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Jeśli muzeum jest instytucją, która w naszej kulturze kształ-
tuje pamięć, jeśli to muzeum określa co i w  jaki sposób ma 
być pamiętane, to ustanowienie nowego muzeum zawsze sta-
nowi nadanie pamięci pewnego kształtu. I  to przynajmniej 
na trzech poziomach — poprzez: kształt kolekcji, kształt eks-
pozycji i  kształt infrastruktury. W  tej sekwencji infrastruk-
tura, czyli budowla, zdaje się mieć najmniejsze znaczenie, 
porównywalne jedynie do pudełka czy szkatułki, w  której 
przechowywane są drogocenne klejnoty pamięci. Ma ona być 
odpowiednio strojna lub stosownie godna, aby podkreślać 
wartość tego, co zawiera.

Muzeum może być instytucją pamięci, dlatego że funkcjonu-
je jak pamięć. Św. Augustyn pisał o pamięci:

Oto dochodzę do rozległych pól, do przestronnego 
pałacu mojej pamięci, gdzie się przechowują niezliczo-
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ne obrazy najróżniejszych rzeczy, przyniesione przez zmysły. Tam się odkłada 
też, to co sobie wyobrażamy […] jak też inne rzeczy, które oddajemy tam na 
przechowanie…1

I dalej:

To wszystko przyjmuje na przechowanie wielki zbiornik pamięci, aby w razie po-
trzeby można było z niego każdą rzecz wydobyć.2

Pamięć jest więc, według określeń Św. Augustyna, zbiornikiem, „skarbcem”, pałacem czy 
„domem”, w którym przechowywane są obrazy, rzeczy, jak też pojęcia. W pamięci przecho-
wujemy obrazy rzeczy po to, by móc je zastępczo przywołać w myśli, wtedy gdy nie będą już 
bezpośrednio obecne przed oczami, pod palcami, nie będą brzmieć w uszach.

Podobnie muzeum jest zbiornikiem, skarbcem, pałacem czy domem, w którym zdepo-
nowane jest to, co powinno trwać, abyśmy w każdej chwili mogli do tego powrócić. O ile 
w pamięci przechowujemy obrazy rzeczy, o tyle same rzeczy przechowujemy w muzeum 
po to, by trwały, by były zawsze obecne i  jako takie bezpośrednio dostępne zmysłowej 
percepcji. Zamiast zachowywać w pamięci obrazy rzeczy, zachowujemy je same. Rzeczy 
zdeponowane w muzeum, według metafizycznego założenia i ideału, powinny zostać za-
chowane na zawsze. Muzeum zachować ma na wieczność nienaruszoną obecność tego, co 
w nim zostało złożone tak, aby mogło to zawsze uobecniać się w świadomości.

A  jednak muzeum jest instytucją dwuznaczną. Ulokowany w  nim depozyt łatwo 
przepada w czeluściach magazynów, aby, pokrywając się kurzem, zniknąć z naszej świa-
domości, pogrążyć się w niepamięci. Muzeum łatwo przedzierzga się ze skarbca w rupie-
ciarnię — składowisko zapomnienia.

To właśnie stałe zagrożenie takiego przedzierzgnięcia zdaje się warunkować ocenę 
muzeum ze strony Theodora Adorno, który pisał:

Słowo „muzealny” w języku niemieckim nasuwa niezbyt miłe skojarzenia. Odnosi 
się do przedmiotów z którymi obserwator nie ma już żywszego związku i są w trak-
cie umierania. Zachowywane są raczej ze względu na samą historię niż z  uwagi 
na potrzeby teraźniejszości. Muzeum i mauzoleum łączy ze sobą więcej niż tylko 
fonetyczne podobieństwo nazwy. Muzea to rodzinne grobowce dzieł sztuki3.

Formułując swój zarzut Adorno zakłada, iż to, co zostaje zdeponowane w muzeum 
traci związek z życiem, obumiera. I właśnie muzeum jest przyczyną tej martwicy, dla-
tego że rozrywa życiodajne związki. Upamiętnianie miałoby więc być składaniem do 
grobu, co byłoby równoznaczne z zapomnieniem, nie zaś z wieczną pamięcią. Muzea 
i mauzolea określałby ten sam ruch pogrążania w niepamięci.

