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Świat pewnoŚci i bezpieczeńStwa

Wychowanych w ciszy – los zuchwale 
ciska nas w wir życia, rzuca w świat... 
Ogarniają nas tysiączne fale –
człek wszystkiemu jakoś dziwnie rad... 
lecz to bawi, tamto znowu gniewa – 
Serce jak huśtawka w górę, w dół – 
czujesz, myślisz – a fala zalewa, 
Zmiata wszystko, coś myślał i czuł1.

gOeTHe, DO LOTTCHEN

Szukając formuły dla określenia czasów przed pierwszą wojną 
światową (była to epoka mojej młodości), myślę, że najwłaściw-
sza nazwa dla nich to „złoty wiek pewności i bezpieczeństwa”. 
Wszystko w naszej tysiącletniej bez mała monarchii austriackiej 
wydawało się mocno ugruntowane, a państwo samo – najwyższą 
rękojmią tej trwałości. prawa, jakie nadawało obywatelom, były 
zatwierdzone przez parlament – reprezentację narodu z wolnego 
wyboru – wszelkie obowiązki zaś były dokładnie określone. Nasza 
waluta, korona austriacka, kursowała w postaci błyszczących zło-
tych monet, co stanowiło najlepszą gwarancję jej wartości. każdy 
wiedział, ile mu się należy, co jest dozwolone, a co zakazane. 
Wszystko miało swoją normę, swoją określoną miarę i wagę. kto 
posiadał majątek, ten mógł dokładnie wyliczyć, ile przyniesie mu 
odsetek rocznie, a urzędnik czy oficer wiedział, że w kalendarzu 
dokładnie oznaczony jest rok, w którym otrzyma awans lub pójdzie 

1 W przekładzie Włodzimierza lewika.
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na emeryturę. rodzina miała z góry ustalony budżet, wiedziała, ile 
może wydać na mieszkanie i jedzenie, na wakacje i na rozrywki. 
ponadto miała z pewnością odłożoną małą sumkę na nieprzewi-
dziane wydatki, na chorobę i lekarza. kto był właścicielem domu, 
był spokojny, iż dzieci i wnuki będą miały dach nad głową. ma-
jątek ziemski lub firmę dziedziczyło się z pokolenia na pokolenie. 
gdy niemowlę leżało jeszcze w kołysce, już składano do skarbonki 
albo do kasy Oszczędnościowej pierwszego obola na dalszą drogę 
jego życia, jako małą „rezerwę” na przyszłość. Wszystko w tym 
rozległym państwie stało mocno i niezmiennie na swoim miejscu, 
a na najwyższym – sędziwy cesarz. gdy umrze, wiedziano (lub 
przypuszczano), że przyjdzie inny i nic się nie zmieni w tym dobrze 
uregulowanym świecie porządku i ładu. Nikt nie wierzył w wojny, 
w rewolucje i przewroty. Wszelki radykalizm, wszelki gwałt wy-
dawał się wręcz niemożliwy w tej epoce rozsądku.

To poczucie pewności i bezpieczeństwa stanowiło najbardziej 
godny pożądania skarb dla milionów ludzi, stanowiło wspólny 
ideał życiowy. Tylko przy takim poczuciu bezpieczeństwa życie 
miało wartość i coraz szersze kręgi społeczne domagały się swojej 
cząstki tego cennego dobra. Najpierw korzystały z tego przywileju 
tylko klasy posiadające, ale stopniowo zaczęły nacierać i szerokie 
masy. Stulecie pewności i bezpieczeństwa stało się złotym wie-
kiem asekuracji. dom ubezpieczano przed pożarem i włamaniem, 
pole – przed gradem i burzą, własną osobę – przed wypadkami 
i chorobą. Zakupywano renty dożywotnie, aby zabezpieczyć się 
na starość; dziewczynkom wkładano do kołyski polisę na przyszły 
posag. robotnicy zorganizowali się również, uzyskali znormalizo-
waną płacę i ubezpieczenia społeczne. Służba domowa oszczędzała, 
aby zapewnić sobie spokojną starość, i wpłacała składki do kasy 
pogrzebowej na własny pogrzeb. Tylko ten, kto mógł beztrosko 
patrzeć w przyszłość, spokojnie rozkoszował się teraźniejszością.

