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Zabytek hańby naszych wrogów,
a chwały naszych umęczonych
bohaterów
Urodziny Pomnika Bohaterów Getta

organizacji. Przyglądano się pomnikowi, przyglądał się
i sam pomnik. Zaświadczał i był świadkiem. Dziś ma
zupełnie nowe sąsiedztwo.
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rzez sześć i pół dekady Pomnik Bohaterów Getta wyznaczał przestrzeń realną i symboliczną,
stanowiąc epicentrum ważnych wydarzeń życia
społecznego, czy też politycznego powojennej
historii nie tylko Żydów w Polsce, ale i Polaków. Jak pisał
James E. Young, „trwał niczym swego rodzaju ekran, na
którym miały się zjawiać – migocząc i tańcząc – cienie
aktualnych trosk tego świata”. W tym sensie należał do
wszystkich. Zjawiały się pod nim głowy państw, w tym
papież Jan Paweł II czy kanclerz RFN Willy Brandt, ludzie
kultury, dziennikarze, sportowcy (na przykład z nieistniejącego już NRD), lokalni i nielokalni działacze rozmaitych

Rzeźbiarz z Muranowa
Natan Rapoport urodził się w 1911 roku w Warszawie
w rodzinie robotniczej o korzeniach chasydzkich. Jeden
z dziadków był kantorem, drugi – rzezakiem. Gdy w wieku
osiemnastu lat ubiegał się o przyjęcie do stołecznej Szkoły
Sztuk Zdobniczych i Malarstwa, miał ukończone cztery klasy
gimnazjum i rozpoczętą w celach zarobkowych praktykę
w pracowni rzeźbiarsko-sztukatorskiej, pracował między
innymi w pałacu w Wilanowie. W swym podaniu, w rubryce
„adres zamieszkania ucznia” wpisał „ul. Bonifraterska 8
m. 8”, zaś „adres zamieszkania rodziców miejscowy” stanowiła „ul. Muranowska 28”. Gdy rok później aplikował do
Szkoły Sztuk Pięknych, podał kilka szczegółów dotyczących
swej dotychczasowej edukacji: „Od wczesnego dzieciństwa
miałem zamiłowanie do rysunków i marzyłem o możliwości
kształcenia się w tej dziedzinie. [...] wstąpiłem do Miejskiej
Szkoły Sztuk Zdobniczych i Malarstwa na kursa wieczorowe
rzeźby, gdyż na rysunki, z powodu opóźnienia i braku miejsca dostać się nie mogłem. Po krótkim czasie przekonałem
się, że przedmiot ten odpowiada mi w zupełności i zdaniem
profesora okazywałem dość duże zdolności”.
Jeśli z oczywistych w przypadku niniejszego tekstu
względów za punkt dojścia w artystycznej i życiowej
drodze Natana Rapoporta obierzemy Pomnik Bohaterów
Getta, powinniśmy zwrócić uwagę na kilka aspektów
przedwojennej biografii rzeźbiarza. Chodzi o trudne
warunki bytowe, jakim musiał od młodości stawiać czoła, wcześnie ujawniony i doceniony talent artystyczny
oraz środowisko lewicujących syjonistów, z którym się
wtedy związał. Na jednej z najwcześniejszych znanych
fotografii widzimy siedemnastoletniego młodzieńca
podczas wystawy Ha-szomer Ha-cair w Warszawie
w 1928 roku, pozującego dumnie przy rzeźbie Pionier
(Haluc). Z ruchem szomrowym związał się na dobre.
Z archiwaliów zachowanych w warszawskiej ASP
wynika, że Rapoport był zmuszony nieustannie składać
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podania o zwolnienia z rozmaitych opłat studenckich obowiązujących go jako wolnego słuchacza,
a starania o stypendia motywował groźbą przerwania
studiów. Podczas nauki w pracowni Tadeusza Breyera
rokrocznie otrzymywał wyróżnienia bądź nagrody
w konkursach studenckich, a po studiach chętnie brał
udział w różnych konkursach rzeźbiarskich, nierzadko
z sukcesem. Wielce pożyteczny dla ukształtowania
się i okrzepnięcia jego talentu „w dziale rzeźby, brył
architektonicznych i rzeźby monumentalnej”, jak
pisał rektor ASP, Wojciech Jastrzębowski, był wyjazd w 1935 roku na stypendium do Włoch i Francji.
Pobyt w Paryżu i zawarte tam znajomości okażą się
bez wątpienia przydatne dla poczynań rzeźbiarza
szukającego po wojnie odpowiednich warunków do
pracy nad Pomnikiem Bohaterów Getta.
