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Wprowadzenie 

 

Zimą roku 1942, czyli dwa i pół roku po inwazji Trzeciej Rzeszy na Polskę oraz 

półtora roku od wyodrębnienia w Warszawie zamkniętej dzielnicy żydowskiej, nad ulicą 

Chłodną zbudowano drewniany most dla pieszych. Było to rozwiązanie innowacyjne, 

niepopularne w czasach, kiedy ruch kołowy nie był na tyle intensywny. Konieczność 

zbudowania nadziemnego przejścia wynikała bezpośrednio z wprowadzenia w życie 

dekretów okupanta dotyczących podziału miasta i ograniczenia praw jego mieszkańców. 

Było to przedsięwzięcie kosztowne, jednakże nie obciążało samych decydentów – 

finansowaniem i realizacją budowy obarczono Judenrat, na którego czele stał Adam 

Czerniakow. Most nad Chłodną jest doskonale rozpoznawalnym – ikonicznym – obrazem 

getta warszawskiego, mimo iż służył on mieszkańcom getta jedynie od stycznia do sierpnia 

1942 roku, czyli zaledwie przez kilka miesięcy w niemal trzyipółletniej historii dzielnicy 

zamkniętej.  

Niniejsza praca magisterska poświęcona będzie w całości właśnie mostowi  i jego 

najbliższemu otoczeniu. Do napisania studium przypadku skłoniła mnie popularność 

tematu „kładki nad Chłodną”, który powraca nie tylko na zdjęciach i w pamiętnikach 

pisanych w czasie Zagłady  ale i we współczesnych kontekstach. Zgodnie z powszechnymi 

trendami upamiętnień Holokaustu wcześniejsza narracja skupiała się na losach ludzi: na 

ich bohaterstwie, męczeństwie, tragicznej śmierci oraz heroicznych walkach. Most jest 

pierwszym przypadkiem, kiedy to w centrum dyskursu znajduje się przedmiot 

codziennego użytku. Czy jest to cechą post-pamięci, by szukać nowych, nieprzetartych 

ścieżek w opowiadaniu i przepracowywaniu XX-wiecznej traumy? 

Wart uwagi jest fakt, że mimo tego, że w pamięci zbiorowej most funkcjonuje jako 

istotny komponent gettowej rzeczywistości – czasem nawet określany „najważniejszym 

symbolem getta” - nie jest on dostatecznie zbadany, nie doczekał się jeszcze 

monograficznego opracowania i należytej problematyzacji. Opracowanie takie uważam za 



 7 

 

potrzebne, gdyż tylko przyglądając się detalom można w pełni zrozumieć złożoność 

procesów składających się na fakt historyczny jaki nazywamy Zagładą Żydów. Dzięki 

badaniu pozornie niewiele znaczącego elementu okupacyjnej infrastruktury możemy 

dostrzec istotne zagadnienia z innej perspektywy, co w mojej pracy postaram się 

przedstawić.  

W pierwszym rozdziale („Most zapisany”) przyjrzę się relacjom i dziennikom 

pisanym „tam i wtedy”, przez mieszkańców getta, którzy wspominają swoje 

doświadczenie, które dotyczy głównie patrzenia na most a nie korzystania z niego. 

Głównym źródłem  stały się dla mnie pamiętniki Adama Czerniakowa, Emanuela 

Ringelbluma, Mary Berg, zbiory Oneg Szabat oraz wspomnienia Henryka Makowera, 

spisane w podwarszawskiej Miłośnie niedługo po opuszczeniu getta. Zastanowię się nad 

reprezentatywnością tych tekstów w kwestii spojrzenia na most, ale i nad specyfiką 

dokumentów ocalałych z getta w ogóle. Nie zachowały się szczegółowe zapisy opisujące 

budowę mostu, współcześnie brakuje informacji dotyczących jego materialności w ogóle. 

Czy był wykonany z jasnego czy ciemnego drewna, czy deski skrzypiały gdy przechodziły 

po nich tysiące ludzkich stóp, czy uginały się? Skąd konkretnie wzięto budulec, jak w 

czasach ograniczonej mobilności (zwłaszcza dotyczącej Żydów) udało się zorganizować 

transport? Tych informacji brakuje. Nie brakuje zaś opowieści i wspomnień pełnych 

literackich porównań i interpretacji – co ciekawe, są ich pełne zarówno zapiski z getta 

pisane „tam i wtedy”, jak i współczesne opracowania. Za nieodzowne uważam też 

przywołanie perspektywy niemieckiej i polskiej, jako że miejsce, w którym nadziemne 

przejście stanęło miało charakter granicy między stroną „aryjską” a dzielnicą żydowską i 

było pilnie strzeżone przez żandarmerię. 

Uważam też, że warto przyjrzeć się licznym zachowanym fotografiom, planuję 

zatem poświęcić im rozdział drugi („Most w fotografiach”). Fotografie stanowią ciekawy 

materiał badawczy, są poza tym w przypadku Zagłady źródłem informacji, którego nie 

można bagatelizować, traktując jedynie jako ilustrację. Most znalazł się na wielu 

zdjęciach, zarówno oficjalnej Kampanii Propagandowej, jak na zdjęciach fotoamatorów. 
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Wynika to nie tylko z faktu jego atrakcyjności wizualnej ale i z prostej przyczyny, że 

znajdował się w miejscu ogólnodostępnym, widzialnym zewsząd, a nie schowanym za 

murem, w głębi getta, do którego bez specjalnej przepustki ani Polacy ani Niemcy nie 

mieli pozwolenia wchodzić. Przez badaczy bywa określony najczęściej fotografowanym 

obiektem okupacyjnej Warszawy1. Zdjęcia, które będę omawiać, pochodzą z archiwów 

fotograficznych Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz Muzeum Powstania 

Warszawskiego. Problematyzacji poddałam zarówno zdjęcia często reprodukowane i 

doskonale rozpoznawalne, jak i te, które nie cieszą się popularnością. 

 Rozdział trzeci („Most upamiętniony”) przybliży czytelnikowi charakterystykę 

współczesnego Muranowa i Woli czyli „miejsca-po-gettcie” oraz znajdujących się na jego 

terenie upamiętnień związanych z historią getta. Rozdział ten traktować będzie także w 

dużej mierze o strategiach upamiętniania historii Zagłady Żydów warszawskich w 

przestrzeni współczesnej stolicy, ze szczególnym uwzględnieniem upamiętnień mostu. 

Współczesne projekty odwołujące się do tego tematu używają zamiast określenia most 

terminu „kładka”, co poddam refleksji, jednak konsekwentnie będę pozostawać przy 

nomenklaturze stosowanej „tam i wtedy”. Postaram się omówić wszystkie istniejące i już 

nieistniejące instalacje artystyczne i pomniki nie pomijając przy tym filmów fabularnych , 

które także współtworzą pamięć zbiorową.  

 

 

 

1. MOST ZAPISANY 

1.1 Getto warszawskie  

                                                           
1
 Por. Igor Piotrowski, Chłodna. Wielkość i zapomnienie warszawskiej ulicy w  świetle literatury pięknej, 

wspomnień i fotografii , Warszawa 2006. 
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Żydowska dzielnica mieszkaniowa, zwana przez okupanta Seuchensperrgebet 

(obszar zagrożony epidemią) została utworzona pod koniec pierwszego roku okupacji 

Warszawy. Na mocy zarządzenia szefa dystryktu Ludwiga Fischera dnia 12 października 

1940, w święto Jom Kippur,  ogłoszono przez megafony konieczność przesiedleń ludności 

warszawskiej. Prezes Rady Żydowskiej, Adam Czerniaków, z bólem, skomentował to w 

swoim dzienniku następującymi słowami : „Oświadczono (…), że w imię ludzkości, na 

zarządzenie gubernatora, generał-gubernatora, z polecenia wyższego tworzy się getto. 

Doręczono mi plan niemieckiej dzielnicy i oddzielnie plan ghetta”2.  Dla wielu 

zamieszkujących Warszawę Żydów zatrważające pogłoski stały się rzeczywistością, 

rozpoczął się długi okres przesiedleń, niepewności, terroru antyżydowskich dekretów. 

Jacek Leociak w swoim wyczerpującym dziele napisanym wraz z Barbarą Engelking Getto. 

Przewodnik po nieistniejącym mieście określa okupacyjną Warszawę mianem „przestrzeni 

dekretowanej”. „Jest to arbitralna, nie licząca się z zastanymi realiami, narzucona 

przemocą i egzekwowana pod groźbą najsurowszych represji forma organizacji przestrzeni 

miejskiej, która ma odzwierciedlać nowy «ład» okupacyjny”3 - pisze badacz.  

Obowiązek noszenia opasek z gwiazdą Dawida, wprowadzenie godziny policyjnej,  

następnie powołanie całkowicie podległego okupantom Judenratu i  żydowskiej policji a 

wreszcie odizolowanie dzielnicy żydowskiej od reszty miasta pozwoliły władzom 

okupanta skutecznie kontrolować życie Żydów warszawskich na wszystkich poziomach.  

Granice getta zmieniały się często, jednak Seuchensperrgebet, mimo planów przeniesienia 

go na warszawską Pragę, później na Wolę lub Grochów, pozostawał mniej więcej w tej 

samej, północno-zachodniej części miasta, gdzie przed wojną  mieszkało najwięcej 

warszawskich Żydów. Getto było szczelne, liczne bramy wjazdowe przypominały 

przejścia graniczne – obstawione były uzbrojonymi żandarmami, by je minąć potrzebne 

były specjalne pozwolenia, często też istniała konieczność wręczenia łapówki. Za 

nielegalne przejście przez mur groziła kara śmierci. Trudno o bardziej obrazowe 

                                                           
2
 Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego, red. Marian Fuks, Warszawa, 1983, s 157. 

3
 Barbara Engelking, Jacek Leociak, Getto. Przewodnik po nieistniejącym mieście, Warszawa 2001, s 69. 
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przedstawienie znaczenia strony żydowskiej i „aryjskiej” dla przeciętnego mieszkańca 

getta. W swoich wspomnieniach Symcha Binem Motyl ujął doświadczenie życia w 

podzielonej przestrzeni następująco: 

 Pamiętam jak przejeżdżałem przez  ulice aryjskiej Warszawy, odczytywałem z trwogą w 

sercu i «duszą na ramieniu» czerwone plakaty obwieszczające karę śmierci dla Żydów, 

napotkanych po  aryjskiej stronie. (…) Mimo to wracało się do getta jak do więzienia, oddychałem 

jednak z ulgą, kiedy znów byłem poza niebezpieczeństwem czyhającym co krok. Nerwy odprężały 

się4. 

 Na skutek decyzji o pozostawieniu ulicy Chłodnej po stronie „aryjskiej”, czego 

powodem było jej istotne znaczenie w komunikacji miasta, getto zostało podzielone na 

dwie nierówne części. Było to Małe Getto na południe od ulicy Chłodnej i Duże Getto w 

północnej części miasta5.  Oddzielająca te dwie części ulica Chłodna stała się szczególnym 

miejscem, zwłaszcza w punkcie skrzyżowania z ulicą Żelazną. Tę niezwykłą sytuację 

komunikacyjną opisuje bardzo wielu autorów, wiemy więc, że wyglądała następująco:  w 

miejsce muru przy tymże skrzyżowaniu zainstalowano metalowe otwierane bramy, które 

obracając się umożliwiały przejazd tramwajom, rikszom i pieszym albo ulicą Chłodną albo 

Żelazną, pozostającą w całości w obrębie getta. Dlatego też decyzja o budowie 

drewnianego mostu mającego odciążyć wewnątrzgettową komunikację ulicą Żelazną 

została przyjęta z entuzjazmem. Judenrat, jak w przypadku muru getta, został obciążony 

kosztami i obowiązkiem zorganizowania siły roboczej. Jak podkreśla Henryk Makower, 

warszawski lekarz, autor pamiętnika, koszt budowy takiego mostu był znaczący: 

                                                           
4
 Symcha Binem Motyl, Do moich ewentualnych czytelników. Wspomnienia z czasu wojny, Warszawa 2011, s 91. 

5
 Granice getta zmieniały się często, w momencie swojej największej rozpiętości biegły ulicami : Wielką, Bagno, 

pl. Grzybowski, Rynkową, Zimną, Elektoralną, pl. Bankowy, Tłomackie (obecnie al. „Solidarności”), Przejazd, 
Ogród Krasińskich, Freta, Sapieżyńską, Konwiktorską, Stawki, Okopową, Towarową, Srebrną i Złotą. Z getta 
wyłączono m.in. Sądy Grodzkie na Lesznie, obszar tzw. enklawy ewangelickiej ze Szpitalem Ewangelickim oraz 
magazyny browaru Haberbusch i Schiele przy ulicy Ceglanej i oczywiście ulicy Chłodnej. Żródło: Mapa Getto 
warszawskie. Granice przed wielką akcją likwidacyjną, opracowanie kartograficzne Paweł E. Weszpiński [w:] 
Barbara Engelking, Jacek Leociak: Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście. Warszawa, 2013, 
bez paginacji. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_T%C5%82omackie_w_Warszawie
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I znów Rada Żydowska wydała grube dziesiątki tysięcy złotych, aby skonstruować most. 

Zostało to wykonane w bardzo krótkim czasie i już na jesieni 1941 r. stanął piękny, masywny most 

drewniany, wysokości 2 pięter, szeroki i wygodny, w samym sercu Warszawy.6   

 

1.2 Skrzyżowanie Ulic Chłodnej i Żelaznej przed powstaniem mostu 

Zarysowałam już pokrótce jak wyglądała sytuacja przestrzenna skrzyżowania ulic 

Chłodnej i Żelaznej od zamknięcia getta 26 XI 1940, uważam jednak, że to szczególne 

miejsce zasługuje na więcej uwagi. Wielu diarystów i pamiętnikarzy, którzy znaleźli się w 

gettcie określają je jako jedno z najniebezpieczniejszych. W swoim pamiętniku, muzyk  

Władysław Szpilman wspomina skrzyżowane następującymi słowami: 

Gdy szedłem Żelazną, już z daleka widziałem tłum ludzi na rogu Chłodnej. Spieszący się w 

interesach przestępowali nerwowo z nogi na nogę, w oczekiwaniu na litość żandarma, w którego 

gestii leżała decyzja, czy tłum na żelaznej był już wystarczająco gęsty by otworzyć przejście. (…) 

Niemieccy wartownicy nudzili się na swoich posterunkach i próbowali, jak mogli, czymś się zająć. 

Jedną z ich najbardziej ulubionych rozrywek były tańce. Z pobliskich uliczek przyganiano 

muzykantów – ulicznych zespołów wraz z rozprzestrzenianiem się nędzy przybywało – następnie 

wybierano z grupy czekających ludzi co zabawniejszych i rozkazywano im tańczyć walca7. 

Wszyscy przechodnie byli zmuszeni kłaniać się i zdejmować czapki na widok 

niemieckich żandarmów, niedostosowanie się do tej zasady było srodze karane. 

Ringelblum nazywał to miejsce po prostu „piekłem”8. Inną formą znęcania się nad 

przechodniami była gimnastyka. W jednym z niepodpisanych świadectw znajdującym się 

w Archiwum Ringelbluma znajdujemy taki opis: 

                                                           
6
 Henryk Makower, Pamiętnik z getta warszawskiego 1940 – 1943, Warszawa 1987, s 175. 

7
 Władysław Szpilman, Pianista, Kraków 2001, s 52. Scenę tę ze znakomitą precyzją i wiernością tekstowi 

Szpilmana zekranizował w 2002 roku Roman Polański w filmie Pianista. 

8
 Emanuel Ringelblum, dz.cyt., s 201. 
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Na niektórych wylotach jednak, w szczególności na wylocie Żelazna – Chłodna odbywały 

się naprawdę koszmarne sceny. Przede wszystkim  żandarmi niemieccy żądali od przechodzących 

Żydów kłaniania się, przetrzymywali Żydów, którym kazali się gimnastykować z cegłami w ręku, 

wdrapywać się na mury, kłaść do błota9.  

Obraz gimnastyki z cegłami utrwala Ringelblum w swojej kronice, a pod datą 20 

listopada pyta: „Jaki jest sens gimnastykowania się z cegłami na Chłodnej?”10 i opisuje 

praktykę żandarmów, którzy mieli w zwyczaju zatrzymanym Żydom wręczać dwie cegły 

o nierównej wadze, których  ciężar  sprawiał, że wykonujący przysiad człowiek 

przewracał się.  

Znajdująca się w pobliżu skrzyżowania Nordwache (Straż Północna) była miejscem 

pracy jednego z żandarmów niemieckich, który ze względu na swój wyjątkowy sadyzm  

nazywany był Frankensztajnem. Inną genezę tego przydomka wyjaśnia Ringelblum 

pisząc, że żandarm „otrzymał to przezwisko z uwagi na swe podobieństwo do małpiej 

twarzy Frankensteina z filmu”11. Spotkać go można było przy obrotowych bramach choć 

również  w okolicach ulic Krochmalnej i Grzybowskiej12.  „Frankensztajn” był postacią 

rozpoznawalną, wspomina go także jeden ze współpracowników Oneg Szabat poświęcając 

jego sylwetce część swojego raportu, w którym pisze: „Żandarm, przezwiskiem 

«Frankensztajn», zdobył już sobie krwawą sławę w dzielnicy żydowskiej”13 i dalej 

wymienia okrutne praktyki tego człowieka.  Skrzyżowanie było więc granicą, gdzie 

                                                           
9
 ARG I 485, RING I/361.  w tomie: Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, tom 5: 

Getto warszawskie i życie codzienne, opracowanie Katarzyna Person, Warszawa 2011,  s 18. 

10
 Emanuel Ringelblum, dz. cyt., s 202. 

11
 Emanuel Ringelblum, dz. cyt., s 385. 

12
 Wspomina o nim także Mary Berg: „Na tym (…) posterunku zwykle stoi żandarm nazywany Frankensztajnem 

ze względu na jego nieustanne okrucieństwo. Najwyraźniej żołnierz ten nie może spać spokojnie, jeśli nie zaliczy 

na swoje konto kilku ofiar w ciągu dnia: jest prawdziwym sadystą. Kiedy widzę go z daleka, wstrząsa mną 

dreszcz”, Mary Berg, Dziennik z getta warszawskiego, Warszawa 1983, s. 14. 

13
 ARG I 520 (I/289) w tomie : Archiwum Ringelblima. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, tom 5: Getto 

warszawskie i życie codzienne, dz. cyt., s 86. 



 13 

 

dotkliwie można było odczuć bliskość i władzę Niemców, gdzie interesy mieszkańców 

getta zależały bezpośrednio od kaprysu żandarmów pracujących w znajdującej się w 

budynku przy Chłodnej 25 Nordwache. Powstawało wiele innych przejść, które 

pozwalały uniknąć budzącego grozę miejsca, wszystkie  były jednak dość szybko 

rozpoznawane i przez Niemców zamurowywane. 

  To skrzyżowanie było również granicą między Warszawą „aryjską” a gettem. 

Często otwierane bramy przejazdowe stawały się dogodną drogą dla małych szmuglerów. 

Korzystając z chwili nieuwagi dzieci wybiegały na Chłodną i gnały w stronę Hal 

Mirowskich, by kupić – o wiele tanie niż w getcie – warzywa, chleb, cukier14. Ludzie 

posiadający przepustki korzystali z innych bram granicznych – ci, którzy liczyli na łut 

szczęścia szli przez sądy grodzkie na Lesznie lub właśnie przez „piekło”. Stanisław Adler, 

pracownik policji żydowskiej, wprost określa bramy skrzyżowania mianem bestii15. 

Ulica Chłodna stanowiła także granicę między małym  i dużym gettem, czyli 

między dwiema częściami dzielnicy żydowskiej które różniły się od siebie. Małe getto, 

którego główną ulicą była Sienna, nazywana ulicą wychrztów (osób pochodzenia 

żydowskiego, które zmieniły wyznanie na chrześcijańskie), zamieszkiwali ludzie 

zamożniejsi, wykształceni, przeważnie z  zasymilowanych rodzin żydowskich. Ta część 

Warszawy, śródmieście w okolicach Twardej, Grzybowskiej i Siennej, przed wojną była 

elegancką, inteligencką dzielnicą, znajdowały się tu domy Ludwika Hirszfelda, Adama 

Czerniakowa, rodziny Mary Berg. Ringelblum pisał o kościele na placu Grzybowskim, że 

powstał właśnie dla zamożnych, zasymilowanych Żydów. Duże Getto zostało utworzone 

tam, gdzie przed wojną było największe zagęszczenie ludności żydowskiej, głównie 

biednych rzemieślników. Po zamknięciu granic getta „żydowska dzielnica mieszkaniowa” 

musiała pomieścić 1/5 ludności Warszawy. Obrazy przeludnienia, chorób i głodu znamy 

                                                           
14

 Por. Emanuel Ringelblum, dz. cyt. 

15
 Stanisław Adler, In the Warsaw ghetto, Jerozolima, 1982, s. 115.  
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głównie ze zdjęć robionych na terenie Dużego Getta. Henryk Makower ujął to bardzo 

obrazowo spisując swoje wspomnienia w ukryciu w roku 1944, już po likwidacji getta: 

 Ulice getta znają swe hierarchie : Sienna – to Aleje Ujazdowskie, kilka drzew dodaje 

uroku, ładne domy, czysto. Grzybowska – to pl.Teatralny, centrala władz, Leszno – to 

Marszałkowska z jej ruchem, handlem i gwarem. Reszta ulic nie zezwala na porównanie. 

Wołyńska i Stawki – to Wołyńska i Stawki. Tu słońce cofa się przerażone. Widzi ludzi jak widma, 

widzi dzieci podobne do mar16. 

Ten cytat jest bardzo znaczący, wynika zeń, że ulice dużego getta są miejscem 

nieprzedstawialnym, nieposiadającym ekwiwalentu, przerażającym. Małe getto to jeszcze 

namiastka prawdziwego miasta. Duże getto zamieszkują już tylko żywe trupy, ludzie 

widma. Być może Makower miał tu na myśli ich wygląd zewnętrzny, a może w ten sposób 

ujął bliskość Zagłady, wiedział przecież w chwili pisania, jak potoczą się losy 

mieszkańców Stawki i Wołyńskiej. Los bogatszych Żydów nie był w równym stopniu 

przesądzony. 

Sama Chłodna przynależała swoim charakterem i atmosferą raczej do małego getta, 

zamieszkiwali ją ludzie znani i zamożni, między innymi Mary Berg, która w Dzienniku  

wymienia swoich sąsiadów : 

Niedaleko naszego domu znajduje się Kapitol getta. Na Chłodnej 20 mieszka prezydent 

Czerniakow, pułkownik Szeryński – szef żydowskiej policji i wysocy urzędnicy rozmaitych 

żydowskich instytucji. (…) Przewodniczący Biura Zaopatrzenia, Gepner, a także komisarze policji 

Lejkin i Czerwiński też mieszkają na Chłodnej. Komisarz Lejkin zajmuje mieszkanie w naszym 

domu, przeprowadzili się na Chłodną również Marysia Ajzensztadt – «słowik getta» - i właściciel 

kawiarni Hirszfeld. Ludzie zamożni, posiadający środki na przekupienie urzędników z biura 

mieszkaniowego, dostali najlepsze mieszkania na ulicy, na której stoi przecież wiele dużych 

                                                           
16

 Henryk Makower, dz. cyt., s 107. 
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nowoczesnych domów. Chłodna jest w ogóle uważana za «arystokratyczną» ulicę getta, tak jak na 

początku Sienna17. 

Na Chłodnej mieszkał także, po przeprowadzce z ulicy Wolskiej, słynny pedagog  

Janusz Korczak (Henryk Goldszmit), Benjamin Zabłudowski – członek Judenratu, chirurg 

Brandwajn, pochodzący z dobrze sytuowanej rodziny młody Antoni Marianowicz 

(Kazimierz Berman) mieszkający w tym samym domu przy Chłodnej 39 z Alfredem 

Nossigiem, literatem i działaczem politycznym. Wyliczenie tych osobistości jest o tyle 

istotne, że oddaje atmosferę ulicy Chłodnej. To głównie jej mieszkańcy staną się 

obserwatorami i komentatorami mostu, odpowiedzialnymi za utrwalenie jego obrazu w 

gettowych zapisach.  