 Argument Adorno opiera się na przekonaniu o istnieniu istotnej różnicy między pa-
mięcią a muzeum. O ile pamięć jest składnicą tych obrazów, które, jak pisał Augustyn, 
zostały „wyryte” przez zmysły i „trwają wewnątrz mnie”4 — i dlatego jest ona w istocie 
1   Święty Augustyn, Wyznania, przeł. Zygmunt Kubiak, Kraków 1987, s. 226.
2   Wyznania, op.cit., s. 227.
3   T. Adorno, Muzeum Valéry’ego Prousta, cyt. za: D. Crimp, Na ruinach muzeum, przeł. A. Sobota, [w:] „Ob-

scura. Biuletyn Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych” 1988, nr 6, s. 20.
4   Wyznania, op.cit, s. 229.
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tożsama z myślą5 — o tyle muzeum jest czymś zewnętrznym wobec pamięci. Jest czymś 
co można ewentualnie, ale tylko na zasadzie metafory, nazwać pamięcią zewnętrzną. 
Muzeum nie podziela bezpośredniej bliskości jaka łączy pamięć, tzw. naturalną czy 
żywą, z myślą. A zatem zdeponowane w nim przedmioty, mimo iż fizycznie obecne, nie 
są obecne w żadnej myśli, pamięci, świadomości. Muzeum odrywa przedmioty od myśli, 
od żywej pamięci. Rozrywa wewnętrzny związek, stają się one przez to czymś zewnętrz-
nym i odległym, przestają być obecne w świadomości. Pogrążają się w niepamięci, która 
jest nieobecnością.

Muzeum jest zatem zewnętrznym uzupełnieniem pamięci. Jako proteza pamięci, 
muzeum zdaje się podlegać logice platońskiego farmakonu6. Zatruwa to, co miało leczyć 
zamiast wzmacniać pamięć rzeczy, sprowadza na nie zapomnienie. Zamiast ożywiać 
pamięć o nich, zabija ją. Taka byłaby logika argumentu Adorno. Powtarza on zatem lo-
gikę, która według analiz Derridy, pchnęła Platona do potępienia pisma — jako tego, co 
zewnętrzne wobec myśli, i skutkiem tego, co zagraża jego obecności w żywej pamięci. 
Pismo zastępuje pamięć pomnikiem — mauzoleum, grobowcem7.

Ale przecież pamięć tzw. naturalna czy żywa nie jest wolna od groźby zapomnienia. 
Przytaczany już Św. Augustyn pisał, iż pamięć przechowuje obrazy rzeczy, „by trwały, 
dopóki ich nie wchłonie i nie pogrzebie zapomnienie”8. Groźba zapomnienia, zniknię-
cia czy uśmiercenia nie nęka zatem jedynie muzeum czy pisma. Przeciwnie, przecież 
mnemotechnika, sztuka pamięci, pismo a wreszcie muzeum powstają po to, by groźbie 
tej zaradzić, mają być lekarstwem na zapominanie, które nęka pamięć. Mają stwarzać 
obietnicę stałego ożywiania pamięci, stałej obecności tego, co przechowują.

O ile każde muzeum usiłuje uniknąć takiej nękającej go groźby pogrążenia w niepa-
mięci, zatarcia obecności, o tyle muzeum, które ma upamiętnić kulturę i historię Żydów, 
ma w tym względzie szczególnie trudne zadanie. W tym przypadku aporia jaką usta-
nawia oscylowanie między zapominaniem a upamiętnianiem, między groźbą absencji 
a trwałą obecnością zyskuje szczególną wagę.

Zwłaszcza w  tym konkretnym przypadku — w  przypadku Muzeum Żydowskiego 
w  Berlinie. Tutaj nie jest to jedynie kwestia mnemoniczna, ale również w  szczególny 
sposób społeczna, polityczna, ekonomiczna i historyczna. Zadanie zmierzenia się z tymi 
kwestiami w celu zbudowania Muzeum, które nadałoby kształt pamięci o historii berliń-
skich Żydów powierzono Danielowi Libeskindowi.

Projekt Libeskinda jest szczególny z tego względu, że nie ulega historycznym, eko-
nomicznym, politycznym czy społecznym uwarunkowaniom jakie panowały w okresie 
jego realizacji w Berlinie czy szerzej w Niemczech. Przeciwnie częścią tego projektu jest 
przekształcenie, dekonstrukcja tych uwarunkowań.

 — Muzeum Żydowskie Libeskinda dekonstruuje uwarunkowania historyczne — w dwo-
jaki sposób. Z jednej strony, dlatego że stanowi próbę przemyślenia udziału Żydów 
w tworzeniu historii Berlina, a z drugiej strony, dlatego że usiłuje zaznaczyć się w tych 
dziejach, stworzyć pewien historyczny przełom. Pamięć jaką Libeskind chce skon-
struować czy wybudować powinna, wedle jego założeń, mieć istotny wpływ na przy-
szłość, powinna określić historię, która dopiero ma nadejść.