W 1936 roku Rapoport otrzymał w Warszawie nagrodę za rzeźbę Tenisistka na konkursowej wystawie Sport
w sztuce. Praca ta została wytypowana do udziału w międzynarodowym konkursie olimpijskim w Berlinie, jednak
jej twórca odmówił zgody. Tak jak inni żydowscy artyści
i sportowcy nie zamierzał swym talentem legitymizować
reżimu hitlerowskiego. Stracił finansową nagrodę, zyskał
prestiż, nie tylko w Polsce.
Gdy wybuchła druga wojna światowa Rapoport miał dwadzieścia osiem lat. Na krótko dołączył w sowieckim wówczas
Białymstoku do kooperatywy około stu dwudziestu artystów
i rzemieślników żydowskich. Potem w Mińsku miał pracować nad
statuą Stalina, jednak po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej
został wraz z żoną ewakuowany do Ałma Aty w Kazachstanie.
Stamtąd został zesłany do obozu pracy w Nowosybirsku, z którego po pięciu miesiącach wybawił go dawny partyjny protektor,
poznany jeszcze w Mińsku. Odtąd Rapoport spłacał swój dług
wobec wybawicieli, rzeźbiąc realistyczne popiersia przedstawicieli sowieckiej generalicji, partyzantki i ludu pracującego.
Odrzucenie ikonoklazmu Zagłady
Wiadomości o wybuchu i zdławieniu powstania w warszawskim getcie dotarły do przebywającego na Syberii rzeźbiarza
późnym latem 1943 roku. By zdobyć wiedzę o powstaniu,
Rapoport podróżował do Moskwy, gdzie spotkał między innymi
Bera (Bernarda) Marka, wiceprzewodniczącego Komitetu
Organizacyjnego Żydów Polskich przy Związku Patriotów
Polskich (ZPP), aktywnego w Żydowskim Komitecie Antyfaszystowskim. Rapoport zapewne znał wydany w 1944 roku
przez ZPP (niedługo po pierwodruku londyńskim) poemat
Juliana Tuwima My, Żydzi polscy... Mark odegrał niebagatelną
rolę w urzeczywistnieniu pomysłu Rapoporta o wzniesieniu
pomnika. Jednak warto przypomnieć, że ten autor pierwszego
opracowania o powstaniu w getcie (wydanego w 1944 roku),
nie był – wbrew temu, co (zapewne za Rapoportem) powtórzył
nieco bezkrytycznie James E. Young – zawodowym historykiem,
nie znał getta ani okupacyjnej Warszawy.
Wraz z takimi pracami Rapoporta, jak Partyzantka, Getto,
Ostatni bojownicy getta w ZSRR powstały pierwsze szkice
i makieta pomnika, zatytułowanego wówczas Powstanie

w getcie warszawskim. Stalinowscy urzędnicy mieli tę koncepcję odrzucić jako „zbyt nacjonalistyczną” w formie, czyli
zbyt żydowską. Nie pomogła interwencja rzeźbiarza u Ilji
Erenburga. Niepowodzenie nie zniechęciło zdeterminowanego artysty, który po powrocie do Warszawy w 1946 roku
zamieszkał – jak wskazuje jego karta rejestracyjna – przy
ulicy Narbutta 8/13. Kolejną wersję pomnika przedstawił
Centralnemu Komitetowi Żydów w Polsce. W skład prezydium komitetu organizującego życie ocalonych z Zagłady
wchodził między innymi Ber Mark. CKŻP, a wkrótce po
nim także Rada Miasta Warszawy zaaprobowały projekt
Rapoporta i pomysł zlokalizowania Pomnika Bohaterów
Getta wśród gruzów dawnej dzielnicy żydowskiej.
Upamiętnianie Holokaustu, a w tym przypadku bojowców i ofiar getta, w formie pomnika nie było jednak wcale
oczywiste. Warszawski rabin Szymon Efrati sprzeciwiał się
wznoszeniu jakichkolwiek pomników. Uważał, że „miejsca,
w których ci męczennicy ginęli we wspólnym poczuciu
osamotnienia, powinny pozostać nietknięte. […] Właśnie
takie upamiętnienie dużo sugestywniej wyraża zagładę
niż jakikolwiek budynek czy pomnik, gdyż żaden opis czy
wizualne wyobrażenie nie odda tej katastrofy bardziej wymownie niż puste miejsce, niewypełniona niczym przestrzeń.
Destrukcję można uchwycić wyłącznie przy pomocy negacji,
całkowitego braku barwy”.