mimo całej solidności i skromności takiego ujmowania życia 
wielka, niebezpieczna pycha kryła się w tej wzruszającej ufności, 
że można zabarykadować się przed złym losem tak szczelnie, by nie 
pozostawić najmniejszej luki. Wiek XiX był ze swym idealizmem 
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liberałów szczerze przekonany, że jest na prostej i niezawodnej 
drodze do „najlepszego ze światów”. Z pogardą patrzano na po-
przednie epoki – epoki wojen, głodu i buntów – jako na cza-
sy, w których ludzkość była jeszcze niedojrzała i niedostatecznie 
oświecona. Teraz wszakże to tylko sprawa dziesięcioleci, zanim 
resztki zła i gwałtu zostaną ostatecznie przezwyciężone. Ta wia-
ra w nieprzerwany, niepowstrzymany „postęp” miała doprawdy 
w tych czasach siłę równą religii. Wierzono w ów „postęp” bardziej 
niż w Biblię, a jego ewangelię zdawały się potwierdzać co dzień 
nowe cuda wiedzy i techniki.

istotnie, pod koniec tego spokojnego stulecia powszechny po-
stęp stawał się coraz widoczniejszy, coraz szybszy, coraz bardziej 
wielostronny. W nocy zamiast mętnych światełek błyszczały na 
ulicach żarówki elektryczne, sklepy z głównych ulic przenosiły na 
przedmieścia swe urzekające, nowe blaski. dzięki telefonom ludzie 
mogli rozmawiać ze sobą na odległość, jeździli wozami bez koni 
w coraz szybszym tempie, mogli wzbijać się w powietrze – spełnia-
ło się marzenie ikara. komfort przeniknął z wytwornych domów do 
mieszczańskich: nie trzeba było już przynosić wody ze studni ani 
biedzić się z rozpalaniem ognia pod kuchnią. Szerzyła się higiena, 
znikał brud. ludzie stawali się piękniejsi, silniejsi, zdrowsi, odkąd 
sport hartował ich ciała. coraz rzadziej spotykało się na ulicach 
kaleki, ułomnych, kretynów – a wszystkich tych cudów dokonała 
wiedza, ów archanioł postępu.

postęp ujawnił się także w życiu społecznym; jednostka zyski-
wała z roku na rok rozleglejsze prawa, wymiar sprawiedliwości 
stawał się coraz łagodniejszy i bardziej humanitarny; nawet naj-
trudniejsze zagadnienie – nędza szerokich mas – już nie wydawało 
się problemem nie do rozwiązania.

coraz to szerszym kręgom społecznym przyznawano prawo 
głosowania, a wraz z nim możność legalnej obrony swych intere-
sów. Socjolodzy i profesorowie prześcigali się w pomysłach, jak 
stworzyć zdrowsze i szczęśliwsze warunki życia dla proletariatu. 
Nic więc dziwnego, że to stulecie wygrzewało się w słońcu włas-
nych osiągnięć i każde zakończone dziesięciolecie uważało za 
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szczebel poprzedzający następne, jeszcze lepsze. W nawroty bar-
barzyństwa, jak na przykład wojny między narodami europy, tak 
samo nie wierzono, jak w czarownice i upiory. Ojcowie nasi byli 
przepojeni wiarą w niezłomną i wiążącą siłę zgody i tolerancji. 
Wierzyli święcie, że granice rozbieżności między narodami i reli-
giami rozpłyną się stopniowo we wspólnym nurcie humanizmu, 
a dzięki niemu pokój i bezpieczeństwo, te najwyższe dobra, staną 
się udziałem całej ludzkości.

