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Holokaust-kicz 

 

Lista Schindlera Stevena Spielberga to oderwana od historycznej rzeczywistości baśń, w 

której ludność okupowanego przez Niemców Krakowa spędza czas w nocnych klubach, w 

którym Polki to prostytutki i fordanserki, a polszczyzna to język obozowych katów. To 

Kraków roześmiany i bawiący się w chwili, gdy giną Żydzi, bez których miasto skazane jest 

na cywilizacyjną zagładę. W tej fałszywej i taniej emocjonalnie wizji Holokaustu pojawia się 

jednak szlachetny przedstawiciel narodu katów, który przezwycięża zło i prowadzi historię do 

happy endu. 

 

Pamięć o Holokauście jest zjawiskiem społecznym, intensywnie kształtowanym przez 

kulturę masową. Właściwie całe nasze wyobrażenia o historii stały się narracją popkulturową, 

a badania socjologów wyraźnie wskazują, że właśnie film, a nie uczone monografie, stanowią 

fundament tworzenia powszechnych wyobrażeń, co nierzadko ignorowane jest przez 

historyków. Anna Wolff-Powęska w znakomitej monografii poświęconej Historikerstreit 

często opisywała mechanizm inicjowania przez kulturę masową debaty o zbiorowej 

odpowiedzialności Niemców, która nie została zapoczątkowana przez prace historyków, lecz 

właśnie przez teksty intelektualnie miałkie. Ich siłą jest powszechność odbioru, bo masy z 

zasady nie czytają, tylko oglądają, a jeśli już sięgają po lekturę, to zwykle po teksty 

efektowne, zbudowane z narracji opartych na klarownych opozycjach, wykorzystujących 

baśniowe formuły, w których zło jest nazwane od początku, a dobro ostatecznie triumfuje. 

Takie oswojenie historii – w rzeczywistości bardziej wielowymiarowej i 

skomplikowanej – pozwala na jej infantylne przepracowanie. W wypadku Holokaustu 

pojawia się więc narracja nie tylko naiwna, ale też szczególnie szkodliwa wobec 

historycznego doświadczenia. Argument, że Lista Schindlera to jedynie film, który posługuje 

się historią dla uwiarygodnienia opowieści, jest nie tylko lekceważący, lecz również 

niebezpiecznie naiwny. Filmowe obrazy, które implementują fakty w wyobrażenie społeczne, 

z jednej strony inicjują poważne rozważania specjalistów, z drugiej jednak wywołują 

polityczną aktywność decydentów ideologicznych narracji, którzy cynicznie wykorzystują 

chwilowe zainteresowanie społeczne tematem, licząc na ugranie kolejnych punktów wśród 

swoich wyborców. 



Tak uprawiana polityka pamięci zawsze przynosi gorzkie żniwo. Wystarczy 

wspomnieć niemiecki serial Nasze matki, nasi ojcowie (2012, Ph. Kadelbach) 

wyprodukowany przez telewizję publiczną ZDF i spory wokół merytorycznych przekłamań. 

Dyskusja, która przetoczyła się w polskich mediach, na krótki czas uaktywniła prawicowych 

polityków i publicystów, wznoszących histeryczne larum wywołane zawartym w serialu 

obrazem żołnierzy AK – nie tak pięknych i nie tak filosemickich, jak chcieliby sobie 

wyobrażać. Zamiast zlekceważyć telewizyjną opowieść o historii, na krótki czas podnieśli j ą 

do rangi obsesyjnego, antypolskiego tekstu, który nie tylko fałszuje historię, ale jest 

sprzymierzeńcem wyimaginowanej propagandy, wpisującej się w ciąg wydarzeń. „Polish 

concentration camps”, „polscy żydożercy”, „prymitywna i barbarzyńska słowiańska tłuszcza” 

oraz inne niezwykle bolesne skróty historycznych narracji nie powstały jedynie na prawach 

lingwistycznej pomyłki, ale zostały utrwalone w kulturze Zachodu na podobnej zasadzie jak 

obraz leniwego i wyuzdanego Orientu demaskowany przez Edwarda Saida. Należy jednak 

zaznaczyć, że ta fałszywa narracja o Polsce jest jedynie leniwie płynącą stróżką propagandy 

lub niekompetencji w krajach Zachodu i dopiero w Polsce przekształca się ona w prawdziwą 

Niagarę głosów oburzenia. Nieadekwatną – biorąc pod uwagę miałkość intelektualnych 

kwalifikacji jej prowodyrów i rzeczywistego zainteresowania zachodniej opinii publiczną 

tymi egzotycznymi dla niej tematami. 