Zwolennikami swoistego ikonoklazmu Holokaustu,
a więc pozostawienia miejsc Zagłady w stanie niemalże
nienaruszonym byli także niektórzy artyści. Należał do nich
Oskar Hansen, pracujący w 1958 roku wraz z zespołem
nad Pomnikiem-Drogą, konkursowym projektem Międzynarodowego Pomnika Ofiar Faszyzmu w Brzezince. Przy
okazji tego pomysłu przewodniczący jury, światowej sławy
rzeźbiarz, Henry Moore sparafrazował głośną wątpliwość
Theodora Adorna, pytając retorycznie, „czy właściwie możliwe jest stworzenie dzieła sztuki zdolnego wyrazić emocje,
które budzi Auschwitz”.
Podobnych wątpliwości nie mieli ocaleni, którzy jeszcze przed zakończeniem działań wojennych postulowali
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potrzebę powstania wizualnego symbolu w miejscu tragedii
warszawskiego getta. Dlatego też w 1945 roku bojowcy,
politycy i przedstawiciele społeczności żydowskiej zebrali
się przy skromnej jeszcze tablicy. Przemawiający podczas
uroczystości Emil Sommerstein, przewodniczący CKŻP,
członek PKWN i redaktor naczelny „Dos Naje Lebn”, charakteryzował ewolucję postawy ludności żydowskiej w czasie wojny słowami, którymi można byłoby interpretować
powstałe niebawem reliefy Rapoporta: „Żyd niewolnik, Żyd
prześladowany, Żyd tolerowany, Żyd bierna ofiara, Żyd
bojownik, odważny, nieustraszony, który drogo sprzedaje
i walczy o swe życie”. Już rok później odsłaniano w centrum
dawnego getta pierwszy pomnik, a w miejscu dawnego
Umschlagplatzu – trójjęzyczną tablicę upamiętniającą. Autorem obu był przyszły współpracownik Rapoporta architekt
Leon Marek Suzin. Nienarzucająca się przestrzennie, acz
wielce wymowna forma pomnika sprowadzała się do dwóch
okrągłych płyt, symbolizujących włazy do gettowego bunkra.
Między Jerozolimą a Père-Lachaise
By pracować nad monumentalną bryłą pomnika, Rapoport
szukał odpowiedniego zaplecza technicznego. Nie miał
szans, by je znaleźć w zrujnowanej Warszawie, dlatego
CKŻP zgodził się na jego wyjazd do Paryża. Rzeźbiarz
korzystał z usług sławnej odlewni Alexisa Rudiera, tej
samej, w której powstawały między innymi odlewy dzieł
Auguste’a Rodina. O tym, że prace nie przebiegały w jednostajnie niezakłóconym rytmie świadczy treść jednego
z telegramów wysłanych z Paryża, w którym rzeźbiarz
komunikował swym zleceniodawcom, co następuje: „Wobec
braku pieniędzy roboty przerwane. Rapoport. 4.XII.1947”.
Problemy finansowe nie zahamowały dalszych prac nad
pomnikiem. Rzeźbiarz i architekt robili wszytko, by sprostać wyznaczonemu terminowi odsłonięcia monumentu
w 5. rocznicę wybuchu powstania w warszawskim getcie.
Gdy na przełomie 1947 roku zakład Rudiera przystępował
do realizacji odlewu, Rapoport i Suzin udali się do Szwecji
po materiał do kamiennej bazy pomnika. Wskazano im
kamieniołom, gdzie znaleźli równo przycięte bloki granitu
gatunku labradoryt, nie tak dawno jeszcze przeznaczone
na pomnik hitlerowskiego zwycięstwa. Miał go zrealizować
nadworny rzeźbiarz führera Arno Breker.
Gdy w ostatnim tygodniu marca 1948 roku elementy pomnika trafiły drogą wodną z Paryża i ze Szwecji do Warszawy,
do odsłonięcia pozostawały jedynie trzy tygodnie. W tym
czasie Rapoport, z pomocą kilku warszawskich kamieniarzy,
musiał zdążyć odkuć kamienny relief Pochód na zagładę
według przywiezionego z Francji gipsowego modelu. Jednak
nieoficjalna prezentacja rzeźbiarskiej części pomnika miała
miejsce w Paryżu dzień przed wysyłką do Polski i miesiąc
przed uroczystościami w Warszawie. Francuscy i żydowscy
krytycy przyjęli dzieło Rapoporta z entuzjazmem, porównując
je z dokonaniami największych rzeźbiarzy francuskich. Na
prośbę Organizacji Żydów Polskich w Paryżu w specjalnie
wydanym folderze na temat swego dzieła wypowiedział się
sam Rapoport: „Wyznaczyłem sobie podwójny cel: w godny

sposób przedstawić żydowskie męczeństwo pod okupacją
nazistowską, a szczególnie żydowskie bohaterstwo Bojowników Getta i partyzantów, podkreślając przy tym jego
głęboki sens historyczny oraz jego związek z żydowskim
męczeństwem i z żydowskim bohaterstwem w przeszłości.
