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Kwestia Īydowska po roku 1989
w odbiorze spoáecznym
ĩyjemy w czasach, kiedy ciĊĪar polsko-Īydowskiego dialogu przenosi siĊ na
máode pokolenia. Pojawia siĊ problem, co robiü, aby Polska nie miaáa na Ğwiecie
opinii kraju antysemickiego, jak sprawiü, aby máodzieĪ znaáa historiĊ koegzystencji dwóch narodów na ziemiach polskich, wkáad ĩydów do naszej kultury,
aby nie posáugiwaáa siĊ stereotypami opartymi na negatywnych emocjach
i uproszczeniach. Równie waĪne jest, aby w Izraelu i na Ğwiecie, zwáaszcza
wĞród ĩydów amerykaĔskich, nie szerzyá siĊ antypolonizm polegający miĊdzy
innymi na wyolbrzymianiu tego, co ze strony polskiej byáo záe, i aby Īydowska
máodzieĪ nie przyjeĪdĪaáa do Polski jak na cmentarz, ale aby pamiĊtaáa, Īe to
jest Polin – kraj przodków wielu z nich, kraj najwiĊkszej Īydowskiej diaspory
i jej niezwykle bogatej, oryginalnej kultury. Dlatego warto czytaü, inicjowaü
dyskusje, rozwaĪaü „kwestiĊ Īydowską”1 na godzinach wychowawczych, lekcjach historii i jĊzyka polskiego. Na pewno luki w swojej wiedzy historycznej
mają sami nauczyciele, bo ona jest dostĊpna dopiero teraz i ku zaskoczeniu okazuje siĊ ogromem nowych informacji lub teĪ reinterpretacji znanych faktów
i wydarzeĔ. Jak pisze Szewach Weiss: „Przez dwa pokolenia nie byáo dialogu
Īydowsko-polskiego ani polsko-Īydowskiego, co dziĞ utrudnia przyjĊcie prawdy
historycznej i wyrzeczenie siĊ stereotypów”2. Do roku 1989 tematyka Īydowska
byáa wyciszana, ograniczana przez cenzurĊ, manipulowano nawet wiedzą o Auschwitz. Dziaáaáy odgórne i oddolne mechanizmy faászowania, zacierania pamiĊci o pewnych faktach. Nawet ludzie wyksztaáceni, takĪe nauczyciele, nie
wiedzieli nic o Jedwabnem, o pogromie kieleckim, o dziaáalnoĞci „ĩegoty”
i Ireny Sendlerowej oraz o innych „sprawiedliwych”, poniewaĪ wiedza o historii
najnowszej byáa reglamentowana lub jeszcze nieznana, a stosunki z Izraelem zo1
2

OkreĞlenie, którego uĪywaáa w swej publicystyce Eliza Orzeszkowa.
Sz. Weiss, MiĊdzy narodami, PoznaĔ 2008, s. 23.
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staáy w 1967 roku zerwane. Jednak juĪ za czasów pierwszej „SolidarnoĞci”,
dziĊki nowym programom szkolnym jĊzyka polskiego, wprowadzono do kanonu
lektur bardzo waĪne pozycje: fragmenty Biblii, Rozmowy z katem Kazimierza
Moczarskiego i ZdąĪyü przed Panem Bogiem Hanny Krall. DziĊki temu rozwaĪania o HolocauĞcie mogáy mieü solidne podstawy. W 1989 na liĞcie lektur znalazá siĊ takĪe Początek Andrzeja Szczypiorskiego, powieĞü o ratowaniu ĩydów
w czasie wojny, ale i o szmalcownikach, i o polskim antysemityzmie.
W 1993 roku obchodzono uroczyĞcie piĊüdziesiątą rocznicĊ powstania
w getcie warszawskim. Byá to sygnaá do gáĊbszego spojrzenia na „kwestiĊ Īydowską”, równieĪ w szkole. Z tej okazji w Kielcach ukazaáa siĊ publikacja Tematyka Īydowska w lekturach szkolnych licealistów3. Powstanie w getcie przypomina siĊ co roku, pamiĊta siĊ takĪe o rocznicach likwidacji getta Litzmannstadt w àodzi.
W III Rzeczypospolitej nastąpiáa erupcja zainteresowania kulturą Īydowską
i historią ĩydów, judaizmem oraz fascynacja literaturą i filmami o tematyce Īydowskiej. Zainteresowania te zostaáy zainspirowane przez wydawane nieco
wczeĞniej powieĞci laureata Nagrody Nobla, Izaaka Bashevisa Singera, pisarza
tworzącego w jĊzyku jidysz, który w swych nader poczytnych utworach ukazywaá Ğwiat polskich ĩydów przed Zagáadą. Do popularyzacji tej tematyki przyczyniáy siĊ takĪe filmy: amerykaĔski Skrzypek na dachu, Agnieszki Holland Europa, Europa, a przede wszystkim nagrodzony Záotą Palmą i Oscarem film Pianista zrealizowany na podstawie opowieĞci Wáadysáawa Szpilmana. Bardzo
cenne są równieĪ filmy dokumentalne Marcela àoziĔskiego, Jolanty Dylewskiej,
Marii Zmarz-Koczanowicz i Agnieszki Arnold.
Po latach pojawiáo siĊ wiele ksiąĪek autorstwa „dzieci Holocaustu”. Oprócz
utworów znanej wczeĞniej Hanny Krall i Henryka Grynberga ukazaáy siĊ wspomnienia Michaáa GáowiĔskiego, Romy Ligockiej, Idy Fink, Szewacha Weissa,
Wilhelma Dichtera. Miriam Akavii oraz Irit Amiel. Joanna Olczak-Roniker za
sagĊ o losach swojej rodziny W ogrodzie pamiĊci otrzymaáa NagrodĊ Nike. ZaczĊáo intensywnie dziaáaü Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu. Od 1997 roku
ukazuje siĊ Īydowski miesiĊcznik w jĊzyku polskim „Midrasz”.
W Krakowie, w odnowionej dzielnicy Īydowskiej Kazimierz, odbyá siĊ juĪ
XIX Festiwal Kultury ĩydowskiej, a koncerty muzyki Īydowskiej na ulicy Szerokiej cieszą siĊ niebywaáą popularnoĞcią. W Poznaniu odbywają siĊ Dni Dialogu z Judaizmem oraz muzyczny Tzadlik Festiwal, w àodzi – Spotkania Czterech
Kultur. W wielu miastach organizowane są Dni Kultury ĩydowskiej, w Warszawie mają miejsce kolejne edycje festiwali na ulicy PróĪnej „Warszawa Singera”. Muzeum ĩydów Polskich w stolicy jest w fazie realizacji. Zbiera siĊ nieliczne pozostaáoĞci kultury materialnej (Niemcy pedantycznie niszczyli Ğlady
pobytu ĩydów na ziemiach polskich, zwáaszcza na terenie Pomorza i Warthe3