 

1.3 Most 

„Zatrzymał mnie Probst i kazał puszczać publiczność na most.”18 

Dzięki temu zapisowi z dziennika Adama Czerniakowa, prezesa warszawskiego 

Judenratu, znamy dokładny dzień i godzinę otwarcia mostu nad ulicą Chłodną. Jak 

wynika z wcześniejszych zapisów, most otwarto w celu  upłynnienia ruchu pieszego przez 

Chłodną, ale i z powodu nasilającego się sadyzmu żandarmów niemieckich. Znęcanie się 

nad Żydami było źle widziane przez zwierzchnictwo żandarmerii, ale nie było karane.  

Przyjrzyjmy się słowom Henryka Makowera: 

Niemcy postanowili więc – idąc śladem Łodzi – obdarzyć getto mostem, który przyjmie 

falę pieszych, zamiast dotychczasowego wąskiego przesmyku. I znów Rada Żydowska wydała 

grube dziesiątki tysięcy złotych, aby skonstruować most. Zostało to wykonane w bardzo krótkim 

                                                           
17

 Mary Berg, dz. cyt.,, s. 138. 

18
 Adama Czerniakowa .., dz. cyt.,   s 243. 
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czasie  i już na jesieni stanął piękny, masywny most drewniany wysokości 2 pięter, szeroki i 

wygodny, w samym sercu Warszawy19.  

Jak zaznaczył Makower, budowa mostu w getcie warszawskim nie była pomysłem 

bezprecedensowym – wcześniej w kilku gettach wybudowano takie nadziemne przejścia 

aby usprawnić komunikację „aryjczyków”. Inna znana „kładka” mieściła się w Łodzi nad 

ulicą Zgierska, w samej Warszawie było kilka innych takich przejść. Na rysunku z 1941 

roku ( Rys. 1), autorstwa artystki Estery Lurie z kowieńskiego getta możemy przyjrzeć się 

drewnianej konstrukcji mostu zbudowanego na rok przed mostem warszawskim. 

Zastosowane na Litwie 

rozwiązanie jest identyczne 

do tego, jakie znamy z 

warszawskiego skrzyżowania. 

Makower poświęcił  

mostowi niewielki rozdział w 

Pamiętniku z getta 

warszawskiego.  Praktycznie 

to jedyny opis mostu 

wyrażający w bezpośredni 

sposób pozytywne odczucia 

związane z budowlą. 

Makower podkreśla, że most był kosztowny i ze szczególną emfazą pisze o nim 

jako udogodnieniu  komunikacyjnym, zwłaszcza w okresie likwidacji Małego Getta. Dalej 

w tekście nazywa most dosłownie „przyjacielem”20, choć można w jego tonie wyczuć nutę 

ironii. To przyjaciel, który ułatwia codzienne życie, ale nie jest to prawdziwe życie, a 

wyreżyserowany przez okupantów scenariusz zagłady.  

                                                           
19

 Henryk Makower, dz. cyt., s 175. 

20
 Henryk Makower, dz. cyt., s.175. 

Rysunek 1 : Drewniany most w getcie kowieńskim, Estera Lurie, 

1941 r. 

 



 17 

 

Inny autor, współpracownik Oneg Szabat, decyduje się zobrazować grozę i 

wynaturzenie miejskiej tkanki poprzez przywołanie  mostu:  

Nim zanalizujemy dokładnie i wyczerpująco całą treść życia ulicy, nasamprzód obejrzymy 

sobie ulicę od zewnątrz. Popatrzmy sobie na nią okiem widza, który spał od 1.IX.1939 do dnia 

dzisiejszego i odbył wędrówkę po Małym i Wielkim Gettcie. (…) Idzie z Leszna na Przejazd i 

widzi ulicę przepołowioną i odciętą.  (…) wybiera się następnie na Grzybowską i przechodzi 

mostkiem zawieszonym nad ulicą. Fantastyczne!21. 

Pojawienie się nowego elementu miasta budzi więc ambiwalentne uczucia – z 

jednej strony jest podziwiany jako znaczące osiągnięcie techniki, usprawnienie 

komunikacyjne chroniące Żydów przed Frankensztajnem i podobnymi mu sadystami. 

Takie rozwiązanie w pierwszej połowie XX wieku nie było popularne, ruch kołowy nie 

był jeszcze tak natężony, nie było konieczności regulować pieszego ruchu. Nie podlega 

dyskusji fakt, że Trzecia Rzesza była krajem rozwiniętym gospodarczo i technologicznie, 

mieszkańcy Warszawy mieli tego świadomość.  Jednak jako twór okupanta most jest 

komentowany jako anomalia,  całkowicie zbędna i budząca grozę. Dla niektórych – 

groteskową. Przecież powstał nie jako odpowiedź na realne problemy ludności miejskiej, a 

w skutek utworzenia getta – tym samym stał się kolejnym narzędziem opresji. 

 

1.4 Spojrzenia z mostu 

Niewiele mamy relacji, opisujących korzystanie z mostu. Cytowany przez Igora 

Piotrowskiego Józef Kirman, pisarz tworzący w języku jidysz, postrzega przechodzenie 

mostem jako upokorzenie, jego spojrzenie z mostu nie pada na „tamtą stronę”, a w 

kierunku obserwujących most żandarmów, przyglądającym się przechodniom jak 

małpom22.  

                                                           
21

 Stanisław Różycki [?], Ulica. Wygląd i życie społeczne ulicy w getcie warszawskim w tomie: Archiwum 
Ringelbluma. Getto warszawskie, dz.cyt., s 49-50. 

22
Por. Igor Piotrowski, dz. cyt, s 47. 
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Najciekawsze są opisy, w których pamiętnikarze, między innymi Stefan Gombiński 

wysoko postawiony funkcjonariusz żydowskiej policji, opisują perspektywę, jaka roztacza 

się z wysokości drugiego piętra, zwłaszcza w kierunku wschodnim, gdzie zabudowa była 

mniej zagęszczona. Gombiński  sam z mostu nie korzysta – a przynajmniej nie opisuje 

tego - niemniej jednak w swoich wspomnieniach opowiada o widoku z mostu:   

 Tysiące głów zwieszonych na chwilę podnosi się, przelotnym muśnięciem oka pozdrawia 

panoramę Chłodnej i Wolskiej, Hale i Ogród Saski, drapacz chmur na pl. Napoleona, basztę 

Cedegrenu na Zielnej, krzyże kościołów i linię dalekiej Wisły. Rzucają okiem i z westchnieniem 

opada głowa. To most ghetta – Ponte dei Sospiri, Most Westchnień23.  

Trudno wyczuć, na ile ironiczne jest przywołanie weneckiego Ponte di Sospiri – 

przyrównanie getta do więzienia jest często spotykane zarówno wśród diarystów jak i 

autorów opracowań naukowych. Jednak zważywszy na poważny ton całego opracowania 

Wspomnienia policjanta z warszawskiego getta można zaryzykować stwierdzenie, że 

Gombiński celowo odnosi się do utrwalonego w kulturze obrazu mostu skazańców, aby w 

ten sposób wywołać efekt grozy i podkreślić przepaść między skazańcami weneckimi, 

osądzonymi przez prawomocny sąd, a niewinnymi Żydami, zniewolonymi ustawami 

norymberskimi. Metafora implikuje też, że mieszkańcy getta zostaną wkrótce straceni. 

Niewiele było w getcie miejsc, gdzie bliskość „aryjskiej” Warszawy była tak 

uderzająca, gdzie z łatwością można było zobaczyć, jak wygląda życie za murami i – co 

najbardziej dotkliwe – przekonać się, że po drugiej stronie wygląda ono zupełnie inaczej, 

„normalnie”. Zazwyczaj mieszkańcy getta mogli spojrzeć na zakazaną stronę muru przez 

okna – choć Niemcy, wytyczając granice getta, starali się zminimalizować liczbę 

budynków z oknami wychodzącymi na stronę „aryjską”.  Istniejące okna kazano 

zamurowywać, podobnie jak bramy podwórek wychodzących na „aryjskie” ulice. „Poeta 

                                                           
23

 Stanisław Gombiński, Wspomnienia policjanta z warszawskiego getta, Warszawa 2010, s 55. W tym miejscu 
warto wspomnieć, że przystawanie i rozglądanie się na moście było przez niemieckich strażników zakazywane, 
o czym w swoim dziele przypomina Henryk Makower nazywając spojrzenie z mostu na  „aryjską” Warszawę 
„drobną przyjemnością”, na którą nie pozwala służba porządkowa : „Policjanci na moście grzecznie, ale 
stanowczo proszą, aby się nie gapić i przechodzić dalej”( Henryk Makower, dz. cyt, s 175). 
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getta”, Władysław Szlengel, dobrze zobrazował ambiwalentne uczucia towarzyszące 

spojrzeniu na Warszawę w swoim wierszu Okno na tamtą stronę : 

Mam okno na tamtą stronę,   

bezczelne żydowskie okno 

na piękny park Krasińskiego,   

gdzie liście jesienne mokną...  (…) 

                A mnie w oknie stanąć nie wolno 

               (bardzo słuszny to przepis) 

                żydowskie robaki … krety … 

               powinni i muszą być ślepi (…) 

               Wracam i myślę, że źle jest 

               mieć okno na tamtą stronę …24 

 

Gorzka przyjemność płynąca z łapczywego przyglądania się normalnie 

funkcjonującemu miastu, roślinności25, ulicom, które niegdyś były dostępne mieszkańcom 

getta wydaje się być kolejną formą represji okupanta. Żyd uwięziony w getcie sam 

przyznaje, że wolałby nie wiedzieć, że jego los jest odosobniony. Poczucie solidarności, 

jakie obudziło się między Polakami i Żydami, wraz z wrześniowym odpieraniem ataku na 

froncie wschodnim26 całkowicie zniknęło wraz z pojawieniem się muru w 1940 roku. 

Nieliczni uwięzieni w getcie mogli liczyć na kontakt ze swoimi „aryjskimi” znajomymi27, 

                                                           
24

 Władysław Szlengel, Wiersze, które czytałem umarłym, pod red. Ireny Maciejewskiej, Warszawa 1977. s 59. 

25
 Zwłaszcza zazdrośnie i z tęsknotą wypatrywali mieszkańcy getta zieleni, na terenie getta nie znalazł się żaden 

park, Antoni Marianowicz nazywa je „kamiennym pandemonium”, por. Antoni Marianowicz, dz. cyt. s.79. 

26
 Pisze o tym między innymi Motyl, por. Symcha Binem Motyl, dz. cyt. 

27
 Poczucie odrębności polskiego i żydowskiego losu doskonale oddają inne wiersze Władysława Szlengla. 

Warto wspomnieć wiersz Telefon opowiadający  o niemożności kontaktu po dwóch stronach muru, po pierwsze 
z przyczyn technicznych ale i z braku dobrej woli. Bohater wiersza siada przy telefonie i konstatuje, że nie ma 
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większość spotkała się z całkowitą izolacją od poprzedniego życia.  Rolę wspomnianego 

„okna na tamtą stronę” dla tłumów ludzi stanowił między innymi drewniany most, który 

badacze historii getta nazywają „najbardziej charakterystycznym przestrzennym 

stygmatem getta”28 lub bardziej dosadnie „najgorszą torturą psychologiczną”29. 

 

1.5 Spojrzenia na most  

1.5.1 Żydowskie 

Adam Czerniaków o moście wypowiada się w swoim dzienniku przy kilku 

okazjach, zawsze z perspektywy obserwatora, nigdy użytkownika. Interesujący jest zapis z 

dnia 11 stycznia 1942 roku: 

Na Chłodnej budują drewnany most dla pieszych. Od kilku dni mrozy, tym dotkliwsze, że 

nie ma ludność futer. Niunia nosi palto Jasia. Wszystko zaziębione. Na Chłodnej budują drewniany 

most dla pieszych z ghetta30. 

Podwójna wzmianka o zaawansowanej budowie mostu pieszego zapewne wynika z 

nieuwagi. Czerniaków mógł też czuć się źle w związku ze wspomnianym przeziębieniem. 

Jednak ważne jest to, że poświęcał mostowi dużo uwagi – co zrozumiałe, jako prezes 

Judenratu był też częściowo odpowiedzialny za jego budowę. Najbardziej znaczący jest 

lakoniczny tekst zapisany pod datą 26 stycznia 1942 roku, zaraz pod zapisem o otwarciu 

mostu. Czerniaków pisze: „Prosiłem by wprowadzono cła dla publiczności”31. Trudno o 

                                                                                                                                                                                     
się do kogo odezwać : „Rozeszły się nasze drogi / przyjaźni ugrzęzły w toni / i teraz, no proszę – nie mam / 
nawet do kogo zadzwonić”, por. Władysław Szlengel, dz. cyt. 

28
 Jacek Leociak, Doświadczenia graniczne. Studia o dwudziestowiecznych formach reprezentacji, 

Warszawa 2009, s 100. 

29
 Igor Piotrowski, dz. cyt, s 39. 

30
  Adama Czerniakowa dziennik z getta warszawskiego, dz. cyt, s 240. 

31
 Adama Czerniakowa dziennik z getta warszawskiego, dz.cyt., s. 240. Warto wspomnieć, że opłat jednak nie 

wprowadzono. 
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bardziej wyrazisty dowód na to, że lepiej sytuowani mieszkańcy getta nie byli 

dostatecznie współczujący dla biedoty – pomysł wprowadzenia opłaty za przemieszczanie 

się po getcie dla kilkuset tysięcy wysiedlonych, głodnych i chorych ludzi imających się 

wszelkich prac by zarobić jakiekolwiek pieniądze to wyraz braku solidarności.  O takim 

właśnie rozwarstwieniu wspomina Emanuel Ringelblum w  swojej kronice, dzieląc getto 

na trzy części: arystokratyczną Chłodną i Elektoralną, Sienną dla „mechesów” czyli 

wychrztów oraz całą resztę, zamieszkiwaną przez, jak to ironicznie napisał, „parchy”32. 

Bolał go brak solidarności między mieszkańcami getta, z obrzydzeniem pisał o 

wystawnym przyjęciach zorganizowanych w „Białym Domu”, czyli w mieszkaniu 

Czerniakowa.  

Cytowani przeze mnie autorzy pamiętników wspominający o moście, z jednym 

wyjątkiem Kirmana, należeli do polskojęzycznej elity żydostwa warszawskiego. Były to 

osoby wykształcone, żyjące dostatnio przed wojną a w trakcie okupacji wykazujące się 

zaradnością. Gdyby  żyli w konieczności codziennego biegania z Małego do Dużego Getta 

z pewnością nie mieliby czasu na refleksję nad symboliką mostu.  A ten przywilej spotkał 

właśnie mieszkańców ulicy Chłodnej, obserwujących  ruch na moście, tak jak Mary Berg, 

która spędzała letnie popołudnia na „plaży” na dachu swojej kamienicy przy Chłodnej 

2033. Varsavianista Artur Nadolski sceptycznie odnosi się do świadectw z getta 

opowiadających o moście i do ich jednostronnej, powierzchownej interpretacji. W swojej 

książce Pani Chłodna pisze: 

 O ile biegnące kładką tysiące osób nie miało ani czasu, ani ochoty, ani siły, by zastanawiać 

się nad istotą kładki i jej literacko-filozoficznym znaczeniem, o tyle mieszkańcy Chłodnej w 

kamienicach pod numerem 20, 22, 24, tj. elita żydowska mogła sobie na to pozwolić. Z wyższych 

pięter kamienic i tarasów, za opłatą, można było popatrzeć na panoramę Warszawy, na ludzkie 

                                                           
32

 Por. Emanuel Ringelblum, dz. cyt. 

33
 Por. Mary Berg, dz. cyt, s. 159. 
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mrowie tupiące butami po drewnianych deskach kładki, na małe figurki niemieckich żandarmów, 

porozkoszować się iluzją wolności i lepszego życia wyższych sfer34. 

Pojawia się tutaj ważna kwestia.  Tłumy, które korzystały z mostu codziennie 

przemieszczając się pomiędzy dwiema częściami dzielnicy żydowskiej nie pozostawiły po 

sobie świadectw, nie mają niemal żadnej reprezentacji w tekstach ocalałych pamiętników 

i dokumentów. Brakuje świadectw sprowadzonych do getta Żydów Niemieckich, „Żydów 

–Cyganów” jak nazywa ich Ringelblum, osób niepiśmiennych, przyjezdnych, chorych. 

Czy oni równie poetycko o z erudycją opisaliby konstrukcję ze skrzyżowania Chłodnej i 

Żelaznej mianem „drabiny Jakubowej” lub „Ponte di Sospiri”? Punkt widzenia setek 

tysięcy mieszkańców warszawskiego getta – i ofiar Zagłady w ogóle - na zawsze 

pozostanie domeną domysłów, nadreprezentowane są świadectwa uprzywilejowanych.   

 Nasze spojrzenie na getto zawsze będzie tożsame z doświadczeniem osoby 

funkcjonującej na tyle dobrze, by móc pozostawić po sobie relację w postaci pamiętnika 

lub spisanych po wojnie wspomnień.  Głos, który przetrwał, to głos tych, którzy mogli z 

mostu nie korzystać lub omijać go, na przykład poruszając się rikszą35. Jest to głos tych, z 

którymi jako odbiorcy jesteśmy w stanie się zidentyfikować: osoby polskojęzyczne, 

zamożne, zaradne. Niedostateczna jest reprezentacja głosu ludzi, którzy znaleźli się  w 

najgorszym położeniu, cierpiących głód, umierających na ulicy, nieznających języka 

polskiego – a to oni stanowili większość gettowej społeczności. 

 

1.4.2 Polskie 

We wspomnieniach Polaków skrzyżowanie ulic Żelaznej z Chłodną  pojawia się 

nieporównywalnie rzadziej, najczęstszym kontekstem jest szmugiel oraz udzielanie 

                                                           
34

 Artur Nadolski, dz. cyt, str 216. 

35
 Jak pisze Henryk Makower, była to popularna praktyka osób zamożnych: „Rikszarze zrobili przy tej okazji 

interes, przewozili bowiem ludzi pod mostem za 30 gr od główki. Muszę przyznać, że rzadko korzystałem z tego 
niewątpliwego udogodnienia. Ciągłe wydawanie 30 gr przy częstych przejściach pomiędzy obydwoma gettami 
było dla mnie zbyt kosztowne”, dz. cyt, s. 175. 
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pomocy Żydom. Jak już wspomniałam, była to jedna z najpopularniejszych dróg 

przedostawania się do getta oraz wychodzenia z niego, z racji na swój szczególny 

charakter ulicy eksterytorialnej. Z tego też powodu utworzono przy niej liczne meliny, w 

których wyprowadzeni z getta Żydzi czekali na swoje nowe dokumenty. Punkty takie 

znajdowały się między innymi przy Chłodnej 6  w mieszkaniu Tadeusza Bednarczyka oraz 

w kinie „Kometa”, pod numerem 49.  

 Nadolski przytacza fragment wspomnień Marii Wisłowskiej, która opisuje system 

przekazywania paczek do getta poprzez wyrzucanie ich z okien pędzącego Chłodną 

tramwaju. Miejscem tego procederu musiało być skrzyżowanie, jako że trudno byłoby 

sobie wyobrazić sytuację, w której pasażerowie tramwaju przerzucają wspominane worki 

z kartoflami, paczki żywnościowe i warzywa przez mur. Wisłowska wspomina o 

„drutach”  za które padają dary – zapewne ma na myśli to właśnie osławione gettowe 

skrzyżowanie36.  

„Scylla i Charybda” 37, jako punkt styku między przestrzenią gettową i „aryjską” 

pojawia się częściej w świadectwach autorów polskich, sam most nie pojawia się niemal 

wcale. Bednarczyk wspomina o nim jedynie jako o „charakterystycznym obrazku 

architektury getta”38. Z czego mogłoby to wynikać? Zrozumiałym jest, że nie ma 

świadectw opowiadających o korzystaniu z przejścia nad ulicą. Ale skoro o moście 

Makower pisze, że jest „urbanistyczną raną”39 Warszawy – zamieszkanej w głównej 

mierze przez Polaków – czemu boli ona tylko mieszkańców dzielnicy żydowskiej?  

W pierwszej kolejności  należy uzmysłowić sobie, na ile Niemcy odnieśli sukces w 

odizolowaniu od siebie „aryjczyków” i „niearyjczyków”. Jednym z narzędzi ich 

                                                           
36

  Stanisław Adler, dz. cyt.,  s. 210. 

37
 Por. Stanisław Adler, dz. cyt, s. 115.  

38
 Tadeusz Bednarczyk, Życie codzienne warszawskiego getta, Warszawa 1995, s.51.  

39
 Por. Henryk Makower,  dz. cyt. 
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propagandy był dziennik „Nowy Kurier Warszawski”40 – zwany przez Polaków 

„gadzinówką”, wydawany po polsku przez okres okupacji, uzurpujący sobie rolę 

kontynuacji „Kuriera Warszawskiego”, przedwojennego tytułu, z którym Polacy byli 

oswojeni. W „Nowym Kurierze Warszawskim”, wydawanym na terenie całego 

Generalnego Gubernatorstwa z redakcją w Krakowie, tematem wiodącym były wieści z 

frontu – przeważnie sukcesy Rzeszy, na kolejnych stronach natomiast dominują reklamy i 

ogłoszenia41. W dziale „Kronika warszawska” ukazują się sensacyjne wiadomości 

dotyczące przestępstw (często z udziałem Żydów). Wzmianki o getcie nie pojawiają się 

wcale – jedynym kontekstem są ucieczki z getta, kończące się rozstrzelaniem łamiących 

prawo i przypominaniem o sankcjach grożących za udzielanie Żydom pomocy42. W lutym 

1942 roku nie pojawia się ani jedna fotografia mostu, brakuje też jakiejkolwiek wzmianki 

na ten temat. Nie dziwi to jednak zważywszy na fakt, że „gadzinówka” wydawana była 

przez cały okres wielkiej akcji likwidacyjnej, o której ani słowem nie wspomniano na jej  

łamach. Warszawa w „Nowym Kurierze” to spokojne, prowincjonalne miasteczko, 

cieszące się z aneksji do Rzeszy, ochoczo wysyłające swoich mieszkańców do pracy, 

korzystające z szerokiej oferty kulturalnej rewii i teatrów, cieszące się z „odżydzenia 

handlu”43 i walczące z zarazą żydowskich przestępców opuszczających wyznaczoną im 

dzielnicę.  Nie wszyscy ulegali tej propagandzie - nie można jednak zignorować jej 

znaczącego wpływu.  

                                                           
40

 Por. „Nowy Kurier Warszawski”, roczniki 1941 – 1942.  

41
 Uderzająca jest liczba anonsów zapraszających do rewii i kabaretów, ogłoszenia o treści „Pękniesz ze śmiechu 

na nowej rewii niebieskiego motyla!”, „Jarmark  śmiechu, udział bierze 40 osób” powtarzają się niemalże w 
każdym numerze. Jest to odzwierciedleniem faktu, że polityka kulturalna okupanta nie kontrolowała wystąpień 
w kawiarniach i kabaretach, ta forma rozrywki była popularna, wykonawcami byli znani muzycy tacy jak 
Mieczysław Fogg,  przyzwolenie na nią było z propagandowego punktu widzenia istotną decyzją, zaskarbiającą 
sobie, o ile to w ogóle było możliwe, przychylność warszawian. Por. Tomasz Szarota, Okupowanej Warszawy 
dzień powszedni,  Warszawa 2010, s.269 – 301. 

42
 Por. 8 żydów skazano na śmierć za samowolne opuszczenie dzielnicy żydowskiej, „Nowy Kurier Warszawski”, 

styczeń 1942. 

43
 Por. Ośrodek drobnego kupiectwa. Rozwój Hal Mirowskich po odżydzeniu handlu., „Nowy Kurier 

Warszawski”, październik 1941.  
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Codzienność ogółu Polaków obracała się wokół ich własnego losu, nie byli w pełni 

świadomi, jak faktycznie wygląda rzeczywistość za murem. Można mniemać, że most był 

jedynym miejscem, gdzie „aryjczykom” „groziło” zetknięcie się z odseparowanymi dzięki 

gettu Żydami – brakuje jednak takich świadectw. 

