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O projekcie:

Międzynarodowy, interdyscyplinarny projekt Fundacji 
„Maximum” pod nazwą: „POKÓJ I POJEDNANIE”. Wieczorni-
ce pamięci w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej  
w Krakowie wpisuje się w polsko-niemiecko-żydowski dia-
log, próbę duchowego oczyszczenia i pojednania, a po-
przez to uleczenia i wyzwolenia z ran przeszłości. To 
także próba wejścia w misterium cierpienia i nieprawości,  
a zarazem odtraumatyzowania klimatów krakowskiego getta  
i niemieckiego Konzentrazionslager "Płaszów", w których 
zamordowano ok. 70tys. Żydów podczas pacyfikacji i całej 
okupacji niemieckiej. 

Forma poetycka odnosi się do Dekalogu, gdyż każdy wiersz, 
a jest ich 10, rozpoczyna nawiązanie do przykazań, a tak-
że do tradycji żydowskiej (kadisz, psalm, modlitwa pań-
ska). Poeta przenosi odbiorcę we współczesność proponu-
jąc nowatorskie ujęcie tematu Holocaustu. Ważne miejsce 
zajmuje dialog międzynarodowy, przekazywanie tradycji  
i kultywowanie pamięci o Holocauście.

Projekt dofinansowany ze środków własnych 
i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego  

z Programu „Mecenat Małopolski”

Podziękowania dla wszystkich Grantodawców, Darczyńców, 
Koordynatorów, Dyrekcji Podgórskiego Centrum Kultury, 
Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Auschwitz, 
a zwłaszcza tłumaczy: Bożeny Meske z Niemiec i Yarona 
Karola „Hapolaniego” Beckera z Izraela.

Zespół Projektu 
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OD AUTORA

Kadisz przed willą Amona Götha, albo modlitwa o pokój − to próba 
duchowego oczyszczenia, przede wszystkim zaś domknięcia drogi, 
która wiedzie od niewybaczenia i odwetu, dojmującego bólu ofiar i ich 
rodzin, do metafizycznego wybaczenia i pojednania w sensie chrze-
ścijańskim, a poprzez to do uleczenia i wyzwolenia. To także próba 
wejścia w misterium cierpienia i nieprawości (misterium iniquitatis),  
a zarazem odtraumatyzowania mojego zamieszkania na terenie byłego 
krakowskiego getta (przy ul. Lwowskiej) podczas studiów doktoranc-
kich na Uniwersytecie Jagiellońskim, miejsca przeklętego…

Przez ponad półtora roku, na przełomie dwóch tysiącleci, zamieszki-
wałem przy ul. Lwowskiej, tuż za murem getta w kształcie żydowskich 
macew w wynajętej zawilgoconej i zagrzybionej, ponurej norze (tzw. 
garsonierze) o kubaturze 14 m kw1. Atmosfera2 jak z filmu „Lista Schin-
dlera” (reż. Steven Spielberg).  W marcu 1943 roku stłoczeni bracia Żydzi 
oczekiwali tutaj na pacyfikację getta i swoją ostatnią drogę do komór 
gazowych Auschwitz czy dołu całopalnego obozu śmierci w Płaszowie, 
w którym Niemcy dla zatarcia śladów zbrodni palili trupy zgładzonych 
(Niemcy wymordowali w sumie ok. 70 tys. krakowskich Żydów, ocalała 
zaledwie garstka, tysiąc).

W owym strasznym miejscu spędziłem sylwestrową noc 2000/2001. 
Jedynym promykiem nadziei był dla mnie pasek lazurowego nieba 
unoszący się między macewami a pomarańczową framugą okna. 

Czułem się jak zaszczute żydowskie dziecko oczekujące na kaźń. 
Mury pamiętają… Mury wołają! Mury przekazują! Getto trwa!

Nowe Tysiąclecie nie zapowiadało niczego nowego? 

1 komorne jak na owe warunki było horrendalne, 500 PLn – w 2000 roku[!]  + media, a 
wiecznie niedogrzana nora żarła wręcz prąd z grzałki umieszczonej w piecu kaflowym – nie tylko  
w sezonie grzewczym, ale także, o zgrozo! ~ w maju czy czerwcu.