Tematyka Īydowska w lekturach szkolnych licealistów, red. A. Krawczyk, Kielce 1993.
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gau), porządkuje Īydowskie cmentarze, a jest ich okoáo 1200, restauruje synagogi, np. na krakowskim Kazimierzu, w Sejnach, Tykocinie, Wáodawie, ZamoĞciu
itp. Jest ich okoáo 800 i tylko nieliczne naleĪą do gmin Īydowskich, bo po prostu
nie ma ĩydów. W pozostaáych mieszczą siĊ najczĊĞciej muzea, biblioteki i domy
kultury. Pod hasáem „miasto trzech kultur” odtwarza siĊ niegdysiejszą zapomnianą wielokulturowoĞü Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pojawiają siĊ
ksiąĪki o miejscowych ĩydach, które przypominają zaginiony Ğwiat. WiĊkszoĞü
miast i miasteczek, gdzie byáy gminy Īydowskie, ma opracowane w ostatnich latach publikacje w postaci przewodników po zabytkach, ksiąĪek, albumów, broszur, publikacji prasowych, wystaw, których celem jest ukazanie roli ĩydów
w historii, Ğladów ich kultury i ocalenie pamiĊci tamtych dni, kiedy to na ziemiach polskich mieszkaáy ich miliony. W roku 2008, w rocznicĊ powstania paĔstwa izraelskiego, obchodzono w Polsce Rok Izraela i wówczas miaáo miejsce
nasilenie tych wydarzeĔ.
Buduje siĊ pomniki, pojawiają siĊ tablice pamiątkowe upamiĊtniające Īycie
sáynnych pisarzy Īydowskich, np. Izaaka Bashevisa Singera w Radzyminie, Szaloma Asza w Kutnie. W Lublinie reaktywowano JesziwĊ, wyĪszą szkoáĊ rabinacką zaáoĪoną w 1930 r., dziĊki staraniom posáa na sejm II Rzeczypospolitej,
rabina Majera Szapira. W tym samym Lublinie i kilku innych miastach są wyznaczone turystyczne szlaki Īydowskie. Miejsca zagáady są traktowane z pietyzmem, w àodzi zaáoĪono Park Ocalaáych, gdzie sadzą drzewka ci ĩydzi, którzy
przeĪyli getto w Litzmannstadt. W Kielcach stanąá Pomnik Dekalogu symbolizujący wspólne wartoĞci trzech wielkich monoteistycznych religii: chrzeĞcijaĔstwa, judaizmu i islamu.
W Warszawie powstaáa chasydzka grupa Lubawicz, wiĊc odradza siĊ tu
i w kilku innych gminach Īydowskie Īycie. Dziaáa teĪ Fundacja Laudera i Fundacja Szalom zaáoĪona przez ĞpiewaczkĊ GoádĊ Tencer.
Stosunki polsko-izraelskie na szczeblu rządowym i samorządowych są
obecnie czĊsto wiĊcej niĪ poprawne, jednak – niestety – jednoczeĞnie z bogaceniem wiedzy historycznej o ĩydach i autentycznym zainteresowaniem Īydowską
kulturą moĪna zaobserwowaü zjawisko niezwykáe: odradzanie siĊ antysemityzmu w sytuacji nieobecnoĞci ĩydów, bo przecieĪ wedáug spisu ludnoĞci z 2002
roku tylko 1100 osób zadeklarowaáo narodowoĞü Īydowską, co stanowi 0,0028%
mieszkaĔców Polski. A jednak Īydowskie pochodzenie przypisuje siĊ wielu politykom i znamienitym luminarzom kultury, w warunkach wolnoĞci sáowa i braku cenzury sprzedawane są antysemickie lektury, pojawiają siĊ antysemickie
napisy na budynkach. W Biaáymstoku, miejscu urodzenia Ludwika Zamenhofa,
w sto piĊüdziesiątą rocznicĊ urodzin twórcy esperanto miaáy miejsce pewne ekscesy krzywdzące pamiĊü czáowieka, który rozsáawiá nasz kraj udaną próbą stworzenia uniwersalnego jĊzyka, oraz esperantystów, którzy z tej okazji przyjechali
tu z róĪnych krajów.
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Pokolenie ĩydów polskich w Izraelu jest coraz mniej liczne, jednak w roku
2004 obchodzono w Tel Awiwie uroczyĞcie i táumnie Tysiąclecie ĩydów na
Ziemiach Polskich. Wiedza historyczna ĩydów, którzy wyemigrowali z Polski
po wojnie, w 1956 i 1968, na ogóá z urazem emocjonalnym, jest niepeána i co
gorzej, czĊsto faászywa. PrzecieĪ i nasza ĞwiadomoĞü byáa peána „biaáych plam”,
które ludzie czytający i myĞlący likwidują stopniowo dopiero w ostatnim dwudziestoleciu. Stosunki z Izraelem zostaáy zerwane przez PRL w roku 1967 i wiedza o tym kraju byáa u nas znikoma, a przecieĪ 6 na 12 premierów Izraela ma
polskie pochodzenia, i to ze „sztetáu”, czyli miasteczka zamieszkaáego gáównie
przez ĩydów (Ben Gurion, Menachem Begin, Icchak Rabin, Lewi Eszkol, Mosze Szaret i Szamir Peres). 23% laureatów Nagrody Nobla to ĩydzi, w tym poáowa ma polskie pochodzenie4.
W ciągu dwudziestu lat III Rzeczypospolitej powstaáo bardzo wiele ksiąĪek
naukowych, wspomnieniowych i beletrystycznych, wystaw, spotkaĔ oraz imprez, które wskrzeszają dawny Ğwiat, uczą, wzruszają i zachwycają. Ma to wymiar ekspiacyjny i edukacyjny, czasem ludyczny (koncerty, taĔce, folklor, kuchnia). Takie dziaáania wzbogacają wiedzĊ historyczną i historiozoficzną, rozszerzają horyzonty, otwierają na inną kulturĊ, uczą tolerancji i empatii. UĞwiadamiają, Īe bez polskich ĩydów polska nauka i kultura XX wieku byáaby o prawie
poáowĊ uboĪsza; czynnik Īydowski jest przecieĪ skáadnikiem polskiej historii.
Uczą, Īe nie moĪna wydawaü sądów o ludziach, nie znając ich postaw i motywacji. PrzecieĪ zasymilowani ĩydzi znajdowali siĊ w sytuacji wyboru miĊdzy
syjonizmem a komunizmem, wiernoĞcią wobec tradycji a miáoĞcią do polskiej
kultury, nieoczywistej na początku XX wieku, kiedy Polska nie istniaáa, i trudnej
po II wojnie, gdy byli zmuszani do wyjazdu albo musieli podejmowaü dramatyczne decyzje: wyjechaü czy teĪ zostaü, przyznawaü siĊ do swoich korzeni czy
teĪ zacieraü Ğlady. CzĊsto podziaáy przebiegaáy w najbliĪszej rodzinie.
Lektura wstrząsających ksiąĪek napisanych przez ocalonych z Holocaustu,
które czĊsto mają walory nie tylko dokumentalne, ale i literackie, jest gorzką,
zaskakującą lekcją psychologii, uĞwiadamia, Īe w sytuacjach ekstremalnych „tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono”. TakĪe lektura wspomnieĔ marcowych
emigrantów przynosi sporo wiedzy o mechanizmach dziaáania wáadzy w PRL-u,
o zakáamaniu, ignorancji i psychice zarówno ĩydów, jak i Polaków (staáy lĊk
ĩydów przeradzający siĊ w paniczny strach w momentach zagroĪenia, lĊk Polaków przed okazaniem im solidarnoĞci czy konkretnej pomocy).
Refleksja nad ewenementem, Īe o tak wielu sprawach dowiadujemy siĊ dopiero teraz, prowadzi do wielu konstatacji. Wiedza o tym, co siĊ zdarzyáo, zostaáa ukryta z wielu wzglĊdów. SpoáeczeĔstwo polskie byáo w ogromnym stopniu
zmanipulowane, a „kwestia Īydowska”, zwáaszcza po 1968 roku, ulegáa wyciszeniu ze wzglĊdów politycznych. To budzi przeraĪenie, jak áatwo „zniewoliü
4
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umysáy”, ukryü przed ludĨmi wiedzĊ, przecieĪ nie tylko o ĩydach, i zdziwienie,
jak Ğwiadkowie szybko i chĊtnie zapominają, a máodzi, gdy juĪ teraz siĊ o tym
wszystkim dowiadują, z trudem mogą pojąü, bo nie znają atmosfery i kontekstów. W tej sytuacja wiele moĪe literatura i sztuka. One to zawierają potĊĪny áadunek emocji, który bardziej niĪ suche informacje mogą siĊ przyczyniü do zrozumienia tego, co siĊ staáo z tak znaczącą czĊĞcią obywateli polskich.
Przede wszystkim naleĪy siĊ ciągle zastanawiaü siĊ nad Ĩródáami antysemityzmu: czy wynika on z nietolerancji, ignorancji, bezmyĞlnoĞci, posáugiwania
siĊ kalkami myĞlowymi wyniesionymi z domu i Ğrodowiska, ksenofobią, czyli
lĊkiem przed „Innym” (okreĞlenie Ryszarda KapuĞciĔskiego). Czy jest wyrazem
spiskowego myĞlenia o Ğwiecie, czy w niektórych przypadkach pojawia siĊ podĞwiadoma zazdroĞü i przekonanie, Īe wszyscy ĩydzi są bogaci, wszechwáadni,
utalentowani i nadmiernie inteligentni.
Analiza stosunków polsko-Īydowskich na róĪnych etapach pozwala równieĪ
na wyciągniĊcie wniosków o nas jako o narodzie, nie zawsze budujących, jakbyĞmy chcieli.

Szok Jedwabnego. Wzbogacenie wiedzy historycznej
Jeszcze w czasie wojny Czesáaw Miáosz w wierszu Campo di Fiori opisaá
grzech obojĊtnoĞci Polaków, jakim byáa zabawa na karuzeli, gdy „Salwy za murem getta / Gáuszyáa skoczna melodia”. Owa symboliczna karuzela jest motywem wystĊpującym takĪe w innych utworach. ĝwiadkowie tych czasów i historycy dotąd dyskutują, czy karuzela rzeczywiĞcie dziaáaáa w czasie powstania
w getcie, kto ją postawiá i czy „Ğmiaáy siĊ táumy wesoáe”, poniewaĪ na tym
przykáadzie moĪna w pewnym stopniu wnioskowaü, jaka byáa postawa przynajmniej czĊĞci Polaków5. Problem zróĪnicowanych postaw Polaków wobec
ĩydów w czasie powstania w getcie poruszyá na gorąco Jerzy Andrzejewski w
opowiadaniu Wielki TydzieĔ, a przypomniaá Andrzej Wajda swoim filmem. Arkadiusz Pacholski w ksiąĪce Krajobraz z czerwonym ksiĊĪycem zarzuciá kaliszanom grzech niepamiĊci o jednej trzeciej obywateli swego miasta6. Wkrótce
przyszáo siĊ zmierzyü z jeszcze ciĊĪszym zarzutem, jakim byáo ujawnienie
zbrodni w Jedwabnem w ksiąĪce Jana Tomasza Grossa Sąsiedzi7 i filmie
Agnieszki Arnold. Wybucháa wówczas polemika w prasie, a badania Instytutu
PamiĊci Narodowej potwierdziáy wiĊkszoĞü faktów opisanych przez Grossa.
Wprawdzie zbrodnia ta byáa osądzona zaraz po wojnie, a pewne dokumenty wykazaáy, Īe wydarzenia antyĪydowskie na terenie àomĪyĔskiego byáy inspirowa5