Analogiczny problem jest z Listą Schindlera – niezwykłym i misternie zaplanowanym 

triumfem narracji o Holokauście w amerykańskim mainstreamie. Film Spielberga okazał się 

pozytywnym zaczynem fermentu w odtworzeniu pamięci o żydowskim Krakowie oraz 

przywróceniu należnego mu kulturotwórczego miejsca. Triumf dzieła przełożył się również 

na komercyjny sukces miejsc pamięci związanych z osobą niemieckiego przedsiębiorcy, w 

tym najbardziej spektakularnego powstania oddziału Muzeum Historycznego w „Fabryce 

Emalii”. Na szczęście osoby odpowiedzialne za scenariusze ekspozycji położyły główny 

nacisk na ukazanie okupacyjnego Krakowa, ograniczając tylko do kilku sal opowieść o 

samym Oskarze Schindlerze. Gdybyśmy bowiem mieli zbudować muzeum oparte na faktach 

zawartych w filmie, to mielibyśmy Disneyland i kino gatunków, a na pewno nie autentyczną 

historię. 

 

Kraków się bawi 

Lista Schindlera ukazała Kraków w czasie okupacji w kategoriach baśniowych i oderwanych 

od historycznej rzeczywistości. Już w powieści Thomasa Keneally’ego Polska została 

przedstawiona jako kraj zamieszkany przez prymitywów od zawsze nastawionych 



antysemicko wobec Żydów. W filmie w polskie wątki zostajemy wprowadzeni już w 

pierwszej scenie. Schindler wchodzi do kawiarni, rozbrzmiewają niemieckie szlagiery, 

usłużni polscy kelnerzy wiją się między stolikami, niemieccy oficerowie bawią się u boku 

Polek. Jedna z nich, Agnieszka (Agnieszka Krukówna), kokietuje starszego niemieckiego 

oficera. Ten obraz polskich kobiet pojawia się zresztą wielokrotnie. Polki odziane są w 

eleganckie suknie (Magdalena Cielecka), zabiegają o względy niemieckich oficerów. Stąd 

pojawia się polska kochanka Schindlera, nadzwyczaj obojętna wobec zagłady krakowskiego 

getta, polskie dziewczyny aplikujące o posadę sekretarki i wreszcie wspólne zdjęcie polskich 

uśmiechniętych dziewcząt w towarzystwie niemieckiego przedsiębiorcy. Lista Schindlera to 

Kraków roześmiany, Kraków bawiący się w chwili, gdy ginie żydowska część społeczności 

miasta. To nie Kraków, ale Paryż latem 1940 roku, gdy niemieccy żołnierze ku uciesze 

Francuzów okupowali nie miasto, lecz paryskie butiki. W filmie to także polszczyzna – język 

wyłącznie katów zapędzających do komór gazowych, to obraz miasta, które cywilizacyjnie 

zginie po wymordowaniu jego żydowskich współmieszkańców. 

Triumf tego filmu, perfekcyjnego kiczu, wynikał z jednej strony z realizacyjnej 

maestrii, z drugiej zaś – z łatwości odbioru, wynikającego z oparcia dramaturgii na 

prymitywnej opozycji między dobrem a złem i z pokazania Holokaustu, który kończy się 

happy endem. To film prowadzący do logicznego, syjonistycznego zakończenia, w którym 

ocaleni przez Schindlera Żydzi oddają mu hołd w Jerozolimie przy dźwiękach triumfującej 

pieśni skomponowanej przez izraelską diwę Naomi Shemer – tuż po zwycięstwie w wojnie 

sześciodniowej. 