Żydowskie męczeństwo w czasie okupacji postrzegałem
bowiem nie jako odizolowany epizod historyczny, ale jako
ogniwo w łańcuchu cierpień żydowskich, który ciągnie się
od dwóch tysięcy lat w postaci prześladowań, gnębienia,
inkwizycji i pogromów żydowskich. Jeszcze wyraźniej – jako
kontynuację wielkich wojennych tradycji [...], ciągnących się
od narodowych walk o wolność w czasach starożytnych,
przez duchowy opór w średniowieczu, aż po współczesne
nam walki – postrzegałem wspaniałe bohaterstwo żydowskie
w koszmarnych latach wojny. Oto, dlaczego przy formowaniu
postaci do pomnika unikałem tego, co epizodyczne, przemijające, tymczasowe, a starałem się podkreślić to, co uniwersalne,
trwałe, wiecznie żydowskie. Oto, dlaczego postaci bojowników z pomnika przedstawiają zarówno powstańców getta,
jak i żydowskich bohaterów z przeszłości oraz tych, którzy
jeszcze nadejdą. Oto, dlaczego starałem się stworzyć dzieło
epickie, inspirowane duchem klasycznym”. (Le monument de
ghetto de Varsovie. Pomnik ku czci ghetta warszawskiego,
tłum. z jidysz Ania Szyba, Paris 1948).
Wychodząc od tego autokomentarza Rapoporta, można
esencjonalnie przeanalizować historyczno-artystyczne uwarunkowania formy i treści monumentu. Pomnik, usytuowany
przy ulicy Zamenhoffa, został odsłonięty w samym centrum
częściowo uporządkowanego morza ruin pogettowych, na
osi wypalonego budynku dawnych Koszar Artylerii Koronnej.
Mieściła się w nim poczta getta, a w okresie getta szczątkowego był on siedzibą Judenratu. Tak Rapoport, jak i Suzin
zakładali, że ruiny będą stanowić naturalną scenografię dla
pomnika, jakby wypełniając postulat rzucony w poemacie
przez Tuwima: „I będzie w Warszawie, i w każdym innym
mieście polskim, pozostawiony, utrwalony i konserwowany
jakiś fragment ghetta w niezmienionej postaci, tak jak go
zastaniemy, w całej zgrozie zgliszcz i zniszczenia. Otoczymy
ten zabytek hańby naszych wrogów, a chwały naszych
umęczonych bohaterów łańcuchami, odlanymi ze zdobytych
hitlerowskich armat […]”.
W fazie projektów i makiet pomnik ewoluował. Zmieniały się
proporcje figur obu reliefów, znikały bądź pojawiały
się niektóre postacie. W stosunku do gipsowych szkiców
swój charakter zmieniła faktura muru – pylonu, w którym
osadzono obie płaskorzeźby. Pierwotnie miała przypominać
rustykę – wyraźnie odróżnialne duże, zgrubnie obrobione
bloki kamienia. Według Rapoporta miała przywoływać
najświętsze miejsce judaizmu czyli Kotel – Mur Zachodni
w Jerozolimie, znany pod nazwą Ściany Płaczu. Ostatecznie uwysmuklony w stosunku do szkiców pylon obłożono
gładkimi, równomiernie do siebie przylegającymi płytami.
Osadzenie rzeźb ze scenami figuralnymi na trapezoidalnym tle pylonu przypomina eklektyczny Monument aux
morts (1899) Alberta Bartholomégo na paryskim cmentarzu Père-Lachaise. Rapoport musiał go oglądać podczas

powstanie 1943

przedwojennego wyjazdu stypendialnego do Francji. Takie
potraktowanie tła płaskorzeźb dodatkowo wzmacnia ich dynamikę, szczególnie rozplanowaną wertykalnie kompozycję
Walka. Siedem zamkniętych w prostokącie, ogarniętych
płomieniami postaci bojowców i mieszkańców getta w różnym wieku wyłania się z zachodniej ściany pomnika niemal
trójwymiarowo. Interpretatorzy tej rzeźbiarskiej grupy, a wśród
nich Batia Doner, ponownie wskazują na francuskie źródła
inspiracji Rapoporta. Układ kompozycji Walka miałby mieć
wzór w jednym z reliefów paryskiego Łuku Triumfalnego
(1833) – odwołującej się do wydarzeń rewolucji francuskiej płaskorzeźbie Françoisa Rude’a Wymarsz ochotników
1792 roku, znanej jako Marsylianka, inspirowanej z kolei ikonicznym obrazem Eugène’a Delacroix Wolność wiodąca lud na
barykady (1830). Postać kobiety, której Rapoport nadał w Walce
twarz swojej żony Simy, nawiązuje do dzieł obu wymienionych
twórców francuskiego romantyzmu. Każda z kobiet została
wyniesiona ponad grupę wojowników, o ile jednak dwie ikony
rewolucji francuskiej przede wszystkim wiodą swój lud do boju,
o tyle żydowska bojowniczka getta tyleż walczy, co chroni nowe
życie, osłaniając dziecko przed płomieniami.