5   „Wprost więc utożsamiamy pamięć z myślą”. Święty Augustyn, Wyznania, op.cit., s. 233.
6   Por. J. Derrida, Farmakon, przeł. K. Matuszewski, [w:] J. Derrida, Pismo filozofii, Kraków 1993, s. 43–69.
7   Por. J. Derrida, Farmakon, op.cit., s. 55.
8   Święty Augustyn, Wyznania,op.cit., s. 226.
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 — Muzeum dekonstruuje uwarunkowania ekonomiczne — z tego względu, iż istotną jego 
częścią są przestrzenie, które są na stałe wyłączone z użycia. Libeskind wspomina o na-
ciskach Senatu Berlina, aby przeznaczyć te przestrzenie do użytku, aby stały się również 
przestrzeniami ekspozycyjnymi9. Nie trudno wyobrazić sobie kłopoty architekta z prze-
konaniem polityków, aby wydali publiczne środki na „bezużyteczne” przestrzenie.
 — Muzeum dekonstruuje okoliczności polityczne — gdyż długotrwały (1992–1998) 
i kilkakrotnie zagrożony10 proces realizacji tego projektu przebiegał wbrew tren-
dowi, który zdominował rozwój architektury w Berlinie. O ile w całym powojen-
nym okresie zachodnia część miasta była miejscem radykalnych architektonicz-
nych eksperymentów, o tyle po zjednoczeniu i po decyzji o ulokowaniu tu stolicy 
nowych Niemiec radykalna architektura została odrzucona, na rzecz bardziej 
historycyzujących projektów, obiecujących stworzenie iluzji skorygowanej polep-
szonej historii11.
 — I  wreszcie projekt Libeskinda dekonstruuje uwarunkowania społeczne. Społeczny od-
dźwięk stanowi istotny element procesu projektowania i realizacji. Około 350 tys. widzów 
zwiedziło budynek jeszcze przed jego wykończeniem i oficjalnym otwarciem muzeum12. 
Ta popularność stwarza szanse na to, iż budowla ta nie pozostanie jedynie zapisem pewnej 
koncepcji, ale przeciwnie stanie się zapisem pewnej nowej rzeczywistości społecznej.

Interwencja w te wszystkie sfery dokonuje się przez gest rekonstytucji pamięci, jest dzia-
łaniem, które ma zmienić kształt pamięci.

Zmiana kształtu pamięci dokonuje się w odniesieniu do trzech głównych przesłanek, 
jakie obrał Libeskind, przystępując do projektowania:

Po pierwsze niemożliwe jest zrozumienie historii Berlina bez zrozumienia ogrom-
nego intelektualnego, ekonomicznego i  kulturowego wkładu ze strony żydowskich 
obywateli miasta. Po drugie: fizyczną i duchową koniecznością jest zintegrowanie 
znaczenia Holocaustu z  budowlą. Holocaust nie był zwyczajnym wydarzeniem 
w historii, ale zwrotnym wydarzeniem w pamięci Berlina. Po trzecie: poprzez uzna-
nie szczególnej formy nieobecności można wyrazić to w jaki sposób życie może zy-
skać znaczenie oraz obrać optymistyczny, pełen nadziei kierunek13.

Wpierw zatem Libeskind stawia problem pojęciowy: jak pojąć udział Żydów w two-
rzeniu Berlina po tym, jak udział ten został tak tragicznie zanegowany, a  sami Żydzi 
zgładzeni? Jak pojąć czy więcej: unaocznić to, że bez ich życia i pracy to miasto nie byłoby 
takie samo? Następnie Libeskind stawia problem architektoniczny: w jaki sposób ująć 
Holocaust — którego doświadczyć możemy jedynie poprzez jego skutki, to znaczy przez 
pustkę i  przez nieobecność — w  kształt budynku? W  jaki sposób można nadać temu 
doświadczeniu nieobecności formę, a  forma przecież zawsze jest, zawsze jest obecna. 

9   D. Libeskind, radix-matrix, Prestel, Munich-New York 1997, s. 115.
10   N. Stead, The Ruins of History: allegories of destruction in Daniel Libeskind’s Jewish Museum, [w:] „Open 

Museum Journal”, t. 2, sierpień 2000, s. 3.
11   Odnośnie konfliktu wokół tzw. architektury dekonstruktywistycznej patrz: M. Z. Wise, Capital Dilema: 

Germany’s Search for a New Architecture of Democracy, Princeton Architectural Press, New York 1998, 
s. 69–70. Por. też Daniel Libeskind, Letter from Berlin, [w:] ANY 1994, nr 6, 48–49.