rzecz prosta, że my, którzy dawno już wykreśliliśmy wyraz 
„bezpieczeństwo” z naszego słownika jako nierealny mit, możemy 
uśmiechać się tylko z optymistycznych iluzji tego zaślepionego 
idealizmem pokolenia, przekonanego, że szybki postęp techniczny 
ludzkości siłą rzeczy pociągnie za sobą równie szybkie podniesienie 
się poziomu moralnego. my odnosimy się znacznie sceptyczniej do 
możliwości moralnego udoskonalenia człowieka. Nowe stulecie bo-
wiem tak nas wyszkoliło, że żaden wybuch zbiorowego bestialstwa 
nie jest dla nas niespodzianką – nauczyliśmy się przewidywać, że 
następny dzień będzie gorszy od poprzedniego. musieliśmy przy-
znać rację Freudowi, który widział w naszej kulturze, w naszej 
cywilizacji tylko cieniutką warstewkę, narażoną w każdej chwili na 
destrukcyjne siły „świata podziemnego”. Stopniowo nauczyliśmy 
się żyć, nie mając gruntu pod nogami, pozbawieni sprawiedliwo-
ści, wolności, bezpieczeństwa. Od dawna wyparliśmy się religii 
naszych ojców, ich wiary w szybki i trwały postęp ludzkości. Nam, 
tak okrutnie doświadczonym, przedwczesny optymizm wydaje się 
banalny w obliczu katastrofy, która za jednym zamachem cofnęła 
nas o tysiąc lat wysiłków ludzkich. Ale jeśli nawet iluzją tylko 
było to, czemu służyli nasi ojcowie, była to jednak iluzja wspa-
niała i szlachetna, bardziej humanistyczna i płodna niż hasła dnia 
dzisiejszego. mimo późniejszych doświadczeń i rozczarowań jakiś 
ukryty instynkt nie pozwala mi wyzbyć się tych złudzeń. Tego, 
co człowiek wchłonął w dzieciństwie z atmosfery swej epoki, nie 
da się z jego krwi wydalić. i mimo wszystko, czym ogłusza mnie 
każdy dzień, mimo doświadczeń i upokorzeń, jakich zaznałem 
ja sam i moi niezliczeni towarzysze niedoli, nie mogę wyrzec się 
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wiary młodych lat, że jeszcze kiedyś nastąpi lot wzwyż – mimo 
wszystko. Z otchłani grozy, w której błąkamy się dziś po omacku, 
na pół oślepieni, z duszą złamaną lub wypaczoną, wznoszę oczy do 
tych starych konstelacji, które błyszczały nad moim dzieciństwem, 
i pocieszam się odziedziczoną po ojcach ufnością, że ten obecny 
upadek okaże się tylko interwałem w wieczystym rytmie dążenia 
wciąż naprzód i naprzód.

dziś, kiedy wielka burza zmiotła ów świat pewności i bez-
pieczeństwa, zdajemy sobie sprawę, że był to tylko domek z kart. 
moi rodzice jednak żyli w nim jak w murowanym domu. Ani 
burze, ani nawet ostrzejsze podmuchy nie wtargnęły nigdy do ich 
ciepłego, wygodnego życia. co prawda, mieli pewną specjalną 
osłonę przed wichrami: byli ludźmi zamożnymi, którzy stopnio-
wo stawali się bogaci, nawet bardzo bogaci, a w tych czasach 
bogactwo stanowiło najlepszą izolację ścian i okien. ich styl życia 
wydaje mi się ogromnie typowy dla tak zwanej dobrej żydowskiej 
burżuazji, która wniosła do skarbnicy kultury wiedeńskiej cenne 
walory i która w podzięce za to została całkowicie wytrzebiona. 
Toteż opowiadając o ich spokojnym i cichym życiu, nie mówię wła-
ściwie o sprawach czysto osobistych: tak bowiem jak moi rodzice 
żyło w Wiedniu dziesięć czy dwadzieścia tysięcy rodzin, w owym 
stuleciu zabezpieczonych wartości.