2 Współczesna filozofka, dr anna kamińska zauważa, iż niemiecki estetyk Gernot Böhme 
opracował dosyć prostą teorię „atmosfer”, wedle której człowiek na własnym ciele czuje, w jakim 
się znajduje otoczeniu. „Według tej teorii, w przedmiotach, krajobrazach, placach, przestrzeniach 
– zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych – tkwią i emanują z nich atmosfery wpływające na 
emocje, uczucia i nastroje, na całą zmysłową samowiedzę człowieka. stanowią one medium życia 
i składają się na jego ogólną jakość. Zmysłowość jest w podwójnym sensie usytuowaniem: w sobie 
samym (we własnym samopoczuciu) oraz w otoczeniu, łączy się zarówno ze zjawiskiem, jak i ze 
stanem rzeczy”. a. kamińska, Zobojętnienie. Filozoficzne aspekty współczesnej alienacji człowieka, 
Fundacja Instytut Wyd. „Maximum”, kraków 2018, s. 35.
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Był jednak jeden moment olśniewający. Gdy którejś nocy medyto-
wałem nad sensem egzystencji, spróchniała paździerzowa szafka, którą 
przytargałem spod śmietnika, pod wpływem wilgoci nagle, o trzeciej 
nad ranem, się rozsypała. Z półki spadła na podłogę wieża JVC i samo-
czynnie się włączyła płyta CD z najbardziej rozpoznawalnym fragmen-
tem oratorium „Mesjasz” Georga Friedricha Händla. Zabrzmiało więc w 
getcie w środku nocy głośne „Hallelujah” jako znak triumfu i nadziei…

Z getta przeniosłem się na krakowski Bieżanów „Chamów” („Bie-
żysz na Bieżanów – bierz nóż”), na terenie którego Niemcy umieścili 
pod koniec II wojny światowej obóz przejściowy dla ocalałych więź-
niów – mieszkańców podgórskiego getta. Po jedynastu latach za-
mieszkiwania w „o tak ohydnej wszawości małego miastka” (Witkacy),  
w klatkach schodowych zajętych przez ludzi-szczury, z antysemickimi 
bazgrotami przez nich uczynionymi na murach bloków i śmietników, 
moje krakowskie życie zatoczyło koło. W końcu sprzedałem Bieżanów 
i kupiłem apartament na Woli Duchackiej z widokiem na... „Hujową 
górkę” [sic!] (nazwa własna, miejsce straceń więźniów KL „Płaszów”) 
oraz dół po stosie całopalnym i pomnik „Rozdartych serc” na terenie 
byłego niemieckiego obozu zagłady „Płaszów” (Deutsch Vernich-
tungs und Konzentrazionslager „Plaszow”.).

Być może bezwiednie, albo na skutek przeznaczenia i odrabiania 
karmicznej lekcji zadanej mi przez Los, podążałem więc, co prawda 
w innej czasoprzestrzeni, szlakiem ofiar. Przestrzeń getta na trwałe 
jednak wyryła się w mojej psyché. Po latach zrozumiałem, iż strofy 
wierszy dyktowały mi nie tylko duchy ofiar zaklęte w murach krakow-
skiego getta, ale także unoszące się nad trzcinowiskiem obozu śmierci 
duchy katów z Płaszowa. Zrozumiałem też duchową topografię kra-
kowskiego genus loci, gdyż obok dołu całopalnego wznosi się usypany 
już w starożytności kurhan legendarnego króla Kraka, „miejsce mocy”. 
Ktoś więc usypuje górę, a ktoś inny wykopuje dół... 

5 tysięcy lat temu powstał tekst Szmaragdowej Tablicy (Tabula Sma-
ragdina) przypisywany egipskiemu bogowi Thot: „Jak na górze, tak na 
dole. Jak w środku, tak na zewnątrz”. Ów starożytny sekret, tak sym-
bolicznie zaakcentowany w topografii królewskiego miasta Krakowa, 
mówi o uniwersalnym Prawie Przyciągania. Wszystko bowiem, co 
się pojawia w naszym życiu, jest przyciągane za sprawą obrazów, jakie 
pojawiają się w naszym umyśle, ale także – w czasoprzestrzeni naszego 
egzystowania. Cokolwiek więc myślimy, czy widzimy, przyciągamy do 
siebie. Umysł emituje myśli, których wibracje osiągają niewidzialny 
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wymiar na zewnątrz i na górze. Jest to boska moc Wszechświata, która 
– działając zgodnie z naszymi myślami – wpływa na nasze przeznacze-
nie… jak góra i dół, jak sukces i porażka, jak zdrowie i choroba. Kosmos 
istnieje dzięki tej dychotomii…

