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Jednokładne figury Eksterminacji. „Pożydowskie” doświadczenie Zagłady: Jerzy Ficowski – 

Władysław Strzemiński 

 

Narracje pozagładowe, obejmujące problematykę granicy reprezentacji, różnicy 

przedstawienia, postpamięci drugiego i trzeciego pokolenia, a także roli ofiary i świadka 

Wydarzeń, stanowią obecnie jedną z istotnych przemian w obrębie literackiego dyskursu 

Zagłady. W kulturowych reprezentacjach oraz wielokrotnych praktykach upamiętniania 

funkcjonuje on (dyskurs literacki) jako współobecny w obszarach historiografii, socjologii 

oraz sztuki. Dążenie do intersemiotycznej i międzytekstowej interpretacji, w której podmiot 

i zdarzenie opisywane są za pomocą terminów pochodzących z różnych dziedzin 

(tj. ramowanie zdarzenia/fotografika, zakazane mimesis/historia, kadrowanie sceniczne/teatr, 

czy istnienie poza kostiumem/teatr), staje się szczególnie widoczne w ostatnich badaniach 

z zakresu teatru (G. Niziołek, Polski teatr Zagłady), biograficzności sztuk wizualnych (Alina 

Szapocznikow, Andrzej Wróblewski) czy transpoetyce miejsc traconych (J. Roszak, Słyszysz 

Synagoga. Wychodząc spod poznańskiej synagogi przy Wronieckiej), gdzie funkcjonuje 

dynamiczny „podmiot z przeszłości”. Wśród powyższych tematów przekształcenie tytułowej 

kategorii – „pożydowskie” poprzez reinterpretację gestu poetyckiego Jerzego Ficowskiego 

i obrazowości Władysława Strzemińskiego oraz poddanie ich rekonfiguracji ujawnia formy 

zaangażowanej pograniczności. 

Pożydowskie jako kategoria pośrednio naznaczona, pojawiła się po raz pierwszy 

w tekstach prawnych i ustawach z okresu II wojny światowej, w których pierwotnie 

funkcjonowała jako „mienie żydowskie”. Kategoria ta była jednak poddawana wielokrotnym 

przekształceniom semantycznym, ideowym i tematycznym. Po II wojnie światowej na 

podobieństwo własności poniemieckiej, został utworzony drugi termin „mienie 

pożydowskie”, funkcjonujący we współczesnej literaturze jako pojęcie potoczne. Za jego 

pomocą określano to, co widoczne, materialne oraz możliwe do  ponownego wykorzystania – 

stosy „rzeczy pożydowskich”: meble, kołdry, garnitury, obrazy, łyżki, talerze, biżuteria, 

fotografie, pamiątki rodzinne. Wskazanie zbiorowości (przez używanie liczby mnogiej) za 
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pomocą powyższej kategorii, było aktem odebrania jednostkowości, usunięcia imienia 

i pozbawienia podmiotowości. 

  Poetycka twórczość Jerzego Ficowskiego, autora Odczytania popiołów, Ptaka poza 

ptakiem, Amuletów i definicji, Inicjału oraz Grypsu, a także wizualność piśmienna 

Władysława Strzemińskiego przedstawiona w Teorii widzenia i powojennym cyklu Moim 

przyjaciołom Żydom, stanowią artystyczną rekonstrukcję kategorii „pożydowskie”. Twórcy  

rozszerzają kategorię przedmiotów pożydowskich, znacząc je odpowiednio poprzez ranę 

i przebarwienie popiołem oraz przez rysę i powidok, o rzeczy poludzkie. Poprzez to wyraźne 

przekształcenie znaczenia, artyści wskazują na wciąż niemą tragiczną historię, podejmują 

próbę prze-pisania i prze-malowania przeciw jednostajnej narracji. Wspólne widzenie po-

słowie i po-obrazie wynika między innymi: z podobnej estetyki cielesnej, wyrażonej 

w ostrych czasownikach somatycznych: przerywać, odrywać, wyrywać, nacinać, a także 

z retoryki czasu przedłużonego – obecnego zarówno w wierszach dziejowych i obrazach 

powidokowych.   

Poezja Jerzego Ficowskiego, wielokształtna i najbardziej pojemna, jest opisem 

i przeżyciem „pożydowskiego”, w hebrajskich strofach, żydowskim studium przedmiotu, 

a przede wszystkim pokątności. Jej rozumienie Ficowski przedstawia w kilku konceptach 

i sensach: mówi o niej w znaczeniu miejsca, odtwarzając echo losu żydowskiego w pustej 

przestrzeni (oddaje to również działalność sejneńskiego, pogranicznego ośrodka), przywraca 

rozumienie pokątnego istnienia, które najpełniej oddaje hebrajskie określenie Enoszijut 

(„człowieczeństwo”), a także wprowadza wschodnią miarę czasu, w której pokątne staje się 

oksymoroniczną pełnią. Najbardziej rozpoznawalnymi utworami Ficowskiego, w których 

widoczne są wszystkie omówione wyżej procesy poetyckie, są Pożydowskie oraz Puste 

miejsca po. W nich autor realizuje poetykę głośnego oznajmienia, zespoloną 

z „doświadczeniem granicznym”. Ficowski, znawca entomologii, wprowadza kategorię 

pokątności również do licznych wierszy animalnych (np. Czekanie na sen psa, Praptak – 

strach na wrony), które w aspekcie pozagładowego opisu oraz pamięci stają się podwójnym 

sygnałem: z jednej strony świadczą o dojrzałej poetyce Ficowskiego, z drugiej natomiast 

wskazują na możliwość odczytania jego twórczości w perspektywie współczesnych praktyk 

interpretacyjnych oraz najnowszych metodologii, między innymi w kontekście animal 

studies.  