rodzina mojego ojca pochodziła z moraw. Na wsi i w małych 
miasteczkach członkowie gmin żydowskich żyli w jak najlepszej 
zgodzie z chłopstwem i drobnomieszczaństwem. Byli całkowicie 
wolni zarówno od kompleksu niższości, jak i od owej nerwowej 
ruchliwości, tak charakterystycznej dla Żydów z galicji i wschod-
niej europy. Silni i zdrowi dzięki życiu na wsi, kroczyli pewnie 
i spokojnie swoją drogą, tak jak chłopi w ich ojczyźnie chodzili po 
polu. Wcześnie wyzwolili się z więzów religii ortodoksyjnej i stali 
się żarliwymi wyznawcami religii swoich czasów – „postępu”. 
Wybierani do parlamentu w politycznej erze liberalizmu, cieszy-
li się jak największym szacunkiem. gdy przenieśli się ze swych 
miejscowości ojczystych do Wiednia, z zadziwiającą szybkością 
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dostosowali się do wyższego poziomu kulturalnego i ich osobiste 
kariery były organicznie związane z ogólnym postępem czasu. 
jako przykład tej formacji przejściowej rodzina nasza również 
była jak najbardziej typowa. dziadek ze strony ojca zajmował się 
rozprowadzaniem wyrobów manufakturowych. W drugiej połowie 
XiX wieku rozpoczęła się dla przemysłu austriackiego korzystna 
koniunktura. importowane z Anglii mechaniczne warsztaty tkackie 
i przędzalnicze spowodowały, dzięki racjonalizacji pracy, ogromną 
obniżkę kosztów produkcji w porównaniu z wyrobami rękodziel-
niczymi. kupcy żydowscy ze swym darem orientacji komercyjnej 
i rozeznaniem rynków międzynarodowych pierwsi zrozumieli ko-
nieczność przestawienia się na produkcję przemysłową i wynikają-
ce z niej korzyści. Zakładali, ze szczupłym przeważnie kapitałem, 
owe szybko improwizowane fabryki – początkowo tylko o napędzie 
wodnym – które stopniowo rozrosły się w potężny, opanowujący 
całą Austrię i Bałkany czeski przemysł tekstylny. dziadek był więc 
typowym przedstawicielem poprzedniej epoki, gdyż trudnił się 
handlem gotowymi towarami, ojciec natomiast wkroczył zdecydo-
wanie w nowe czasy, zakładając w trzydziestym roku życia małą 
przędzalnię w północnych czechach, którą z biegiem lat rozbudo-
wywał powoli i ostrożnie w poważne przedsiębiorstwo.

Taki ostrożny sposób rozszerzania przedsiębiorstwa, pomimo 
kusząco korzystnej koniunktury, był całkowicie w duchu owych 
czasów. poza tym szczególnie odpowiadał wstrzemięźliwej i by-
najmniej nie zachłannej naturze ojca. przyjął kredo swojej epoki: 
safety first – jako własne; ważniejsze było dla niego posiadanie 
„solidnego” (to także ulubione słowo tamtych czasów) przedsię-
biorstwa z własnym kapitałem niż rozbudowywanie go do wiel-
kich rozmiarów w oparciu o kredyty bankowe lub hipoteki. Był 
ogromnie dumny z tego, że nikt nigdy nie widział jego nazwiska 
na wekslu czy innym skrypcie dłużnym i że na koncie swego 
banku (oczywiście najsolidniejszego – banku rothschilda) zawsze 
figurował po stronie „ma”. przeciwny jakimkolwiek zarobkom 
połączonym choćby z cieniem ryzyka, przez całe życie nigdy nie 
przystępował z nikim do spółki. jeżeli jednak stawał się stopniowo 
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coraz bogatszy, to nie dzięki śmiałym spekulacjom czy szczególnie 
dalekowzrocznym operacjom finansowym, tylko wskutek umiejęt-
ności dostosowywania się do powszechnie obowiązującej metody 
owych ostrożnych czasów: użytkowania jedynie skromnej cząstki 
dochodów i odkładania rokrocznie coraz poważniejszych sum, aby 
powiększyć w ten sposób swój kapitał. jak ogół ludzi tego pokole-
nia, ojciec uważałby za niebezpiecznego marnotrawcę człowieka, 
który by beztrosko zużywał połowę swoich dochodów, nie myśląc 
„o przyszłości” – i to określenie zaczerpnięte jest z owego wieku 
pewności i bezpieczeństwa. W epoce kwitnącego dobrobytu, kiedy 
to państwo nawet z najpokaźniejszych dochodów nie urywało wię-
cej niż kilka procent podatku, a wartościowe papiery państwowe 
i przemysłowe przynosiły wysokie oprocentowanie, bogacenie się 
przez systematyczne odkładanie było właściwie czynnością bierną, 
która się jednak opłacała. Wówczas jeszcze nie okradano ludzi 
oszczędnych, nie oszukiwano ludzi solidnych – jak później, w cza-
sach inflacji – i właśnie ci najcierpliwsi, ci, którzy nie spekulowali, 
osiągali największe zyski.

