem, s. 194.
12 N. Lebert / S. Lebert, Noszê…, op. cit., s. 16.
13 O zadziwiaj¹cym zjawisku braku wyrzutów sumienia u zbrodniarzy
wojennych pisano wiele, m.in. wspomina o tym H. Arendt, Eichmann…,
op.cit., s. 324, N. Lebert / S. Lebert, Noszê…, op. cit., s. 117,
P. Levi, Pogr¹¿eni i ocaleni, prze³. S. Kasprzysiak, Wyd. Literackie, Kraków 2007, s. 7 ff., J. Améry, Poza win¹ i kar¹. Próby
prze³amania podjête przez za³amanego, t³um. R. Turczyn, Kraków
2007, s. 88 ff, oraz wielu psychoanalityków, których badania przytaczane s¹ przez powy¿szych autorów.
14 P. Levi, Pogr¹¿eni…, op. cit., s. 23.
15 Por. Platon, Gorgiasz, t³um. W. Witwicki, Wydawnictwo Antyk,
Kêty 2002, 469C, s. 44.
16 Jean Améry, znany filozof i pisarz ¿ydowskiego pochodzenia,
który prze¿y³ Oœwiêcim, pope³ni³ samobójstwo w 1978 roku. Primo
Levi, z zawodu chemik, autor wielu wybitnych dzie³ dotycz¹cych
w³asnych doœwiadczeñ z Oœwiêcimia, zgin¹³ w niewyjaœnionych do
koñca okolicznoœciach w 1987 roku, w Nowym Yorku, spadaj¹c do
wnêtrza klatki schodowej, przez co podejrzewano, i¿ równie¿ pope³ni³ samobójstwo.

*Marta
Soniewicka
(1980): studiowa³a prawo i filozofiê na Uniwersytecie Jagielloñskim, gdzie w 2007 roku
uzyska³a tytu³ doktora
nauk prawnych. Obecnie
pracuje jako asystentka
w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa UJ, zajmuje
siê g³ównie zagadnieniami z dziedziny filozofii spo³ecznej i etyki.
Nale¿y do towarzystwa
Artes Über Alles.
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Magdalena Wanot*
Dobra kultury
Czynnikiem hamuj¹cym rozwój przyjaznych stosunków
z naszym zachodnim s¹siadem jest, dot¹d nie rozwi¹zana,
kwestia rewindykacji dóbr kultury zagrabionych w czasie
II wojny œwiatowej. Od powstania zjednoczonej RFN problem
ten jest przedmiotem negocjacji miêdzyrz¹dowych na najwy¿szym szczeblu – jak dot¹d bezowocnych. Jednak nie by³
on szerzej omawiany poza grupami œciœle eksperckimi takimi
jak ja chocia¿by Grupa Kopernika. Zarzewiem powa¿niejszego
konfliktu sta³ siê ma³o wywa¿ony artyku³, który ukaza³ siê
w lipcu 2007 roku w „Die Frankfurter Allgemeine Zeitung”1.
„Burza medialna”, która rozpêta³a siê zarówno w Polsce jak
i Niemczech nie dotyczy³a wy³¹cznie sporu wokó³ podstaw
samych roszczeñ na gruncie prawno-traktatowym, ale podejœcia do historii, jej reinterpretacji oraz granic dobrego
smaku. Warto wiêc przypomnieæ sam¹ przyczyny omawianego
sporu i poszukaæ sposobu jego rozwi¹zania.
Na mocy decyzji, które zapad³y w ramach konferencji
Wielkiej Trójki (Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii
i Rosji), okreœlaj¹cych nowe zasady powojennego ³adu po
zakoñczeniu II wojny œwiatowej, dokonano miêdzy innymi
delimitacji nowych granic Polski. W znaczny sposób odbiega³y one od granic ustalonych w okresie dwudziestolecia
miêdzywojennego, czêœciowo w wyniku dzia³añ zbrojnych.
Polsk¹ granicê wschodni¹ ustalono wzd³u¿ linii Curzona,
z odchyleniami od 5 do 8 km na rzecz Polski, a w ramach
rekompensaty za utratê „kresów wschodnich” Polska mia³a
uzyskaæ znaczny przyrost terytorialny na zachodzie i pó³nocy (kosztem Niemiec). Ostatecznie w trakcie konferencji
w Poczdamie, przyznano Polsce tereny le¿¹ce na wschód od
linii Odry i Nysy £u¿yckiej.
Zmiana granic, inspirowana przez Stalina i si³y alianckie potrzebuj¹ce militarnego wsparcia Zwi¹zku Radzieckiego, nios³a za sob¹ powa¿ne konsekwencje zwi¹zane ze zmian¹
po³o¿enia terytorialnego dóbr kultury. W wyniku tej zmiany
polskie dobra kultury znalaz³y siê bowiem na terenie nowych republik radzieckich bêd¹cych integraln¹ czêœci¹ ZSRR.
Jednoczenie na terytorium Polski pozosta³y dobra kultury
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