Najbardziej jednak niesprawiedliwe okazały się opinie kierowane pod adresem Polski 

przez autorów filmu, które nie przebijały się w rodzimej prasie głównego nurtu. Od „Los 

Angeles Times” po izraelski, anglojęzyczny „Haaretz” ukazywały się wywiady z twórcami, 

którzy bez oporu odpowiadali na prymitywne i stereotypowe pytania dziennikarzy o polski 

antysemityzm. Z lektury tych kilkunastu tekstów dowiadujemy się, że realizacja dzieła w 

Polsce była heroicznym przedsięwzięciem, a odwaga ekipy filmowej, narażonej na brutalną, 

fizyczną przemoc ze strony nienawidzących Żydów Polaków, stanowiła cenę, którą musieli 

zapłacić za pragnienie nakręcenia filmu w autentycznym, historycznym miejscu. Polska i 

Kraków w tej narracji nie istnieją jako artefakty, lecz jedynie jako niezbędna dekoracja. Lista 

Schindlera jest więc estetycznym kiczem, kiczem bezczelnym i pozbawionym zahamowań w 

epistemologii reprezentacji. 

 



Siła fałszu 

Najbardziej krytykowana scena w filmie, rozgrywająca się w łaźni w Birkenau, oparta na 

konwencjach dramaturgicznych thrillera (skądinąd skopiowana z niebyt udanego filmu Juraja 

Herza Zastała mnie noc [1986]), jest dowodem na to, że Spielbergowi zależało bardziej na 

wywołaniu tanich emocji niż stworzeniu filmu tak innego od wszystkiego, co dotychczas 

nakręcił. Czarno-biała fotografia, dbałość o detal ikonograficzny i perfekcyjność realizacyjna 

nie mogą przysłonić faktu, że Lista Schindlera jest dziełem społecznie szkodliwym. Jaki jest 

bowiem ostateczny przekaz filmu? Że Izrael jest nagrodą za Holokaust? Że Zagłada stała się 

historyczną aberracją? Że jedyny sprawiedliwy, który mógł ją powstrzymać, pochodził z 

narodu katów? Że polscy Żydzi przetrwali, mimo iż żyli właśnie w Polsce? Lista Schindlera 

jest więc baśnią o Zagładzie Żydów, w której zło zostaje pokonane przez siłę dobra. 

Zdemonizowane zło, które amerykański widz ujrzał w filmie Spielberga w postaci 

zdegenerowanego komendanta obozu, niesie poważne wątpliwości natury etycznej. Bo jeżeli 

to zło jest tak rozpoznawalne, to równie łatwo można je zneutralizować i wymazać z pamięci. 

Holokaust jako ciąg ekscesów szaleńców zostaje w ten prymitywny sposób wytłumaczony. 

Imre Kertész w Języku na wygnaniu poświęcił filmowi Spielberga osobny esej, 

nazywając Listę Schindlera egzemplifikacją kiczu. Ten noblista i więzień obozów 

koncentracyjnych dostrzegł na ekranie koniunkturalizm i niezwykle oportunistyczną narrację, 

która z historycznego doświadczenia uczyniła tani melodramat. Wszystko będzie dobrze – 

wystarczy w to wierzyć, a świat stanie się rajem. Ta naiwna, liberalna i amerykańska formuła 

określająca życiową aktywność, która nakazuje działanie i „wzięcie spraw w swoje ręce” – to 

ona właśnie jest obrzydliwym opakowaniem Holokaustu w Spielbergowskie konwencje. 

Czy odegrała pozytywną rolę? Na pewno zaproponowała reprezentacyjne obrazy 

cierpienia ludności cywilnej w czasie wszelkich wojen, konfliktów i czystek narodowych. 

Gdy w 1996 roku Hillary Clinton pojawiła się wraz z córką Chelsea i Eliem Wieselem w 

Izbie Reprezentantów podczas wygłaszanego przez swojego męża dorocznego przemówienia 

o stanie państwa, uznała, że ucieczka kosowskich uchodźców przed Serbami podczas 

bombardowań NATO przypominała jej sceny Holokaustu pokazane w Liście Schindlera. To 

odniesienie się do powszechnie znanych obrazów, a nie do historii, najpewniej zadecydowało 

o wysłaniu przez USA bombowców na Serbię. Polityczne konwencje tego faktu są 

powszechnie znane i udowadniają, że film we współczesnym dyskursie politycznym może 

być najważniejszą siłą sprawczą. 

 