12   M. Filler, Into the Void, [w:] New Republic, 01.10.2001, t. 225, nr 4524. Cyt. za: EBSCOhost.
13   D. Libeskind, Traces of the Unborn, [w:] 1995 Raoul Wallenberg Lecture, College of Architecture and Urban 

Planning, The University of Michigan, Ann Arbor 1995, s. 31, 33.
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I wreszcie pojawia się problem mnemoniczny: jaki kształt nadać pamięci tego zwrotnego 
wydarzenia, aby stwarzało to nadzieję na przyszłość?

Zrozumienie wkładu 200 tys. żydowskich obywateli w życie miasta pozwala uchwycić 
wymiar katastrofy. Pozwala unaocznić stratę oraz fakt, iż jest ona niepowetowana, fakt, 
że nie istnieje żadna możliwość jej rekompensaty. Zrozumienie tego jest konfrontacją 
z pustką nie możliwą do wypełnienia.

Nasza kultura wypracowała mechanizmy postępowania ze stratą: żałobę i me-
lancholię.

W swoim słynnym tekście Sigmund Freud kreśli różnicę między tymi dwoma sta-
nami, czy też raczej między tymi dwoma rodzajami pracy aparatu psychicznego14. 
O  ile melancholia oznacza stałe przeżywanie straty, niemożność przejścia nad nią do 
porządku dziennego, o tyle praca żałoby pozwala na pogodzenie się ze stratą i powrót 
do normalnego życia. Wydawać się by mogło zatem, że „praca melancholii”, jako stanu 
permanentnego niepogodzenia z nieobecnością mogłaby być odpowiednim sposobem 
przeżywania straty Holocaustu, odpowiedniejszym niż praca żałoby, w  której efekcie 
następuje pojednanie z nieobecnością, a tak naprawdę zastąpienie absencji przez wspo-
mnienie, przez iluzję obecności jaką ono wytwarza.

Oba te sposoby postępowania ze stratą nie są jednak właściwe w przypadku Holo-
caustu. Melancholia jest destrukcyjna dla podmiotu, doprowadza do zerwania kontak-
tu z  rzeczywistością i  zakłóceń w  tożsamości, przekształca się w  stan chorobowy. Jej 
przyczyną, jak podkreśla Freud, jest narcyzm i proces regresji, a jej mechanizmem jest 
błąd w ekonomii libidinalnej. Jako obsadzająca wydarzenie z przeszłości nie może stać 
się żadną podstawą dla przyszłości. Żałoba z kolei nie jest odpowiednia, gdyż ze stratą 
radzi sobie zbyt dobrze, mimo że może być długotrwałym i bolesnym procesem. Nie jest 
odpowiednia ze względu na jej amnestyczne efekty, które utraconą obecność oraz prze-
żywanie straty zastępują widmami wspomnień. Pogodzenie się nie może być sposobem 
postępowania ze stratą, powstałą w wyniku Holocaustu.

Libeskind proponuje przekształcenie, czy też dekonstrukcję „pracy żałoby”. Mu-
simy na chwilę odwołać się do innego, ale koncepcyjnie powiązanego z Muzeum Ży-
dowskim projektu, mianowicie do projektu zagospodarowania terenów byłego obozu 
w Sachsenhausen w Oranienburgu, nieopodal Berlina. Projekt ten zatytułowany jest 
Mourning. W słowie tym oznaczającym żałobę Libeskind przekreśla literę „u”, w re-
zultacie otrzymujemy homofoniczne słowo morning oznaczające „poranek”. To Hei-
deggerowsko-Derridiańskie przekreślenie jakiego dokonuje Libeskind nie oznacza po 
prostu wymazania pracy żałoby, jej porzucenia po to, by mógł nastąpić poranek, nowe 
jutro. Przeciwnie przekreślenie to oznacza zachowanie tej pracy w nowej formie tak, by 
mogła służyć nadejściu odmiennej przyszłości. Nowy poranek będzie mógł nastąpić, 
o  ile praca żałoby pozostanie nieukończona, a pojednanie ze stratą nie nastąpi. Nie 
chodzi jednak, powtórzmy, o to by żałoba przekształciła się w melancholię, ani tym 
bardziej w nostalgię15.

Libeskind proponuje raczej, aby „praca żałoby” przekształciła się w  „pracę 
pamięci”16. Przekreślenie jakie architekt proponuje w  projekcie dla Sachsenhausen 

14   Por. Z. Freud, „Żałoba i melancholia”, przeł. B. Kocowska, [w:] K. Pospiszyl, Zygmunt Freud. Człowiek 
i dzieło, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991, s. 295–308.