 

1.4.3 Niemieckie 

Niemieckie spojrzenie na getto utożsamiam z przekazem nazistowskiej propagandy, 

jako że nie znamy żadnych prywatnych świadectw opowiadających o życiu w getcie z 

perspektywy niemieckiej. Przebywający w Warszawie Niemcy, jako wojskowi na służbie 

stanowili specyficzną grupę o ujednoliconym światopoglądzie. W getcie Niemców nie 

było wcale – utrzymywaniem porządku zajmowała się policja żydowska, funkcjonariusze 

niemieccy pełnili wyłącznie rolę żandarmów i wartowników przy bramach do getta 

między innymi na skrzyżowaniu Chłodnej i Żelaznej. Wartownicy wypełniali swoje 

obowiązki, przepuszczali ludzi przez bramę, nadzorowali ruch.  

Interesująca jest wzmianka na ten temat autorstwa Czerniakowa: 

Auerswald nie miał czasu na przyjęcie mnie. Był w getcie i oglądał ruch z mostu44. 

Auerswald, pełniący funkcję komisarza getta warszawskiego, do którego 

obowiązków należało pośredniczenie w komunikacji między Judenratem (zwłaszcza jego 

prezesem) a Fischerem, „oglądał ruch z mostu”, przyglądał się ludziom wchodzącym i 

schodzącym z mostu. O czym mógłby rozmyślać – to pozostaje w sferze domysłów, warto 

jednak zaryzykować kilka tez. Być może był dumny z pracy firmy „Schmied i 

Muentzerman”45, której w tak niedługim czasie (zaledwie kilku miesięcy  i to w ciężkich, 

zimowych warunkach pogodowych) udało się z sukcesem usprawnić komunikację pieszą. 

Przytoczony cytat Czerniakowa pochodzi z 3 lutego, most otwarty był zaledwie od 
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 Adama Czerniakowa pamiętnik z getta warszawskiego, dz. cyt, s. 249. 

45
 Por. Igor Piotrowski, dz. cyt , s. 47. 
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tygodnia, nic dziwnego więc, że komisarz chciał przyjrzeć się mu osobiście. 

Prawdopodobnie poglądy Auerswalda nie odbiegały dalece od tych, zamieszczonych w 

czytanej przez niego prasie. Przykład może stanowić „Warschauer Zeitung”46  z dnia 17 

lutego 1942, która o moście pisała w następujący sposób: 

Niczym nowym nie jest wiadomość, że warszawscy żydzi wykorzystywali każdą okazję do 

robienia swoich «geszeftów» poza obszarem getta. Dlatego właśnie powstała potrzeba oddzielenia 

dzielnic zamieszkałych przez Niemców i narodowość polską od żydowskiej. Granica ta ochrania 

przede wszystkim Polaków przed niezdrowym wpływem, jaki wytwarza żydowska zaraza. Podział 

ten jest kontynuowany kolejnym krokiem. Zbudowano mianowicie most dla żydów, wprawdzie 

drewniany, ale trzymetrowej szerokości. Po moście tym żydzi mogą swobodnie przechodzić do 

drugiej części swojego getta, nie przeszkadzając nieżydowskim narodowościom, nie kontaktując 

się z Niemcami czy przedstawicielami narodowości polskiej. Leżąca pod mostem węzłowa ulica 

służy nadal komunikacji milionowego miasta47. 

Z tego tekstu  wynika, że most powstał z myślą o usprawnieniu komunikacji i 

ograniczeniu „niezdrowego wpływu” jaki Żydzi  (w tekście oryginalnym pisani małą 

literą), wywierają na pozostałych mieszkańcach Warszawy. Most jest z kolei powodem do 

dumy dla Niemców oraz domniemanej wdzięczności Żydów.  

„Gazeta Żydowska”, wydawany po polsku dziennik stanowiący prasowy organ 

Niemców, choć traktowana z należytą nieufnością, stanowiła w zamkniętej dzielnicy 

także ważne źródło informacji o świecie. Wydawana była od 23 lipca 1940 roku. „Jej 

kierunek propagandowy był bardzo zbliżony do «Nowego Kuriera Warszawskiego» z tym 

że w piśmie przeznaczonym dla Żydów bez trudu odnajdziemy elementy antypolskie”48. 

W przeciwieństwie do „Warschauer Zeitung” nie pisze się w niej wiele o otwarciu mostu, 

jedynie 30 lutego 1942 roku w dziale „Z Warszawy”, w notce pojawia się lakoniczny 

komunikat: „ Ruch pieszy na odcinku chodnika łączącego dwie strony ulicy Chłodnej 

                                                           
46

 Dziennik wydawany przez okupanta w języku niemieckim. 

47
 Pisownia oryginalna,cyt za:  Jacek Leociak, Most, „Polis” nr 11, 3/1995, s.75. 

48
 Tomasz Szarota, Okupowanej Warszawy dzień powszedni,  Warszawa 2010, s.325. 
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został zamknięty; natomiast otwarty został most nad ulicą Chłodną, przez który odbędzie 

się ruch pieszy między częścią północną a południową Dzielnicy”49.  Jak widać komunikat 

napisany z myślą o użytkownikach mostu był dużo krótszy i mniej treściwy niż ten 

skierowany do stacjonujących w Warszawie Niemców.  

 

1.6  Podsumowanie 

 26 stycznia 1942 roku niedaleko skrzyżowania ulic Chłodnej i Żelaznej otwarto 

drewniany most dla pieszych. Zamknięta dzielnica żydowska istniała już wtedy niespełna 

półtora roku i przez ten czas jedynym przejściem między małym gettem a dużym gettem 

było wąskie, nie zawsze otwarte przejście, bardzo zatłoczone, miejsce dość niebezpieczne 

ze względu na szybki ruch kołowy oraz fakt, że był to punkt styku ludności 

zamieszkującej getto z żandarmerią niemiecką. Przechodnie, oczekujący na otwarcie bram 

byli tam wyjątkowo maltretowani. Władze niemieckie zażądały od Rady Żydowskiej 

sfinansowania kładki, która umożliwi ruch pieszy nad wyłączoną z getta, „aryjską” ulicą 

Chłodną – jedną z głównych arterii miasta. Było to rozwiązanie zastosowane już wcześniej 

między innymi w getcie łódzkim.   

Most łączył dwie części getta przez niecałe pół roku, zakończył swoje istnienie w 

czasie wielkiej akcji likwidacyjnej latem 1942 roku, mimo to został zapamiętany bardzo 

wyraźnie – głównie dzięki faktowi, że opisywali go autorzy gettowych pamiętników, w 

przeważającej mierze przedstawiciele żydowskiej elity, którzy dzięki majętności i 

znajomościom dostali w przydziale mieszkania przy prestiżowej ulicy Chłodnej. Byli  to 

między innymi: Adam Czerniaków, Henryk Makower, Mary Berg, Stanisław Adler oraz 

Stefan Gombiński. Do dziś myślimy o moście przez pryzmat ich wspomnień oraz 

erudycyjnych skojarzeń. Świadectwa mieszkańców getta przynależących do innych grup 

społecznych pozostają zepchnięte na margines. Mniejszościowe doświadczenie staje się 
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 Sprawy komunikacyjne dzielnicy żydowskiej, „Gazeta Żydowska:, 30-02-1942. 
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źródłem historycznym. W przypadku Zagłady jest to powszechne zjawisko, narracje o 

wielkim ludobójstwie  poznajemy z perspektywy nielicznych ocalonych.  

W pamięci Polaków piszących „tam i wtedy” most nie odgrywa znaczącej roli, 

częściej pojawiają się miejsca graniczne, takie jak skrzyżowanie ulic Żelaznej i Chłodnej 

wraz ze swoimi ruchomymi, żelaznymi wrotami. Polacy w dużej mierze nie interesowali 

się losem mieszkańców dzielnicy zamkniętej – częściowo ulegli hitlerowskiej 

propagandzie, częściowo sami nie żywili sympatii do Żydów. Punkt widzenia okupantów 

także nie jest nam znany, interpretację ich odczuć możemy zawierzyć informacjom jakie 

pojawiały się w prasie niemieckojęzycznej oraz znajomości wykładni żywionych przez 

nich przekonań o niższości ras „niearyjskich”. O niemieckiej perspektywie napiszę więcej 

w kolejnym rozdziale. 
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2. MOST SFOTOGRAFOWANY 

2.1 Fotografie Zagłady 

  

We wstępie do wydanych niedawno wspomnień Symchy Motyla Agnieszka Haska 

pisze: „Wbrew oczekiwaniom, wbrew potocznym wyobrażeniom, wbrew regułom 

prawdopodobieństwa pisanych świadectw z czasów Zagłady ocalało dużo”50 – identycznie 

przedstawia się sytuacja ocalałych fotografii. Holokaust  utrwalany był przede wszystkim 

przez sprawców – zarówno przez oficjalnych fotografów i filmowców tworzących w 

służbie narodowosocjalistycznej propagandy, jak i przez żołnierzy niemieckich 

utrwalających na własny użytej kolejne etapy Endlösung. Powołana przez Wehrmacht w 

1937 roku Propaganda Kompanien dokumentowała na taśmach filmowych i kliszach 

fotograficznych niemalże wszystkie poczynania żołnierzy okupujących kolejno 

zdobywane ziemie. Kopie materiałów przesyłano do Berlina, gdzie wykorzystywane były 

w szeroko pojętych celach propagandowych51. W archiwach Instytutu Jad Waszem w 

Jerozolimie oraz Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie znaleźć można 

niezliczone zdjęcia autorstwa Niemców, robionych po to by utrwalić potęgę Trzeciej 

Rzeszy52. Dzięki skrupulatności nazistów i dzięki ich „obsesji na punkcie dokumentacji” 
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 Agnieszka Haska, Wstęp w: Symcha Binem Motyl, Do moich ewentualnych czytelników. Wspomnienia z czasu 
wojny, Warszawa 2011, bez paginacji.  

51
 Pisze o tym, między innymi, Nadine Fresco w swoim nagradzanym eseju Śmierć Żydów: „Polska zostaje 

zaatakowana 1 września 1939 roku, a od 2 października dowództwo PK na jej terenach otrzymuje bardzo jasne 
zlecenie: «Tym, czego chcemy są portrety i scenki ukazujące Żydów przy pracy. Materiał ma za zadanie 
wesprzeć naszą antysemicką propagandę na miejscu i zagranicą»”, (Nadine Fresco, Śmierć Żydów, przeł. 
Magdalena Kamińska-Maurugeon, Wołowiec 2011, s 52). 

52
 Dla archiwów związanym z gettem warszawskim szczególnie istotne są serie zdjęć zrobionych nie podczas 

oficjalnych sesji propagandzistów, a podczas prywatnych, nielegalnych wizyt dwóch żołnierzy niemieckich za 
murami Seuchensperrgebiet – Willy’ego Georga oraz Heinricha Josta. W obiektywie Georga, młodego 
zawodowego fotografa stacjonującego jako radiotelegrafista w Warszawie, getto nie spełnia wymogów 
hitlerowskiej propagandy, przedstawieni na nich Żydzi są uśmiechnięci, weseli, „ludzcy”. Jost był fotografem-
amatorem, wizyta w getcie, niedostępnym na co dzień dla Niemców,  była  „prezentem” na czterdzieste trzecie 
urodziny. Jego spojrzenie na getto to całkowita reprodukcja stereotypów znanych ze stürmerowskich plakatów  
czy propagandowego filmu Der Ewige Jude (Wieczny Żyd): „W Polsce jako  «typ» żydowski przedstawiano ludzi 
zwykle fotografowanych w skrajnej nędzy, w brudnym otoczeniu, wpatrzonych w obiektyw aparatu, potulnych i 
zastraszonych”. ( Janina Struk, Holokaust w fotografiach, tłum. Marek Antosiewicz, Warszawa 2007, s. 90). 
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można z pewnością stwierdzić, że Holokaust to najlepiej  udokumentowane fotograficznie 

ludobójstwo w historii dziejów53.  

Archiwiści z Jad Waszem, Judith Lewin i Daniel Uziel zwracają uwagę na fakt, że 

w przypadku Ostatecznego Rozwiązania fotografia jest nie tylko świadectwem 

interpretacji świata, a także stanowi swoistą formę przemocy. Zrobione hic et nunc zdjęcia  

są wyjątkowym źródłem historycznym, dlatego też wymagają osobnej metodologii 

badawczej. Przede wszystkim analizując niemieckie fotografie należy ustalić przez kogo 

zdjęcie było wykonane, kto konkretnie pojawia się w kadrze, co zostało pominięte i 

celowo nieumieszczone w kadrze, w jakich okolicznościach zostało wywołane i 

przechowane, czy jest indywidualną fotografią czy jedną z całej serii54. Warto przyjrzeć się 

także historii używania poszczególnych zdjęć, która nierzadko różniła się od zamysłów 

ich twórców. Mając na względzie wskazówki badaczy z Jerozolimy przyjrzyjmy się 

zdjęciom, które sprawiły, że most nad ulicą Chłodną stał się najbardziej rozpoznawalnym 

obiektem getta warszawskiego. 

 

2.2 Azja w środku Europy  

W Archiwum Fotograficznym Żydowskiego Instytutu Historycznego  w klaserze 

„Domy i ulice” znajduje się kilkadziesiąt zdjęć przedstawiających skrzyżowanie Chłodnej i 

Żelaznej. Znacząca większość została zrobiona w 1942 roku przez niemiecką ekipę 

filmową, która przyjechała do Warszawy by nakręcić film propagandowy o żydowskim 

gettcie. Sama produkcja nie została nigdy dokończona, ale dzięki licznym świadectwom 

diarystycznym55 oraz fragmentom filmu, które przetrwały, możemy z łatwością dopatrzeć 

się intencji jego twórców: zamysł był taki, by przedstawić getto warszawskie nie jako twór 
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 Janina Struk, dz.cyt, s 283. 

54
 Judith Lewin, Daniel Uziel, Ordinary Men, Extraordinary Photos, “Yad Vashem Studies”, nr XXVI, Jerozolima 

1998, s.1-2.  

55
 O ekipie „filmiarzy” wspominają często między innymi Czerniaków, Ringelbum i Mary Berg.  
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okupanta a jako naturalne „miejsce bytowania” Żydów, pełne obrzydliwości, nierówności 

i chorób. Antoni Marianowicz wspomina, że materiały po montażu miały być opatrzone 

tytułem „Asien In der Mitter Europeas” – „Azja w środku Europy”56, jednakże to jedyne 

miejsce gdzie przywołany jest taki właśnie tytuł produkcji. Tytuł ten uważam za 

prawdopodobny ze względu na jego kolonialny, egzotyzujący wydźwięk: w komentarzach 

kronik często podkreśla się prymitywizm wschodnich Żydów (Ostjuden), barbarzyńskie 

obyczaje, nienawiść do europejskiej cywilizacji, z którą utożsamiali się Niemcy. Filmowcy 

upodobali sobie aranżowanie wyrazistych scen57, takich jak ta, którą w swym dzienniku 

pod datą 8. maja wspomina Mary Berg: 

 

  (…) Później weszli do jednego z najelegantszych mieszkań i kazali nakryć stół w salonie. Z 

najbliższej restauracji zarekwirowali najokazalsze półmiski z mięsem, ciastami i owocami – 

najprawdopodobniej jedynymi owocami, jakie można dostać w getcie. Łapali najlepiej ubranych 

przechodniów – mężczyzn i kobiety – i kazali im usiąść przy stole, jeść, pić i rozmawiać, po czym zaczęli 

kręcić swój niezwykły film58.  

 

W obiektywie filmowców Żydom powodziło się dobrze, byli – zgodnie ze 

stereotypem Ostjude podsycanym w Trzeciej Rzeszy – rozpustni, wynaturzeni i 

niesolidarni. Czerniaków skwitował zainteresowania propagandzistów lakonicznie: 

„Krańcowa nędza i luksus (kawiarnie). Pozytywnych tematów nie zdejmują”59. Maciej 

Kubicki w swoim artykule rekonstruującym zamysł twórców sytuuje go w tryptyku z 
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  Marianowicz wspomina czas produkcji zdjęć do filmu: „Tytuł raczej absurdalny, jeśli zważyć kto uważał się 
tutaj za Europeczyka. Oczywiście Czerniaków musiał być głównym aktorem tego niebywałego dokumentu. 
Kręcono zdjęcia jego biurka, wykwintnych posiłków, do których był zmuszany z komentarzem, że oto 
przewodniczący Rady Żydowskiej zajada frykasy, a ludność żyje skromnie.” (Antoni Marianowicz, Życie surowo 
wzbronione, Warszawa 1995, s.80 – 81). 

57
 Kubicki pisze o zastosowanej w filmie z getta metodzie „montażu atrakcji” opracowanej przez Siergieja 

Eisensteina, polegającej na zestawianiu ze sobą drastycznie różnych obrazów celem wywoływania skrajnych 
emocji u odbiorcy – a przede wszystkim sterowaniu tymi emocjami w celu osiągnięcia określonych  przez 
propagandę efektów, tj. zohydzenia wizerunku Żyda. We wcześniejszej propagandowej antysemickiej produkcji 
„dokumentalnej” Wieczny Żyd osiągnięto ten sam efekt poprzez montaż zatłoczonej żydowskiej ulicy 
wschodnioeuropejskiego miasta i materiału rozbiegających się szczurów. 
58

 Mary Berg, Dziennik z getta warszawskiego, Warszawa 1983, s. 160. 

59
 Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, op. Marian Fuks, Warszawa 

1983, s. 274. 
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wcześniejszymi produkcjami Żyd Süss60 oraz Wieczny Żyd61. Badacz pisze, że film 

przygotowywano dla widza, który z poprzednich filmów zaczerpnął już „naukową 

wiedzę” na temat prawdziwego oblicza tej rasy, do którego mieszkańcy Rzeszy nie mają 

dostępu, gdyż obcują z „kamuflującymi się” Żydami zachodnioeuropejskimi. Dopiero 

materiały zebrane w polskich gettach mogą ukazać prawdziwą twarz żydostwa i 

utwierdzić naród niemiecki o słuszności prowadzonej akcji „przesiedleń”62, która miała w 

przeciągu najbliższych miesięcy nastąpić. 

 

2.2.1 Most w fotografiach 

 

Jak już wspomniałam – most nad Chłodną pojawia się w obiektywie filmowców 

często. Igor Piotrowski w swojej pracy na temat historii ulicy Chłodnej ryzykuje nawet 

stwierdzenie, że był „najczęściej fotografowanym obiektem okupacyjnej Warszawy”63. 

Jako nowoczesna konstrukcja, zbudowana w tak niedługim czasie stanowił z jednej strony 

powód do dumy Niemców, z drugiej ciekawą scenografię dla filmu propagandowego. 

Most, wciąż zatłoczony, pełen śpieszących się mieszkańców getta, mógł być dobrą 

ilustracją ich życiowej zaradności, świadectwem, że żyją w getcie normalnym życiem. 

Obraz ten współgrał także z pożądanym obrazem Żydów w popularnej nazistowskiej 

świadomości: bezkształtna przelewająca się masa, budząca odrazę zbieranina, na ziarnistej 

taśmie filmowej faktycznie przypominała robactwo. Jak pisze Kubicki: „Wypreparowanie 

przez  nazistów wizerunków codzienności getta w imię retorycznej argumentacji 

powoduje, że status dokumentu, jaki zyskują filmowe klatki warszawskiego getta, jest 

niejednoznaczny”64. Na pewno powiedzieć można więcej – obrazy te z pewnością nie 
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 Żyd Süss, (Jud Süß), reż. Veit Harlan, III Rzesza Niemiecka, 1940. 

61
 Wieczny Żyd, (Der Ewige Jude), reż. Fritz Hippler, III Rzesza NIemiecka 1940. 

62
 Maciej Kubicki, O niemieckim filmie z warszawskiego getta, dz.cyt, s.351- 366.  

63
 Igor Piotrowski, Chłodna. Wielkość i zapomnienie warszawskiej ulicy w świetle literatury pięknej, wspomnień i 

fotografii, Warszawa 2007, s.48. 
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 Maciej Kubicki, O niemieckim filmie z warszawskiego getta, dz.cyt. s.351- 366. 
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mogą mieć statusu wiarygodnego źródła historycznego. Mimo tego materiały te – kadry 

wypreparowane z taśmy filmowej – często są wykorzystywane jako ilustracje życia w 

getcie, nie komentuje się ich źródła ani motywacji ich powstania.  

 

 

2.2.2 „Widok z puttem” – Propaganda Kompanien  

 

Fotografia (fot. 1)  pochodzi z archiwów Kompanii Propagandowej. Jest to jedno z 

najczęściej reprodukowanych zdjęć mostu, pojawia się na stronach internetowych, w 

prasie, w literaturze popularnonaukowej65. Zdjęcie to wykorzystane jest też na tablicy 

informacyjnej, stojącej współcześnie przy skrzyżowaniu Chłodnej i Żelaznej, właśnie ono 

zostało wybrane by ilustrować turystom i przechodniom wygląd tego miejsca w czasie 

okupacji niemieckiej.  

                                                           
65

 Wykorzystano je między innymi przy tworzeniu muralu „Tam była kładka” Adama X, jako ilustracja artykułów 
o tematyce gettowej w  „Gazecie Wyborczej” oraz „ Rzeczpospolitej”, zarówno w wydaniu tradycyjnym, jak i 
internetowym. Por. www.gazeta.pl ; www.rz.pl stan z dnia 2014-5-19. 

Fotografia 1 : (sygn. ŻIH W 053), widok na most nad ulicą Chłodną z balkonu domu Chłodna 20,  

Kompania Propagandowa, 1942. 
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W tekście Public culture, icons and iconoclasts  autorstwa Johna Louisa Lucaites i 

Roberta Harimana, spotykamy następującą charakterystykę zdjęcia ikonicznego: jest  

często reprodukowane w różnorodnych mediach, stało się jednoznaczną reprezentacją 

istotnych wydarzeń historycznych, jest często komentowane, przetwarzane i wywołuje 

silne emocje. Dla niektórych grup zdjęcia ikoniczne stanowią punkt odniesienia względem 

własnej tożsamości, pozwalają ją dookreślić, a także stanowią inspiracje dla twórców 

kultury66. I, przede wszystkim, parafrazując tytuł publikacji, z której pochodzi 

wspomniana przed chwilą charakterystyka, należy dodać, że zgodnie z definicją - zdjęcie 

ikoniczne nie potrzebuje podpisu. W świetle tych słów „Widok z puttem” ma status ikony. 

 Jako że oryginał znajduje się w archiwach ŻIH – za źródło podaje się właśnie tę 

instytucję a nie faktycznych autorów – Kompanię Propagandową, dla zwykłego odbiorcy 

fotografowie pozostają anonimowi i, co bardziej niepokojące, nieistotni. Zdjęcie – robione 

w konkretnym celu i okolicznościach – uległo całkowitej neutralizacji, w chwili obecnej 

przedstawia „jak było”. Jest to niezwykle niebezpieczne, gdyż daje oglądającemu wrażenie, 

iż istnieje coś takiego jak „obiektywna fotografia”, niebędąca zapisem konkretnego 

spojrzenia. Co interesujące, zdjęcia Kompanii Propagandowej cieszą się nieporównywalnie 

większą popularnością, niż zdjęcia autorstwa samych Żydów. Dobrym przykładem jest 

nieczęsto reprodukowany zbiór ponad pięciuset fotografii pochodzących ze studia Foto-

Forbert autorstwa Henryka Bojma. Przedstawiają one głównie instytucje samopomocowe, 

domy opieki, kuchnie społeczne. W przeciwieństwie do zdjęć niemieckich przedstawiają 

one mieszkańców getta jako dobrze zorganizowanych, empatycznych i wysoce 

„cywilizowanych” ludzi67. Czemu współczesny odbiorca ignoruje te zbiory? 