6
7

T. Szarota, ĝmiaáy siĊ táumy wesoáe?, „Rzeczpospolita” dodatek „Plus Minus”, 28 lutego 2004;
N. Gross, Jeden dzieĔ, jedna niedziela, tamĪe.
A. Pacholski, Krajobraz z czerwonym ksiĊĪycem, Kalisz 2001.
J.T. Gross, Sąsiedzi. Historia zagáady Īydowskiego miasteczka, Sejny 2000.
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ne przez Niemców, to jednak stereotyp niewinnego Polaka pomagającego ĩydom zostaá naruszony. Historycy i Ğwiadkowie to potwierdzają. Jan Grabowski,
polski historyk, profesor kanadyjskiego uniwersytetu w Ottawie, w ksiąĪce Ja
tego ĩyda znam. SzantaĪowanie ĩydów 1939–19438 opartej na dokumentach
niemieckich sądów dziaáających w czasie okupacji w Warszawie, udokumentowaá zjawisko szmalcownictwa w czasie okupacji, które niestety nie byáo zjawiskiem marginalnym. Powodowaáo to zjawisko „zatrzaĞniĊtych drzwi”, Polacy
bali siĊ pomagaü ĩydom, bo mogliby siĊ staü ofiarą donosów. Zebraá je Grabowski w ksiąĪce Szanowny Panie Gistapo9. Gross jest autorem drugiej, jeszcze
bardziej kontrowersyjnej ksiąĪki, Strach. Antysemityzm w Polsce po Auschwitz,
w której stawia tezĊ, Īe gáówną przyczyną niechĊci wobec ocalaáych po wojnie
ĩydów, zdziwienia, Īe przeĪyli, odmawiania zwrotu mienia i utrwalania mitu
Īydokomuny, byáo poczucie winy z powodu wojennej kolaboracji z Niemcami;
jego zdaniem ĩydzi stanowili Īywy wyrzut sumienia, przypominali o grzechach
i „psychicznym znieczuleniu”10.
Przeciw temu moĪna wysunąü liczne kontrargumenty, przede wszystkim ten,
Īe ĩydzi i Polacy nie rozumieli siĊ nawzajem, zostali postawieni w sytuacji, która przerastaáa wszystko i wszystkich. Pierwsi byli pogrąĪeni w Īaáobie i rozpamiĊtywaniu Zagáady, „egoizmie bólu”, czuli siĊ w Polsce jak na cmentarzu,
wszystko im przypominaáo utraconych bliskich, miĊdzy innymi dlatego wyjeĪdĪali. Polacy natomiast takĪe liczyli swoich utraconych i nie bardzo potrafili siĊ
wczuü w los ĩydów.
Ujawnienie zapomnianej sprawy Jedwabnego i ukazanie siĊ ksiąĪek Grossa
nie uniewaĪniają przemyĞleĔ o etyce czasu wojny Hanny ĝwidy-Ziemby, profesor socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, zapisanych w 1998 roku w artykule
HaĔba obojĊtnoĞci:
Zrządzeniem historii Holocaust w powaĪnym stopniu rozgrywaá siĊ na polskiej ziemi. Tu
takĪe siĊ znajduje wielkie cmentarzysko Īydowskich ofiar. Co najwaĪniejsze jednak,
w czasie wojny tragedia polska i Īydowska rozgrywaáy siĊ OBOK SIEBIE i – mimo caáej
polskiej martyrologii – sytuacja obu narodów byáa niesymetryczna: to my, Polacy, znajdowaliĞmy siĊ w sytuacji uprzywilejowanej. MyĞlĊ, Īe ten fakt, bĊdący nastĊpstwem polityki Hitlera, stanowiá pierwsze zarzewie dzisiejszych nieporozumieĔ polskoĪydowskich […] SądzĊ, Īe niesáusznie ĩydzi, a takĪe niektórzy Polacy, rzeczywistą „winĊ” Polaków widzą w ich swoistej obojĊtnoĞci wobec Holocaustu, a takĪe w ich lĊku
przed udzielaniem pomocy. Takie doĞwiadczenia, jakie byáy udziaáem Polaków w latach
drugiej wojny Ğwiatowej (a moĪe nawet w ogóle doĞwiadczenia wojenne), ogromnie stĊpiają wraĪliwoĞü na zbrodnie, kataklizmy i dramaty innych ludzi. ħródáem tego stĊpienia
jest stan zagroĪenia, poczucie bezsilnoĞci i psychiczna samoobrona organizmu. Swoiste
zobojĊtnienie staje siĊ warunkiem przetrwania w nienormalnej sytuacji.

8
9

10

J. Grabowski, Ja tego ĩyda znam. SzantaĪowanie ĩydów 1939–1943, Warszawa 2004.
J. Grabowski, Szanowny panie Gistapo. Donosy do wáadz niemieckich w Warszawie i okolicach
1940–1941, Warszawa 2004.
J.T. Gross, Strach. Antysemityzm w Polsce tuĪ po wojnie, Kraków 2008.
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Trzeba pamiĊtaü, Īe to, co siĊ okreĞla mianem „obojĊtnoĞci”, obejmowaáo nie tylko los
ĩydów, ale równieĪ los Polaków – wiĊzionych, rozstrzeliwanych, wywoĪonych w gáąb
Rosji. Obejmowaáo czasem los wáasny i najbliĪszych. Po krótkotrwaáym szoku i Īalu wystĊpowaá psychologicznie zrozumiaáy proces wypierania doĞwiadczeĔ ze ĞwiadomoĞci,
co umoĪliwiaáo zachowanie równowagi psychicznej – choüby faászywej i chwiejnej –
oraz gotowoĞci do walki o psychiczne przetrwanie.

Autorka jako dziecko (9–14 lat) przeĪywaáa wojnĊ w Wilnie, wiĊc odwoáuje
siĊ i do wáasnej pamiĊci. Tu takĪe, w lasach ponarskich, tuĪ za miastem dokonywaáa siĊ Zagáada i dla ludzi
Byá to szok, a nie sprawa obojĊtna. Wiele siĊ na ten temat mówiáo, niektóre kobiety páakaáy. Ale szok nie przeszkadzaá, by Īycie codzienne toczyáo siĊ dalej […] podobnie reagowano wówczas na polskie dramaty, nawet zbiorowe – na wielki transport ludzi wywoĪonych do Rosji, rozstrzeliwania zakáadników, masowe aresztowania.
Wojna wyzwala niekiedy odruchy zdumiewającej solidarnoĞci – gdy pomoc jest moĪliwa, a zwáaszcza gdy nie zagraĪa osobistej egzystencji. Ale w chwilach rzeczywistego zagroĪenia lub bezsilnoĞci wojna neutralizuje wraĪliwoĞü, kreuje postawy psychiczne wewnĊtrznej, twardej bezsilnoĞci.
Dlatego nie naleĪy siĊ dziwiü, Īe relatywnie niewielu Polaków (w stosunku do liczby
ludnoĞci) braáo udziaá w bezpoĞrednim ratowaniu ĩydów. Interweniowaá wszak w ludzkie zachowania i postawy naturalny lĊk o Īycie wáasne i rodziny. To tak jest w zbiorowoĞciach ludzkich, Īe heroizm i bohaterstwo cechują raczej zdecydowaną mniejszoĞü osób
[…] MyĞlĊ, Īe wáaĞnie ĞwiadomoĞü tych realiów powoduje, Īe Polacy traktują zarzuty
niektórych krĊgów Īydowskich o „wspóáodpowiedzialnoĞü w Zagáadzie jako krzywdząco
nieprawdziwe11.

ĝwida-Ziemba pamiĊta o zachowaniach „zawinionych” i to nie tylko o marginesie – szmalcownikach wydających Niemcom takĪe polskich konspiratorów,
ale równieĪ o ludziach, którzy bogacili siĊ na Īydowskiej tragedii, oraz prawicowych Narodowych Siáach Zbrojnych, które w duĪej mierze pozostaáy antysemickie.
Barbara Enkelging z Centrum BadaĔ nad Zagáadą Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w ksiąĪce Zagáada i pamiĊü zwraca uwagĊ na istotny fakt, Īe ĩydzi
ze strony Niemców nie spodziewali siĊ niczego prócz przeĞladowaĔ, szykan, terroru. Natomiast w Polakach chcieli widzieü wspóáobywateli zjednoczonych wobec wspólnego zagroĪenia. MyĞleli, Īe znajdują siĊ po tej samej co Polacy stronie. RzeczywistoĞü wywoáaáa Īal, zawód, gniew, nawet agresjĊ, które mogáy staü
siĊ przyczyną antypolonizmu12.
Wiele do myĞlenia daje napisany w 1940 roku peáen tragizmu wiersz krakowskiego stolarza i „galicyjskiego barda”, Mordechaja Gebirtiga, który zginąá
w Auschwitz.

11
12

H. ĝwida-Ziemba, HaĔba obojĊtnoĞci, „Gazeta Wyborcza”, 17 sierpnia 1998.
B. Enkelging, PamiĊü i Zagáada. DoĞwiadczenia Holocaustu i jego konsekwencje opisane na
podstawie relacji autobiograficznych, Warszawa 1994.
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To boli!
Strasznie boli!
ĩe nie z rąk obcego wroga
Lecz od nich
Synowie i córki
Których kraj kiedyĞ
Wstydziü siĊ bĊdzie
ĝmiali siĊ, pĊkali ze Ğmiechu
Widząc na ulicy
Jak wspólny nasz wróg
Wyszydza i pomiata
Bije i mĊczy starców
Grabi bezkarnie
Obcina – jak chleb siĊ tnie
ĩydom brody…