Pewnej marcowej księżycowej nocy, nie mogąc zasnąć, wybrałem 
się na długi spacer po tej przeklętej ziemi. Stanąwszy na ul. Pańskiej 
przed willą Amona Götha – niemieckiego kata i mordercy, komen-
danta obozu śmierci w Płaszowie, nie mogłem nie wyartykułować tego 
„bólu brzemiennego”, który się rodził nie tyle z potrzeby zrozumienia 
potworności, ile z zatroskania o człowieczeństwo i ogólnoludzkie po-
jednanie, ale także z pragnienia otoczenia modlitwą niegdysiejszych 
wrogów i katów…  Dlaczego? 

W Liście do Rzymian, obywatel rzymski i nawrócony faryzeusz Żyd 
Paweł, a zarazem kat i prześladowca chrześcijan, pisze: „Błogosławcie 
tych, którzy was prześladują! Błogosławicie, a nie złorzeczcie […] Jeżeli 
nieprzyjaciel twój cierpi głód – nakarm go. Jeżeli pragnie – napój go! 
Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz na jego głowę. Nie 
daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!” (Rz 12, 14-21, tł. wg 
Biblii Tysiąclecia). Apostoł wiedział, iż błogosławieństwo przyciąga 
inne błogosławieństwa, i odwrotnie, przekleństwo przyciąga prze-
kleństwo… Działa tu bowiem Prawo Przyciągania, które współczesny 
psycholog, Dr Ruediger Dahlke określa mianem rezonansu. Świat ze-
wnętrzny (milieu extérieur) odbija się, czasami jak lustro, w świecie 
wewnętrznym (milieu interieur). I odwrotnie. „Prawo przyciągania to 
sianie i zbieranie, dawanie i otrzymywanie, połączone z odnową umy-
słu” – twierdzi z kolei Wielebny Ron McIntosh3. To, co myślisz, ozna-
cza to, co siejesz, i zbierzesz dokładnie to, co posiałeś. Innymi słowy, 
miłość przyciąga miłość; nienawiść przyciąga nienawiść. 

W życiu sprawy jednak się komplikują i nierzadko miłość przyciąga 
swoją przeciwność, czyli nienawiść, aczkolwiek, paradoksalnie, niena-
wiść przyciąga miłość. Ta ostatnia alternatywa jest nawet pożądania 
i... konieczna. Gdyż w ostatecznym rozrachunku zawsze zwycięży Ona 
– MIŁOŚĆ – bez względu na czas, miejsce i akcję...

Dlaczego właśnie mnie spotkała ta dziwna trauma Holocaustu? 
Noszę w sobie gen/mem Holocaustu... Jestem „holofanem”. Choć nie 
musiałem uciekać z getta kanałami brocząc po kolana w gnoju, to 

3 McIntosh R., The Greatest Secret. God’s Law of Attraction for Lasting, Happiness, Fulfillment, 
Health and Abundance in Life, White stone Books, stonewood 2007. Cyt. za: Barnaby B., Więcej niż 
Prawo Przyciągania, tł. Jachimska-Małkiewicz k., Wyd. „Helion”, Gliwice 2008, s. 88.
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przecież duchowo zawsze byłem z moimi braćmi, Żydami. Los oszczę-
dził mi złożenia na płaszowskim stosie całopalnym ofiary z bytu (gr. 
Θυσία), choć czuję, iż muszę ją składać w innej postaci – w ciszy po-
etyckiego słowa. Ofiara zostanie spełniona, jeśli we mnie i w To-
bie odezwie się głos Najwyższego.

Odkrywając Żyda (ofiarę) w sobie, nie mogłem zapomnieć o Niemcu 
(kacie)… Choć czas wojny nie był tak czarno-biały. 

Zło nie zna narodowości, więzów krwi, choć często się nimi 
posługuje. 