Zdjęcie, zgodnie z opisem na karcie w archiwum ŻIH, zostało zrobione z balkonu 

w kamienicy przy ulicy Chłodnej 20, czyli Kamienicy Pod Zegarem – najprawdopodobniej 

jest to widok z mieszkania Adama Czerniakowa, co można stwierdzić na podstawie tego, 
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 Robert Hariman, Johna Louisa Lucaites, No caption needed.  Iconic Photographs, Public Culture, and Liberal 
Democracy, Chicago 2007. 
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 Janina Struk, dz. cyt., s. 120-122. 
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jak często „filmiarze” odwiedzali prezesa w jego domu. Przedstawia ono ulicę Chłodną i 

biegnący nad nią most. Widać, że jezdnia Chłodnej wyłączona jest z getta, znajduje się na 

niej tramwaj, samochód, kilkoro pieszych, a wysoko nad nimi przechodzą „inni” piesi, 

którzy z mostu mogą zejść na tę samą ulicę, tyle że oddzieloną murem. Na drugim planie 

zdęcia widać skrzyżowanie. Jedną trzecią kadru wypełniają nogi putta68 – rzeźby 

znajdującej się na fasadzie kamienicy. Jest to niedoskonałość kompozycyjna, ale zarazem 

ważny wyróżnik tej fotografii, który nadał jej – jako jednej z niewielu – umowny tytuł 

„Widok z puttem” i tym samym przyczynił się do popularności fotografii. Istotnym faktem 

wydaje się też to, że zdjęcie zrobione jest z pewnej wysokości, kadr jest szeroki, wygodnie 

jest oglądać tego typu ujęcia. Jeśli przyjmiemy, za Jackiem Leociakiem, że „kulminacją 

podziału okupacyjnej Warszawy jest niewątpliwie dychotomia: getto – strona aryjska”69 to 

trudniej o lepszą tej sytuacji ilustrację, co zapewne jest jedną z przyczyn użyteczności tego 

konkretnego obrazu. Wszak zdjęcie, poza mostem, przedstawia też mur – 

charakterystyczny znak podziału miasta i żyjących w nim ludzi.  

Widz, niejako stając w oknie Adama Czerniakowa, zachowuje bezpieczny dystans 

wobec fotografowanych ludzi. Nie czuje na sobie ich spojrzeń, może komfortowo 

analizować infrastrukturę okupowanego miasta. Na zdjęciach Bojma panuje 

klaustrofobiczna aura, nie sposób uniknąć konfrontacji „twarzą w twarz” z obcym, o 

których nie wiemy wiele – ale w pewien sposób wiemy więcej o ich losie niż oni sami. 

Zdjęcia same w sobie nie przekazują nam historii, nie opowiadają o tragedii ofiar, 

to my, na podstawie naszej wiedzy konstruujemy ich treść. Omawiane zdjęcie przedstawia 

statyczną, spokojną codzienną sytuację, nie widać obecności okupantów, żandarmerii, nic 

nie wskazuje nawet na to, że trwa druga wojna światowa. Twarze ludzi na moście są 

niewyraźne, nie dostrzeżemy opasek na ramionach przechodniów, choć byśmy zdjęcie 

powiększali w nieskończoność. Tylko przed-wiedza pozwala rozpoznać je, jako twarze 
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 Jak obrazowo przedstawia to Elżbieta Janicka: „Z prawej strony kadru widać ugięte frywolnie kolanko i 
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represjonowanych Żydów, zmuszonych do przechodzenia mostem z jednej wyłączonej 

części miasta do drugiej. Wiemy, że  ta konstrukcja jest tymczasowa – nie wiedzą tego ci, 

na których spoglądamy. Oni, tak jak autor pamiętnika, Henryk Makower, zdążą do niej w 

ciągu tych kilku miesięcy przywyknąć70. Wiedza na temat Zagłady – a przynajmniej jej 

najbardziej popularna postać, bazująca na filmach fabularnych i publikacjach 

popularnonaukowych – jest wystarczająco powszechna, by zdjęcie budziło tak żywe 

emocje. 

Warto także przywołać określenie „urbanistyczna rana”71, którym Makower opisał 

most. Gdyby przyjąć, że miasto stanowi rodzaj organizmu, którego getto jest częścią, most 

nad ulicą, który odsłania to, co powinno być zakryte, faktycznie jest raną. W swoim eseju 

o wstręcie Julia Kristeva72 wyjaśnia mechanizm, za sprawą którego wszelkie obrzydliwości 

przyciągają uwagę. Kristeva pisze, że wstrętem darzymy to, co zaburza nasz ład, 

kwestionuje tożsamość, nie przestrzega zasad. Właśnie to przekraczanie granic sprawia, że 

widz, często nieświadomie, ulega poczuciu fascynacji. Być może sfotografowany most 

zawdzięcza swój magnetyzm także temu mechanizmowi? 

Szczególną uwagę należy poświęcić faktowi, że na zdjęciu widzimy nie tylko ofiary  

i oprawców, ale i trzeciego aktora hilbergowskiej triady: świadków73, czyli tych 

warszawian, którzy znaleźli się po stronie „aryjskiej” – w znaczącej mierze byli to Polacy, 

ale i Żydzi z „dobrym wyglądem” oraz przedstawiciele mniejszości narodowych. Zdjęcie 

można zinterpretować jako ilustrację sukcesu hitlerowców w kwestii oddzielenia od siebie 

dwóch części miasta – wyraźnie widać, że losy ludzi po dwóch stronach muru toczą się 

innymi, nieprzecinającymi się torami oraz jako ilustrację stosunków polsko-żydowskich w 

czasie okupacji. Polacy znajdują się pod podestem mostu, zajęci swoimi sprawami, 
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 „Ile razy przechodziłem przez most — 2 piętra w górę, 2 piętra w dół, wśród spieszącego się, stale gęstego 
tłumu — ile razy przejeżdżałem pod nim, ile razy patrzyłem nań z okna mieszkania Szeryńskiego na II piętrze, 
nie mogłem wyjść z podziwu, że coś podobnego jest możliwe, że mogłem się do tego zjawiska 
przyzwyczaić”, Henryk Makower, Pamiętnik z getta warszawskiego 1940 – 1943, Warszawa 1987, s 175. 

71
 Henryk Makower, dz. cyt., s 175. 

72
 Julia Kristeva, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, tłum. Maciej Falski, Kraków 2007, s 8. 

73
 por. Raul Hilberg, Sprawcy, Ofiary, Świadkowie. Zagłada Żydów 1933 – 1945, Warszawa 2007. 



 37 

 

odseparowani od tłoczących się na moście tłumów. Niemców nie widać w sposób 

dosłowny, widać zaś ich dzieło: podzielone miasto i uwięzionych w getcie ludzi. Ważnym 

śladem ich obecności jest też sam fakt, że są autorami fotografii. Do dziś podzielamy ich 

punkt widzenia, spojrzenie represjonowanych mieszkańców getta, ofiar, jest nam obce.  

Wiemy, kiedy i w jaki sposób zginą ludzie na moście, mamy świadomość że 

patrzymy na „nieboszczyków na urlopie”74. Wiemy kiedy drewniana konstrukcja zostanie 

rozebrana. Widz może czuć się wzruszony patrząc na ten uliczny ruch, jak na ciszę przed 

burzą, ostatnie ujęcie „normalności” przed wielką akcją likwidacyjną jaka nadejść ma 

nieuchronnie już za kilka miesięcy – choć i tak jest to „normalność” wypaczona, o czym 

świadczy dysproporcja między tłumem na moście a komfortową sytuacją poniżej. 

 Jednak to wszystko to tylko interpretacja. Zdjęcie nie problematyzuje, wydaje się 

wręcz porządkować historię, jest, jak pisze Struk, „świadectwem, że utrwalona chwila w 

czasie rzeczywiście istniała”75, jednakże nie jest niczym więcej, wszystko zależy od tego, 

co wiemy. Podobną myśl rozwinął w swoim eseju Camera lucida76 Roland Barthes 

poddając analizie fotografię Lewisa Payne’a, skazanego na śmierć konspiratora z czasów 

wojny secesyjnej. Stwierdził on, że to, co fascynuje w zdjęciu młodego Payne’a, to fakt, że 

w chwili gdy na zdjęcie patrzymy, zdajemy sobie sprawę, że model już nie żyje. Opis 

fotografii wyjaśnia, że to jego ostatni wizerunek przed nieodwracalnym wyrokiem. Ta 

wiedza stanowi punctum fotografii77 Payne’a, ale i „Widoku z puttem” – i innych 

niemieckich ujęć mostu. Patrzymy na getto (utożsamiane z więzieniem) i jego skazańców, 

mamy świadomość, że sfotografowane osoby nie tylko „już nie żyją” ale także, że „jeszcze 

żyją”. Na sile owego specyficznego punctum opierać się może właśnie magnetyzm i 

popularność zdjęć mostu.  
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 Emanuel Ringelblum,  dz.cyt.,, s.65. 

75
 Janina  Struk, dz.cyt., s. 280. 

76
 Por. Roland Barthes, Światło obrazu: uwagi o fotografii, tłum. Jacek Trznadel, Warszawa 2008. 

77
 W teorii Barthesa fotografia składa się ze studium – tego co zdjęcie przedstawia, kontekst historyczno-

kulturowy, zgodny z intencją fotografa oraz, nie zawsze, z punctum – „niespodziewanego błysku”, który 
przecina studium i tworzy niepowtarzalny charakter zdjęcia. Punctum tworzy się dopiero w procesie odbioru 
obrazu, opiera się na osobistej relacji patrzącego ze zdjęciem. 
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2.2.3  Most w zbliżeniu, Mieczysław Bil-Bilażewski 

 

 W 2013 roku wśród pamiątek po operatorze filmowym Stanisławie Bagińskim78,  

które jego rodzina odstąpiła w darze Muzeum Powstania Warszawskiego, znajdowała się 

seria 55 zdjęć z warszawskiego getta, podklejona szarym papierem. Gdy pracownicy 

archiwum odlepili papier znaleźli na zdjęciach pieczątkę i informację: „Wszelkie prawa 

zastrzeżone. Fot. M. Bil (Bilażewski). Warschau - Warszawa, Warecka 13”, na kilku 

zdjęciach znaleziono także odręczny podpis fotografa.  

 Bilażewski, urodzony w roku 1912 w Poznaniu, zaczynał karierę jako fotoreporter 

prasowy, później zajmował się kinematografią, zarówno jako aktor epizodysta79, jak i 

operator filmowy80. W czasie okupacji współpracował z mieszczącą się w pałacu Brühla 

niemiecką Kompanią Propagandową, na ich zamówienie wykonał fotoreportaż z getta. 

Jego zdjęcia tematyką przypominają zdjęcia Niemców – przedstawiają zatłoczone ulice, 

nędzę i śmierć. Jan Ołdakowski Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego twierdzi 

jednak, że istnieje uzasadnione przypuszczenie, że Bilażewski działał także we współpracy 

z Armią Krajową. Ołdakowski mówi: „Przyjął zlecenie od hitlerowców na propagandowe 

zdjęcia z getta, ale wykonał drugi komplet odbitek, które przekazał AK. Z perspektywy 

państwa podziemnego lepiej było pozwolić na taką współpracę i wiedzieć, co tam się 

dzieje, niż nie mieć nic. Kluczowej informacji mógłby udzielić Stanisław Bagiński, w 

którego archiwum znaleźliśmy te zdjęcia. Czy miał je od agenta AK, czy przejął od 

kolaboranta? Bilażewski albo podjął się ryzykownej gry i był bohaterem, albo czystej 
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 Bagiński w czasie okupacji był operatorem filmowym pracującym dla Biura Informacji i Propagandy Komendy 
Głównej AK. Zob. Tomasz Urzykowski, Zobacz niepublikowane zdjęcia z warszawskiego getta, „Gazeta 
Stołeczna”, 08-04-2013.  

79
 Wziął udział w filmach: Pieśniarz Warszawy  reż. Michał Waszyński (1934), Młody las  reż. Józef Lejtes (1934), 

Pan redaktor szaleje reż. Jan Nowina-Przybylski (1937). Źródło : www.filmpolski.pl stan z dnia 17-04-2014. 

80
 Jest autorem zdjęć lotniczych do filmu Gwiaździsta eskadra reż. Leonarda Buczkowskiego (1930)  i reżyserem 

oraz operatorem serii filmów dokumentalnych o Gdańsku, Lwowie i Gdyni. 
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wody kolaborantem”81. W aurze tych niejasności otwarto 17 kwietnia 2013 roku w 

warszawskim fotoplastykonie wystawę zdjęć Bilażewskiego, wśród których znalazło się 

kilka ciekawych zdjęć przedstawiające most nad ulicą Chłodną.  

Jedno z nich (fot 2,) zostało wykorzystane jako tło plakatu reklamującego wystawę, 

zatytułowaną „Okno na tamtą stronę”82 – zdjęcie to zostało wykonane z perspektywy 

jezdni Chłodnej, przedstawia rzut w stronę zachodnią, jednak dzięki kątowi, pod którym 

Bilażewski ustawił aparat, kadr jest bardzo głęboki, perspektywa sięga daleko za ulicę 

Chłodną i Kercelak. Zdjęcie zostało zapewne wybrane zarówno z pragmatycznych 

przyczyn – stanowi dobre tło dla plakatu, ułatwia kompozycję treści informacyjnej – jak i 

ze względu na most. Ten 

doskonale rozpoznawalny 

element infrastruktury 

okupacyjnej stolicy umieszczony 

na plakacie pozwala na 

oszczędność treści werbalnej, 

każdy przecież wie z czym 

kojarzy się ten obraz i czego 

spodziewać się będzie można na 

wystawie.  

Spośród prezentowanych 

na wystawie fotografii jedna wyróżnia się znacząco (fot 3, źródło: Archiwum Muzeum 

Powstania Warszawskiego). Jest to zdjęcie przedstawiające w zbliżeniu ludzi na schodach 

mostu. Na potrzeby wystawy zdjęcie zostało cyfrowo poprawione i powiększone. Z tej 

przyczyny odstaje technicznie od innych znanych nam zdjęć z czasów wojny – można by 

zaryzykować przypuszczenie, że jest to fotos z nowego  filmu historycznego, na potrzeby 
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 Jacek Tomczuk, Między kroniką a propagandą. Źródło:http://www.rp.pl/artykul/999478.html, stan z dnia 17-
04-2014. 

82
 Tytuł wyraźnie odwołuje się do tytułu wiersza Władysława Szlengla.  Wiersz cytuję w poprzednim rozdziale 

niniejszej pracy. Tytuł wystawy odnosi się także do sposobu myślenia o obrazie (także fotograficznym) jako o 
„oknie”, które pozwala niemalże dosłownie zajrzeć w inną rzeczywistość, w tym przypadku jest nią przeszłość.  

Fotografia 2: Plakat reklamy wystawy „Okno na tamtą 

stronę”, autor fotografii Mieczysław Bil-Bilażewski, 1942.  



 40 

 

którego odbudowano most. 

Dokładnie widać na tej 

fotografii  twarze różnorodnych 

przechodniów: są na nim 

zadbani, ogoleni mężczyźni w 

ładnych płaszczach, starsza 

kobieta niosąca kosz, 

trzymająca się poręczy 

przypominająca pomarańczarkę 

z obrazu Gierymskiego, ładnie 

ubrani  nastolatkowe – gdy 

spojrzy się na to zbiorowisko 

ludzi, nie dostrzega się opasek 

na ich rękawach. Czy 

Mieczysław Bil Bilażewski 

zrobił to zdjęcie na potrzeby 

władz podziemnych czy 

okupanta pozostaje kwestią nierozstrzygniętą, ale też  do rozstrzygnięcia niemożliwą83.  

Fotografie takie jak ta stawiają wyzwanie zalewowi klisz, które zawładnęły 

zbiorową wyobraźnią i zawłaszczyły wizualną pamięć Zagłady. O wykształceniu się 

wspomnianych klisz pisze w swoim eseju Joanna Ostrowska, wśród najpopularniejszych 

wymienia: bramę obozu Auschwitz, bydlęce wagony oraz „wizualizacje getta, które w 

przeważającej części opierają się na obrazach nagich zwłok ludzkich na ulicach 

zamkniętych żydowskich dzielnic” 84.  Zdjęcie Bila Bilażewskiego to zdjęcie eleganckich 

przechodniów europejskiej stolicy. Na tej fotografii Żydzi nie są ofiarami i to stanowi siłę 

                                                           
83

 Fakt, że kolekcję zdjęć znaleziono u Bagińskiego może świadczyć na korzyść teorii Ołdakowskiego o 
podwójnej grze, jaką Bilażewski prowadził. 

84
 Joanna Ostrowska, Pianista Romana Polańskiego czyli Holocaust Story po Polsku, w: Kino polskie 1989 - 2000. 

Historia krytyczna, red. Agnieszka Wiśniewska, Piotr Marecki, Warszawa 2010 s 158. 

Fotografia 3:Schody mostu nad ulicą Chłodną, Mieczysław Bil 

– Bilażewski, 1942r. 
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jej przekazu, gdyż stawia wyzwanie popularnemu wyobrażeniu „Żyda z getta” – biednego 

obdartusa handlującego na ulicy byle czym, czekającego na śmierć. Dzięki takiemu 

świadectwu można zwrócić uwagę na fakt, że niesłusznie postrzega się mieszkańców 

żydowskiej dzielnicy jako jednorodną grupę, podzielającą rozumiane w kategoriach ustaw 

norymberskich „pochodzenie”. Prawa, które zamknęły  ludzi za murem były nielogiczne i 

arbitralne, ale wciąż (z wyboru bądź bezrefleksyjnie)  jesteśmy im podlegli, gdyż  nie 

podejmujemy wysiłku zróżnicowania grup zamieszkujących getto. Posłusznie wobec 

hitlerowców do dziś operujemy kategorią „Żyda” jako wystarczającą, bez konieczności 

wyszczególnienia  kraju pochodzenia, praktykowanego wyznania czy narodowości. 

Istnieje też druga możliwa interpretacja, której nie można zignorować – zdjęcie mogło być 

zaaranżowane a przechodnie, ubrani w eleganckie stroje, celowo skierowani przed 

obiektyw na schody mostu. Mimo iż ta konkretna fotografia nie przedstawia kontrastu 

między „bogaczami” a nędzą getta, oglądając obrazy z getta warto być świadomym faktu, 

że fotografia nie stanowi nigdy obiektywnego świadectwa. 

 

 

2.2.4 Spojrzenia niepopularne 

 

W archiwach nie brakuje zdjęć przedstawiających inne, nietypowe spojrzenia na 

most. Z  pewnością zalicza się do nich zdjęcie (fot. 4), autorstwa nieznanego fotografa, 

pochodzące – jak można wyczytać na archiwalnej karcie - ze stycznia 1942 roku. Jako że 

w tamtym okresie o moście pisał „Warschauer Zeitung”85, można domniemywać, że jest to 

fotografia prasowa. Wskazuje też na to charakterystyczna dla prasy drukarskiej rastrowa 

faktura obrazu. Obiekt przedstawiony jest prawdopodobnie przed otwarciem go „dla 

publiczności”, jak napisze Czerniaków. Widzimy  go z perspektywy jezdni ulicy Chłodnej, 

gdzie na pierwszym planie stoi wóz, a przy nim kilkoro mężczyzn, na dalszym planie 

widać tramwaj i grupy przechodniów.    
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 Cyt za :  Jacek Leociak, Most, „Polis” nr 11, 3/1995, s 75. 
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Na zdjęciu o symetrycznej, statycznej kompozycji widać sytuację odwrotną niż na 

zazwyczaj reprodukowa-nych obrazach: to Chłodna pełna jest ludzi a most kontrastuje z 

nią pustką. Widok ten jest niepokojący, odbiorca przyzwyczajony do tłumów na moście 

zapewnie będzie tę pustkę odczytywał nie jako „brak” a jako „nieobecność”. Korzystający z 

narzędzi psychoanalizy badacz Zagłady Dominick LaCapra w tekście Trauma, absence, 

loss86 dokonał dystynkcji między poczuciem „nieobecności” (absence) a „braku” (lack) i 

pokrewnej mu „utraty” (loss) charakteryzując wrażenie nieobecności jako neutralne 

względem silnych emocji, jakie towarzyszą brakowi. Jego obserwacja doskonale wyjaśnia 

niepokój, którego, moim zdaniem, doświadcza się patrząc na powyższe zdjęcie.  Z czyjąś 

nieobecnością łatwo się pogodzić, jak pisze LaCapra, ponieważ przedmiot, którego nie ma, 

nie jest nazwany i scharakteryzowany. „Raj nieobecny różni się od raju utraconego”87 – 

tak samo odbiorcy zdjęcia wiedzą, kogo spodziewać się na podeście, nieobecność 
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 Dominick LaCapra, Trauma, absence, loss, “Critical Inquiry” nr 25, Chicago 1999.  

87
 W oryginale cytet brzmi: „Paradise absent is different from paradise lost”. (Dominick LaCapra, Trauma, 

absence, loss w: “Critical Inquiry” nr 25, Chicago 1999, s.706). 

Fotografia 4: (sygn ŻIH W 059)  Ul.Chłodna, widok w kierunku zachodnim. Most przed 

skrzyżowaniem z ul. Żelazną między „małym” i „dużym” gettem, autor nieznany, 1942. 
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odczytują jako brak, tak jak zrobił to Igor Piotrowski w swojej książce na temat ulicy 

Chłodnej88. Patrząc na inne zdjęcie pustego mostu badacz zakłada, że zostało zrobione po 

wielkiej akcji likwidacyjnej ergo most jest pusty, ponieważ warszawscy Żydzi zostali już 

zagazowani w komorach Treblinki. Nie posiadając konkretnej wiedzy, co do daty 

wykonania zdjęcia trudno precyzyjnie stwierdzić, z jakiego powodu most jest pusty: 

zdjęcie może być robione o świcie, po godzinie policyjnej, po likwidacji małego getta. 

Jednak znajomość historii mostu, jak i historii Żydów warszawskich narzuca taką właśnie 

interpretacje. Zwłaszcza, że Chłodna tętni życiem, jakby to było zdjęcie szczęśliwie 

prosperującej stolicy europejskiego kraju. 

Kolejne ciekawe zdjęcie (fot. 5), które nie opuszcza archiwum zostało na karcie 

informacyjnej opisane słowami „Żydzi schodzą z mostu nad Chłodną na teren dużego 

getta”. Ono również pochodzi ze zbiorów fotograficznych Kampanii Propagandowej, jak 

pozostałe zdjęcia z tej serii powstało wiosną 1942 roku. Niezwykła jest kompozycja tej 

fotografii – zarówno mur jak i część konstrukcji mostu tworzą ostrymi liniami wrogą 

przestrzeń, efekt opresji 

potęgują kawałki szkła 

umieszczone na szczycie 

muru, która  kierunkuje 

przepływ pieszych.  

Ludzie na tym zdjęciu są 

jednolitą masą, która 

ściśnięta na schodach 

znika za murem.   

Z jakiej przyczyny 

to zdjęcie nie mogłoby 

stać się zdjęciem 

ikonicznym? Porusza 
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 Igor Piotrowski, dz. cyt., s.48. 

Fotografia 5:(sygn ŻIH W 060), Piesi schodzą z mostu nad ul. Chłodną 

na tered dużego getta, fot Kampania Propagandowa, 1942. 
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bowiem drażliwą kwestię, jaką jest spojrzenie „biednego Polaka” na getto. Oglądający to 

zdjęcie kwestionować by mógł faktyczne odseparowanie „dzielnicy żydowskiej” od reszty 

miasta. Pomimo rozdziału losu Polaków i Żydów, istniała przestrzeń kontaktu – choćby 

wzrokowego (na pewno przejście nad ruchliwą Chłodną było takim miejscem), co 

udowadnia spojrzenie przechodniów utkwione w obiektyw aparatu. Perspektywę, z jakiej 

fotografowie Kampanii zrobili tę fotografię, można utożsamić z widokiem z okna 

tramwaju przejeżdżającego ruchliwą Chłodną, nie wspominając o spojrzeniu pieszego. 

Oglądający przechodniów z bliska, mogący dostrzec ich twarze doświadcza 

nieprzyjemnego uczucia bierności, bezradności i ekspozycji na cudzą tragedię. Dużo 

„wygodniejszy” jest „widok z puttem”, gdzie represjonowani ludzie stanowią masę, 

„mrowie”, są liczbami które się skrupulatnie kolekcjonuje w tabelach ilościowych 

dotyczących ofiar Zagłady. 