W żadnej swojej wypowiedzi Rapoport nie przyporządkował ukazanych przez siebie postaci konkretnym
bohaterom walk w warszawskim getcie. Dlatego wizerunku
przedstawionego w centrum kompozycji dowódcy bojowców nie można postrzegać jako pośmiertnego portretu
Mordechaja Anielewicza, choć nie można takich odniesień
całkowicie wykluczyć. Skoro Rapoport uważał powstanie
w getcie za „kontynuację wielkich wojennych tradycji”, to
centralna postać Walki powinna przywoływać także takich
żydowskich bohaterów, jak Szymon bar Kochba czy Juda
Machabeusz. Sylwetka mężczyzny trzymającego w dłoni
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granat została poddana wyraźnej heroizacji i monumentalizacji. Jednak i to nie wystarcza, by uznać pomnik Rapoporta
za przykład rzeźby socrealistycznej, jak napisała niedawno
Dorota Jarecka („Wysokie Obcasy”, 10 października 2012).
Przeczy temu już choćby charakter reliefu wschodniej ściany
pomnika, zatytułowanego Pochód na zagładę. Jak wiadomo,
realizm socjalistyczny, także w wydaniu polskich Żydów, wykluczał tematy martyrologiczne, a już na pewno taką martyrologię, którą pozbawiono jakiegokolwiek elementu heroicznego.
Tymczasem archaizowana kompozycja Rapoporta to bardzo
spójny w formie, figuralny tren, którego wydźwięk nie pozostawia
uczestnikom marszu żadnej nadziei. Najczęściej wskazywane
inspiracje tej kompozycji to obraz Samuela Hirszenberga Golus
[Wygnanie] oraz narracyjne reliefy rzymskiego Łuku Tytusa,
ukazujące triumfalny pochód Rzymian z łupami zagrabionymi
ze świątyni jerozolimskiej w 70 roku n.e. oraz przypominające
o wygnaniu Żydów, które wówczas nastąpiło. O ile postaci
ukazane w Walce wyraźnie występują przed lico muru, o tyle
deportowane wraz z dziećmi matki oraz starcy, a wśród nich
rabin ze zwojem Pięcioksięgu, ujęci w płaskim reliefie, zdają
się wtapiać w tło, jakby byli poddani rzeźbiarskiej anihilacji.
Zbyt wiele jest w pracy Rapoporta odwołań do religii
i tradycji, by osadzić ją w stylistyce i poetyce narzucanej przez
prawodawców realizmu socjalistycznego, wykluczającego
wątki religijne. Każdy z dwóch brązowych świeczników flankujących pomnik od strony zachodniej składa się z centralnie
umieszczonej menory oraz podtrzymujących je antytetycznie
sylwetek lwów. Lwy Judy (z którego rodu wywodziła się
królewska dynastia Dawida) i siedmioramienny kandelabr
ze Świątyni to wizualne symbole judaizmu, choć oczywiście
należy dodać, że zostały one zaadaptowane do retoryki syjonistycznej i oficjalnej ikonosfery Jerozolimy i Państwa Izrael.
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Pomnik jako fakt społeczny
W społecznej świadomości Pomnik Bohaterów Getta miał
ewokować tyle znaczeń, ile było interpretacji powstania
w warszawskim getcie. Wraz z podjęciem decyzji o postawieniu pomnika według koncepcji Natana Rapoporta
i w opracowaniu architektonicznym Leona Marka Suzina
w Polsce i za granicą rozpoczęła się zakrojona na szeroką
skalę zbiórka pieniędzy i towarzysząca jej akcja propagandowa. Odzew był symptomatyczny. Kilkakrotnie więcej niż

samych Polaków. Właściwie wokół wszystkich uroczystości
rocznicowych w pierwszych latach powojennych, ale także
i później, toczyły się spory czy przynajmniej dyskusje
ideologiczno-polityczno-historyczne o przywództwo, o prawo
pierwszeństwa w czczeniu bohaterów i ofiar, o interpretację
niedawnych wydarzeń.