Polacy równieĪ rozpamiĊtywali przyczyny klĊski, które sprawiáy, Īe mimo
walki na wszystkich frontach Ğwiata przegrali wojnĊ, utracili wiĊcej niĪ 1Ú3 swego terytorium i nie mieli wpáywu na przyszáoĞü kraju, Īe premier Stanisáaw Mikoáajczyk musiaá uciekaü z Polski, Wáadysáaw Anders i inni generaáowie stracili
polskie obywatelstwo, Īoánierze Armii Krajowej i Batalionów Cháopskich byli
przeĞladowani, wiĊzieni, wywoĪeni do áagrów, a w sprawie Katynia byáa zmowa
milczenia, czáonkowie Polskiej Partii Socjalistycznej, np. Kazimierz PuĪak,
i Polskiego Stronnictwa Ludowego byli aresztowani i mordowani. Symboliczne
byáy rozwieszone wszĊdzie afisze: AK – zaplutym karáem reakcji.
Interesujących materiaáów dostarczyáy – wydane w Polsce dopiero po 1989
roku – powstaáe na emigracji ksiąĪki dziaáaczy polskiego podziemia, bĊdące
wiarygodnym dokumentem czasu okupacji13. Komenda Gáówna AK nadawaáa
do Londynu przez nadajniki wojskowe meldunki o kolejnych fazach przeĞladowaĔ i eksterminacji ludnoĞci Īydowskiej. Stefan KorboĔski, kierownik walki
cywilnej w Delegaturze Rządu, wysáaá dwa tysiące depesz o przesiedlaniu ĩydów do gett, o pierwszym miejscu zagáady w Cheámnie, gdzie gazowano ĩydów
w zamkniĊtych ciĊĪarówkach, o likwidacji warszawskiego getta i powstaniu.
W ciągu czterech lat udaáo siĊ przedostaü na Zachód dziewiĊciu emisariuszom,
ale tylko trzej wystąpili ze swoimi relacjami przed czáonkami gabinetów rządowych i mediami Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych (Jan Karski, Jan
Nowak-JezioraĔski, Jerzy Lerski). W czerwcu 1942 roku generaá Wáadysáaw Sikorski, naczelny wódz, wygáosiá dramatyczny apel na falach BBC. Przedstawiá
niemieckie plany totalnej eksterminacji ĩydów i Īądaá deklaracji od aliantów, Īe
mordercy bĊdą ukarani. Jego przemówienie zostaáo w formie noty dyplomatycznej rozesáane do wszystkich rządów paĔstw sprzymierzonych. Podobne noty
wysyáaá dwukrotnie ambasador Edward RaczyĔski, a prezydent Wáadysáaw
13
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Raczkiewicz wystosowaá w tej sprawie pismo do papieĪa Piusa XII. W wyniku
tej akcji udaáo siĊ wykupiü z gett pewną liczbĊ rabinów i uczniów szkóá rabinackich.
Pierwszym kurierem z Polski, który miaá zadanie przekazania Anglikom
prawdy o HolokauĞcie dokonującym siĊ w Polsce, byá Jan Karski. Przedtem
dwukrotnie przedostaá siĊ do getta, aby poznaü warunki Īycia ĩydów w tym
miejscu, rozmawiaá z Īydowskimi przywódcami i wkradá siĊ do obozu w BeáĪcu
w mundurze ukraiĔskiego straĪnika. Jego relacje spotkaáy siĊ z totalnym niedowierzaniem, nawet ze strony samych ĩydów.
Jan Nowak-JezioraĔski, kolejny legendarny „kurier z Warszawy”, pamiĊtaá
dobrze polski antysemityzm lat trzydziestych wystĊpujący nawet na uniwersytetach w formie getta áawkowego i burd studenckich. W czasie wojny sytuacja
ĩydów niezasymilowanych i zasymilowanych staáa siĊ dramatyczna. Nowak
zdaá sobie w peáni z tego sprawĊ w sądzie na Lesznie, gdy znalazá siĊ tam jako
Ğwiadek i przez okno widziaá dantejskie sceny w dzielnicy Īydowskiej, gdzie
trwaáa wywózka ludzi do Treblinki. Tylko on i sĊdzia mieli ĞwiadomoĞü tego, co
siĊ dzieje14. Nowak pamiĊtaá równieĪ atmosferĊ w tramwaju, który przejeĪdĪaá
przez getto na Powązki obok trupów zastrzelonych ĩydów, ofiar tyfusu lub gáodu. Ludzie zachowywali siĊ obojĊtnie. Powtarzano: „ĩydzi dziĞ, my jutro”.
Wkrótce Nowak-JezioraĔski zostaá wysáany przez DelegaturĊ Rządu do Londynu. Przed wyjazdem rozmawiaá z Henrykiem WoliĔskim, kierownikiem referatu
do spraw Īydowskich w Wydziale Informacji BIP (Biura Informacji i Propagandy) Komendy Gáównej AK, który zarządzaá akcją pomocy ĩydom, i uzyskaá od
niego szereg informacji. W Londynie spotkaá siĊ z podobną reakcją sáuchaczy
jak Jan Karski. Byá takĪe Ğwiadkiem, Īe BBC nie informowaáo o powstaniu
w warszawskim getcie, ograniczyáo siĊ tylko do wzmianki, chociaĪ polska radiostacja „ĝwit” te wiadomoĞci podawaáa. ĝwiatowa opinia publiczna w dalszym ciągu nie wiedziaáa o zagáadzie ĩydów na ziemiach polskich. ĩoánierze
radzieccy i amerykaĔscy wyzwalający w 1945 roku obozy koncentracyjne byli
zupeánie zszokowani zastaną tam sytuacją, dopiero wtedy wiedza o Zagáadzie
i zdjĊcia z kacetów dotaráy do ludzi na Ğwiecie.
Po latach Nowak dotará do protokoáu swego spotkania z premierem Anthonym Edenem i przekonaá siĊ, Īe jego wypowiedzi na temat eksterminacji ĩydów
zostaáy wykreĞlone. Podobnie staáo siĊ z protokoáem rozmowy Edena z Karskim
i pismami do paĔstw sprzymierzonych15.
A jednak pojawiają siĊ gáosy, m.in. Jana Grabowskiego, Īe polskie podziemie uczyniáo za maáo dla ĩydów, niewiele siĊ nimi interesowaáo, sądy i wyroki
na szmalcowników zaczĊáy dziaáaü zbyt póĨno, bo dopiero w 1943 r. Warto pamiĊtaü, Īe w 1943 roku, w czasie powstania w getcie, dotaráa do Polaków
wstrząsająca informacja o zamordowaniu 15 tysiĊcy oficerów polskich w Katy14
15
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niu, Īe wkrótce podziemie polskie przeĪyáo utratĊ naczelnego dowódcy, generaáa
Stefana Grota-Roweckiego.
Do niedawna sądzono, Īe w getcie walczyáa tylko ĩydowska Organizacja
Bojowa; taki obraz utrwaliáa ksiąĪka Hanny Krall oparta na rozmowach z Markiem Edelmanem16. W szeĞüdziesiątą rocznicĊ powstania w getcie zaczĊto pisaü,
Īe dziaáaá tam teĪ ĩydowski Związek Wojskowy, powoáany juĪ w listopadzie
1939 roku przez byáych oficerów polskich pochodzenia Īydowskiego, który
dziaáaá w kontakcie ze strukturami podziemia polskiego. Przed wojną niektórzy
máodzi ĩydzi przechodzili potajemne szkolenie wojskowe. Akcji tej patronowaá
sáynny Wáodzimierz (Zeew) ĩabotyĔski, ĩyd z Odessy, dla którego wzorem
walki o wolne paĔstwo byá Józef Piásudski. W czasie wojny ĩZW miaá swoje
placówki w Warszawie, Lublinie, Stanisáawowie i Lwowie, w okresie powstania
liczyá okoáo 500 do 1500 ludzi uzbrojonych przez Korpus BezpieczeĔstwa.
W skáad tej organizacji wchodzili gáównie ludzie z zasymilowanych rodzin,
mówiący dobrze po polsku, i to oni wywiesili w trzecim dniu powstania flagĊ
Īydowską i polską na placu Muranowskim. U boku ĩZW walczyli Īoánierze AK.
Prawie wszyscy bojowcy zginĊli w czasie powstania lub tuĪ po wyjĞciu z getta
do lasu. Istnienie tej organizacji potwierdza Dziennik Emanuela Ringelbluma,
który oglądaá jej bogaty arsenaá broni. Delegatura Rządu stworzyáa SekcjĊ ĩydowską, w której sekretarzem byá Wáadysáaw Bartoszewski („Teofil”). Komenda Gáówna AK kierowaáa dostawami uzbrojenia oraz przekazaáa ĩOB-owi pieniądze od zagranicznych organizacji Īydowskich. Z kolei ĩZW wspóápracowaá
z OW KB, Organizacją Wojskową Korpusu BezpieczeĔstwa17.
Po wojnie zapomniano, gdzie mieĞciáy siĊ getta; przechodnie i nawet mieszkaĔcy Warszawy i àodzi nie wiedzieli, co dziaáo siĊ na miejscach, w których
mieszkali, na ulicach, po których chodzą, wiĊc przydaá siĊ Przewodnik po zaginionym mieĞcie18. Dopiero teraz dowiadujemy siĊ, Īe w getcie toczyáo siĊ Īycie
kulturalne, dziaáaáy teatrzyki grające w jĊzyku polskim i w jidysz, kabarety, odbywaáy siĊ koncerty. Ludziom potrzebne byáo obcowanie z kulturą, dziĊki niej
odreagowywali lĊk. Odnaleziono wstrząsające wiersze Wáadysáawa Szlengla,
który – nazywając siĊ „kronikarzem tonących” – w poetycki sposób udokumentowaá ZagáadĊ, przed wáasną Ğmiercią w powstaĔczym bunkrze. Maáa stacja
Treblinki, Woáanie w nocy, Okno na tamtą stronĊ (aryjską) przemawiają do czytelnika bardziej niĪ suche fakty.