 

2.3 Podsumowanie  

 „Czy ma ktoś fotografię tego swoistego tworu architektury? Wielka byłaby szkoda, 

żeby dla pamięci przyszłych pokoleń zginął wszelki ślad po moście, pomniku nieszczęścia 

setek tysięcy ludzi oraz niemieckiej kultury” - pytał w swoim pamiętniku Henryk 

Makower 89.  Nie spodziewał się zapewne, że zdjęć mostu przetrwa tak wiele i że autorami 

ich będą w przytłaczającej większości przedstawiciele wspomnianej „niemieckiej kultury”. 

Punkt widzenia sprawców staje się – za sprawą popularyzacji zrobionych przez nich 

fotografii – punktem widzenia „przyszłych pokoleń”, a dzieje się to nie tylko z 

konieczności, gdyż zdjęcia żydowskich fotografów także przetrwały Zagładę, ale z 

wyboru. Częściej w albumach fotograficznych goszczą zdjęcia autorstwa Kompanii 

Propagandowej niż kadry przyjaźnie nastawionego Willy’ego Georga. Doskonale znamy 

zdjęcie chłopca wypędzonego z bunkra w gettcie, pochodzące z Raportu likwidacji 

„żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej” Jurgena Stroopa – zdjęcia wspomnianego wcześniej 
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 Henryk Makower, dz. cyt., s. 176. 
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Henryka Bojma, dokumentującego sukcesy samopomocy w getcie są całkowicie 

zapomniane. Nie można zinterpretować tych  współczesnych wyborów inaczej: w pewien 

sposób działacze nazistowskiej propagandy odnieśli sukces, współczesne publikacje 

reprodukują ich punkt widzenia jako obiektywny, nie dbając o przedstawienie 

zróżnicowanych spojrzeń. Odbiorcy zdjęcia mostu utożsamiają swoje spojrzenie ze 

spojrzeniem oprawcy – bezwiednie, ale skutecznie. Janina Struk pisze: „Fotografie stały się 

sumą tego, co większość ludzi «wie» o Holokauście. (…) Fakty historyczne dotyczące 

polityki Trzeciej Rzeszy zostają zredukowane do łatwo przyswajalnych historyjek 

obrazkowych, które można dostosować do wielu różnych wspomnień”90. Ostrowska tę 

samą myśl ubiera w nieco dosadniejsze określenie pisząc: „Obraz, a w konsekwencji i film, 

zamiast dawać świadectwo zagłady, stały się jedynie pustymi «pustymi wydmuszkami», 

których działanie ogranicza się w tym momencie tylko do jednej myśli – ponownie 

Holocaust Story”91. Owe ujęcia potwierdzają naszą wiedzę o getcie, realizują klisze znane 

nam z przekazów literackich, zwłaszcza tę o bezsilności świadków-Polaków. 

Zdjęcia są doskonałymi semioforami92, czyli nośnikami znaczeń, pozwalającymi 

kształtować, przechowywać i analizować pamięć, dlatego też ich użycie powinno być 

poddawane refleksji i badaniom. Bezrefleksyjne powielanie obrazu, bez przywołania 

odpowiedniego kontekstu, przyczynia się do reprodukowania schematów i stereotypów. 

Odpowiednie użycie fotografii powinno uzupełniać dyskusję na tematy niewygodne, takie 

jak relacje polsko-żydowskie pod niemiecką okupacją, przed nią  a także i współcześnie,  

Doskonały przykład stanowi fakt, że spośród setek zdjęć mostu nad Chłodną wciąż 

największa popularnością cieszy się właśnie „Widok z puttem” i zdjęcia robione z 

podobnej perspektywy, najczęściej autorstwa oprawców lub na ich polecenie wykonane.  

Ważna jest więc popularyzacja zdjęć, które stają w poprzek oczekiwań odbiorcy, tak by 
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 Janina Struk, dz. cyt., str.280. 

91
 Joanna Ostrowska, dz. cyt., str.158. 

92
 Termin Krzysztofa Pomiana, omawiany między innymi w: Krzysztof Pomian, Historia. Nauka wobec pamięci, 

Lublin 2006. 
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wizualna obecność tematu Zagłady w przestrzeni publicznej nie sprowadzała się do 

rozpowszechniania oswojonych, zbanalizowanych wyobrażeń.  

Jako że most stał się –  z powodu swojej szczególnej lokalizacji i funkcji  - obiektem 

tak często fotografowanym, stał się też jedną z klisz przedstawienia Zagłady. Fotografie 

spopularyzowały ten obraz, dzięki nim stał się ikoną, stąd  współczesne wrażenie braku  w 

przestrzeni. A raz ożywiona pamięć, jak skonstatowała Hannah Arendt93, wymaga 

„reifikacji” – „urzeczowienia” tego, co pamiętane. Omawiając ten termin Aleida Assmann 

podkreśla, że nie jest to niesłuszne przywiązanie do przedmiotów, a swoiste zakorzenienie 

pamięci w materialności94 – temu zagadnieniu poświęcę kolejny rozdział, w którym 

omówię współczesne upamiętnienia mostu.  
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 Por. H. Arendt, Kondycja ludzka, tłum. A. Łagodzka, Warszawa 2010, s 119. 
94

 Aleida Assmann, Kreowanie obrazu pamięci w muzeach, w: tejże, Między pamięcią a historią, tłum. Patrycja 
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3. MOST UPAMIĘTNIONY 

3.1  Warszawa jako miasto pamięci 

 

Współcześnie jesteśmy świadkami natężonego zainteresowania zależnościami 

łączącymi pamięć z miejscem, zwłaszcza w przestrzeni  miejskiej. Najciekawsze badania 

prowadzone są w tych miastach, które dwudziestowieczna historia doświadczyła 

najdotkliwiej: w Berlinie, Gdańsku, Warszawie. To właśnie Warszawa stanowi typ idealny 

miasta palimpsestu95. Magdalena Saryusz-Wolska, badaczka zajmująca się tymi 

zagadnieniami, zauważa, że Warszawa jako typowe miasto środkowoeuropejskie nie  

zdobyła statusu nowoczesnego za sprawą industrializacji i urbanizacji, tylko dzięki 

swojemu statusowi ośrodka wielokulturowego, skupionego na handlu i wymianie. 

Zniszczenia powojenne nie były odbudowywane zgodnie z tradycją lokalną, według 

narzuconej doktryny socjalistycznego modernizmu. Współcześnie, po zmianie ustrojowej, 

Warszawa i inne postsocjalistyczne miasta „zaczęły w zdwojonym tempie nadrabiać braki, 

wynikające z ograniczeń okresu powojennego. To wszystko sprawiło, że (…) zaczęły 

nawarstwiać się ślady różnych etapów historii: przedwojennego rozwoju w duchu 

nowoczesnym, wojennych spustoszeń, pospiesznej powojennej odbudowy, ideologizacji 

architektury i wreszcie wszelkich nowości po odzyskaniu pełni suwerenności”96.  

  Pamięć zbiorowa w przestrzeni miejskiej może być kreowana zarówno poprzez 

działania instytucji, jak również i oddolnie. Jej celem jest uniezależnienie się od 

jednostkowego umysłu ludzkiego i zakorzenienie się w powszechnej świadomości. Pamięć 

zbiorowa kształtowana może być zarówno przez słowo, jak i przez obraz czy 

ukształtowanie przestrzeni. W tej pracy skupię się na medium, jakim jest pomnik oraz 

instalacja artystyczna – charakterystyczne miejskie nośniki pamięci. Saryusz-Wolska 
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wyznacza początek pamięci zbiorowej w momencie, gdy ostatni świadkowie historii 

odchodzą, a ich brak rodzi konieczność zachowania pamięci w „przestrzeni zewnętrznej 

wobec pamięci indywidualnej”97. Szczególne miejsce w dyskusji o miastach i  pamięci 

zajmują upamiętnienia związane z Zagładą – zwłaszcza, że wraz z początkiem XXI wieku 

nastał wspomniany wcześniej moment, w którym, jak celnie ujęła to Saryusz-Wolska, 

„obecność bezpośrednich świadków Zagłady i II wojny światowej przestała być sprawą 

oczywistą”98. Przez dekady nieobecne ślady pamięci mniejszości zaczynają prześwitywać 

przez warstwy „palimpsestu” stanowiąc wyzwanie dla narracji pamięci zbiorowej 

monoetnicznej obecnie stolicy99.  

Warszawa, ze względu na swoją tragiczną historię, jest szczególnie predestynowana 

do celebrowania swojej przeszłości związanej z II Wojną Światową. W Miejskiej 

przestrzeni tożsamości Warszawy Mikołaj Madurowicz zamieścił wykres przedstawiający 

wyniki sondażu przeprowadzonego wśród mieszkańców stolicy. Na pytanie „Jakim 

Warszawa jest miastem?” większość odpowiedzi wiązała się właśnie z historią wojenną, 

padały określenia „miasto tragiczne”, „miasto legenda”, „miasto feniks” – mało który z 

ankietowanych kojarzył Warszawę z nowoczesnością i spokojem100.  

 „Miasto może powstać z gruzów, czego dowodem jest cała Warszawa. Ale żeby 

odtworzyło  swój dawny kształt, muszą przetrwać ci, którzy się z nim identyfikują i chcą 

dopisać jego dalszy ciąg”101 - pisze Beata Chomątowska w Stacji Muranów, obszernej 

publikacji na temat Muranowa. Wobec faktu, że warszawska ludność żydowska została 

biologicznie wyniszczona, można tu mówić o funkcjonowaniu szczególnego typu 
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zapożyczonej pamięci zbiorowej, właściwie o ścieraniu się dwóch narracji: polskiej i 

żydowskiej. Powstanie Warszawskie, pełniące rolę mitu założycielskiego miasta, a być 

może i kraju, to najbardziej uobecnione w przestrzeni wydarzenie. Dzięki 356 tablicom 

upamiętniającym ważne miejsca akcji Powstania Warszawskiego, rozmieszczonym na 

terenie całego Śródmieścia i okolic, dzięki charakterystycznemu pomnikowi Powstania na 

pl. Krasińskich, dzięki popularnemu i nowoczesnemu muzeum, a także  dzięki 

nazewnictwu ulic102 i skwerów, całe miasto przybiera formę pomnika Powstania 

Warszawskiego. Problemem nie jest sam fakt upamiętniania Powstania Warszawskiego, 

tylko jego zdecydowana dominacja w przestrzeni miasta. 

Najbardziej wyrazistą i zarazem najbardziej smutną areną konkurencji o miejsce 

pamięci jest były obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. Warto wspomnieć o tym 

konflikcie, jako że jest on reprezentacyjny dla całości dyskursu na temat polsko-

żydowskiej pamięci w Polsce103. W PRL międzynarodowe zainteresowanie obozem było 

dużo mniejsze, wybudowano tam klasztor zakonu Karmelitanek, ośrodek kultu św. 

Maksymiliana Kolbe i duży rzymskokatolicki krzyż. Później spór zaognił fakt, że na 

postawionym na początku lat dziewięćdziesiątych pomniku pomordowanych w obozie 

narodowości Żydzi znaleźli się na ostatnim miejscu, ponieważ twórcy zdecydowali się na 

ułożenie listy alfabetycznie104. Z okazji obchodów pięćdziesięciolecia wyzwolenia obozu w 

1995 roku prezydent Wałęsa nie wymienił Żydów w swoim przemówieniu, co być może 

było, jak dywaguje Marcin Kula: „podyktowane chęcią mówienia w kategoriach bardziej 
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 Nazwy ulic upamiętniające bohaterów AK pojawiają się w topografii stolicy po upadku komunizmu, jak pisze 
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103
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ogólnych, skupienia się na ogólnoludzkim aspekcie nieszczęścia właśnie dla uniknięcia 

tarć”105. Konflikt nie zmierza ku rozwiązaniu ani załagodzeniu, czego dobrą ilustracją są 

słowa kardynała Józefa Glempa: „Jeśli nie będzie antypolonizmu, nie będzie u nas także 

antysemityzmu”106. Michael C. Steinlauf w Pamięci nieprzyswojonej źródła niechęci 

Polaków do stawiania pomników Żydom upatruje w resentymencie. W 1946 roku, zaraz  

po zakończonej wojnie, sowieci postawili Pomnik Bohaterów Getta „spychając polską 

walkę narodową na śmietnisko historii”107. 

 Uznając za Danem Dinerem, że dla kultury europejskiej Holokaust stanowi 

paradygmat współczesnej tożsamości, a „każda europejska konstrukcja tożsamościowa 

musi wychodzić od tego pamięciowego tąpnięcia”108, trzeba stwierdzić, że „twierdza 

Warszawa” opierała się przed przyłączeniem do wspólnego europejskiego kręgu pamięci 

przez długi czas. Chociaż, jak zauważa Aleida Assmann, możemy zaobserwować 

nieoczekiwane „crescendo”109, im bardziej rośnie dystans czasowy, im mniej jest wśród nas 

faktycznych świadków Zagłady, tym pamięć o Holokauście staje się zakotwiczona mocniej 

w społecznej świadomości. Dzieje się tak, gdy pamięć biologiczna zostaje wyparta przez 

post-pamięć. Autorką terminu „post-pamięć” jest Marianne Hirsch, która definiuje ją 

następująco: „Post-pamięć jest cechą doświadczenia tych, którzy wzrastali w cieniu 

opowieści o zdarzeniach, które rozegrały się przed ich narodzeniem. Ich własne 

wspomnienia musiały ustąpić miejsca historiom poprzednich pokoleń, ukształtowanych w 

traumatycznych okolicznościach, które nigdy nie zostały do końca zrozumiane ani 
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odtworzone” 110.  Współcześni inicjatorzy upamiętnień Zagłady znajdują się w domenie 

post-pamięci. 

Współczesne ożywienie dyskursu odzwierciedla się w potrzebie dyskutowania i 

upamiętniania przemilczanych zagadnień. W dalszej części tekstu przyjrzę się, kwestii 

pamięci na przykładzie sytuacji skrzyżowania ulic Żelaznej i Chłodnej, wcześniej należy 

jednak poświęcić uwagę całemu obszarowi byłego getta. 

 

3.2 „Miejsce – po – getcie”, „rezerwat”, „enklawa”. 

Obszar byłego Seuchensperrgebet, przed wojną gwarna i tłoczna dzielnica 

północna, po wojnie została całkowicie zrównana z ziemią. Powszechnie znane są 

fotografie z 1945 roku przedstawiające pustynię, nad którą góruje niezniszczony kościół 

świętego Augustyna. Jak pisze w albumie Warszawa. Ballada o okaleczonym mieście Jerzy 

S. Majewski: „Pole gruzów ciągnie się po horyzont od Stawek po Leszno, od Okopowej po 

Nowe Miasto. Zamkniętą dzielnicę Niemcy zlikwidowali w 1943 roku, mordując jej 

mieszkańców w komorach gazowych Treblinki. Po stłumieniu powstania w getcie 

przystąpili do  metodycznej rozbiórki wypalonych kamienic Muranowa. Miała tu powstać 

wzorcowa dzielnica dla niemieckich urzędników”111, co wiemy między innymi z Rozmów 

z katem Kazimierza Moczarskiego112. W innych założeniach pojawił się pomysł stworzenia 

ogromnego parku. Jednak zamysły te nie zostały zrealizowane i w 1945 roku plan 

zabudowy pustyni gruzów powierzono Bohdanowi Lachertowi. Jego projekt nawiązywał 

do traumatycznej przeszłości dzielnicy, początkowo miał być zarówno socjalistycznym 

osiedlem mieszkaniowym jak i miejscem upamiętnienia tragicznej historii getta, jednak po 
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wielu modyfikacjach to założenie przestało być czytelne113. Beata Chomątowska zauważa, 

że to mieszkańcy definiują przestrzeń i to oni nadają jej funkcje i znaczenia, które często 

nie pokrywają się z wytyczonymi przez architektów strefami pracy, nauki i 

odpoczynku114. Część ulic jest na swoim przedwojennym miejscu (ulice Smocza, Żelazna, 

Nowolipie), inne funkcjonują pod zmienionymi nazwami (ulicę Leszno – w PRL noszącą 

imię Karola Świerczewskiego przemianowano na „Solidarności” zamiast wrócić do 

wcześniejszej nazwy), lecz najczęściej stara siatka ulic znika całkowicie ustępując miejsce 

nowoczesnemu osiedlu. Dla badaczy pamięci jest to niezwykle inspirujące miejsce, 

którego opis wymaga  wyjątkowej terminologii.  

Madurowicz pisze o terytorium dawnego getta używając pojęcia „enklawy”115.  

Podkreśla on, że na skutek wyłączenia getta z tkanki miejskiej w latach czterdziestych 

zerwane zostały ciągi komunikacyjne, które nawet osiemdziesiąt lat po wojnie nie są w 

stanie się odrodzić – zwłaszcza, że powojenni planiści wytyczyli nowe arterie mające 

sprostać wyzwaniom nowoczesnego, zmotoryzowanego społeczeństwa. Najwyrazistszym 

tego przykładem jest wytyczenie szerokiej Alei Jana Pawła II (wcześniej Marchlewskiego) 

w miejscu, w którym wcześniej nie biegła żadna ulica. Enklawa Muranowa nie przystaje 

do otaczającej ją Warszawy, „pudełkowate bloki”116, jak pisze Chomątowska, podobne do 

tych wybudowanych w krakowskiej Nowej Hucie pasują do peryferyjnych dzielnic, a nie 

do ścisłego centrum stolicy. 

Jacek Leociak proponuje termin „miejsce-po-gettcie”117, jako najbardziej 

adekwatny, opisowy zwrot nazywający dzisiejszy Muranów i część Woli.  Leociak pisze: 

„Miejsce-po-getcie zaś to właśnie nieistnienie, brak. To szczególnie doświadczenie »tego 

                                                           
113

 Barbara Engelking, Jacek Leociak, Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście, 
Warszawa 2013, s.834. 

114
 Beata Chomątowska, dz.cyt, s.49. 

115
 Mikołaj Madurowicz, dz.cyt, s.194. 

116
 Beata Chomątowska, , dz.cyt, s.24. 

117
Jacek Leociak, Doświadczenia graniczne. Studia o dwudziestowiecznych formach reprezentacji, 

Warszawa 2009, s.119. 



 53 

 

samego, a jednak zupełnie innego miejsca«, to doświadczenie  realnego braku i pozornego 

wypełnienia. Destrukcja getta nie jest destrukcją miejsca. Ono pozostaje, ale jest puste 

(chociaż zabudowane), jest ogołocone i martwe ( chociaż wre tam życie). Miejsce ocalało, 

ale zostało niejako wydrążone, pozbawione »treści«, »wnętrza«. Getto, które tutaj było, 

uległo zagładzie, ale owo »tutaj« pozostało, tylko jest zasłonięte inną obecnością”118.   

Doświadczenie spaceru po współczesnym Mirowie i Muranowie określa „paradoksem 

uobecnienia pustki”119 – przestrzeń rozwarstwia się i umożliwia spacer w dwóch 

wymiarach czasowych, nieobecne dla oczu staje się nagle doświadczalne. Badacz 

krytykuje praktykę porównywania katastrofy, która spotkała getto warszawskie z Pompeją  

i sprzeciwia się zestawieniu ofiar kataklizmu, jakim jest naturalny wybuch wulkanu, z 

metodycznie wymordowanymi mieszkańcami Warszawy. Korzystając z terminologii Yi 

Fu Tuana120 – zniknęło „miejsce”, czyli ta część geograficznej „przestrzeni”, która posiada 

tożsamość wykreowaną przez osoby związane z nią emocjonalnie i fizycznie. Sama 

„przestrzeń” pozostała, zaś „miejsce”, rozumiane także jako „centrum odczuwalnych 

wartości, w którym zaspokaja się biologiczne potrzeby”121, znikło.  

We wstępie do książki Elżbiety Janickiej Festung Warschau, napisanym przez 

Bożenę Keff, pojawia się określenie „rezerwat”.  Podkreśla ono, że prawa obowiązujące 

Warszawę są w pewien sposób na Muranowie zawieszone122. Keff pisze: „Jest tu ciągle 

ulica Lewartowskiego, który był Żydem i komunistą, ale tu się ostał bo to teren 

rezerwatu”123. Określenie to doskonale przystaje do funkcji, jaką miejsce-po-gettcie spełnia 

w domenie pamięci zbiorowej, chociaż nawet w tym rezerwacie żydowska pamięć nie 
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może stać się pełnoprawnym lokatorem, czemu poświęca swoje obszerne opracowanie 

Festung Warschau Elżbieta Janicka. 

Określenie „rezerwat” przystaje także, w mojej ocenie, do funkcji jaką dla 

współczesnych upamiętnień pełni Muranów.  Właśnie na terenie byłego getta znajduje się 

większość, jeśli nie wszystkie, upamiętnienia związane z historią Żydów Warszawy, choć 

nie jest to wybór oczywisty124.  Pomniki i instalacje, jakie będę analizować w tym 

rozdziale, znajdują się wszystkie, bez wyjątku, na terenie byłego getta. W 2008 roku 

zrealizowany został interesujący projekt Tomasza Leca i Eleonory Bergman, według 

pomysłu których obrys muru getta został wtopiony w bruk dzisiejszej Warszawy. W 22 

punktach stolicy znaleźć można linię przebiegu granic getta  wraz z datą obowiązywania 

tej granicy, na budynkach tablice z uproszczoną mapą całego getta, zdjęciami i tekstem 

informującym zwięźle o szczegółowej przeszłości danego miejsca. Przewrotnym jest fakt, 

że teren getta wytyczony arbitralnie przez niemieckich okupantów stał się obecnie 

obowiązującą przestrzenią żydowskich upamiętnień – w ramach granic zobrazowanych 

przez Leca i Bergman znajdziemy niemalże wszystkie monumenty związane z historią 

żydowską, zwłaszcza te związane z Zagładą i II Wojną Światową.  

Miejscem kulminacji tej przestrzeni jest budynek Muzeum Historii Żydów 

Polskich125, wraz z otaczającym go placem – noszącym teraz nazwę skweru Willy’ego 

Brandta. Znajduje się tu wiele różnorodnych monumentów: pomnik Bohaterów Getta, 

ławeczka Jana Karskiego, pomnik upamiętniający gest skruchy kanclerza Niemiec 
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Wychowawczego Starozakonnych przy ulicy Jagiellońskiej 28. Podobnie pusty jest Grochów – cel współczesnych 
wycieczek z Izraela chcących odwiedzić pozostałości dawnego kibucu organizacji HeHaluc, największego we 
wschodniej Europie, znanego na całym świecie za sprawą wytwórni filmowej, która mieściła się na jego terenie. 

125
 Sam budynek zaprojektowany przez fińskiego architekta Rainera Mahlamäkiego  również można uznać za 

monument.  Jacek Leociak pisze: „Wzniesione w sercu dawnej dzielnicy żydowskiej, kształtującej się tu od 
połowu XIX wieku, w sercu utworzonego przez Niemców największego getta okupowanej Europy – muzeum 
jest ukoronowaniem procesu upamiętniania obecności Żydów nie tylko w Warszawie i nie tylko w czasie drugiej 
wojny światowej lecz na przestrzeni 800 lat dziejów Rzeczypospolitej”, Barbara Engelking, Jacek Leociak, Getto 
warszawskie. dz. cyt., s 836. 
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Willy’ego Brandta oraz pięć z dwudziestu dwóch bloków kamiennych Traktu Pamięci 

Męczeństwa i Walki Żydów w Warszawie - rośnie tu również Drzewo Wspólnej Pamięci 

Polaków i Żydów oraz umiejscowiony jest kamień upamiętniający działalność Żegoty. 

Trakt Pamięci to jeden ze starszych monumentów poświęconych pamięci żydowskiej; 

otwarcie odbyło się w rocznicę wybuchu powstania w getcie w 1988 roku126. Tworzą go 

bloki kamienne z czarnego sjenitu opatrzone inskrypcjami w języku polskim i hebrajskim, 

każdy z nich poświęcony jest innej zasłużonej osobie127, ważnemu miejscu lub wydarzeniu 

historycznemu. Stacje Traktu odwiedzane w konkretnej kolejności przedstawiają historię 

getta chronologicznie od jego utworzenia aż do wybuchu powstania w 1943 roku128.  