Wobec istniejącego wciąż jeszcze w środowisku polskich
Żydów pluralizmu syjoniści – słowami bojowniczki getta białostockiego, Chajki Grossman – czcząc poległych, przysięgali

na Pomnik Bohaterów Getta polscy Żydzi w kraju zebrali
na Haganę – żydowskie wojsko w Palestynie. Właśnie do
Hagany porównywał powstańców z Żydowskiej Organizacji
Bojowej przewodniczący CKŻP Adolf Berman. Kierowana przez niego organizacja pragnęła legitymizować swe
działania w oczach Zachodu, jednak na przykład syjoniści
z Argentyny wyrażali sceptycyzm wobec pomysłu zbierania funduszy, twierdząc, że Polacy i tak zniszczą pomnik.
Z kolei rząd Stanów Zjednoczonych odmówił delegatom
CKŻP prawa pobytu i prowadzenia zbiórki w swoim kraju.
Należy przy tym pamiętać, że akcja propagandowa,
kwesta na pomnik, a następnie jego odsłonięcie 19 kwietnia
1948 roku, tak jak kolejne tuż powojenne obchody rocznic
powstania w getcie, odbywały się w okresie wyznaczonym
przez dwa wydarzenia: pogrom kielecki oraz proklamację
niepodległości Państwa Izrael, poprzedzoną adekwatną
rezolucją ONZ. Wydarzenia w Kielcach spowodowały nie
tylko największą falę powojennej emigracji Żydów z Polski,
ale też wzrost na świecie deficytu zaufania zarówno do
władz polskich, w których prym wiedli komuniści, jak i do

„strzec jak oka w głowie zdobytej wolności i demokracji w Polsce oraz żydowskiej narodowej samodzielności w Palestynie”.
W podobnym duchu własne dzieło komentował Rapoport,
twierdząc, że „ten pomnik walczącej młodzieży jest tak samo
pomnikiem bohaterów getta, jak walczącej Palestyny. [...]
Powinien on nam przypominać, że musimy być tak zespoleni, jak granit i brąz złączone w jedno” („Mosty”, 24 kwietnia
1948). Pomysł sprowadzenia ze Szwecji i użycia do Pomnika
Bohaterów Getta kamienia przeznaczonego wcześniej na
hitlerowski pomnik wyszedł ponoć od działaczy Bundu.
Pomnik przez lata był miejscem symbolicznych pożegnań. Tu w 1950 roku, tuż przed wyjazdem do Izraela, składali wieńce po likwidacji swej organizacji i całego
żydowskiego pluralizmu syjoniści z Ha-szomer Ha-cair,
a wśród nich Awiwa Blum, córka Abraszy Bluma, jednego
z bohaterskich powstańców getta. Tu, w atmosferze przepełnionej hipokryzją czasów późnego Gomułki, znieruchomieli
w bojowym zrywie powstańcy spoglądali z pomnika na
znakomitą aktorkę Idę Kamińską, która oddawała im cześć
wraz z kolegami z Teatru Żydowskiego niedługo przed swoim
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bezpowrotnym wyjazdem z Polski. Działo się to w kwietniu
1968 roku podczas uroczystości z okazji ćwierćwiecza
powstania w getcie, zorganizowanych przez… ZBOWiD,
czyli współautorów marcowej nagonki na polskich Żydów
i żydowskich Polaków.
Państwo Izrael swoiście „zawłaszczyło” monument, gdy
w 1967 roku zdecydowano o odlewie i instalacji jego repliki
w Yad Vashem w Jerozolimie. Decyzja zapadła w obliczu
nieprzychylnego wobec Izraela stanowiska rządu PRL w czasie
wojny sześciodniowej. Rosły wówczas obawy przed całkowitą
likwidacją życia żydowskiego w Polsce, a co za tym idzie –
wielce prawdopodobnym wyrugowaniem żydowskiej historii
i martyrologii z polskiej pamięci. Ostatecznie oba reliefy zostały
udostępnione w Yad Vashem między 1975 a 1977 rokiem.
Zamontowane w ceglanym Murze Pamięci, symbolizującym
mur warszawskiego getta, w bezpośrednim sąsiedztwie,
ukazują swe oblicza równocześnie. Kompozycja Pochód na
zagładę, odmiennie od warszawskiego pierwowzoru, została
wykonana z brązu, a nie z kamienia.