W języku poezji zgrabnie ujęła ów problem wybitna polska poetka, 
noblistka Wisława Szymborska: „Tyle wiemy o sobie, ile nas spraw-
dzono” (wiersz Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej z tomu Wołanie 
do Yeti, 1957).

Uczęszczałem do komunistycznej szkoły epatującej nienawiścią 
do katów Niemców, którzy w czasie okupacji (1939-1945) zniszczyli  
i doszczętnie okradli Polskę, zamieniając stolicę tego pięknego kraju 
w morze gruzów, mordując ponad 6 milionów obywateli i wśród nich 
3 miliony polskich Żydów. Aczkolwiek, na „odwyrtkę”, wpajano nam 
„przyjaźń” do innego totalitarnego państwa, Związku Sowieckiego 
(ZSRR), który przetrwał dłużej niż hitleryzm głównym odpowiedzial-
nym za ludobójstwo wielu milionów istnień ludzkich. Związek Sowiecki 
otoczył kultem prekursorów Holocaustu, Karola Marksa i Friedricha 
Engelsa, już w XIX wieku twierdzących, iż „zwycięstwo rewolucji ko-
munistycznej wiedzie przez Holocaust”, czyli unicestwienie „klas i ras, 
które są zbyt słabe, żeby opanować nowe warunki życia” (m.in. Basków 
czy Cyganów)4. 

Moją babcię i dziadka oraz ich dzieci, w tym moją mamę Mieczy-
sławę, Niemcy we wrześniu 1939 roku wypędzili siłą z ich własnego 
domu dając 15 minut na spakowanie, pozostawiając na łaskę losu. 
Wielu moich krewnych zostało pomordowanych przez Niemców (wuja 
Idzi za potajemne świniobicie, a przez to uszczuplenie obowiązkowych 
kontyngentów dla III Rzeszy, został zgilotynowany), czy wywiezio-
nych na przymusowe roboty i obozy do Niemiec, skazanych na ponie-
wierkę… (ojciec chrzestny Czesław, ciotki po kądzieli: Helena, Cecylia, 
po mieczu: Janina, Krystyna). Nie mamy powodów, żeby kochać Niem-
ców, tym bardziej modlić się za ten naród zbrodniarzy/katów… Wciąż 

4 „The classes and the races, too weak to master the new conditions of life, must give way (...) 
The chief mission of all other races and peoples, large and small, is to perish in the revolutionary 
holocaust”.  siehe. k. Marks, Forced emigration, „new York Daily Tribune” vom 22.03.1853, oder 
F. engels, The Magyar struggle, „neue Rheinische Zeitung” vom 13.01.1846.
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nosimy w sobie ów lęk, syndrom ofiary, czcimy klęski… To negatywne 
pole morfogenetyczne, jakby to określił Rupert Sheldrake, zapisane 
jest w duchowej matrycy narodów skrzywdzonych i mordowanych 
(Żydów, Polaków, Ormian etc.). Trauma Holocaustu przekazana jest 
nie tylko w genach (chociażby w zdiagnozowanym przez psychiatrów 
„syndromie KL” – byłych więźniów KL Auschwitz i ich dzieci5). Od-
krywam, że samo zetknięcie się z tematem Holocaustu i bytowanie  
w przestrzeni naznaczonej cierpieniem, jednostek wrażliwych nie po-
zostawia obojętnymi. Jest to swoiste „Holocaustowe ukąszenie”, które 
przechodzi się jak chorobę. Psychoanalityk Bert Hellinger –  twórca 
ustawień systemowych, wysnuł paradoksalną tezę mówiącą o tym, iż 
Żydzi uwolnią się z traumy Holocaustu, jeśli zaczną modlić się za dusze 
nie tylko ofiar, ale także swoich katów (w tym Hitlera). Ów temat wciąż 
budzi żywe emocje w Ziemi Świętej. Świadczy to o tym, iż nadal, po 80. 
latach od wybuchu II wojny światowej, tkwimy w negatywnym polu 
morfogenetycznym, atmosferze zagłady, i nie potrafimy wznieść się 
ponad nie tyle urazy, co głęboką ranę w duchowej strukturze Wszech-
świata i relacji międzyludzkich. 