 

3.3 Genius loci skrzyżowania ulic Chłodnej i Żelaznej 

Znając już charakterystykę upamiętnień znajdujących współcześnie się na terenie 

byłego getta warszawskiego przyjrzyjmy się sytuacji skrzyżowania ulic Żelaznej i 

Chłodnej, i tego, co trawestując termin Jacka Leociaka nazwę „miejscem-po-moście”. Ta 

część dzielnicy zamkniętej została odłączona od getta we wrześniu 1942 roku, z tej 

przyczyny nie uległa całkowitemu zrównaniu z ziemią podczas likwidacji getta. Budynek 

przy Chłodnej 20 wciąż znajduje się na swoim miejscu, podobnie jak budynek Nordwache 

pod numerem 25. Kościół Karola Boromeusza także nie ucierpiał. Te trzy 

charakterystyczne budynki wyglądają mniej więcej tak samo, jak na fotografiach z czasów 
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 Michael C. Steinlauf opisuje lata osiemdziesiąte jako czas swoistej fascynacji judaizmem, Żydami i 
przeszłością. Powojenne pokolenie, dla którego wizja wielonarodowej Polski nie stanowiła wspomnień a raczej 
coś na kształt „raju utraconego”, mitycznego czasu, gdy Polska była autonomiczna, wielobarwna, szczęśliwa i 
zupełnie inna od znanej im Polski Ludowej. W latach osiemdziesiątych wzrasta zainteresowanie literaturą o 
tematyce żydowskiej, wydane zostają wznowienia powieści autorów takich jak Julian Stryjkowski, Adolf 
Rudnicki, Bogdan Wojdowski. W 1983 roku powstaje film Austeria Jerzego Kawalerowicza, na podstawie prozy 
Stryjkowskiego. „,Moda na Żyda”, jak nazywa zjawisko Steinlauf, objawia się też poprzez poszukiwanie 
zniszczonych kirkutów, synagog, rekonstruowanie przepisów kulinarnych kuchni żydowskiej i fundowaniu 
różnorodnych pomników.  

127
  Projektanci Traktu Pamięci Zbigniew Gąsior, Stanisław Jankowski i Marka Moderau wyróżnili osobną 

kamienną tablicą osoby zasłużone dla historii getta. Są wśród nich: Emanuel Ringelblum, Szmul Zygelbojm, 
Józef Lewartowski, Mordechaj Anielewicz, Janusz Korczak, Frumka Płotnicka i Izaak Kacenelson.   

128
 Na podstawie: Karol Mórawski, Kartki z dziejów Żydów warszawskich, Warszawa 2011. 
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okupacji, co w przypadku niemalże zrównanej z ziemią Warszawy ma duże znaczenie. 

Niewiele jest miejsc, które pozwalają odczuć historyczną ciągłość miasta – II wojna 

światowa stanowi cezurę dziejów architektury stolicy. 

Dawny Plac pod Lwem obecnie nosi nazwę skweru Jerzego Popiełuszki, który aż 

do śmierci mieszkał przy Chłodnej  pod numerem 15 – z tego tytułu niedaleko znajduje się 

duży krzyż i obelisk z inskrypcją „Księdzu Jerzemu Popiełuszce 23 IX 1947 – 19 X 1984, 

Męczennikowi za Wiarę i Ojczyznę” – 

ustawione w 1996 roku (fot. 6) . W 

swoim głośnym eseju Obsesja 

niewinności Joanna Tokarska-Bakir 

krytykuje decyzję miasta, aby skwer 

znajdujący się niedaleko miejsca-po-

moście nazwać imieniem polskiego 

duchownego: „skwerów w Warszawie 

jest dużo, a most nad ulicą Chłodną 

tylko jeden”129. Autorka obserwowała 

modlące się na Chłodnej wycieczki 

młodych Żydów konfrontujące się z 

brakiem upamiętnień Zagłady130. Widok 

ten zdenerwował ją i poruszył, stąd 

słowa krytyki wobec nazwy przyznanej 

skwerowi. Ostrym tonem wypowiada 

się także Elżbieta Janicka, wskazując, że jedyną „zasługą” Popiełuszki było to, że był 

właścicielem mieszkania w okolicy, a „ośrodek jego kultu znajduje się w innej części 
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 Joanna Tokarska-Bakir, Obsesja niewinności w: tejże,  Rzeczy mgliste, Sejny 2004, s 15 - 16. 

130
 Tekst powstał w grudniu 2000 roku, przed powstaniem większości pomników obecnie upamiętniających 

Zagładę Żydów warszawskich. 

Fotografia 6: Obelisk na skwerze Popiełuszki, 2014 r. 
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miasta, gdzie mieści się parafia, w której pracował – z jego grobem i pomnikiem – oraz 

ulica jego imienia”131. 

Teksty badaczek w moim odczuciu zdezaktualizowały się. Współcześnie Chłodna 

nie milczy, nie skrywa swojej przeszłości. Tuż przy wyjściu z dawnego „kapitolu getta” 

znajduje się instalacja Kładka Pamięci  i tablica pamiątkowa wraz z poziomymi płytami 

wytyczającymi granice getta autorstwa Tomasza Leca i zróżnicowaną nawierzchnią 

chodnika odzwierciedlającą przedwojenną zabudowę.  

 

3.4  Współczesne próby upamiętnienia mostu nad ulicą Chłodną.  

3.4.1 Kładka i Most 

We współczesnym dyskursie w miejsce „mostu” pojawia się określenie „kładka”. 

Dlaczego mówi się o „kładce”?  To, co budowniczy lat czterdziestych z dumą nazywali 

„mostem”, w dzisiejszych realiach nazywa się po prostu „pieszą kładką”, „przejściem 

nadziemnym”. Obecnie mianem „mostu” posługujemy się  głównie w przypadku 

opisywania drogi nad zbiornikiem wodnym132, być może z tego powodu współczesne 

użycie terminu wprowadziłoby nieścisłości? W latach czterdziestych nie istniały miejskie 

piesze kładki nad jezdniami, potrzeba budowy mostu istniała tylko w szczególnych 

warunkach. 

W literaturze pojawia się motyw kojarzenia gettowego mostu z „realną” 

przeszkodą, na przykład rzeką.  Krystyna Żywulska w swojej wspomnieniowej powieści 

autobiograficznej Pusta woda  pisze „Ów most niepodobny do żadnego w świecie. Nie 

łączy dwóch brzegów rzeki. Łączy dwa brzegi rozpaczy. (…) Pod mostem nie ma rzeki. 

Pod przęsłami biegnie poprzecznie nurt wydzielonego świata. Różnica między światem 
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  Elżbieta Janicka, Festung Warschau, Warszawa 2011, s.67.  

132
 Most, w:Słownik Języka Polskiego PWN, 2013 



 58 

 

sprzężonym mostem i istniejącym pod nim jest równie straszliwa, co absurdalna”133. W 

podobnym tonie wypowiada się bohater opowiadania Adolfa Rudnickiego, lwowski Żyd 

Goldberg, który opowieściom o moście nadaje status głupiej plotki: „Przepraszam, kto to 

opowiada? Hieny, które chcą wyłudzić od nas ostatnie kolczyki, ostatni kamyk czy 

bransoletkę. Te same hieny opowiadają, że na Chłodnej stoi most. Przepraszam, znam 

Warszawę, znam ulicę Chłodną, odkąd to ulicą Chłodną płynie rzeka?”134. 

 Słownik PWN interpretuje „kładkę” jako „prowizoryczny mostek”135, coś 

nietrwałego pozwalającego przejść na drugi koniec przeszkody. Być może to perspektywa 

czasu pozwala nam dostrzec prowizoryczność, nietrwałość mostu z ulicy Chłodnej – w 

przeciwieństwie do jej użytkowników wiemy dokładnie, jak długo służyła pieszym. Oni o 

tej prowizoryczności i tymczasowości wiedzieć nie mogli. 

Do innych przyczyn możemy zaliczyć semantyczne konotacje obydwu określeń. 

„Kładka” wydaje się być pojęciem współcześnie bardziej odpowiednim w uzusie 

metaforycznym, choćby dlatego, że w porównaniu do „mostu” jest pojęciem mniej 

zużytym, nowszym. Most, w klasycznej interpretacji Władysława Kopalińskiego, to 

„łączenie tego, co rozłączone w czasie i przestrzeni, połączenie dwóch światów, 

widzialnego i niewidzialnego, Boga i człowieka, sposób przekroczenia nieprzebytych 

przeszkód; sprawiedliwość; wierność; stałość; życie trudność, wybór; próbę; 

niebezpieczeństwo; pragnienie zmiany; Drogę Mleczną;”136 z czego najpopularniejsze 

tropy zostały wymienione na początku. Juan Eduardo Cirlot w swoim słowniku137 

poświęconym symbolom religijnym zaznacza, że most to dla wyznawców trzech wielkich 

religii monoteistycznych to silny symbol przymierza z Bogiem.  Jednak warszawski most z 

1942 roku, mimo że stał się usprawnieniem komunikacyjnym dla mieszkańców getta, 
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 Krystyna Żywulska, Pusta woda, Michałów – Grabina, 2008, str. 27.  

134
 Adolf Rudnicki, Wielki Stefan Konecki w: Opowiadania wybrane, Wrocław 2009, s. 154. 

135
 Kładka, w: Słownik Języka Polskiego PWN, źródło www.sjp.pwn.pl/szukaj/kladka, stan z dnia 1/06/2014. 

136
 Most, w: Władysław Kopaliński, Słownik Symboli, Warszawa 2012, s 233. 

137
 Most, w: Juan Eduardo Cirlot, Słownik symboli, Kraków 2006, s 260. 



 59 

 

nieczęsto kojarzy się pozytywnie. Nadolski nazywa go wręcz „antymostem”138, zwracając 

uwagę, że znajdujące się po dwóch stronach ulicy Chłodnej części dzielnicy żydowskiej 

różniły się od siebie, a dodatkowy podział topograficzny i komunikacyjny jedynie pogłębił 

tę różnicę.  W tym przypadku spotykamy się też z odwróceniem znaczeń – podobnie jak 

swastyka, buddyjski symbol, uprzednio konotująca wartości wyłącznie pozytywne, 

utożsamiona została z ideologią nazistowską, tak most nabrał nowej treści, odczytywany 

jest jako swoje własne symboliczne zaprzeczenie. We wcześniej wspomnianym eseju  

Nietzschego, oprócz pamięci monumentalnej wprowadzone zostaje również pojęcie 

„pamięci krytycznej”,  polegającej na rozbijaniu zastanych skojarzeń i wyobrażeń, na 

powtórnej analizie i „pozwaniu przed sąd”  przeszłości139 dokładnie na tym polega 

interpretacja mostu nad Chłodną oraz jego najbliższego otoczenia. 

 

3.4.2 Mural „Tam była kładka” – most przywrócony pamięci 

Mural (fot. 7) znajdujący się niedaleko skrzyżowania Żelaznej i Chłodnej, 

kilkadziesiąt metrów na zachód, vis a vis byłej klubokawiarni Chłodna 25 został 

odsłonięty w 2007 roku z 

okazji 64. rocznicy powstania 

w getcie. Przy jego otwarciu 

obecny był między innymi 

Marek Edelman oraz 

reprezentanci urzędu 

dzielnicy Wola.  Jak pisała 

„Gazeta Stołeczna” 21 

kwietnia 2007 roku: 
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 Por. Artur Nadolski, dz. cyt., s 215. 

139
 Fryderyk Nietzsche, Pożyteczność i szkodliwość historii dla życia, w: tegoż, Niewczesne  rozważania, tłum. 

Małgorzata Łukasiewicz, Kraków, 1996, s.105. 

Fotografia 7: Mural Tam była kładka – Adam X, 2014 r. 
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„Namalowanie obrazu to wspólny pomysł Grzegorza Lewandowskiego, współwłaściciela 

klubokawiarni Chłodna 25, oraz Adama X (Adama Jastrzębskiego), absolwenta historii 

sztuki. Kładka jest częścią mitologii tej okolicy. Miała być niby udogodnieniem dla 

mieszkańców getta, a była narzędziem pomagającym sterować masami zniewolonych 

ludzi – mówi Adam X”140.   

Niepozorny malunek, namalowany na trzech betonowych płytach, przypomina 

tablicę informacyjną. Przedstawia on widok mostu, jaki znamy ze zdjęć robionych przez 

niemieckie ekipy propagandowe – jest to tak zwany „widok z puttem”. Na muralu putta 

nie widać, zamiast niego z prawej strony widnieje uproszczona, trójkolorowa mapa 

skrzyżowania z zaznaczonym dokładnym położeniem drewnianego mostu oraz  napis 

„Tam była kładka” w języku polskim, jidysz i hebrajskim.  

 Ogromną zasługą projektu Jastrzębskiego i Lewandowskiego  jest fakt, że artyści 

jako pierwsi podjęli się stworzenia współczesnej reprezentacji mostu. Dobrym kontekstem 

były obchody 64. rocznicy powstania w getcie, które rokrocznie powodują pojawienie się 

tej tematyki w mediach. „Gazeta Stołeczna” pisała o powstaniu muralu jako o 

artystycznym  wydarzeniu towarzyszącym takim atrakcjom, jak pokaz filmu o Marku 

Edelmanie czy gra miejska przeprowadzona na terenie getta. Jednak, jak wspomniał autor 

malunku w cytowanym fragmencie artykułu, główną motywacją było właśnie 

przywołanie elementu lokalnej historii, opowiedzenie jej tym, którzy nie mieli okazji 

wcześniej się o niej dowiedzieć.  
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 Tomasz Urzykowski, Tam była kładka, „Gazeta Stołeczna” nr 94, wydanie z dnia 21/04/2007, str. 4 
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3.4. 3 Wielokropek – most niewypowiedziany – rezygnacja z materialności 

W 2008 roku, w okresie gdy trwały prace przy odtwarzaniu granic getta w ramach 

projektu Leca i Bergman, dwie młode artystki Anna Baumgart oraz Agnieszka Kurant 

zwróciły się do stołecznego biura kultury z prośbą o dofinansowanie i wydanie 

pozwolenia na  zbudowanie symbolicznego mostku dokładnie w tym miejscu, w którym 

się znajdował w 1942 roku. Jak same twierdzą artystki w wywiadzie udzielonym 

Agnieszce Kowalskiej z „Gazety Wyborczej”, pragnęły w ten sposób wskrzesić most jako 

upamiętnienie-pomnik w naturalnej skali, co spotkało się to z wrogością i 

niezrozumieniem. „Jedni bali się, że odbudowujemy fragmenty starego getta inni – że 

zostanie sprofanowana żydowska pamięć”141 – mówi Baumgart. Autorki projektu 

wyjaśniają, że nie zależało im na żadnej faktycznej odbudowie – jedynie na stworzeniu 

instalacji, pozbawionej zastosowania praktycznego, chociaż rozważały możliwość 

poprowadzenia schodów i zamontowania w niej windy, dzięki czemu przechodnie i 

turyści mogliby spojrzeć na okolicę z innej perspektywy. „Nasza kładka niczego już by nie 

dzieliła, ani nie łączyła. Generowałaby nowe znaczenia”142 – argumentowała Agnieszka 

Kurant.  

Na skutek dyskusji z Urzędem Miasta, biurem kultury i sprawującym kuratelę nad 

projektem Muzeum Historii Żydów Polskich, Baumgart i Kurant odczuły, że zagadnienie 

stosunków polsko-żydowskich oraz historia getta warszawskiwgo budzą lęk i 

kontrowersje. Wtedy na myśl przyszła im nowa forma działania artystycznego, czyli duży 

utworzony z balonów wielokropek unoszący się nad ulicą Chłodną w miejscu mostu dla 

pieszych.  Agnieszka Kurant mówiła o tym w następujący sposób:  
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 Agnieszka Kowalska, To, co przemilczane, „Gazeta Wyborcza”,  wydanie z dnia 05/01/2010, s. 6. 
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Zrozumiałyśmy, że problem leży w języku. Że pewne kwestie są spychane poza nawias 

oficjalnej debaty. I tak doszłyśmy do takiego prostego znaku, który oznacza przerwę, 

przemilczenie, pominięcie, ocenzurowanie143.  

Instalacja zawisła 30 grudnia 2009 roku. Wernisaż został opóźniony o jeden dzień 

ze względu na trudności techniczne związane z montażem linek i balonów na wysokości 9 

metrów. Wielokropek  faktycznie wzbudził wielkie emocje. Przede wszystkim wisząca 

nad jezdnią instalacja ze srebrzystych, lustrzanych balonów wisząca nad jezdnią nie dla 

wszystkich była czytelna i jednoznaczna. Z racji na swoją efemeryczną materialność 

Wielokropek często był niszczony – zarówno przez przechodniów, jak i przez mróz i 

wiatr – i nie utrzymywał się w wyznaczonym miejscu.  Jak w wyraźnie humorystycznym 

tonie pisze „Życie Warszawy”: „Z Wielokropka – instalacji Anny Baumgart i Agnieszki 

Kurant, która zawisła nad ul. Chłodną w weekend – odpadły dwie srebrne kropki. 

Prawdopodobnie zerwał je silny wiatr i śnieżyca. Jedną kulkę w nocy z soboty na 

niedzielę do klubokawiarni przy ul. Chłodnej 25 przyniosły dwie dziewczyny. 

Poszukiwania drugiej trwają”144. Ta i podobne sytuacje, gdy balony opuszczały się lub 

znikały całkowicie, wywołały falę oskarżeń o zeszpecenie odnawianej Chłodnej a nawet o  

zaśmiecanie przestrzeni publicznej. Projekt na forach internetowych – jak i na samej ulicy 

– nazywano pseudoartystycznym. Wśród przejrzanych przeze mnie wątków na forum 

internetowym „Gazety Wyborczej”145 pojawiają się określenia takie, jak: „debilizm”, 

„bzdura”, „niech w Izraelu sobie to powieszą”, „śmieci” – czyli treści zarówno niechętne 

przypominaniu żydowskiej historii, jak i uwagi dotyczące estetyki projektu. Trudno 

ocenić, na ile faktycznie niechęć do projektu budziły zagadnienia wizualne, a na ile to 

była niewyrażona niechęć do upamiętnień związanych z żydowską historią. 
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  Z drugiej strony Wielokropek  spotkał się z żywym zainteresowaniem 

mieszkańców Woli, był nagłośnionym medialnie wydarzeniem, w dużej mierze 

pozytywnie recenzowanym. Jak pisze w swoim felietonie Dorota Jarecka: 

 „Nie było jeszcze Wielokropka, kiedy niemiecki krytyk Jörg Heiser wygłosił o nim 

w klubie «Krytyki Politycznej» długi wykład. Umieścił go w kontekście historii sztuki, 

zestawił z innymi utworami na temat Holocaustu: pomnikiem Bohaterów Getta Natana 

Rapaporta, Listą Schindlera - twierdząc, że jest on przeciwieństwem takiej sztuki, która 

daje pocieszenie i leczy traumę, czyli nie jest kiczem. Chwalił jego wieloznaczność: 

«Przechodząc pod takim stworzonym z lśniących balonów znakiem, mógłbyś pomyśleć, że 

to konceptualna kampania reklamowa dla marki odzieżowej». Wielokropka jeszcze nie 

było, kiedy już było wiadomo, co się będzie czuło, przechodząc pod nim”146. Ciekawa jest 

dyskusja dotycząca celowego wykorzystania kiczu w tym projekcie. Same artystki wydają 

się przeczyć temu, co stwierdził cytowany przez Jarecką Heiser. W artykule Pustka trzech 

kropek Anna Baumgart uzasadnia formę instalacji w następujący sposób: „Do mówienia o 

traumie potrzebny jest nowy język. Dlatego sięgnęłyśmy po pop, kliszę i kicz.”147.   

Intuicja artystek okazała się trafna. Odkąd temat Zagłady zagościł w masowych 

mediach dyskusji poddawano język, jakim powinno się ją przedstawiać. Tekst Kingi 

Krzemińskiej148, w którym wprowadza ona pojęcie kiczu holokaustowego, skupia się co 

prawda na języku filmowym, ale jako że zjawisko dotyczyć może także innych 

przedstawień, warto przywołać jej definicję. Badaczka pisze, że kiczem holokaustowym 

określa się taką narrację na temat Zagłady, która z swój priorytet uznaje poczucie 

bezpieczeństwa oglądającego. Odbiorca nie powinien być zdezorientowany, powinien 

poruszać się w znanych już schematach narracyjnych, bohater, któremu towarzyszy, 

powinien być człowiekiem dobrym i tryumfującym, film powinien mieć happy end. 

Przenosząc rozpoznanie Krzemieńskiej na język jakim posługują się autorki Wielokropka 
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stwierdzić można, że nie jest to rozwiązanie kiczowate. Wielokropek nie ewokuje 

prostych emocji – tak jak wspomniana przez Heisera Lista Schindlera – w centrum 

rozważań umieszczony zostaje widz, któremu proponuje się podjęcie samodzielniej 

refleksji nad tym, co przemilczane. Agnieszka Kurant mówiła o swoim dziele: 

Dla wielu osób ta instalacja może być szokiem. Ale to jest artystyczny bunt wobec pustki 

w miejscu kładki. Do tej pory nie powstało tu nic co by przypominało tamtą traumę. Liczymy na 

to, że wielokropek skłoni do rozmowy o naszej pamięci”149 wyjaśnia Ewa Toniak z Muzeum 

Historii Żydów Polskich. Faktycznie – w Warszawie niewiele można wskazać miejsc, dzieł sztuki, 

pomników, które w tak twórczy pod względem formy sposób wchodzą w dialog ze swoją lokalną 

historią. „To «antypomnik»: lekki, nieosadzony na ziemi, nieprzedstawiający postaci”150. 

Warto przypomnieć rozważania Jamesa E. Younga151 o zasadności budowania 

pomników ofiar Zagłady. Young formę upamiętnienia kwestionującą przyjęte konwencje 

pomników Holokaustu nazywa "przeciw-pomnikiem" (counter-monument). Myślę, że 

wspomnianemu przez Agnieszkę Kurant „antypomnikowi” ideologicznie blisko do 

youngowskiego przeciw-pomnika. Schemat pomników II wojny  światowej opiera sie na 

gloryfikacji bohaterów i romantyzacji stoczonych  przez nich bitew.  

Fryderyk Nietzsche na kartach Niewczesnych rozważań152 przeprowadził analizę 

sposobów podejścia do historii. To, co Nietzsche nazywa „historią monumentalną”, to 

wciąż dominujący dyskurs miejskich upamiętnień, zwłaszcza tych wzniesionych w PRL. 

Przypomnijmy zatem jego specyfikę słowami Saryusz-Wolskiej: „historia monumentalna 

to opowieści o bohaterach i wygranych bitwach – jednym słowem jest to narracja 

kreowana z perspektywy zwycięskiej i w tym sensie zbliżona do dzisiejszego pojęcia 

pamięci zbiorowej, zwłaszcza jej nurtów, które są kształtowane przez władzę i 
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politykę.”153. Do pozostałych dwóch opisanych przez filozofa w eseju ujęć historii – 

antykwarycznego i krytycznego – wrócę później. "U  podstaw idei przeciw-pomnika tkwi 

przekonanie, ze pomnik w swojej tradycyjnej formie nierozłącznie wiąże sie z Historią 

przez duże "H" (...) oraz nieuchronnie zakorzeniony jest w estetyce, z której wyrosła 

estetyka Trzeciej Rzeszy. Przeciw-pomnik ma wiec wchodzić w dyskusje z samą ideą 

pomnika, który jako forma reprezentacji zawłaszczony został przez Trzecią Rzeszę, a tym 

samym nie może stanowić odpowiedniej formy upamiętnienia ofiar zbrodni 

nazistowskich”154 – pisze Aleksandra Janus. Zamiast tworzyć pomniki, które zastępują 

autentyczną ludzką pamięć i tłumią żywą dyskusję należy, zdaniem badaczy, tworzyć 

monumenty o otwartej, nieoczywistej konstrukcji. Funkcje monumentów tego rodzaju 

coraz sprawniej spełniają instytucję muzeów, takich jak Muzeum Żydowskie w Berlinie 

czy nowowybudowane Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie - zarówno jako 

ciekawe obiekty architektoniczne w przestrzeni miejskiej, jak i również centra kultury 

dbające o popularyzację wiedzy historycznej poprzez różnorodne działania, takie jak 

festiwale filmowe, organizacja wykładów, zajęć dla najmłodszych i tym podobnych. 