W 1983 roku pomnik był świadkiem zdecydowanego spolaryzowania stanowisk między polskim rządem, który półtora
roku wcześniej wprowadził stan wojenny, a opozycją. Jej przedstawiciele zbojkotowali oficjalne, zorganizowane na dużą skalę
obchody czterdziestej rocznicy wybuchu powstania w getcie,
aranżując własną uroczystość. Marek Edelman uzasadniał
swoje stanowisko słowami: „Obchodzenie naszej rocznicy tutaj, gdzie nad całym życiem społecznym ciąży dziś poniżenie
i zniewolenie, gdzie doszczętnie zafałszowano słowa i gesty,
jest sprzeniewierzaniem się naszej walce […] Nie będę w tym
uczestniczył”. Zorganizowane pięć lat później przez opozycję
obchody rocznicowe miały większy zasięg niż uroczystości
oficjalne. Otwarto wówczas Szlak Pamięci, łączący odsłonięty
właśnie Pomnik Umschlagplatz projektu Hanny Szmalenberg
i Władysława Klamerusa z Pomnikiem Bohaterów Getta.
Zobowiązujące sąsiedztwo
Nowy kontekst przestrzenny i symboliczny dla pomnika ustanawia otwierane właśnie Muzeum Historii Żydów Polskich.
W Galerii „Powojnie” przygotowywanej na otwarcie muzealnej
Wystawy Głównej Pomnik Bohaterów Getta – jako kontrapunkt
scenograficzny – stanowi jedną z kluczowych osi narracyjnych.
Opowieść o historii jego powstania i okolicznościach jego
odsłonięcia jest osadzona w kontekście kwestii ważkich dla
powojennych losów polskich Żydów: zostać czy wyjechać;
uznać pomnik za zaczyn nowego życia żydowskiego w Polsce
i szukać dla siebie miejsca w ówczesnym, coraz bardziej
zdominowanym przez komunistów życiu żydowskim czy
raczej znajdować nadzieję w jego syjonistycznej interpretacji i zakończeniu żydowskich tułaczek w Państwie Izrael,
proklamowanym zaledwie miesiąc po odsłonięciu pomnika…
Pomnik od niedawna przegląda się w fasadzie budynku
muzealnego, zrealizowanego według zwycięskiego projektu
Rainera Mahlamäkiego i Ilmariego Lahdelmy z Finlandii.
Prostopadłościenna bryła muzeum, rozcięta nieregularną
szczeliną oszklonego holu zdaje się trafnie korespondować
z dziełem Rapoporta i Suzina. Fasadę każdego obiektu
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dynamizuje kompozycja obramowana regularnym wielościanem. W przypadku pomnika jest nim brązowa grupa
walczących bojowców. Z kolei ściana krzywoliniowa we
wnętrzu muzealnego holu, dostrzegalna zza szklanej tafli
tuż po zbliżeniu się do wejścia, symbolizuje już tylko „walkę
form”, poszukiwanie ładu przestrzennego. Celnie ujął to przewodniczący jury konkursowego, Bohdan Paczowski: „Zwarty
plan budynku sprawia, że wpisuje się on w przestrzeń parku
nie tnąc jej na osobne części i określając równocześnie
w jasny sposób relację z Pomnikiem. Do kwadratowego
planu Muzeum przylega identyczny kwadrat placu, stanowiącego przyszłą podstawę Pomnika, a co więcej, pomiędzy
samym budynkiem Muzeum, a Pomnikiem powstaje jeszcze
innego rodzaju powinowactwo. Obraz obu oparty jest na
zasadzie racjonalnej, geometrycznej oprawy zamykającej
w sobie żywy, dynamiczny kształt. W prostopadłościanie
Pomnika mieści się rzeźbiarska grupa postaci, a w prostej
bryle Muzeum, jej dramatyczne rozdarcie. Powstaje w ten
sposób między nimi przestrzeń nieustającego dialogu”.
Misję nowej placówki określa się nie przez przypadek
słowami „muzeum życia”. Bez wątpienia odciąży ono kwartał
wyznaczony dziś ulicami Zamenhoffa, Karmelicką, Anielewicza
i Lewartowskiego od martyrologicznego balastu. Dowodzą tego
dysputy zainicjowane wraz z otwarciem muzeum, dotyczące
między innymi upamiętnienia polskich Sprawiedliwych. Wydaje
się, że Pomnik Bohaterów Getta może odpocząć, nie tracąc
nic ze swych walorów. Ma mu w tym pomóc muzeum, którego
działalność powinna sprostać niepowtarzalnej przestrzeni
wykreowanej przez Finów. Ich projekt, by przywołać raz jeszcze interpretację Paczowskiego, „wyrażając z mocą dramat
dziejów zawarty w treści Muzeum, czyni to z powściągliwością
i umiarem, uzyskując tym samym trwałe napięcie wewnętrzne,
które zadecydowało chyba w dużej mierze o jego sukcesie.