Osobną sprawą są zbrodnie komunistów, którzy na pół wieku znie-
wolili nie tylko Polskę. Wielu morderców dożyło w cieplarnianych wa-
runkach sędziwego wieku. Nieosądzeni kaci, mordercy pozostali żywi 
na urągowisko swoich ofiar…

Już po wyprowadzce z getta, zapytałem w 2005 roku na spotkaniu 
w Aptece „Pod Orłem”6 na Placu Zgody w Krakowie, ocalałą z Holo-
caustu, dzięki Oskarowi Schindlerowi, Stellę Müller-Madej (autorkę 
wstrząsającego pamiętnika z krakowskiego getta pt. Oczami dziecka 
– porównywanego do Dziennika Anny Frank): Czy możliwe jest wy-
baczenie? Pani Stella po chwili milczenia odparła, iż ona samą siebie 
przekroiła na pół. Są w niej bowiem „dwie Stelle”: ta mała, która nigdy 
nie wybaczy, i ta dorosła, która pomimo tego, iż nadal drży słysząc 
niemiecką mowę, potrafi wznieść się ponad głęboki uraz, jaki pozostał 

5 Pole morfogenetyczne wypełnia przestrzeń i nadaje określoną formę organizmom żywym, 
pełniąc funkcję dodatkowego czynnika genetycznego, oprócz Dna. Pole takie miałoby też mieć 
silny wpływ na zachowanie organizmów żywych i ich interakcje z innymi organizmami żywymi. 
Wiąże się z „formatywną przyczynowością”. Jest to według sheldrake’a zdolność każdego organi-
zmu do przekazywania pamięci o często powtarzających się zdarzeniach poprzez zapisywanie ich 
w polu morfogenetycznym, a następnie przekazywanie tej informacji potomkom i innym organi-
zmom żywym poprzez aktywny kontakt z ich polami.

6 aptekę prowadził w czasie okupacji mgr Tadeusz Pankiewicz – sprawiedliwy Wśród narodów 
Świata, który uratował życie wielu żydom. obecnie jest to  oddział Muzeum  Miasta krakowa.
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jej do końca życia. Bez tej drugiej wybaczającej połowy nie mogłaby 
normalnie funkcjonować – stwierdziła.  Wielokrotnie powtarzała  
w wielu wywiadach: „Nieważne: Polak, Niemiec czy Żyd, ważne, żeby 
był przyzwoitym człowiekiem”7. Z kolei ocalona z łódzkiego getta Lucie 
Cytryn-Bialer twierdziła, iż ten, kto wybacza wojenne zbrodnie powi-
nien sam ponieść śmierć.

Ofiara odnosi wielkie duchowe zwycięstwo, jeśli w akcie mo-
dlitwy za swojego oprawcę uwalnia się od bycia ofiarą. Papież 
Jan Paweł II wybaczył swojemu niedoszłemu mordercy Ali Ağcy; po-
pularna w Polsce piosenkarka greckiego pochodzenia Eleni – matka 
przepięknej Afrodyty – wybaczyła na sali sądowej mordercy swojej 
17-letniej córki, który zastrzelił ją w afekcie… To są najwznioślejsze 
przykłady wybaczenia, łącznie z archetypiczną postacią Jezusa, który 
konając na krzyżu przebacza swoim oprawcom. Wybaczenie nie jest 
prostą sprawą. Trzeba się wznieść ponad samego siebie… Wybaczenie 
nie uwalnia jednak kata od kary, jak nie w tym, to w przyszłym 
życiu… Żarna Bożej sprawiedliwości mielą bowiem powoli, lecz do-
kładnie… z pokolenia na pokolenie… 

Po 80. latach od wybuchu najpotworniejszej w dziejach ludzkości II 
wojny światowej zatacza się koło i dopełnia się, być może dobrotliwie 
naiwna, prośba skierowana do Wszechświata, a także do każdego czło-
wieka: zamknięcia wszelkich podziałów, zabliźnienia ran z przeszło-
ści, tak, aby mogła się objawić intensywna energia życia. Dotyczy to 
każdego człowieka bez względu na rasę, narodowość, zamieszkanie.