Artystki, powołując się na uniwersalizm symboliki warszawskiego mostu i 

korespondującego z nim Wielokropka, kilkukrotnie podkreślały, że planują instalację 

wypożyczać innym krajom, wszędzie tam, gdzie istnieją tematy tabu. Pierwszym 

pomysłem na adresata był hitlerowski obóz dla homoseksualistów w Dreźnie i 

meksykańskie miasto Juarez, które jest znane z mordów dokonywanych na kobietach. 

Niestety te podróże nie zostały zrealizowane.  

„Antypomnik”, czyli coś, co prowokuje dyskusję, ale nie upamiętnia i niczego nie 

sankcjonuje. Tym właśnie miał być Wielokropek, który przede wszystkim przez swą 

niedoskonałą formę materialną nie znajdował się na ulicy Chłodnej  nawet pełnego 
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miesiąca155.  Na jego przykładzie dobrze widać, że most dla pieszych pozostaje żywym 

tematem dyskusji. Co ciekawe – z łatwością tworzy się dla niego nowe znaczenia, niejako 

ignorując podstawowe historyczne fakty. Przecież most nad Chłodną, co prawda 

zbudowany przez Niemców, stanowi część okupacyjnego doświadczenia Polaków i 

stosunków polsko-żydowskich w okupowanej Warszawie. Z tymi zagadnieniami 

współczesny dyskurs ma wielkie problemy. Z trudnością porusza się kwestię bierności 

Polaków wobec tragedii żydowskich mieszkańców Warszawy i kraju, a dyskusja otwarta 

w 1987  roku przez Jana Błońskiego publikacją Biedni Polacy patrzą na getto156 w 

„Tygodniku Powszechnym” trwa do dziś, budząc niezwykle żywe emocje. Czyżby 

ucieczka w niedosłowność, w uniwersalizm, jest także ucieczką od niełatwego tematu? 

Czy tabu, którego symbolem miał być Wielokropek, nie okazało się silniejsze od intencji 

przekazu artystek? Cytowani na łamach „Gazety Wyborczej” decydenci zarzucali 

pomysłowi rekonstrukcji kładki właśnie zbytnią dosłowność i brak „wyraźnego gestu 

artysty”157. Dobrze podsumowała to Agnieszka Kowalska w felietonie napisanym w czasie, 

gdy Wielokropek jeszcze wisiał nad ulicą: „W mieście naszpikowanym patetycznymi 

figurami z brązu takie kontrpropozycje dla pomników są wręcz niezbędne. Artystyczne 

projekty też odnoszą się do historii, ale nie wprost, nie tak dosłownie, zostawiają odbiorcy 

margines swobody. I co najważniejsze – nie boją się dotykać trudnych tematów. U nas 

ciągle królują konserwatywne, XIX-wieczne w stylistyce pomniki. Na kładkę Warszawa 

nie jest jeszcze gotowa”158. 
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3.4.4 Kładka Pamięci  –  most w skali 1:1 – pierwszy warszawski antypomnik 

Niejako w kontrze do słów Agnieszki Kowalskiej, Warszawa dość szybko 

zdecydowała się podjąć temat mostu ponownie, tym razem explicite, w skali 1:1. Przy 

okazji przeprowadzanego w 2011. roku generalnego remontu i rewitalizacji ulicy 

Chłodnej postawiono świetlną instalację zatytułowaną Kładka pamięci (fot. 8). Jej twórcą 

jest Tomasz Lec, współautor zrealizowanego w latach 2008 cyklu płyt upamiętniających 

przebieg granic getta warszawskiego. Obiekt składa się z wysokich metalowych słupów 

połączonych zielonkawobłękitnymi światłowodami w miejscu poręczy i podestu.  

Wybudowanie zdemontowanego w 1942 roku mostu od nowa to zabieg, który 

Marian Golka nazywa „implantem pamięci”159, czyli obiektem wzniesionym post factum 
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na miejscu jakiegoś nośnika treści. Implanty mają na celu wypełnić luki pamięci lub wręcz 

wykreować pamięć na nowo – zgodnie z bieżącymi interesami twórców, polityką 

historyczną lub względami turystyczno-biznesowymi. Jak wskazywałam w rozdziale 

pierwszym, w pamiętnikach Polaków z okresu okupacji próżno szukać opowieści o moście 

nad Chłodną, był on wyłącznie elementem doświadczenia żydowskiego i niemieckiego, 

ale poprzez współcześnie implantowany pomnik-instalację stanie się zagadnieniem, wobec 

którego opowiedzieć się będzie musiała także strona polska – z włączeniem tych, którzy 

wcześniej z fotografiami ani innymi reprezentacjami mostu nie mieli styczności. Badając 

historię mostu, postrzegano go zawsze z żydowskiego punktu widzenia. W dyskurs na ten 

temat wpisane są cytaty z gettowych pamiętników, wspomina się osoby, które po 

schodach miały się wspinać, niczym po „drabinie jakubowej”, przechodzić nad ulicą, czuć 

rozłam w przestrzeni, spoglądać na kościół św. Karola Boromeusza i marzyć o wolności. 

Instalacja to wkład w dyskurs na temat bierności po stronie „aryjskiej”. Widzimy, jak 

trudne jest niedostrzeżenie mostu – zwłaszcza nocą. Możemy poddać refleksji postawę 

mieszkańców Warszawy sprzed 70 lat, którzy zmuszeni byli, choćby przejeżdżając 

tramwajem, do spoglądania na most, co było całkowicie innym doświadczeniem niż 

patrzenie na mur. Drewniany most mógł być dla wielu warszawian niewygodnym 

miejscem wglądu w realia ludzi żyjących za murem160. Dzięki uczestnictwie w tym 

swoistym happeningu, możemy postawić się na miejscu warszawian czasu okupacji. 

Uroczyste otwarcie Kładki  miało miejsce 1. października 2011 roku. Rewitalizacja 

ulicy spotkała się ze słowami krytyki ze strony mieszkańców i recenzentów. Architekt 

Marcin Kwietowicz w rozmowie z Agnieszką Kowalską nazywa nową Chłodną 

„kakofoniczną przestrzenią”161, gdzie chciano zbyt wiele powiedzieć, ale de facto nie 

powiedziano nic wyraźnie. Dariusz Bartoszewicz przyrównuje odrestaurowaną ulicę do 
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puzzli, „których nie udało się poskładać w żaden czytelny obraz.”162.  Krytyk architektury 

z dezaprobatą opisuje rozplanowanie zieleni, której jest według niego za mało. Poddaje w 

wątpliwość funkcjonalność placyku na lokalne wydarzenia, a przede wszystkim 

zróżnicowanie faktury i koloru nawierzchni chodnika, które uwzględniło linię 

przedwojennej zabudowy poprzez użycie różnorodnych materiałów w kompozycji 

chodnika. Słów krytyki szczędzi samej Kładce. „Słupy to fantom drewnianego mostu, 

który w 1942 r. łączył małe getto z dużym. Akurat ten przekaz z bliska staje się jasny. W 

słupach są wizjery jak w fotoplastykonie. Na stereoskopowych zdjęciach z opisami widać 

mury getta i most w czasie okupacji hitlerowskiej. (…) Czyli jest multimedialnie i 

nowocześnie”163 – pisze Bartoszewicz. Krzysztof Pasternak, pomysłodawca rewitalizacji 

Chłodnej, wdał się w polemikę z Bartoszewiczem i w rozmowie na łamach „Gazety 

Wyborczej” objaśniał pierwotny projekt remontu, który uwzględniał nie tylko linię 

dawnej zabudowy na ziemi, ale i podświetlone obiekty z przedwojenną numeracją, 

zdjęciami kamienic i opisami. Miały one korespondować ze świetlistą kładką, wywołując 

wrażenie podróży w czasie. Na pytanie, dlaczego ten całościowy projekt nie został 

zrealizowany, Pasternak odpowiedział następująco: „Wszystko rozbiło się o przyziemne 

sprawy – do każdej świetlnej instalacji trzeba by poprowadzić kable.  Nie wiadomo, kto 

płaciłby za prąd, konserwację”164. Dodatkowo architekt wspomniał słowa pewnej starszej 

pani, mieszkanki Chłodnej: „Kiedy zaczął się remont, powiedziała: Tylko tutaj nie kopcie. 

Tu jest wszędzie cmentarz”165. 

Warto przypomnieć tu rozpoznanie Artura Nadolskiego, które przytaczałam 

wcześniej, dotyczące niesłusznego przemilczania nierówności panujących w społeczności 

getta. W świetle tego rozpoznania dopełnienie Kładki pamięci innymi instalacjami 
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faktycznie mogłoby być niezwykle cenne rozszerzając kontekst i kierując  dyskusje na 

inne tory.  

Kładkę Tomasza Leca można traktować jako element projektu, który nie został w 

całości zrealizowany. Być może jest to przyczyną wspomnianej wcześniej przez 

Bartoszewicza niejednoznaczności, nieczytelności instalacji. Pasternak odpiera te zarzuty 

mówiąc: 

 Przechodnie się zatrzymują. Oglądają, pod zdjęciami są opisy. Po naciśnięciu guzika w 

wizjerze słychać muzykę, odgłosy ulicy, taka multimedialność się sprawdza. Dlatego sam most nie 

musiał być dosłowny. Jego poziom zaznaczają linki, to są światłowody. (…) W nocy ta instalacja 

zamienia się w symboliczny most światła. U góry słupów są takie szklane blendy, za nimi – 

kawałki folii aluminiowych na lince. Kiedy w nocy pionowo w niebo świecą zamontowane w 

słupach reflektory, powietrze się ogrzewa, folia zaczyna się kołysać, obracać. Na szklanych 

blendach ekranach daje to wrażenie ruchu – taki teatr cieni. Nocą to naprawdę wygląda 

rewelacyjnie!166.  

Krzysztof Pasternak wspomina też o projekcie pomnika nadesłanym do ŻIHu z 

Niemiec. „Miejsce mostu miało zostać zaznaczone dosłowniej – jako wywyższenie ponad 

chodnik ze śladami butów. Widziałem ten pomysł nadesłany przez pewną osobę z 

Niemiec – wyobrażała sobie dość dokładne odtworzenie solidnego, skratowanego pylonu 

drewna z fragmentem nagle urywającej się kładki”167. Po raz kolejny dosłowny projekt 

przegrał z przenośnią, symbolem. 

Projekt Tomasza Leca spotkał się ze znacznie lepszym odzewem internautów niż 

Wielokropek, na forum gazety.pl pod artykułami Kładka pamięci i cienie przeszłości oraz 

Kładka na Chłodnej zaświeciła po raz pierwszy przeważają pozytywne komentarze i 

recenzje168. Dość reprezentatywnym wobec pozostałych komentarzem są słowa 
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użytkownika robot_humano: „Wreszcie martyrologia z «ludzką twarzą», a nie jakiś wagon 

krzyży, krzyż z odrąbanych rąk czy Matka Polka przywiązana drutem kolczastym do 

drzewa. Brawo!”169.  

Czyżby Warszawa „dojrzała” do upamiętnienia mostu? Nie można tego 

jednoznacznie określić, jednak na pewno realizacja tego projektu świadczy, że „wielka 

historia” zwraca się ku historii życia codziennego, jednocześnie oddalając się od narracji, 

którą Young nazywa Historią przez duże „H”170. Mimo, że sama instalacja nie oddaje 

złożoności doświadczeń gettowych, może stać się do tego dobrym punktem wyjścia. 

Projekt odtworzenia zabudowy z czasów getta za pomocą instalacji świetlnej nie został 

zrealizowany, lecz istotną informacją jest wiadomość, że na przeszkodzie nie stały 

zagadnienia ideologiczne, a jedynie prozaiczne problemy konstrukcyjne. Instalacja Kładka 

pamięci nie ma charakteru tymczasowego, jest duża, zauważalna, jest najpełniejszą jak 

dotąd reprezentacją mostu pieszego nad Chłodną. Duże znaczenie też ma fakt, że jej 

otwarcie miało tak oficjalny charakter. Podczas pierwszej iluminacji wygłoszono 

uroczyste przemówienie, oto transkrypcja słów prelegenta, ówczesnego wiceprezydenta 

Warszawy Jacka Wojciechowicza171: 

 Getto warszawskie – symbol cierpienia tysięcy ludzi, symbol haniebnej inżynierii 

społecznej nazistów, strachu, izolacji i rozpaczy. Na przekór niewyobrażalnej machinie 

eksterminacji dzisiaj, kilkadziesiąt lat później, toczy się tu spokojne życie. Kładka 

pomiędzy małym a dużym gettem jest jednym z najważniejszych symboli getta. Ten 

drewniany wiadukt łączył części żydowskiej dzielnicy rozdzielone aryjską ulicą Chłodną, 

po stromych 50 stopniowych schodach codziennie wspinały się na nią tłumy ludzi z góry z 

wysokości 2 pięter patrzyli na aryjską ulicę (…) Pomnik w dyskretnej i przyciszonej 

formie jako punkt zadumy jest symbolem tego że my, Warszawiacy pamiętamy, my 

Warszawiacy pamiętać będziemy. Proszę państwa tu właśnie szła kładka!” 
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 Źródło: youtube.pl. 
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Słowa te zwracają uwagę na niesamowite, być może zamierzone przez autora 

instalacji, odwrócenie sytuacji, które stawia Kładkę pamięci w zupełnie nowym 

kontekście. W ciągu dnia wygląda raczej jak słup elektryczny lub inna konstrukcja o 

zastosowaniu praktycznym. Jednak, gdy zapada zmrok i „liny” rozświetlają się, instalacja 

staje się czytelna. Po raz kolejny nie mamy do czynienia z pomnikiem sensu stricto, a 

„antypomnikiem” – niekompletnym w świetle dnia i bez odpowiedniego przygotowania 

merytorycznego. Kładka pojawia się nocą jak upiór. Na fotografiach niemieckich z roku 

1942 to kładka jest tłoczna – wyłączona z getta Chłodna jest ulicą ruchliwą. Tworzy to 

niepokojący kontrast z realiami przeludnionego getta. Współcześnie przejście nad ulicą  

jest całkowicie puste i nie ma możliwości na nie wejść, nie ma już ludzi, dla których było 

przeznaczone. Pustka – jak w przypadku fotografii, o której pisałam w poprzednim 

rozdziale – wywołuje niepokój, uczucie które LaCapra nazwał „brakiem”172. Pusty most 

nad Chłodną szokuje. 

 

3.4.5  Dom Kereta – most jako kontekst 

„Dom Kereta to instalacja artystyczna. Ma formę insertu pomiędzy dwoma 

budynkami, reprezentującymi różne epoki w historii Warszawy. Działka, na której stoi 

Dom, ma w najszerszym miejscu 152 centymetry, a w najwęższym 92 centymetry. Dom 

Kereta jest miejscem działań twórczych dla artystów i intelektualistów z całego świata.”173 

– takimi słowami określają swoje dzieło pomysłodawcy przedsięwzięcia zlokalizowanego 

przy skrzyżowaniu ulic Żelaznej i Chłodnej.   

 Instalacja okazała się medialnym sukcesem. Jakub Szczęsny, główny projektant 

Domu, zawarł historię powstania projektu w zabawnym komiksie (rys. 2), który był często 
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 Por. Dominick LaCapra, dz.cyt. 
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 Źródło: http://www.domkereta.pl/, stan z dnia 2014-01-16. 
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reprodukowany– znajduje się 

on też przy wejściu do 

Instalacji, na frontowych 

drzwiach, dostępny dla 

zwiedzających. Cytuję treść 

komiksu:  

Wszystko zaczęło się, gdy 

idąc do Chłodnej 25 natknąłem 

się na intrygującą przerwę, 

patrząc między dwa budynki, 

powojenny punktowiec 

spółdzielczy i przedwojenną żydowską czynszówkę. Ów brak relacji między budynkami był 

bardzo charakterystyczny dla Warszawy – miasta Frankensztajna. Pomyślałem « Jak doprowadzić 

do tego, żeby te dwa budynki weszły ze sobą w dialog wprowadzając między nie życie» powiedział 

głos. Świetnie, tylko jak? Idealna przestrzeń dla samotnika, pustelnika lub pisarza! Kogoś kto jest 

jednocześnie blisko i daleko od rzeczywistości. Jaki pisarz chciałby bywać w czymś tak wąskim? 

Ktoś z poczuciem humoru… Wtedy pomyślałem o kontekście: W czasie wojny była tu kładka 

między Małym  a Dużym Gettem! Piszący opowiadania żydowski pisarz w dodatku związany z 

Warszawą. Zadzwoniłem. W słuchawce odezwał się Etgar Keret.174. 

Poza wspomnianym „założycielskim” komiksem nigdzie nie pojawia się wzmianka 

o moście, instalacja funkcjonuje nie jako komentarz historyczny, ale raczej jako atrakcja - 

zarówno dla turystów jak i mieszkańców, najczęściej określa się ją mianem „najwęższego 

domu świata”175. Zwiedzających pociągać ma raczej jako architektoniczna osobliwość, 

głośny na cały świat „dom węższy niż futryna drzwi”176. Poza tym, Dom Kereta realizuje 
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 Źródło: http://www.centrala.net.pl/our-work/keret, stan z dnia 2014-01-16. 
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 Por http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,najwezszy-dom-swiata-otwarty,63743.html;  

http://wiadomosci.wp.pl/gid,15017080,kat,1342,title,Dom-Kereta-najwezszy-dom-swiata,galeria.html; 
http://www.fakt.pl/Najwezszy-dom-na-swiecie-otwarty-w-Warszawie-Dom-Kereta-na-rogu-Chlodnej-i-
zelaznej,artykuly,182895,1.html i inne, stan z dnia 2014-01-16. 

176
  „ «Czy mieszkasz w domu nie szerszym niż futryna drzwi? Etgar Keret tak. Izraelski pisarz jest teraz dumnym 

właścicielem najwęższego budynku świata, domu tak małego, że możesz go nie zauważyć, jeśli długo nie 

Rysunek 2: Komiks, Jakub Szczęsny, 2012 r. 
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swoje pierwotne założenie – zaprasza gości artystów z całego świata, udostępniając im 

przestrzeń do mieszkania i pracy. Jak piszą sami twórcy: „Goście Programu 

Rezydencyjnego prowadzą wykłady i warsztaty, poznają historię i kulturę stolicy, tworzą 

dzieła z zakresu kultury i sztuki zadedykowane Warszawie. Międzynarodowy Program 

Rezydencyjny, odbywający się w sercu warszawskiej Woli, tworzy warunki do pracy 

twórczej i stanie się znaczącą platformą wymiany intelektualnej na świecie.”177.  

W jakim więc celu Szczęsny odwołuje się do gettowego kontekstu? Jedną z 

interpretacji znajdujemy w artykule Dariusza Bartoszewicza zatytułowanym Dom, który 

ściska178, gdzie autor przytacza historię rodziny Kereta. Matka izraelskiego pisarza była 

właścicielką warszawskiej kamienicy przed wojną, więc za sprawą Domu pisarz może 

znów poczuć się w Warszawie jak u siebie. To wyjaśnienie jednak jest niewyczerpujące, 

dlaczego w takim razie nie podarowano Keretowi symbolicznie kamienicy, choćby 

symbolicznie? Ten gest ma drugi wymiar, który każde skierować tok skojarzeń raczej w 

stronę ojca Etgara Kereta, który ukrywał się w getcie warszawskim. Czym innym jest 

łagodnie nazywana „samotnia” pisarza, jak nie współczesną wersją „skrytki na Żyda”? 

Ukrywający się po „aryjskiej” stronie Calel Perechodnik oraz Stefan Ernest także spisywali 

swoje wspomnienia w samotniach niewidzialnych z ulicy, bez okien i bez faktycznego 

prawa własności do swoich „domów”. Niesamowitym wydaje się fakt, że Szczęsny, ani 

żaden z publicystów o instalacji piszących tej analogii nie zauważa. Na tym właśnie 

polegają pułapki post-pamięci. Żyjąc ze świadomością przeszłości ciążącej nad danym 

miejscem a już zwłaszcza tak dramatycznej, ciężko funkcjonować w oderwaniu od niej. 

Odczuwa się przymus przywoływania „kontekstu”, choćby tak instrumentalnie – a może 

podświadomie? – jak robią to twórcy Domu Kereta. 

                                                                                                                                                                                     
poszukasz» - napisał portal The World Geography i umieścił tzw. Dom Kereta w swoim rankingu 15. 
najciekawszych wąskich budynków świata”, http://www.tvn24.pl/kultura-styl,8/dom-kereta-z-warszawy-
wsrod-15-najwezszych-budynkow-swiata-obok-ikony-z-nowego-jorku,353054.html. stan z dnia 1-04-2014. 

177
 http://www.domkereta.pl/Rezydencje, stan z dnia 2014-01-16. 

178
 Dariusz Bartoszewicz, Dom, który ściska, „Gazeta Wyborcza” z dnia 19/10/2012, s.27. 
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3.5  Reprezentacje mostu  w filmach fabularnych – most jako scenografia 

Nie można zignorować też formy reprezentacji jaką stanowi film fabularny – jedno 

z najskuteczniejszych współczesnych mediów tworzenia zbiorowych wyobrażeń. Ani 

literatura ani żaden inny środek przekazu nie cechuje się taką popularnością, rozmachem i 

szerokim zasięgiem. Filmów ukazujących historię getta warszawskiego powstało wiele, 

zarówno polskich, jak i zagranicznych. Największą i najpopularniejszą produkcją jest 

bezsprzecznie nagrodzony nagrodą Amerykańskiej Akademii Filmowej Pianista179 Romana 

Polańskiego z 2002 roku. To pełny i dopracowany obraz a swoistą legitymizację podjęcia 

przez Polańskiego tematu Zagłady stanowią oczywiście jego osobiste wspomnienia z 

dzieciństwa, kiedy to przebywał w krakowskim getcie. Inny, mniej popularny  jednak 

równie ważny i nagradzany amerykański film telewizyjny opowiadający historię getta 

nosi tytuł Powstanie180. Mimo świetnej obsady – by wspomnieć jedynie Donalda 

Sutherlanda w roli Adama Czerniakowa oraz Johna Voighta w roli Jürgena Stroopa - nie 

miał szerokiej polskiej dystrybucji, być może powodem był fakt, że Avnet nie wybrał na 

lokację zdjęć Polski a Austrię i Słowację. Film także rozpoczyna niemiecka inwazja na 

Warszawę, jednak fabularnie skupia się wokół działań ŻOBu, organizacji  i przebiegu 

powstania. Polskich filmów podejmujących temat dzielnicy zamkniętej jest wiele, skupię 

się teraz jedynie na dwóch, w których odnaleźć możemy ciekawe przywołanie mostu nad 

Chłodną. Warto zastanowić się, w jakich momentach i w jakim celu reżyserzy – i 

scenografowie – zdecydowali się ukazać to miejsce.  

Most został przedstawiony w dwóch ważnych filmach: we wspomnianym już 

Pianiście i w Korczaku181 Andrzeja Wajdy. W obydwu obrazach został zrekonstruowany 

przez niekwestionowanego mistrza scenografii – Allana Starskiego, w każdym z filmów 
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 Pianista (The Pianist), reż. Roman Polański, Francja/Niemcy/Polska, 2002. 
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 Powstanie ( The Uprising), reż. John Avnet, USA, 2001. 

181
 Korczak, reż. Andrzej Wajda, Polska, 1990.  
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pełni zaś inną funkcję. Warto nadmienić, że w obydwu filmach przedstawione zostały 

grupy niemieckich „filmiarzy” fotografujących most. Najwidoczniej, poza poprawnością 

historyczną i chęcią werystycznego ukazania gettowej rzeczywistości, twórcom zależało 

na skomentowaniu znaczenia materiałów Kampanii Propagandowej. Gdyby nie one, nasza 

pamięć byłaby uboższa. Przejdźmy zatem do analizy filmów. 