dzięki tej umiejętności dostosowania się do powszechnego sys-
temu swoich czasów ojciec już w pięćdziesiątym roku życia mógł 
uchodzić za człowieka bardzo zamożnego nawet w skali międzyna-
rodowej. Ale stopa życiowa naszej rodziny wzrastała bardzo powoli 
w porównaniu z coraz szybszym wzrostem fortuny. Stopniowo 
zdobywaliśmy się na małe udogodnienia; przeprowadziliśmy się 
z mniejszego mieszkania do większego, wynajmowaliśmy na wio-
snę powóz na popołudniowe spacery, podróżowaliśmy wagonem 
sypialnym drugiej klasy. Ale dopiero w pięćdziesiątym roku życia 
ojciec po raz pierwszy pozwolił sobie na luksus wyjazdu w zimie 
razem z matką na miesiąc do Nicei. Zasada korzystania z bogactwa 
przez posiadanie go, lecz nie okazywanie, pozostała na ogół bez 
zmiany. już jako milioner ojciec nigdy nie palił importowanych 
cygar, tylko zwykle monopolowe trabuco – podobnie jak cesarz 
Franciszek józef swoją tanią wirginię; gdy grał w karty, pozwalał 
sobie jedynie na drobne stawki. Utrzymywał niezmiennie swój 
powściągliwy, wygodny i dyskretny styl życia. chociaż lepiej się 
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prezentował od większości swych kolegów i był nieporównanie 
bardziej wykształcony – świetnie grał na fortepianie, pisał do-
brze i jasno, znał francuski i angielski – bronił się uparcie przed 
wszelkimi honorami i zaszczytami. Nigdy, przez całe życie nie 
dążył do żadnego tytułu, nie przyjmował żadnych godności, cho-
ciaż proponowano mu często, jako wielkiemu przemysłowcowi.  
Nie pro sić nikogo o nic, nie mieć obowiązku dziękować za nic – 
na tym polegała jego utajona duma, to miało dla niego większe 
znaczenie niż dowody czyjegoś uznania.