16
17
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H. Krall, ZdąĪyü przed Panem Bogiem, Kraków 1977.
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Strach Jana Tomasza Grossa – skandal?
W 2007 roku w Stanach, a na początku 2008 roku w Polsce, ukazaáa siĊ
ksiąĪka Jana Grossa o sytuacji ocalonych ĩydów i przyczynach ich emigracji
z Polski. W sferze faktów nie zawieraáa nowych odkryü (byáy one jednak nieznane przeciĊtnym polskim odbiorcom), nowa byáa ich interpretacja oraz emocjonalny sposób pisania, co sygnalizowaá juĪ sam tytuá. Odbyáo siĊ szereg spotkaĔ autora, dyskusji i polemik w prasie, w koĞcioáach (tu bardzo aktywny okazaá siĊ dziaáacz Radia Maryja, Jerzy Robert Nowak – jako zaciekáy krytyk Grossa) i krĊgach towarzysko-rodzinnych, rzadko popartych rzetelną lekturą publikacji, chociaĪ duĪy nakáad tej ksiąĪki zostaá natychmiast wykupiony. Niewątpliwie
„winą” Grossa byáo skupienie siĊ tylko na negatywnych faktach, cytowanie wyjątkowo drastycznych przykáadów, zbyt ostre uogólnienia i brak informacji o sytuacji w kraju w czasie wojny. Autor uznaá te sprawy za powszechnie znane
i pominąá je; w ten sposób w polskim wydaniu zabrakáo kontekstu, który wyjaĞniaáby i áagodziá wymowĊ ksiąĪki. Przede wszystkim pisarza interesowaáa odpowiedĨ na pytanie, jak mógá pojawiü siĊ w Polsce antysemityzm tuĪ po wojnie
i okupacji, w czasie której zginĊáo 90% ĩydów, ile milionów Polaków widziaáo
z bliska mĊkĊ trzech milionów wspóáobywateli: rozmaite restrykcje, przymus
noszenia gwiazdy Dawida, mieszkanie w gettach, upokarzanie, obcinanie bród,
rabunki, proces wywáaszczania, obowiązek przymusowej pracy i potem mordowanie. Gross powoáuje siĊ na raport Jana Karskiego, który alarmowaá rząd polski w Londynie, Īe spoáeczeĔstwu polskiemu grozi demoralizacja, bo zostaáo
ono rozbite na Polaków i ĩydów, i Īe podzieleni zostali sami Polacy, a przygniatająca wiĊkszoĞü kraju jest nastawiona antysemicko. To samo donosiá kurier Marek Celt i generaá Stefan Grot-Rowecki, komendant gáówny AK. Eksterminacja
ĩydów dokonywaáa siĊ na oczach polskiej ludnoĞci i czĊsto z jej udziaáem (wydawanie ukrywających siĊ ĩydów przez cháopów, pomoc granatowej policji
w ich mordowaniu, przymus grzebania zabitych, rabowanie opuszczonych Īydowskich mieszkaĔ). W obozach Treblince i BeáĪcu rabowano trupy Īydowskie,
kopano doáy w poszukiwaniu kosztownoĞci, kradziono sobie nawzajem zdobycze. UkraiĔscy straĪnicy dawali te kosztownoĞci za wódkĊ i seksualne usáugi
miejscowych kobiet. Te praktyki, a nawet przemoc, miaáy przyzwolenie u sąsiadów, póĨniej zaowocowaáo to „zmową milczenia”. Koszty moralne tych wydarzeĔ byáy ogromne. Autor uogólnia: Polacy widzieli marsze Ğmierci, masowe
egzekucje, poáowĊ ĩydów zaduszono w komorach gazowych, poáowĊ wĞród
swoich, na oczach sąsiadów, którzy czuli zapach krematoryjnego dymu. Takie
doĞwiadczenie rodziáo psychologiczne skutki po wojnie: wrogoĞü do ocalonych
w rodzinnych miejscach, zdziwienie zamiast radoĞci („Moszek, ty Īyjesz?”).
Ocaleni ĩydzi w roku 1945 wychodzili z kryjówek, z obozów, wracali z wojska,
ze Związku Radzieckiego i spotykali siĊ z niechĊcią, a nawet wrogoĞcią ze strony tych, którzy mieli nieczyste sumienie, czĊsto bowiem przejmowano dobra
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ĩydów, traktując je jako mienie „poĪydowskie”, co brzmiaáo jak neologizm
„poniemieckie”, czĊsto nie chciano zwracaü rzeczy oddanych na przechowanie,
zdarzaáy siĊ groĨby, bandyckie napady oddziaáów podszywających siĊ pod AK,
chociaĪ ta zostaáa na początku 1945 roku rozwiązana. ZniknĊáy gminy Īydowskie. Ich majątki uznano za „mienie opuszczone”, synagogi zmieniano na urzĊdy, kina, placówki kulturalne, cmentarze na parki, Ğmietniki. Lokalne wáadze teĪ
byáy zainteresowane nieobecnoĞcią ĩydów. Dlatego ocaleni nie wracali do swoich przedwojennych nazwisk, pozostawali „na aryjskich papierach”, skupiali siĊ
w wiĊkszych miastach, a po pogromie w Krakowie, Kielcach i innych miejscowoĞciach, po morderstwach w pociągach, ogarniĊci strachem uciekali na Zachód. LiczbĊ zamordowanych po wojnie ĩydów ocenia Gross na 1000–1500
(w polskiej wojnie domowej zginĊáo wówczas okoáo 30 000 ludzi). Lepsza sytuacja byáa na Ziemiach Odzyskanych, bo ĩydzi nie byli tu wáaĞcicielami przejmowanych majątków.
Teza ksiąĪki jest nastĊpująca: po wojnie Polsce Ludowej i spoáeczeĔstwu
polskiemu byáa na rĊkĊ nieobecnoĞü ĩydów, którzy przed wojną stanowili znaczącą czĊĞü obywateli kraju. Ofiary baáy siĊ zeznawaü, Ğwiadkowie wycofywali
siĊ z zeznaĔ, prowadzone poĞpiesznie procesy koĔczyáy siĊ uniewinnieniem
morderców. CzĊsto ci mordercy byli juĪ w UB. Ograniczono zasiĊg spraw i liczbĊ oskarĪonych. Przykáadem moĪe byü Ğledztwo w sprawie Jedwabnego. Prokuratorami i sĊdziami byli czĊsto máodzi ludzie bez studiów. Dobrzy sąsiedzi w
czasie wojny i póĨniej bali siĊ ujawniaü, Īe przechowywali ĩydów (przykáad
Antoniny Wyrzykowskiej z Jedwabnego). Wierzono, Īe ĩydzi pobierają krew od
dzieci, aby siĊ wzmocniü, wierzyli w mord rytualny nawet ksiĊĪa, i tylko biskup
czĊstochowski Teodor Kubina jednoznacznie wypowiedziaá siĊ przeciw tym pogáoskom. Taka plotka pojawiáa siĊ teĪ w Kielcach, kiedy to maáy Henio Báaszczyk pojechaá na wieĞ na czereĞnie, a ojciec zgáosiá fakt jego rzekomego zaginiĊcia na milicjĊ. Gross relacjonując te wydarzenia, polemizuje z IPN-owską
oceną faktów. W táumie pod domem na Plantach, gdzie miaá byü przetrzymywany cháopak, a w którym nie byáo Īadnej piwnicy, znaleĨli siĊ zwykli ludzie, milicjanci, ubowcy, Īoánierze, harcerze, maáĪeĔstwa z dzieümi, a wiĊc nie byáy to
mĊty spoáeczne. Gross przypomina, Īe historyk Witold Kula oceniá, iĪ byáa to ¼
mieszkaĔców Kielc. Zabijano kamieniami i bagnetami, akcja trwaáa 6 godzin
i nie byá to efekt spontanicznego dziaáania w afekcie, „psychiki táumu”, jakiegoĞ
amoku, ale „normalnoĞü”. Byáy to „zbrodnicze zachowania siĊ zwykáych ludzi,
w zwykáym wojewódzkim mieĞcie” – cytuje Gross ocenĊ znanego historyka,
Krystyny Kersten. Potem poszukiwano uciekających ĩydów w pociągach, a harcerze pomagali w przeszukiwaniu wagonów. Antek Cukierman wywiózá lĪej
rannych do àodzi, Marek Edelman widziaá trupy na kaĪdej stacji.
Oceniając te wydarzenia, Gross wprowadza pojĊcie katoendecji. UwaĪa, Īe
wówczas tylko KoĞcióá mógá wpáynąü na uspokojenie nastrojów, prymas August
Hlond nie ogáosiá jednak w tej sprawie listu pasterskiego i tylko biskup Kubina
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potĊpiá pogrom, uznaá, Īe byá to masowy mord na obywatelach polskich narodowoĞci Īydowskiej spowodowany antysemityzmem i fanatyzmem oraz ciemnotą. Kardynaá Hlond w oĞwiadczeniu dla dziennikarzy przedstawiá pogrom jako
fragment wojny domowej z komunizmem, który wprowadzają ĩydzi. Biskup
kielecki Czesáaw Kaczmarek w obszernym raporcie takĪe uznaá, Īe ĩydzi ponieĞli zbiorową odpowiedzialnoĞü za to, Īe są propagatorami komunizmu i są w administracji, wojsku i UB. Wáadze w kilka dni po sfaászowanym referendum nie
chciaáy siĊ angaĪowaü po Īadnej stronie, póĨniej chciano odpowiedzialnoĞü
przypisaü „reakcji”, ale opór spoáeczny przeciw takiej tezie byá zbyt duĪy.
Gross podkreĞla jednak mocno, Īe elita polskiej inteligencji byáa przeraĪona
falą powojennych mordów na ĩydach. Dali temu wyraz Jacek BocheĔski i Mieczysáaw Jastrun w artykule w „Tygodniku Powszechnym”, podobnie wypowiedziaá siĊ Kazimierz Wyka. Jerzy Andrzejewski wyraziá w „Odrodzeniu” zdumienie, Īe po wojnie jest jeszcze antysemityzm. Analizując to zjawisko, doszedá
do wniosku, Īe jest ono spowodowane irracjonalnym oparciem siĊ na faászywych przesáankach, záych emocjach i niekontrolowanych odruchach. Socjolog
Stanisáaw Ossowski teĪ uznaá, Īe antysemityzm zamiast wspóáczucia ma miejsce
dlatego, Īe nie czuli go wáaĞciciele poĪydowskich sklepów, Īe byá klimat sprzyjający nacjonalizmowi, ludzie byli podzieleni, a Polska Ludowa realizowaáa endecką ideĊ paĔstwa jednorodnego etnicznie. W „Tygodniku Powszechnym” pojawiáo siĊ wiele artykuáów na ten temat, katoliccy intelektualiĞci z rozpaczą pisali o powojennym antysemityzmie (Antoni Goáubiew, Paweá Jasienica, Hanna
Malewska, Jerzy Turowicz, Jerzy Zagórski). Postawa polskiej inteligencji byáa
wspaniaáa. WczeĞniej jednak, w czasie wojny, nie dostrzegano niepokojących
wydarzeĔ. AK dbaáa o imponderabilia, o honor, godnoĞü, przyzwoitoĞü i patriotyzm, czyli o wartoĞci, które okupanci chcieli wytĊpiü i dlatego przede wszystkim niszczyli elity. Pracownicy BIP-u, których Gross bardzo dobrze znaá z wáasnego domu, poniewaĪ jego matka z nimi wspóápracowaáa w czasie wojny, byáa
ich áączniczką, nie dostrzegali dehumanizacji caáych grup spoáecznych. Inteligencja oraz warstwy ziemiaĔskie i urzĊdnicze dystansowaáy siĊ od ludu, nie interesowaáy siĊ doáami spoáecznymi, wĞród nich funkcjonowaáo przekonanie, Īe
mordowali Niemcy, wáasowcy, Litwini, UkraiĔcy, ale nie Polacy. Ci mogli byü
albo bohaterami, albo ofiarami. Brak byáo jĊzyka na okreĞlenie takich zjawisk
w spoáeczeĔstwie polskim. Bardzo duĪo polskich historyków, bez Īadnych záych
intencji, nie zauwaĪaáo tego problemu.
JednoczeĞnie zdolni, wyksztaáceni, zasymilowani ĩydzi mieli w Polsce Ludowej otwarte drogi awansu jak nigdy przedtem, pod warunkiem, Īe popierali
nowy ustrój. WiĊkszoĞü ĩydów to byli jednak proĞci, niewyksztaáceni ludzie,
których komunizm ani katolicyzm nie pociągaá. ĩydzi uciekali do alianckich
obozów w Niemczech, bo tam byáo najbezpieczniej. W 1946 roku w ramach syjonistycznej akcji „Bricha” popieranej po cichu przez polskie wáadze uciekáo
60 000 ĩydów, czyli 1Ú4 tych, którzy wojnĊ przetrwali.
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Zastanawiając siĊ nad przyczyną takich zachowaĔ Polaków po wojnie, zachowaĔ wzbudzających u ĩydów strach i powodujących ich masowy exodus,
Gross dochodzi do konkluzji, iĪ motywem byáo nieczyste sumienie powodowane
przez zagrabienie wáasnoĞci i mieszkaĔ, zajĊcie miejsca ĩydów w strukturze
spoáecznej, zmowa milczenia u wspóáuczestników dziaáająca przez wiele lat,
o czym Ğwiadczy choüby ksiąĪka Anny Bikont My z Jedwabnego19.
Na odbiór Sąsiadów i Strachu moĪe mieü wpáyw mocno zakorzeniony, pochodzący od mesjanizmu romantyków mit Polski, która jest niewinnie cierpiącą
ofiarą, zawsze stoi po stronie sprawiedliwoĞci, broni pokrzywdzonych, sama
nigdy nie krzywdzi.
Warto tu odnotowaü niedawno wydaną powieĞü Pingpongista polskiego pisarza pochodzenia Īydowskiego Józefa Hena, który próbuje zamknąü dyskusjĊ
o „sąsiadach” w sposób pojednawczy, prezentując postawy i racje bohaterów
z róĪnych stron. Jej akcja toczy siĊ w czasie uroczystoĞci w maáym miasteczku
Cheremcu (Jedwabnem) w roku 2001. PrzewaĪają postacie fikcyjne, ale są teĪ
powszechnie znane, tylko bez nazwisk. WĞród bohaterów są zbrodniarze, ludzie,
którzy obojĊtnie siĊ przyglądali i ci, którzy byli wstrząĞniĊci. Ludzie przyzwoici
(sĊdzia, który po latach przyjechaá tu po raz pierwszy ze Stanów, miejscowy
ksiądz, którzy byli máodymi cháopcami w czasie wojny) mają poczucie winy.
PamiĊtają, co widzieli wtedy. PrzestĊpcy, przedwojenni narodowcy, są w dalszym ciągu Ĩli i butni, ale teĪ gáupi, prymitywni, brutalni. Wielu mieszkaĔców
obawiaáo siĊ kary boĪej i dlatego wyjechaáo. Obok banalnej codziennoĞci –
w rozmowie miĊdzy ksiĊdzem a sĊdzią, który byá przyjacielem niezwykáego Īydowskiego cháopca, Ğwietnego pingpongisty, padają waĪne sáowa o wielkim
wymiarze moralnym na temat dobra i záa, prawdy i káamstwa20.