15   „…Muzeum Żydowskie nie jest wyrazem nostalgii za przeszłością…” D. Libeskind, Between the Lines:. 
Opening Speech, [w:] D. Libeskind, The Space of Encounter, Universe, New York 2000, s. 28.

16   D. Libeskind, Bauhaus Lecture, [w:] D. Libeskind, The Space of Encounter, Universe, New York, NY 2000, s. 21.
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nie jest gołosłowną zabawą w tytule, nie jest też metaforą. Przekreślenie „u” w słowie 
Mourning jest znakiem realnej pracy jaka ma się dokonać, jest znakiem przekreślenia 
istniejącego stanu rzeczy i świadomości. Przygotowanie projektu urbanizacji jest tylko 
jedną części tej pracy. Dalsza praca dokonała się po negatywnym dla Libeskinda roz-
strzygnięciu konkursu. Jego propozycja wprawdzie została nagrodzona za to, iż „przy-
pomniała o historii obozu”17, lecz do realizacji skierowano inny projekt przewidujący 
urbanizację tego obszaru poprzez wybudowanie ogromnego zespołu mieszkaniowe-
go. Wybudowanie osiedla mieszkaniowego na terenie byłego obozu koncentracyjnego 
byłoby wymazaniem historii, byłoby dziełem zapomnienia i  wyparcia ze zbiorowej 
świadomości dziejów tego miejsca. Projekt Libeskinda przeciwstawiał takiemu wyma-
zywaniu historii, wizję kultywowania pamięci o przeszłości. Otwarciem na przyszłość 
miało być wprowadzenie miejskich funkcji na teren byłego obozu. Libeskind nazywa 
tę część projektu „nacięciem nadziei”, jego celem jest integracja tego miejsca z pozo-
stałą częścią miasta, tym samym z pamięcią. Tylko integracja tego, co się wydarzyło 
w przeszłości z teraźniejszym życiem, może stwarzać nadzieje na „świt nowego poran-
ka” („the dawn of a new Mourning”)18.

Zadanie „pracy pamięci” jest tym, co łączy szereg projektów Libeskinda z lat 90. 
Obejmował je on wspólnym tytułem Traces of the Unborn (Ślady Nienarodzonych). 
Muzeum Żydowskie jest najważniejszym z  nich. W  wyrażeniu „ślady nienarodzo-
nych” niczym w suple splatają się wątki przenikające dzieło Libeskinda, wątki pa-
mięci, pisma, pustki, obecności i  nieobecności, przeszłości i  przyszłości, tragedii 
i nadziei.

Samo wyrażenie „ślady nienarodzonych” wydaje się dosyć zagadkowe. W obrębie 
tradycyjnej pojęciowości ślad jest epifenomenem obecności: to byt czyli to, co jest, 
zostawia ślady. W jaki sposób ci, którzy się nie narodzili mogą zostawić ślady? Czy nie-
obecni w ogóle mogą zostawiać jakiekolwiek ślady? Aby rozwiązać tę zagadkę trzeba 
będzie zmienić tradycyjny system pojęć i odwołać się do gramatologii Jacquesa Derri-
dy. Ale to za chwilę.

Libeskind odnalazł, jeśli można tak powiedzieć, to wyrażenie czy raczej całą koncep-
cję, którą ono nazywa, na cmentarzu żydowskim na Weissensee w Berlinie. Wspomina 
to następująco:

(…) większość cmentarza jest pusta. Jest to masa marmuru. Nazwiska wyryte 
są tylko na początku, pozostałe płyty przygotowane są do przyszłego wykuwania. 
To zatrważające, jak niewiele jest napisów na cmentarzu, kilka nazwisk i  mnó-
stwo nagrobków, które przesuwają się ku pokoleniom przyszłości. Było to uderzają-
ce — przecież nikt nie przychodziłby na taki cmentarz19.

Nagrobki bez nazwisk, jedynie ze śladami przygotowań pod napisy, które miały zo-
stać wykute w przyszłości, ukazują rozmiar katastrofy, która się wydarzyła, unaoczniają 
nieobecność tych, dla których miał być miejscem pochówku. Unaocznia stratę, jaka do-
tknęła miasto. Jest to jedno z dwóch odczytań wyrażenia „ślady nienarodzonych” jakie 

17   D. Libeskind, Traces of the Unborn, [w:] 1995 Raoul Wallenberg Lecture, College of Architecture and Urban 
Planning, The University of Michigan, Ann Arbor 1995, s. 14.

18   D. Libeskind, radix-matrix, op.cit., s. 102.
19   Ibidem, s. 113.