W życiu każdego człowieka przychodzi nieuchronnie taka 
chwila, kiedy dostrzega w sobie jakby lustrzane odbicie ojca. To 
samo dążenie do zamknięcia się w życiu prywatnym, do anoni-
mowości, rozwija się we mnie z roku na rok coraz silniej, chociaż 
właściwie jest w niezgodzie z moim zawodem, który siłą rzeczy 
niejako powoduje, iż zarówno moje nazwisko, jak i osoba stają się 
własnością publiczną. Ta sama ukryta duma sprawiała, że uchy-
lałem się zawsze od wszelkich honorów. Nigdy nie przyjąłem ani 
orderu, ani tytułu, ani prezesury jakiegokolwiek stowarzyszenia, 
nie należałem nigdy do żadnego jury, komitetu czy prezydium 
akademii. już sam udział w bankietach staje się dla mnie torturą, 
a na myśl, że miałbym zwrócić się do kogoś z prośbą – nawet nie 
w swojej sprawie – język mi kołowacieje, zanim zdobędę się na 
pierwsze słowo. Wiem, jak bardzo staroświeckie są tego rodzaju 
zahamowania w świecie, w którym człowiek może uratować swoją 
wolność tylko drogą ucieczki lub podstępu i w którym, jak mądrze 
powiedział ojczulek goethe: „Ordery i tytuły ochronią w tłoku od 
niejednego szturchańca”. Ale odzywa się wówczas we mnie natura 
ojca i jego skryta duma – i to mnie powstrzymuje. Nie mogę sprze-
ciwiać się ojcu; jemu bowiem zawdzięczam to, co uważam może 
za jedyną niezawodną własność: poczucie wolności wewnętrznej.

matka moja, której panieńskie nazwisko brzmiało Brettauer, 
była innego, bardziej międzynarodowego pochodzenia. Urodzi-
ła się w Anconie, w południowych Włoszech, i w dzieciństwie 
posługiwała się językiem włoskim na równi z niemieckim. gdy 
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chciała z babką lub z siostrą porozmawiać o czymś, co nie było 
przeznaczone dla uszu służby, przechodziła na włoski. Od naj-
młodszych lat znałem risotto i karczochy, będące wówczas jeszcze 
rarytasem, podobnie jak inne specjały kuchni południowej, i gdy 
później wyjeżdżałem do Włoch, od pierwszej chwili czułem się 
tam jak w domu. Ale rodzina mojej matki nie była włoska, lecz 
wyraźnie międzynarodowa. Brettauerowie, którzy początkowo 
byli właścicielami domu bankowego – na wzór żydowskich rodzin 
wielkich bankierów, tylko w znacznie mniejszej skali – wyfru-
nęli w świat ze swego gniazda rodzinnego w Hohenems, małego 
miasteczka na granicy Szwajcarii. jedni wyjechali do St. gallen, 
inni do Wiednia i do paryża, dziadek do Włoch, wuj do Nowego 
jorku. Te międzynarodowe kontakty dodały im szlifu, rozszerzyły 
horyzonty i wyrobiły w nich pewną dumę rodową. Nie było już 
w tej rodzinie drobnych kupców, maklerów, tylko bankierzy, dy-
rektorzy, profesorowie, adwokaci i lekarze. każdy z nich znał po 
kilka języków obcych. przypominam sobie, z jaką naturalnością 
przechodzono z jednego języka na drugi przy stole podczas obiadu 
u ciotki w paryżu.

rodzina ta troskliwie dbała o swoje „dobre imię” i gdy któraś 
z ubogich krewnych osiągała wiek „panny na wydaniu”, wszyscy 
składali się na pokaźny posag, żeby uchronić ją przed „mezaliansem”.  
Ojciec, jako znany przemysłowiec, cieszył się powszechnym sza-
cunkiem, ale matka, chociaż w małżeństwie z nim była bardzo 
szczęśliwa, nigdy nie traktowała jego krewnych na równi ze swo-
imi. Ta pycha, wywodząca się z pochodzenia z „dobrej rodziny”, 
była u wszystkich Brettauerów przywarą nie do wytępienia. gdy 
w późniejszych latach któryś z nich chciał mi okazać szczegól-
ną przychylność, oznajmiał protekcjonalnie: „Z ciebie to jednak 
prawdziwy Brettauer”, jak gdyby chciał w ten sposób wyrazić 
z uznaniem: „Nie wypadłeś sroce spod ogona”.

To osobliwe szlachectwo, które nadawały sobie same niektó-
re rodziny żydowskie, czasem bawiło, a czasem irytowało mnie 
i brata, gdy byliśmy jeszcze dziećmi. Słyszeliśmy stale, że jedni 
są ludźmi „dystyngowanymi”, a inni znów „prostakami”. Badano 