RóĪnorodnoĞü postaw ĩydów a stereotypy
W ĞwiadomoĞci antysemitów, i nie tylko, funkcjonowaáy poglądy, Īe ĩydzi
to starozakonni, bogacze lub komuniĞci. Tymczasem rzeczywistoĞü byáa znacznie bardziej záoĪona. Postawy i sytuacja ĩydów byáy ogromnie zróĪnicowane.
Byli wĞród nich konserwatyĞci i zasymilowani, bankierzy, przemysáowcy i biedota, syjoniĞci, socjaliĞci i komuniĞci. WĞród niezasymilowanych, religijnych
ĩydów byli ortodoksi i chasydzi. RóĪnice miĊdzy nimi byáy czasem nie do przekroczenia. Sáynni na caáym Ğwiecie pisarze Īydowscy: związany kulturą i jĊzykiem jidysz noblista Izaak Bashevis Singer i Bruno Schulz – nie czytali swoich
utworów, bo byli sobie zupeánie obcy. WĞród spolonizowanych byli tacy, którzy
mieli podwójną toĪsamoĞü – polscy ĩydzi, i tacy, którzy uwaĪali siĊ za Polaków
19
20

A. Bikont, My z Jedwabnego, Warszawa 2004.
J. Hen, Pingpongista, Warszawa 2001.
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Īydowskiego pochodzenia, nawet za gorących patriotów, a nawet za katolików,
oraz ĩydzi niereligijni, dla których religią byá „jidyszyzm”, to znaczy jĊzyk
i tradycje. Ich decyzje byáy peáne dylematów i rozterek. CzĊsto odrzucaáy ich
obie strony, Īydowska i polska.
Napisane niedawno sagi rodzinne rodziny Toeplitzów i Mortkowiczów pozwalają uĞwiadomiü sobie, w jak wielkim stopniu zasymilowani ĩydzi przyczynili siĊ do rozwoju przemysáu, kolejnictwa, bankowoĞci, kultury i oĞwiaty
w II poáowie wieku XIX i w XX wieku21. Najlepiej jednak tĊ róĪnorodnoĞü postaw i dorobku przeĞledziü na przykáadzie pisarzy, których biografie są znane,
a poglądy wpisane w dzieáa, zwáaszcza Īe – do niedawna – intelektualiĞci byli
autorytetami, a literatura miaáa ogromny wpáyw na poglądy ludzi.
Istotnie, w okresie miĊdzywojennym wielu twórców Īydowskiego pochodzenia, najczĊĞciej realizujących awangardową poetykĊ, komunizowaáo, interesowaáo siĊ marksizmem. Chcieli oni tworzyü literaturĊ proletariacką, fascynowaáa ich rewolucyjna Rosja i poezja Wáodzimierza Majakowskiego. NajczĊĞciej
byli bardzo naiwni, nie rozumieli, na czym to polega i jakie bĊdą konsekwencje
ich zaangaĪowania. WĞród nich znajdowaá siĊ Aleksander Wat, wybitny poeta
i redaktor rewolucyjnego „MiesiĊcznika Literackiego”, krytyk literacki Andrzej
Stawar, Tadeusz Peiper, Bruno JasieĔski, Anatol Stern, Julian Stryjkowski
i Adam WaĪyk. Siedzieli czasem za swoje poglądy w polskich wiĊzieniach, które byáy ich ideologicznymi uniwersytetami, ale takĪe bywali czĊstowani kawiorem w radzieckiej ambasadzie, jeĨdzili do Moskwy. PragnĊli tworzyü poezjĊ
„socjalistyczną w treĞci, a polską w formie”. Z nich tylko JasieĔski zerwaá z Polską, mimo to zginąá w áagrze w czasie wielkiej czystki oskarĪony o związki
z Polską Organizacją Wojskową w czasie I wojny.
Lewica nie stanowiáa monolitu. Ich „oczarowanie” i póĨniejsze rozczarowanie marksizmem, ich dramatyczne losy i wybory zanalizowaáa ostatnio Marci
Shore, profesor uniwersytetu w Indianie w ksiąĪce Kawior i popióá22. Korzystaáa
z nieznanych dotąd Ĩródeá, materiaáów IPN-u, stenogramów przesáuchaĔ, prywatnych listów i rozmów z bliskimi. Shore uĞwiadamia, Īe komunizujący intelektualiĞci – zarówno polscy, jak i Īydowscy – kierowali siĊ wiarą, Īe budują
nowy, sprawiedliwy dla wszystkich Ğwiat, w którym Īydowskie pochodzenie
bĊdzie zupeánie nieistotne. CzĊsto byá to ciąg idealistycznych záudzeĔ, fascynacji, euforii, pomyáek, wątpliwoĞci, ale takĪe oportunizmu, zaspakajanie próĪnoĞci („kawior”), fanatyzm i strach. Wkrótce Wat i Stawar odrzucili stalinizm, który swoje oblicze ukazaá w czasie wielkiej czystki w latach 30. TakĪe wĞród poetów tradycjonalistów z konstelacji talentów skupionych w grupie „Skamander”,
brylujących w kawiarni „ZiemiaĔska”, niezwiązanych z ideaáami rewolucji, ale
21
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K.T. Toeplitz, Rodzina Toeplitzów, Warszawa 2004; J. Olczak-Ronikerowa, W ogrodzie pamiĊci, Kraków 2001.
M. Shore, Kawior i popióá. ĩycie i Ğmierü pokolenia oczarowanych i rozczarowanych marksizmem, Warszawa 2008.