Oparty na kwadracie, prosty w swojej geometrii plan, rozdarty
jest na dwie części przestrzenią o bogatych, organicznych
kształtach, przypominającą przestrzenie olbrzymich grot i przenikającą budynek na wskroś, od fasady wejściowej od strony
Pomnika, do fasady przeciwnej, szeroko otwartej w stronę
parku. To wnętrze, rozjaśnione spływającym z góry światłem
i budzące silne emocje, jest poetyckim sercem budynku,
łączącym ze sobą wszystkie jego kondygnacje i wszystkie
części programu. Dla autora projektu abstrakcyjna forma
rozdarcia symbolizuje rozstąpienie się wód i przejście Żydów
przez Morze Czerwone, wyrażając równocześnie przejście
wspólnoty żydowskiej przez jej złożoną i tragiczną historię.
Geometria rozumu zderza się tu z kształtem wyrażającym
dynamikę i irracjonalność bezwzględnego biegu historii”.
Artur Tanikowski – koordynator galerii Po wojnie
w tworzonej przez Stowarzyszenie ŻIH Wystawie Głównej
Muzeum Historii Żydów Polskich. Laureat nagrody im. Ks.
Szczęsnego Dettloffa, przyznawanej przez Zarząd Główny
Stowarzyszenia Historyków Sztuki, a także Sybilli – nagrody
Ministra Kultury i Sztuki za najważniejsze wydarzenie muzealne
roku. Redaktor "Aspiracji" i "Art & Buisness". Opublikował
książki autorskie, m.in. Eugeniusz Żak (2003) oraz Malarze
żydowscy w Polsce (2006-2007).

118

Źródła i wybrana bibliografia
>> M
 ateriały narracji historycznej Galerii „Powojnie” Wystawy Głównej Muzeum Historii Żydów Polskich,
przygotowane przez Helenę Datner i Stanisława Krajewskiego
>> A
 rchiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma
>> A
 rchiwum Niny Wolmark
>> J ames E. Young, The Biography of a Memorial Icon: Nathan Rapoport’s Warsaw Ghetto Monument,
in: Idem, The Texture of Memory: Holocaust Memorials and Meaning, New Haven and London 1993.
>> B
 atia Donner, Nathan Rapoport – A Monument to the Heroes of Warsaw Ghetto: Context and Iconographic
aspects, maszynopis zamówiony przez zespół Wystawy Głównej MHŻP.
>> B
 ohdan Paczowski, A torn interior. A commentary by Bohdan Paczowski, chairman of the jury of the
international competition for the building of the Museum of the History of Polish Jews (Rozdarta przestrzeń
dziejów. Komentarz Bohdana Paczowskiego, przewodniczącego jury międzynarodowego konkursu na budynek
Muzeum Historii Żydów Polskich), "Museum of the History of Polish Jews' Newsletter", Summer 2005, s. 3-9.
>> R
 enata Piątkowska, „Żywa pamięć”. Pomnik Bohaterów Getta Natana Rapoporta, [w:] Rzeźba w architekturze,
red. Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Bartłomiej Gutowski, Warszawa 2008, s. 69-84.
>> R
 enata Kobylarz, Walka o pamięć. Polityczne aspekty obchodów rocznicy powstania w getcie warszawskim
1944–1989, Warszawa 2009.

Ilustracje
>> s . 113: Natan Rapoport, Tenisistka (Tenis), ok. 1935, rzeźba zaprezentowana na przedolimpijskiej wystawie
„Sport w sztuce” wiosną 1936 r.; fot. z katalogu wystawy.
>> s . 114: Natan Rapoport w swej paryskiej pracowni, ok. 1947-1948, repro. z folderu towarzyszącego obchodom
rocznicowym, wyd. przez CKŻP, Dział Dokumentacji Fotograficznej ŻIH.
>> s . 115: Widok wschodniej elewacji Pomnika Bohaterów Getta z kompozycją Pochód na zagładę, repro.
„Architektura”, 1948 nr 67 (8/9).
>> s . s. 116: Członkowie delegacji amerykańskiej pomagają kierowcy autobusu, 1948, Dział Dokumentacji
Fotograficznej ŻIH.