Pianista, będący ekranizacją pamiętnika Władysława Szpilmana wydanego w 1946 

roku pod tytułem Śmierć miasta, to najgłośniejszy film przedstawiający historię getta 

warszawskiego. Opowiada historię rozpoczynając od wybuchu wojny, poprzez kolejne 

ograniczanie praw i wolności Żydom, później wielką akcję likwidacyjną w której 

wywieziona zostaje cała rodzina Szpilmana, następnie ukrywanie się po „aryjskiej” stronie 

aż do końca okupacji. Zdjęcia do filmu powstały w Warszawie i w dekoracjach 

zbudowanych w wytwórni filmowej w Babelsbergu w Niemczech. Rolę ulicy Chłodnej 

odegrała ulica Stalowa i Konopacka, gdzie został zbudowany ceglany mur. Most powstał 

na Stalowej, Kamienica pod Zegarem została zrekonstruowana jako makieta nałożona na 

fasadę. Fronty kamienic Stalowej zostały pomalowane, na rogu z „Żelazną” zawisła 

doskonała rekonstrukcja szyldu „Bar dla wszystkich”, znanego z archiwalnych fotografii. 

Zbudowanie mostu było kosztownym i pracochłonnym przedsięwzięciem, warto więc 

zastanowić się nad jego koniecznością. Decyzja o zbudowaniu drewnianego mostu wydaje 

się być naturalną konsekwencją przyjętego przez reżysera i scenografa założenia, że film 

ma w jak najwierniejszy sposób przedstawiać warunki panujące w getcie. Widać, że 

twórcy korzystali z archiwalnych fotografii – wiele kadrów przypomina autentyczne 

zdjęcia pochodzące z getta. W filmie pojawiają się też motywy znane z innych  niż tekst 

Szpilmana pamiętników, w dialogi wplecione są szczegółowe informacje, często nawet 

dane, których bohaterowie sceny nie mają prawa znać182– wszystko to spowodowane 

świadomością, że film będzie stanowił źródło informacji o historii getta warszawskiego dla 

rzesz widzów na całym świecie. 
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 Dobrym przykładem jest rozmowa, podczas której Henryk Szpilman podaje dane demograficzne Warszawy, 
które nie były szczegółowo zbadane w trakcie trwania okupacji. 
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W ponad dwu i pół godzinnym filmie most pojawia się kilkakrotnie. Pierwszy raz 

pojawia się pod postacią plotki, którą dzieli się Henryk Szpilman, czekający na przejście 

przez Chłodną na Żelaznej, z napotkanym w kolejce mężczyzną. Gdy mężczyzna słyszy, 

że Niemcy mają w planach zbudowanie mostu nad ulicą zdumiony kwituje to słowami 

„Most? Idioci. Niemcy uważają się za inteligentnych, ale moim zdaniem to skończeni 

głupcy”. Nie pierwszy raz mówi się o moście dla pieszych w kategoriach szaleństwa, po 

raz kolejny przypomnę, że w pierwszej połowie dwudziestego wieku nie było potrzeby 

regulowania pieszego ruchu w ten sposób, taki wiadukt mógł być interpretowany jako 

innowacja, jednak w gettowym kontekście nabierał także grozy. Most w Pianiście jest 

jedynie dekoracją, Władysław przechodzi po nim dwukrotnie – raz po uwolnieniu brata z 

aresztu, drugi raz spotyka w tłumie na nim Majorka, który obiecuje zorganizować karty 

pracy dla Szpilmanów. Gdy nadchodzi likwidacja getta możemy zobaczyć znakomitą 

ilustrację słów Henryka Makowera : 

Most przeżył swoje wielkie dni, kiedy tłumy ludzi jak oszalałe przewalały się z jednej 

strony na drugą, kiedy pod nim na rikszach, dorożkach, wozach i wózkach przewożono trochę 

gratów i łachów, które jeszcze zostały, żeby uratować je z małego getta, nagle wyłączonego z 

dzielnicy żydowskiej. Ale teraz nie tylko Żydzi przejeżdżali pod mostem, teraz pozwolono 

przechodzić pod nim również pieszym. Długie kolumny nieszczęśliwców, eskortowane przez SS i 

Ukraińców, tędy szły w swą ostatnią pieszą wędrówkę na Umschlag, żeby stamtąd rozpocząć 

również ostatnią podróż kolejową do Treblinki, a następnie zginąć w komorach gazowych, 

zbudowanych według najnowszych zdobyczy techniki i kultury niemieckiej.183 

Most to jedynie tło wydarzeń, ale trudno wyobrazić sobie film o warszawskim 

getcie bez niego. Obraz z ambicjami encyklopedycznymi nie mógłby się bez tego 

elementu obyć.  Niezapomnianym wrażeniem dla oglądających jest obejrzenie mostu – 

znanego jedynie z czarno-białych zdjęć – w kolorze i w ruchu.  

W starszym o dekadę Korczaku pełni dużo wyrazistszą rolę i znalazł zastosowanie 

jako środek wyrazu artystycznego. Po raz pierwszy pojawia się w scenie, gdy Janusz 
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 Henryk Makower, dz. cyt., s. 175. 
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Korczak – którego gra Wojciech Pszoniak – i inni mieszkańcy sierocińca zmuszeni są 

przeprowadzić się do getta. Mimo że jest to jesień roku 1940, gdyż obwieszczają o tym  

uliczne „szczekaczki”, tłem dla przybycia Starego Doktora do getta jest właśnie pieszy 

most. Nieprzerwany strumień smutnych ludzi objuczonych tobołkami wypełnia kadr – 

dzięki mostowi – na dwóch poziomach, gdy na pierwszym planie doktor Korczak po raz 

pierwszy konfrontuje się z nową rzeczywistością i wymaganiami okupanta. Żandarm pyta 

go o opaskę, po czym w gniewie niszczy jego oficerski mundur. Most ma za zadanie 

wizualnie położyć akcent na odwrócenie dotychczasowego porządku, szanowany Korczak 

jest dla nowej władzy nikim. Sieroty z domu Korczaka, które stoją niedaleko, nie widzą 

upokorzenia ich wychowawcy – ich oczy zwrócone są ku górze, obserwują przechodniów 

na moście, w ich oczach widać grozę i niezrozumienie. Ponownie most widać, gdy Doktor 

zostaje zwolniony z aresztu. Idzie wzdłuż ulicy (Żelaznej?) przy której stoją długie kolejki 

czekających na przejazd riksz, w okolicy mostu widzi jak niemiecki żandarm bije 

żydowskiego chłopca – po raz kolejny brutalna scena sfilmowana zostaje na tle drewnianej 

konstrukcji. Przez cały film utrzymana jest wyraźna dychotomia ulica - sierociniec. Gdy 

na ulicy nie obowiązują żadne prawa – dzieci mają w placówce swój własny sprawiedliwy 

sąd, gdy na ulicy czeka ich niebezpieczeństwo chorób, a zwłaszcza tyfusu – sierociniec dba 

o ich zdrowie, ulica jest chaosem, a sierociniec kosmosem184. Dla podkreślenia wrażenia 

chaosu Starski zdecydował się, jak zauważył Igor Piotrowski185, zbudować most w 

nielogicznym miejscu – ludzie szczelnie wypełniają kadr, idą we wszystkich kierunkach. 

To naprawdę trafny zabieg, przecież powody wybudowania autentycznego mostu w 1942 

roku w Warszawie były równie sprzeczne z zasadami rozumu.  W jednej ze scen Janusz 

Korczak sam wspina się po schodach – wraca zrezygnowany po całym dniu walki. Jest to 
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 Jako oczywista analogia nasuwa się skojarzenie z uderzającą różnicą między  zdjęciami robionymi w getcie 
przez Kompanię Propagandową i przez Henryka Bojma, o których pisałam w poprzednim rozdziale. Zdjęcia 
robione na ulicach przez Niemców przedstawiają Azję w środku Europy, czyli brak solidarności i zezwierzęcenie. 
Przeciwnie zdjęcia Bojma ze studia Foto-Forbert, który za swój cel orał przedstawienie harmonii panującej w 
ośrodkach samopomocy żydowskiej, spokój i profesjonalizm. Niektóre zdjęcia z kolekcji Foto-Forbert mogły 
stanowić inspirację filmowego sierocińca dla twórców filmu Korczak. Nawet w pracy kamery widać wiele 
podobieństw, zarówno w kompozycji jak i w kadrowaniu, nie mówiąc już o wykorzystaniu taśmy czarno-białej. 

185
 „Jest odtworzony niedokładnie, jeśli dobrze się przyjrzeć, nie ma topograficznego uzasadnienia w 

pokazywanej przestrzeni”. (Igor Piotrowski, dz. c, s.49). 
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jedyny raz, gdy w filmie zastosowano ujęcie z góry. Widać, oczami bohatera, piekielny 

gwar przekupniów w getcie i kontrastujący z nim spokój „aryjskiej” ulicy, nad którą most 

się znajduje. Korczak jednak o tym już nie rozmyśla – jest pogodzony ze swoim losem. 

 

3.6 Podsumowanie 

Czemu pomnika nie doczekała się Wielka Synagoga na Tłomackiem albo 

niemieckie szopy wybudowane rękami mieszkańców getta? Skoro zaistniało 

zapotrzebowanie na upamiętnienie gettowej codzienności, czemu wybrano właśnie most? 

Wybór nie padł na obiekt, który przetrwał – teren małego getta został po stłumieniu 

powstania w 1943 roku całkowicie zniszczony, zrównany z ziemią. Wybudowane tam 

„pudełkowate” osiedle Muranów stało się współczesnym „gettem” upamiętnień 

związanych z historią Żydów warszawskich, tworzonych podług światowych trendów ery 

powojennej, które Young nazwał „upamiętnianiem historii przez duże H”186. 

Upamiętnienia skupiały się na bohaterach i męczennikach oraz na miejscach związanych 

z powstaniem w getcie i miejscami straceń. Na Chłodnej ocalało kilka budynków, które 

dają mieszkańcom wrażenie ciągłości historycznej. Po zmianie ustroju, w latach 

dziewięćdziesiątych i później, wróciły przemilczane  przez dekady tematy związane z 

polsko-żydowską historią i wymagającymi wyjaśnień kwestiami winy i niewinności. 

Wtedy też, na skutek oswojenia szerokiej publiczności z tematyką holokaustu – głównie 

poprzez wysokobudżetowe filmy fabularne i dokumentalne, pojawia się poszukiwanie 

nowego języka, nowej jakości w przedstawianiu „nieprzedstawialnego”. Obecne w debacie 

wydarzenia, miejsca i osoby domagają się reifikacji: „Pojęcie reifikacji nie pochodzi z 

arsenału krytyki ideologii. Nie oznacza błędnego skupiania się na tym, co przedmiotowe, 

lecz wskazuje na żywotny fundament samej pamięci, która przenosi się na rzeczy i 

przyjmuje ich postać”187 – pisze Aleida Assmann. Reifikacji doczekał się obecny na często 
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 Por. James E. Young , dz.cyt. 

187
 Aleida Assmann, dz. cyt, s.253-254. 
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reprodukowanych fotografiach, we wspomnieniach i w filmach most.  Poprzez drobną, 

oddolną inicjatywę jaką był mural Tam była kładka i instalację Wielokropek, została 

sprowokowana dyskusja, która zaowocowała ufundowaniem przez miasto dużego, 

interesującego, stałego pomnika – instalacji świetlnej która stanowi współczesną 

reprezentację mostu.  

Kładka pamięci to pierwszy warszawski antypomnik czyli upamiętnienie 

niefiguratywne, kontestujące, nie zamykające refleksji inskrypcją a prowokujące debatę. 

Istniejące pomniki, takie jak Pomnik Bohaterów Getta oraz pomnik Umschlagplatz, jak już 

wspomniałam, to pomniki związane z klasyczną historiografią, z opowieściami o 

męczeństwie i bohaterstwie. Wybór tematu związanego z codziennością to przełom w 

opowiadaniu Zagłady – chociaż popularny na Zachodzie, w Polsce nadal innowacyjny. 

Forma rzeczonego antypomnika nie jest bez znaczenia: Kładka Pamięci to w porównaniu 

do klasycznych upamiętnień dzieło efemeryczne i subtelne, ważnym jej elementem są 

niewidzialne za dnia zielonkawe światłowody. Ze znajdujących się w filarach głośników 

słychać odgłosy ulicznego gwaru, w małych fotoplastykonach prezentowane są 

archiwalne zdjęcia. Wykorzystanie przez Leca tworzywa takiego jak światło, kolor i 

dźwięk to wyraz niezgody, sprzeciwu wobec monumentalności i dojmującej 

materialności, jaką cechują się klasyczne pomniki (doskonałym przykładem jest pomnik 

Bohaterów Getta). 

Temat mostu stał się nośny, ponieważ nie przywołuje wątku polskiego w historii 

warszawskiego getta. Kwestia ta jest bardzo drażliwa.  Upamiętnienia żydowskie spotykają 

się czasem z wrogością już na etapie powstawania. Most wydaje się być dobrym wyjściem 

– upamiętnia głównie działalność okupujących stolicę Niemców, nie skupia się na losie 

konkretnych ludzi, a „ludzkiego mrowia”. Z czasem most urasta do uniwersalnego 

symbolu getta, wizerunku pars pro toto całej skomplikowanej historii dziejów Żydów 

warszawskich, która to pomija kontrowersje takie, jak szmalcownictwo, antysemityzm czy 

zwykłą obojętność „aryjczyków”. Współcześnie zadaniem pomników nie jest 

wartościować ani oceniać, tylko otwierać dyskusję i edukować. 
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 Artyści korzystający z tematu mostu właśnie taki cel starali się osiągnąć, środki po 

jakie sięgali były podobne. Korzystali z nietrwałych, minimalistycznych form 

przedstawienia (mural), pracowali z niełatwymi i ulotnymi surowcami takimi jak 

powietrze i światło, konsekwentnie nazywali swoje działania „happeningiem” , „instalacją 

artystyczną”, wzbraniali się przed moralizatorskim, historyzującym, „pomnikowym” 

dyskursem. Podczas refleksji nad tymi różnorodnymi formami upamiętnienia 

bezimiennych, warszawskich ofiar Zagłady, na myśl przychodzi wiersz poety getta - 

Władysława Szlengla – zatytułowany Pomnik : 

Bohaterom – poematy, rapsody!!! 

Bohaterów uczczą potomni,  

co na cokołach nazwiska ryte 

i marmurowy pomnik. 

Walecznym żołnierzom – medal! 

śmierci żołnierskiej – krzyż! 

Zakląć chwałę i mękę 

w stal, granit spiż. (…)188 

 

W drugiej części utworu Szlengel  pisze o tym, że dla zwykłych mieszkańców 

getta, ofiar wojny nie będzie miejsca na pomniki – pomnikami staną się przedmioty 

użytkowe, wspomnienia życia codziennego, tak jak garnek pozostawiony przez kobietę na 

piecu i szmata leżąca na podłodze. W moim odczuciu różnorodne poszukiwania wokół 

sposobu upamiętnienia mostu nad ulicą Chłodną to właśnie poszukiwania nowego, 

werystycznego języka, uwzględniające różnorodne perspektywy pamięci o Zagładzie. 

 

                                                           
188

 Władysław Szlengel, Wiersze, które czytałem umarłym, pod red. Ireny Maciejewskiej, Warszawa 1977, s 81. 
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Zakończenie 

Przyglądając się szczegółowo jednemu, wybranemu zagadnieniu – w przypadku 

niniejszej pracy jest to gettowy most – można z powodzeniem dojść do wniosków 

charakteryzujących mechanizmy i strategie budowania narracji historycznej. Na 

przykładzie rozdziałów o relacjach z czasów okupacji oraz fotografii niemieckiej 

wykazałam, że niemożliwością jest skonstruowanie obiektywnej narracji ujmującej 

holistycznie doświadczenie wszystkich mieszkańców getta. Nasze wyobrażenia dotyczące 

historii są konstruowane podług  projektowanego „typu idealnego” świadectwa, a 

wszystkie głosy, które się w tym  „typie” nie mieszczą, zostają zmarginalizowane. 

W przypadku gettowych pamiętników i wspomnień dominujący jest punkt 

widzenia przedstawicieli żydowskiej elity polskojęzycznej, której problemy większości 

mieszkańców getta były obce. Trzeba pamiętać, że ich punkt widzenia jest specyficzny. 

Wart przypomnienia jest też fakt, że nie zachowało się niemalże żadne autentyczne 

wspomnienie korzystania z mostu – mimo tego, że za sprawą źródeł historycznych wiemy, 

że most zawsze był zatłoczony. Dlaczego brakuje innych spojrzeń? Przyczyn jest wiele. Na 

pierwszy plan wysuwa się jednak wyjaśnienie, że mieszkańcy „dzielnicy żydowskiej”, 

budynki i ulice tę dzielnicę tworzące, tak również i materialne świadectwa uległy 

zagładzie, najpierw podczas wielkiej akcji likwidacyjnej latem 1942 roku później podczas 

likwidacji getta w kwietniu i maju roku 1943. Teksty, które ocalały, spisane były po 

„aryjskiej” stronie, zostały przechowane przez Oneg Szabat lub ocalone zostały przez tych, 

którzy dzięki swojej ponadprzeciętnej zaradności i kontaktom sami z getta zdołali się 

wydostać. Świadectwa osób nieuprzywilejowanych, ubogich, niepiśmiennych, chorych, 

imigrantów, na zawsze pozostaną w sferze domysłów, to elity stają się narratorami 

żydowskiego losu. Zaletą tej jednostronnej, jednogłośnej narracji jest jej spójność i 

niebywała przystępność dla odbiorcy – teksty, głównie spisane po polsku, utrzymane są na 

bardzo dobrym poziomie literackim, znajdziemy w nich erudycyjne odniesienia i 

ozdobniki, opisują rzeczywistość z takiego punktu widzenia, z którym łatwo jest się 

utożsamić współczesnemu odbiorcy. Getto w pamiętnikach autorów zamieszkujących 
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Chłodną jest piekłem, ale piekłem oglądanym z dystansu, z okna – jak u Adama 

Czerniakowa i Henryka Makowera, z „plaży” na dachu – jak u Mary Berg, nieczęsto z 

podestu mostu na Chłodnej – jak u Józzefa Kirmana, który czuje się jak małpa gdy jest 

świadom wodzących za nim spojrzeń żandarmów niemieckich. Żydzi-Polacy, „mechesi”, 

tacy jak Czerniaków, Korczak czy Szpilman to wygodni bohaterowie, z którymi dobrze 

jest się utożsamić – to osoby wybitne, wyjątkowe, ich los jest bezsprzecznie wzruszający. 

Czy kiedykolwiek zależeć będzie nam na relacji z autentycznego piekła? Moim zdaniem – 

nie. Wolimy na most spoglądać z „Kapitolu getta”. Lepiej czujemy się na plaży na dachu 

aniżeli wśród tłumu biedoty, chętniej będziemy tęsknić za tym Żydem189, który znał język 

polski i mieszkał przy ulicy Chłodnej. 

Pośród niezliczonych fotografii ocalałych z getta próżno szukać takiej, która została 

zrobiona na moście190. Wynika to oczywiście z przeszkód natury prozaicznej: korzystający 

z mostu ludzie nie dysponowali aparatami fotograficznymi. Poza tym, jak już 

wspomniałam, robienie zdjęć na terenie getta wymagało specjalnego upoważnienia, 

zdjęcia powstawać mogły tylko na zlecenie Kampanii Propagandowej i Judenratu. Zdjęcia 

mostu, jakie znamy, w większości pochodzą z archiwum hitlerowskich propagandzistów, 

których celem było przedstawienie getta zgodnie z antysemicką wykładnią. 

Najpopularniejsze zdjęcia ukazują  most w ujęciu „z góry”, do wykonania czego dobrym 

punktem był gabinet prezesa Judenratu. Perspektywy pamiętnikarzy mieszkających na 

Chłodnej oraz fotografujących Azję w środku Europy Niemców  – choć diametralnie 

różne w kwestii kontekstu – wydają się pokrywać i uzupełniać. Inne znane, często 

reprodukowane i wykorzystywane zdjęcia przedstawiają most z „aryjskiego” punktu 

widzenia, czyli z jezdni ulicy Chłodnej. To również wygodne świadectwo i mimo faktu, że 

intencja powstania zdjęć Kampanii Propagandowej jest przejrzysta, to właśnie one 

                                                           
189

 Świadomie przywołuję w tym miejscu hasło projektu artystycznego Rafała Betlejewskiego – „Tęsknię za 
Tobą, Żydzie!”. Projekt polega na angażowaniu Polaków w stworzenie ogólnokrajowej bazy wspomnień  o 
Żydach, miejscach z nimi związanych, historiach przekazywanych z pokolenia na pokolenie w rodzinie. 

190
 W archiwum ŻIHu znajduje się jedna fotografia, która mogłaby przedstawiać spojrzenie z mostu na 

skrzyżowanie Żelaznej i Chłodnej, jednak po bliższym jej zbadaniu okazuje się, że była wykonana z okna 
budynku przy Chłodnej 25, czyli z siedziby Nordwache. 
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wybrane zostały jako „nasze” spojrzenie na most. Po raz kolejny patrzymy na „ludzkie 

mrowie” niejako z góry. 

Za przedmiot analizy wybrałam pieszy most, jednak dotyczące go rozpoznania 

można uznać za uniwersalne względem całej pamięci o Zagładzie. Jednostkowe 

doświadczenie szczególnej grupy stanowi bazę współczesnej narracji historycznej, 

nadreprezentowane są doświadczenia mniejszości, getto (a często także Holokaust jako 

taki) staje się doświadczeniem ludzi wybitnych, poetów, muzyków, lekarzy, którym w 

znacznej części udaje się przetrwać – albo w dosłownym znaczeniu tego słowa albo 

poprzez pozostawienie po sobie wyczerpującego świadectwa, pamięci i rozlicznych 

pomników. 

Próbą sprostania wyzwaniom tej niekompletnej narracji historycznej są 

współczesne poszukiwania form upamiętnień Zagłady, które cechuje otwarta forma, 

rezygnacja z konkretu, opisu, z historii rozumianej jako zestaw biografii wybitnych 

jednostek i upamiętnienia konkretnych historycznych wydarzeń. Kontestatorzy za punkt 

wyjścia stawiają sobie negację dotychczasowej estetyki upamiętnień, której dobrą 

ilustracją są wcześniejsze warszawskie upamiętnienia, takie jak Trakt Pamięci Męczeństwa 

i Walki Żydów oraz monumentalny pomnik Bohaterów Getta. Jak uzasadnił to 

wprowadzający termin „przeciwpomnik” (counter-monument) James Young, 

upamiętnienie Zagłady będącej konsekwencją nazistowskiej polityki Trzeciej Rzeszy, nie 

może korzystać z estetyki, jaką Trzecia Rzesza sobie upodobała.  

Powstanie tego typu nowoczesnych form nie byłoby możliwe jeszcze kilkadziesiąt 

lat temu, by poddać historię ponownej refleksji, czy też jak pisze Nietzsche „pozwać ją 

przed sąd”, wymagana jest przestrzeń post-pamięci, czyli pamięci zapośredniczonej przez 

kolejne pokolenia. Przeciwpomniki (zwane także „antypomnikami”) czyli nowoczesne 

formy upamiętnień, stawiają sobie za cel prowokowanie dyskusji, odświeżanie 

zapomnianych kontekstów, poddawanie krytyce tego, co uznane zostało za „obiektywną” 

historię. Starają się być jak najbardziej inkluzywne wobec różnorodnych doświadczeń i 
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perspektyw. Tak jak Wielokropek Baumgart i Kurant mają ambicję zawrzeć w sobie 

wszystkie narracje doświadczeń, włącznie z tymi, których istnienia nie jesteśmy nawet 

świadomi. Antypomniki wyrzekają się materialności, tak jak Kładka pamięci Leca bazują 

na tworzywie takim jak światło, powietrze, dźwięk, szukając uniwersalizmu.  

Dopiero teraz, siedemdziesiąt lat po zakończeniu drugiej wojny światowej, gdy 

odchodzą ofiary i oprawcy, z hilbergowskiej triady pozostają tylko świadkowie. „Cień 

Zagłady” jest długi, pozostaje ona traumą dla każdego kolejnego pokolenia i każde kolejne 

pokolenie szuka odpowiedniej formy, by Zagładę przedstawić, skomentować i – na ile to 

możliwe – oswoić.  
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