88

Anna SZURCZAK

dyskutujących o marksizmie, dominowali artyĞci pochodzenia Īydowskiego: Julian Tuwim, Antoni Sáonimski – skupieni wokóá prestiĪowych „WiadomoĞci Literackich”, które redagowaá Mieczysáaw Grydzewski. Ich stosunek do ĩydów
byá krytyczny. Tuwim nazywaá ich „tragicznymi, nerwowymi ludĨmi” i czuá odrazĊ do „dáugopoáych kaftanów i krĊconych pejsów” oraz „charczącej mowy”.
Sáonimski takĪe uwaĪaá, Īe kaleczą polszczyznĊ, są nieproduktywni, bo zajmują
siĊ tylko handlem, krytykowaá chasydów za zacofanie i obskurantyzm.
We wrzeĞniu 1939 roku Tuwim, Sáonimski i Grydzewski uciekli na Zachód,
ale wiĊkszoĞü pisarzy, zwáaszcza pochodzenia Īydowskiego, znalazáa siĊ w radzieckim Lwowie, który wkrótce ulegá sowietyzacji. To piĊkne, europejskie, ale
i egzotyczne, kolorowe miasto zszarzaáo i zostaáo – jak pisze Shore – „oblĊĪone
przez strach”. „Czerwony Sztandar” wydawany w jĊzyku polskim byá stalinowski w treĞci i jĊzyku. Komunizujący poeci spotkali siĊ z komunizmem u wáadzy
caákiem innym od wyobraĪeĔ w „MiesiĊczniku Literackim” i kawiarni „ZiemiaĔska”. ZnaleĨli siĊ w krĊgu podejrzeĔ i donosów, powszechnego rytuaáu krytyki i samokrytyki. Aleksander Wat i Anatol Stern wraz z poetą Broniewskim
zostali aresztowani na skutek zdrady i denuncjacji, aresztowany zostaá równieĪ
Tadeusz Peiper, co go caákowicie zaáamaáo psychicznie. Swój pobyt w wiĊzieniach Lwowa, Saratowa i moskiewskiej àubianki, obserwacje i gáĊbokie przemyĞlenia zawará póĨniej Wat w Moim wieku, pamiĊtniku mówionym, opracowanym przez Czesáawa Miáosza i OlĊ Watową. CzĊĞü ĩydów zdecydowaáa siĊ nawet na powrót do strefy niemieckiej. CzĊĞü znalazáa siĊ w wojsku Andersa wyprowadzonym na Bliski Wschód, m.in. Marian Hemar i Anatol Stern. W Rosji
nie mówiáo siĊ o zagáadzie getta. Julian Stryjkowski dowiedziaá siĊ o tym w Moskwie i to go przywróciáo Īydostwu, ale nie zachwiaáo jego wiary w ideaáy komunistyczne. Inni pisarze w czasie wojny, pod wpáywem róĪnych doĞwiadczeĔ,
zredefiniowali swoje poglądy ideowe w róĪnorodny sposób. Tuwim utoĪsamiaá
siĊ z ĩydami polskimi, czuá „kompleks ocalenia”, nieuczestniczenia w tragedii
wspóábraci. Antoni Sáonimski w Londynie równieĪ związaá siĊ z lewicą. Wat
odnalazá swoją rodzinĊ w Kazachstanie, w posioáku Ili, gdzie zgromadzono polskich ĩydów i siáą zmuszano ich do „paszportyzacji”, i jako jeden z nielicznych
nie zgodziá siĊ przyjąü radzieckiego obywatelstwa, a nawet przeszedá na katolicyzm. Natomiast dawny awangardowy poeta i wielbiciel poezji francuskiej,
Adam WaĪyk z entuzjazmem przyjąá utworzenie Związku Patriotów Polskich
i powstanie Dywizji KoĞciuszkowskiej. To on byá autorem Marszu Pierwszego
Korpusu: „[…] Wczoraj áach, mundur dziĞ! / ĝciĞnij pas pora iĞü! / Ruszaj,
Pierwszy Korpus nasz, / Spoza gór i rzek na zachód marsz”. Jakub Berman,
prawa rĊka pryncypialnej, dogmatycznej i niezachwianie wierzącej Wandy Wasilewskiej, staá siĊ w 1944 roku prawą rĊką Bolesáawa Bieruta, jako odpowiedzialny za kulturĊ i ministerstwo spraw wewnĊtrznych. Jego brat Adolf, syjonistyczny komunista, po odsáoniĊciu Pomnika Bohaterów Getta w Warszawie wyemigrowaá do Izraela, natomiast Wáadysáaw Bartoszewski, który uratowaá Adol-
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fa i jego ĪonĊ, zostaá po raz trzeci aresztowany. Po wojnie nastąpiá podziaá na
emigrantów i powracających do kraju. Powróciá Tuwim i póĨniej Wat z Īoną,
skrajnie wyczerpani, w áachmanach, i pozbawieni jakichkolwiek wiadomoĞci
o tym, co siĊ dziaáo w kraju. Wat zachowywaá dystans wobec zastanej rzeczywistoĞci, Ola w przyszáoĞci opisze ich wojenne przeĪycia we wspomnieniach
Wszystko co najwaĪniejsze. Tuwim natomiast w peáni zaangaĪowaá siĊ w odbudowĊ kultury w duchu komunistycznym. Obaj pisarze przebywający w czasie
wojny w róĪnych krajach i róĪnych warunkach, mający róĪne doĞwiadczenia
i róĪną wiedzĊ doszli do skrajnie przeciwstawnych wniosków. Początkowo
ogromną rolĊ w dziedzinie kultury odgrywaá Jerzy Borejsza. Zorganizowaá on
MiĊdzynarodowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju we Wrocáawiu,
po czym – oskarĪony o wspieranie kosmopolityzmu – zostaá odsuniĊty od wáadzy, chociaĪ záoĪyá samokrytykĊ, oskarĪając siebie o liberalizm. Wkrótce odsuniĊty zostaá Jakub Berman. Po 1948 roku w Polsce przyjmuje siĊ radziecki model kultury, nastĊpuje sowietyzacja literatury i „stalinizacja” jĊzyka. Adam WaĪyk staje siĊ gáównym teoretykiem socrealizmu. Sáonimski po powrocie z Londynu takĪe aprobowaá „zwyciĊski rytm historii”, wychwalaá Bieruta i zapowiadaá nadejĞcie nowego lepszego Ğwiata, czego siĊ potem wstydziá.
Jeszcze przed ogáoszeniem referatu Chruszczowa o naduĪyciach stalinizmu
WaĪyk ogáosiá drukiem Poemat dla dorosáych, w którym zrywaá swe związki
z komunizmem. Napisaá o wykorzenieniu mas w Nowej Hucie, upiornie záych
warunkach pracy, demoralizacji ludzi, o obrzydzeniu do siebie. Opublikowanie
Poematu byáo szokiem dla partii. WaĪyk wprawdzie z PZPR siĊ nie wypisaá, ale
powtarzaá: „Byáem w szpitalu dla wariatów”.
Wojna i czasy powojenne, a przede wszystkim zaangaĪowanie w komunizm,
zdaniem Shore, zniszczyáy wszystkich bohaterów Kawioru i popioáu, chociaĪ
kaĪdego inaczej. Umarli przedwczeĞnie (Borejsza, Tuwim, Stawar), chorowali
(Peiper, Wat), Īyli z poczuciem winy lub teĪ zostawali na marginesie (Berman),
byli latami inwigilowani (Sáonimski, WaĪyk, Berman). Najsilniejsi przeszli na
pozycje opozycyjne. W 1964 roku Sáonimski, WaĪyk i Adolf Rudnicki podpisali
List 34 do premiera Józefa Cyrankiewicza, w którym Īądali záagodzenia cenzury
i bardziej liberalnej polityki kulturalnej. Kara za to byáa surowa: zakaz druku
i zakaz wyjazdu z Polski. W 1966 roku Leszek Koáakowski wygáosiá wykáad
krytycznie oceniający osiągniĊcia Polski Ludowej, za co zostaá wykluczony
z PZPR. Wówczas na znak protestu legitymacjĊ partyjną oddaá Julian Stryjkowski. W 1975 r. pojawiá siĊ nastĊpny list protestacyjny przeciwko zapisowi o kierowniczej roli PZPR w paĔstwie.
Podobną koncepcjĊ jak w Kawiorze i popiele zrealizowaáy Anna Bikont i Joanna SzczĊsna w ksiąĪce Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu23. One
takĪe przeĞledziáy ewolucjĊ ideową kilku twórców na przestrzeni lat i pokazaáy,
23

A. Bikont, J. SzczĊsna, Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu, Warszawa 2006.
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jak pisarze powoli odchodzili od entuzjastycznej aprobaty komunizmu do rozczarowania i postaw opozycyjnych. Interesująca jest droga ideowa Kazimierza
Brandysa, który przeĪyá okupacjĊ w Warszawie, prawie siĊ nie ukrywając, oraz
Wiktora Woroszylskiego, najbardziej entuzjastycznego máodego twórcy z pokolenia „pryszczatych”, który po pobycie w Moskwie i obserwacji powstania wĊgierskiego w Budapeszcie straciá wszelkie záudzenia i przeszedá na pozycje opozycyjne.