Lecząc nasz język, nasze myśli z nienawiści i urazów, z ciemnej 
energii, odnawiamy i przyciągamy pierwotną, kosmiczną wibrację, 
którą odzwierciedla boskie słowo wypowiedziane na początku świata: 
KI TOV! (z hebr. „To było dobre”, Rdz 1, 12-31).

Post scriptum: W 2017 roku zniknął krajobraz smutku. Przed moim 
oknem z widokiem na KL „Płaszów”, przed którym w każdy sziabes 
zapalałem święcę i zmawiałem pacierz „Shema Israel”, wybudowano 
wielkie blokowisko, zasłaniające pomnik „Rozdartych serc” i „Hu-
jową górkę”.  Będą w nim rodzić się dzieci, będą fruwać ptaki nad 
Płaszowem… 

7 Wspomniana kamińska trafnie zauważa: „Rzecz polega na tym, że nienawiść zrodzona z oso-
bistej krzywdy jeszcze bardziej niszczy nas samych […] Chodzi o to, że sumowanie przeciwstawnie 
skierowanych nieprawości, np. w postaci zemsty, nie powoduje ich wzajemnego zniesienia, ani też 
nie naprawia powstałej wcześniej szkody. Mnożenie zła nie jest jego niwelacją, a jedynie wzmoc-
nieniem. […] dlatego ze wszystkich sił trzeba starać się nie nienawidzić ani konkretnych ludzi, ani 
narodów, ani też ludzi jako takich”. Idem, Zobojętnienie…, op. cit., s. 125. 
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Co roku od 20. lat, w rocznicę pacyfikacji getta (13-14 III 1943), 
uczestniczę w Marszu Pamięci, który rusza z Placu Zgody na teren 
byłego KL Płaszów, zmawiając z rabinami „Kadisz”, a z chrześcijanami 
„Wieczny odpoczynek…” Najważniejszą jednak modlitwą jest spojrze-
nie twarzą w twarz w odradzające się marcowe, wiosenne słońce. Tak 
oto potwierdza się prawda, iż ostatnie słowo należy do życia. 

Objawiam więc 10 „dekalogicznych” wierszy, nie z góry jak Moj-
żesz, ale z dołu... (par excellence całopalnego dołu Płaszowa), aby 
zaświadczyć:

Bóg jest Bogiem obfitości i Jego Miłosierdzie trwa na wieki! 

Wiersze przetłumaczył na hebrajski Yaron Carol Becker z Tel-Avivu 
– ocalone dziecko wojny, któremu składam korne dziękczynienie za 
to duchowe świadectwo, pokój i radość. Na język niemiecki wiersze 
przełożyła teolożka, Bożena Meske z Kassel, której składam tradycyjne 
„Bóg zapłać”! 

Ukończyłem w 75. rocznicę pacyfikacji Krakowskiego Getta, 
13 marca AD 2018

               Austin Colloho-
raz mądrzejsze maszyny 

coraz bardziej przebiegłe komputery

przyjdzie czas
że wykradną nam
dyskietkę dobrego i złego

trzeba będzie je wygnać 
z laboratorium
skazać
na bojaźń i drżenie egzystencji

bez pra

wa 
odpowiedzi na pytania 
stawiane gwiaździstemu niebu 

Fot. Autor przed wejściem do 
„nory” (tzw. garsoniery) na terenie 
byłego krakowskiego getta (1 X 2000 
r.) przy ul. Lwowskiej w Krakowie. 
Każdy Żyd w czasie okupacji zmu-
szony do osiedlenia się  na terenie 
getta miał dwa metry kwadratowe 
przestrzeni życiowej dla siebie  
i pół bochenka chleba z mielonych 
otrębów i śrutu na dzień, sprze-
dawanego na kartki. Sześć osób 
koczowało na kilku metrach ich ży-
dowskiego Lebensraum. Teren getta 
otoczono murem w kształcie ży-
dowskich nagrobków, macew. Była 
to celowa perfidia i ironia Niemców.  
W ten sposób uświadamiano Żydom, 
iż są już jak żywe trupy mieszkające 
na cmentarzu, który odtąd miał się 
stać ich domem.
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Fot. Amon Göth na tarasie swojej willi „polujący na podludzi” w KL Płaszów 
(ok. 1943)

Fot. Willa Amona Götha, ul. Pańska w Krakowie (stan obecny po remoncie)