W twórczości Władysława Strzemińskiego pograniczna reprezentacja, ujawnia się 

w sposób szczególny w widzialnej asymetrii oraz możliwym przekładzie obrazu na tekst. 



3 

 

Artysta, tworząc cykl Moim przyjaciołom Żydom, połączył poznanie teorii widzenia 

z granicznym doświadczeniem sensualnym. Jego cykl obrazów, fragmenty kolażu, 

fotograficzny obrys oraz ingerencja rysunkowa, wpisują się w symbolikę „wydarzenia 

przekształcającego”. Władysław Strzemiński, wybierając przedstawienie cykliczne, wykracza 

poza tradycyjne rozumienie obrazu/przedstawienia (ictus), które zakłada, że widzenie 

zachodzi momentalnie. Malarz odtwarza „pożydowskie” z przeczucia przyszłego odbiorcy, 

wskazując jednak na trzy różnice, pomiędzy którymi zdarza się pokątność: 1) widzenie nie 

jest tożsame z rozumieniem, 2) proces widzenia polega na tekstowym, a nie tylko 

emocjonalnym towarzyszeniu, 3) pełnia przedstawienia wiąże się z pokazaniem pustki. Stąd 

w pracach Władysława Strzemińskiego kategoria „pożydowskie” nie pojawia się w sposób 

bezpośredni (np. w tytułach prac lub wystaw, czy opisach krytycznych), jednakże analiza  

prozatorskich prób autora wskazuje na poszukiwanie przez niego artystycznych możliwości 

reperspektywy. Dzieła Strzemińskiego, zarówno bliskie-powojenne, jak i te oddalone od 

Czasu, mimo istniejącej klasyfikacji sztuk historycznych, są również realizacją poetycką. 

Świadczą o tym rozbudowana narracja, ujęta w tytułach dzieł, posługiwanie się środkami 

lirycznymi (upodmiotowienie), a także graniczna świadomość artysty, która wyraża się 

w nowatorskich szkicach unistycznych.  

W przypadku literackich interpretacji i obszarów artystycznych istotne pozostają 

również gesty przekroczenia. Jerzy Ficowski i Władysław Strzemiński dokonują ich na kilku 

poziomach. Wśród nich znajdują się między innymi: tworzenie fragmentaryczne według 

zasady non finito (dzieła nieukończone), pograniczna ars poetica (kontynuacja i bunt), a także 

przekształcenie tradycyjnych wzorów opisu i reprezentacji. W pozagładowych odczytaniach 

metafory ludzkiego losu, przedstawiane przez obu artystów, pozostają jednak widmowe, 

skrajnie nieobecne, gdzie dochodzi do zatarcia imiennych śladów. Ponowna interpretacja, 

wskazująca na niejednoznaczną poetykę i obrazowanie, jest jedyną przestrzenią, w której 

teksty te mogą zaistnieć, w całej swej osobności, złożoności i niedokończeniu.  

Doświadczenie „pożydowskie” wpisuje się w nurt literackich i artystycznych 

reprezentacji, w których odtwarzanie pamięci, historii i traumy wymaga zmiany 

dotychczasowego stanu badań nad fragmentem dyskursu Zagłady. Z jednej strony dominuje 

potrzeba jednostajnego tekstu, powtarzanie schematów, dopuszczanie istniejącej stylistyki 

Zagłady, zaś z drugiej pojawia się potrzeba wielości rozpoznań, polegających na 

przywróceniu pojedynczej, imiennej opowieści. Usytuowanie tekstów w kontekście 

biograficznym, inspiruje do kolejnych rozważań na pograniczu literatury (zwłaszcza poezji 
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ukrytej) i sztuki wizualnej, nie prowadząc jednak do powstania zakończonej reinterpretacji. 

Podwójna twórczość artystów, opisywana poprzez metafory geograficzne, wpisuje się 

wyraźnie we wschodnią działalność Bramy Grodzkiej oraz działającego tam Teatru NN, 

podejmujących próby rekonstrukcji pamięci za pomocą realizacji artystycznych.  

Kategoria „pożydowskie” wpisuje się w ramy przekształconego „nakazu pamiętania”, 

które za Didi-Hubermanem można określić poprzez formułę „obrazów mimo wszystko”. 

Wzajemność twórcza Jerzego Ficowskiego i Władysława Strzemińskiego, choć pochodząca 

z różnych granic czasowych (1952, 2006), zdaje się wpisywać, w charakterystyczny 

w ostatnich latach, nurt poezji pogranicznej i odzyskiwanej: Piotra Matywieckiego, Elżbiety 

Szemplińskiej, czy Juliana Kornhausera. By zobaczyć, co kryje się pod materialną warstwą 

pożydowską, nie wystarczy powtórzenie znaczeń, potrzebne są pojedyncze imiona, 

odkrywane jako historie pograniczne, czytane od lewej do prawej strony.    