Koniec obecnoĞci ĩydów w Polsce
Po wojnie zaczĊáo siĊ odtwarzaü Īydowskie Īycie tych, którzy wracali ze
Związku Radzieckiego, obozów, róĪnych kryjówek. NajwiĊkszym oĞrodkiem
Īycia Īydowskiego staáa siĊ àódĨ. Tu dziaáaá CKĩ, Centralny Komitet ĩydów
w Polsce, powstawaáy organizacje Īydowskie, szkoáy podstawowe i Ğrednie,
kluby, spóádzielnie pracy, organizowano kolonie dla dzieci. Drugim skupiskiem
Īydowskim staá siĊ Dolny ĝląsk, a przede wszystkim Wrocáaw, Waábrzych,
DzierĪoniów i Bielawa.
Coraz wiĊcej wiemy o sytuacji, która zmuszaáa ĩydów do emigracji z Polski
w roku 1946, 1956 i 1968. CzĊĞü wyjeĪdĪaáa zaraz po wojnie, chociaĪ byáo to
bardzo utrudnione. Arabowie i Brytyjczycy nie wpuszczali ocalonych ĩydów do
Palestyny. Symboliczne mogą byü losy i postawy dwóch przywódców ĩOB-u,
którzy przeĪyli powstanie w getcie, Marka Edelmana i Antka Cukiermana.
Edelman jako bundowiec widziaá przyszáoĞü ĩydów tylko w Polsce, w ich asymilacji poáączonej z poszanowaniem jĊzyka i kultury jidysz, natomiast syjonista
Cukierman organizowaá wyjazdy do Palestyny, gdzie zaáoĪyá kibuc im. Bohaterów Getta. Po pogromie w Kielcach wyjechaáo 60 tysiĊcy ĩydów, potem jeszcze
40 tysiĊcy, po czym w 1947 roku polskie granice znów zostaáy zamkniĊte. Nie
wszystkie ekscesy antyĪydowskie moĪna táumaczyü antysemityzmem. CzĊsto
nie chciano ĩydów, kierując siĊ wzglĊdami pragmatycznymi. Istotny byá równieĪ kontekst polityczny, ĩydów obarczano winą za zainstalowanie nowego systemu politycznego. RzeczywiĞcie, w urzĊdach centralnych i w UB pracowaáo
25% ludzi Īydowskiego pochodzenia, bardzo czĊsto przybyszy ze Związku Radzieckiego. ĩydom ocalaáym z Zagáady Armia Czerwona jawiáa siĊ jako wyzwolicielka, a obawa przed pogromami powodowaáa, Īe zapisywali siĊ do partii
i wspóápracowali z rządem; zawsze bowiem byli propaĔstwowcami. Tymczasem
po 1944 roku na terenach na wschód od Wisáy i po 1945 w caáym kraju zaczĊáy
siĊ represje wobec Polaków, gáównie akowców. Wywieziono okoáo 100 tysiĊcy
do áagrów, w komunistycznych wiĊzieniach znalazáo siĊ okoáo150 tysiĊcy, wykonano 300 wyroków na wiĊĨniach politycznych AK, zabijano dziaáaczy cháopskich. W wojsku polskim byáo 80% generaáów radzieckich. Naczelnym wodzem
zostaá Konstanty Rokossowski, prezentowany jako Polak, chociaĪ nawet nie znaá
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polskiego jĊzyka. NajwaĪniejszymi postaciami po Bolesáawie Bierucie byli Īydowscy komuniĞci: Jakub Berman, Hilary Minc, Zygmunt Modzelewski, Roman
Zambrowski. WaĪną rolĊ odgrywali równieĪ bracia Goldbergowie, czyli Jacek
RóĪaĔski, szef UrzĊdu BezpieczeĔstwa (obok Anatola Fejgina i Romana Romkowskiego odpowiedzialnego za sfaászowanie wyborów w 1947 roku) oraz Jerzy
Borejsza i Julia Brystygierowa, odpowiedzialni za kulturĊ. Marksistowską filozofiĊ i ideologiĊ szerzyli: Adam Schaff, Wáodzimierz Brus, Roman Werfel, Artur Starewicz, Stefan Staszewski, Stanisáaw Skrzeszewski i Zygmunt Bauman.
Marcel Reich-Ranicki, sekretarz Adama Czerniakowa w getcie, uratowany przez
Polaków, teĪ pracowaá w Ministerstwie BezpieczeĔstwa Publicznego, miĊdzy
innymi miaá rozpracowywaü polską emigracjĊ w Anglii. Po wyjeĨdzie do Niemiec w 1958 roku staá siĊ tam gáoĞnym krytykiem literackim, napisaá autobiografiĊ Moje Īycie (pomijając lub lekcewaĪąc niewygodne fakty), nakrĊcono
o nim na jej podstawie film w Niemczech. Wielu ĩydów byáo czáonkami Polskiej Partii Robotniczej, jednak Bund, dziĊki Markowi Edelmanowi, który wiedziaá, Īe przywódcy tej partii, Wiktor Adler i Henryk Erlich, zostali zamordowani na rozkaz Stalina, nie przyáączyá siĊ do PPR-u. Gross przypomina, Īe
w PPR 70% czáonków nie miaáo peánego podstawowego wyksztaácenia, podobni
ludzie znaleĨli siĊ po wojnie w milicji i UB.
CzĊsto Ğmierü ĩydów z rąk polskich nie byáa spowodowana antysemityzmem tylko walką polskiego podziemia niepodlegáoĞciowego, dziaáającego
w lasach jeszcze w latach piĊüdziesiątych, z komunistami.
Szczególnie silne byáy nastroje przeciw dziaáalnoĞci UB w roku 1956, kiedy
to dziĊki rewelacjom Józefa ĝwiatáy (pracownika aparatu UB, teĪ ĩyda) oraz poluzowaniu cenzury przedostaáy siĊ do wiadomoĞci publicznej informacje o praktykach UB: sfingowanych procesach, torturach, wyrokach Ğmierci wydawanych
na dowódców i zwykáych Īoánierzy AK. Wówczas czĊĞü ludzi związanych z aparatem represji opuĞciáa PolskĊ, inni wyjeĪdĪali, bojąc siĊ kolejnej fali antysemityzmu, czĊĞü byáa do wyjazdu nakáaniana. Otrzymywali wtedy paszport w jedną
stronĊ, co Polakom pozbawionym moĪliwoĞci opuszczenia kraju, gdzie czuli siĊ
zagroĪeni albo nie mieli perspektyw dobrego Īycia, wydawaáo siĊ atrakcyjne.
CzĊĞü ĩydów skorzystaáa wreszcie z moĪliwoĞci wyjazdu, bo dotychczas takiej
moĪliwoĞci lekarzom, inĪynierom i innym przedstawicielom inteligencji nie dawano. W sumie opuĞciáo wówczas PolskĊ okoáo siedemdziesiąt tysiĊcy ĩydów,
wiĊcej niĪ potem w Marcu 1968. Ci, którzy w 1957 roku byli zmuszeni do wyjazdu do Izraela, czuli siĊ sáusznie bardzo pokrzywdzeni, wyjeĪdĪali wbrew
swojej woli do innego Ğwiata, o innym klimacie, gdzie malaria byáa ciągle jeszcze Ğmiertelną chorobą, Ğwiata o innej kulturze, innym jĊzyku i innym alfabecie,
których czĊsto do koĔca Īycia nie mogli siĊ nauczyü. Ostatnia masowa fala
przymusowej emigracji polskiej inteligencji Īydowskiego pochodzenia miaáa
miejsce w 1968 roku.
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Zbiorowa amnezja oraz pamiĊü polska i Īydowska
PamiĊü o obecnoĞci ĩydów, HolokauĞcie i Īydowskiej emigracji zostaáa zepchniĊta do zbiorowej podĞwiadomoĞci, a przypominane wywoáują reakcje
obronne, oburzenie, oskarĪenia o manipulacjĊ. Nie jesteĞmy w takiej postawie
osamotnieni. Z trudem, po latach przypominają sobie swoje grzechy inne kraje:
Szwajcaria, Francja, a przede wszystkim Niemcy. Halina Birenbaum, byáa
mieszkanka warszawskiego getta i wiĊĨniarka obozów w Majdanku, AuschwitzBirkenau i Ravensbrück, autorka wspomnieĔ Nadzieja umiera ostatnia w ten
sposób zrelacjonowaáa swoje wizyty w niemieckich szkoáach, jakie odbyáa
w 2004 roku:
JeĨdziáam po róĪnych miastach, wystąpiáam przed máodzieĪą w szkoáach, przed máodzieĪą i dorosáymi w klubach, w byáej boĪnicy, w koĞcioáach i prywatnych domach. Sáuchaáy
mnie setki ludzi: nauczyciele, uczniowie z máodszych klas i starszych, dyrektorzy szkóá,
zakonnice, ksiĊĪa katoliccy i ewangeliccy. WszĊdzie to samo skupienie, zdumienie, przejĊcie, wzburzenie, groza w oczach – ázy i wyrazy najlepszych uczuü. Siedzieli jak przygwoĪdĪeni do krzeseá, zasáuchani wpatrywali siĊ we mnie w osáupieniu, jakby czytali
z mojej twarzy, jakby widzieli w moich oczach te obrazy stamtąd, jakby sami byli Tam
teraz, skąd ja siĊ zdoáaáam wydostaü […] Nauczyciele, którzy rozpoczynali te spotkania
przedstawieniem mnie i upominaniem ze swą mentorską wyĪszoĞcią o naleĪyte zachowanie uczniów, juĪ po kilku chwilach siedzieli przewaĪnie z bezradnie opuszczonymi
gáowami lub z twarzami ukrytymi w dáoniach. Byáo im widocznie trudniej niĪ uczniom
[…] Pastor, mĊĪczyzna okoáo piĊüdziesiątki, rozmowny, a szczególnie chĊtnie komentujący wszystko na swój religijny sposób, byá niezmiernie wzburzony i przejĊty, páakaá,
a nawet nie mógá znaleĨü odpowiednich sáów na zakoĔczenie tego spotkania. Powiedziaá
krótko, zdumiony, a nawet nieco rozgniewany czy rozĪalony, Īe nigdy nie sáyszaá czegoĞ
podobnego; Īe zna tylko liczby, nazwy historyczne, statystykĊ, ale nie opowieĞci, jak ta
moja!24

Tym bardziej boli przypisywanie Polakom grzechów niezasáuĪonych, nazywanie Auschwitz, Majdanka, Treblinki i innych niemieckich obozów koncentracyjnych „polskimi obozami Ğmierci”, spowodowane ignorancją, bezmyĞlnoĞcią,
czasem záą wolą.
W ostatnich latach ukazaáo siĊ sporo cennych pozycji historycznych autorstwa Barbary Enkelging, Dariusza Libionki, Jacka Leociaka, Piotra OsĊki, Jana
Grabowskiego, wydanych przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN. Wydawnictwo IPN-u Polacy i ĩydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945, pod red. Andrzeja ĩbikowskiego, takĪe zawiera materiaáy o nastawieniu Delegatury Rządu i AK
do organizacji Īydowskich i podejmuje temat antysemityzmu, szmalcownictwa
i kolaboracji. Ciekawa jest ksiąĪka o historii polskich ĩydów Stefana Bratkowskiego pod wymownym tytuáem Pod tym samym niebem25, gdzie autor burzy stereotypy, ukazuje záoĪonoĞü sytuacji i podkreĞla, Īe nasza historia powinna doty24
25

H. Birenbaum, http://www.dialog.org.pl/hbirenbaum-germentrip.
S. Bratkowski, Pod tym samym niebem, Warszawa 2006.
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czyü wszystkich mieszkaĔców Polski, a pierwsi ĩydzi pojawili siĊ na naszych
ziemiach juĪ za czasów Mieszka, razem z kupcami arabskimi; byli mincerzami,
specjalistami od bicia monet i wprowadzania gospodarki pieniĊĪnej.
W PRL-u podkreĞlano, Īe Polska w czasie wojny straciáa szeĞü milionów ludzi, nie dodając, Īe wielka ich czĊĞü (trzy miliony) to byli ĩydzi, bowiem chodziáo o wyolbrzymienie rozmiarów polskiej martyrologii. Zapomniano – poza
Warszawą – o miejscach, gdzie byáy getta.
ĩydzi w Izraelu i Stanach Zjednoczonych dziwili siĊ, Īe ich bracia w Polsce
dali siĊ tak wymordowaü, Īe siĊ nie bronili, nie zdając sobie sprawy z tego, Īe
brakowaáo broni takĪe polskiemu podziemiu, Īe ludzie zdolni do walki w 1939
roku, takĪe ĩydzi, znaleĨli siĊ w oflagach, stalagach, w sowieckich obozach.
CzĊĞü przedostaáa siĊ na Zachód przez WĊgry, RumuniĊ i Bliski Wschód, czĊĞü
zginĊáa w Katyniu, wielu wyszáo z Rosji z Andersem, niektórzy zasilili podziemie Īydowskie w Palestynie. Podstawą bojową konspiracji w kraju byli máodzi
cháopcy, którzy we wrzeĞniu 1939 nie mieli jeszcze lat osiemnastu. Jednym
z nich byá Stanisáaw Aronson, który znalazá siĊ w warszawskim getcie i na
Umschlagplatzu, z którego ucieká i wstąpiá do Tajnej Organizacji Wojskowej
wáączonej potem do AK. NaleĪaá do Kedywu, braá udziaá w powstaniu warszawskim w zgrupowaniu Radosáawa, które zdobyáo Umschlagplatz. Byá ranny, udaáo mu siĊ uciec z obozu w Pruszkowie i z Polski, znalazá siĊ w II Korpusie Polskim generaáa Wáadysáawa Andersa. Jako kapitan Wojska Polskiego sáuĪyá do
1947 roku w Palestynie, a potem juĪ w paĔstwie Izrael walczyá w jeszcze piĊciu
wojnach: w 1956, 1967, 1969, 1973 i w 1980 roku. O sobie mówiá: „Moją ojczyzną byáa Polska. Byáem polskim cháopcem”26.
W ocenie ĩydów pokutują ciągle stereotypy, np. uwaĪa siĊ, Īe polscy ĩydzi
nie umieli walczyü. Henryk Grynberg w UchodĨcach podaje, Īe w 1939 roku
wĞród ponad miliona walczących Īoánierzy polskich byáo 130 tysiĊcy ĩydów.
W czasie wojny polegáo 70 tysiĊcy, w tym 7 tysiĊcy ĩydów. W Katyniu, Charkowie i Miednoje NKWD zamordowaáo 538 ĩydów (Niemcy ogáosili listĊ nazwisk tylko Polaków). Pod Monte Cassino walczyáo 850 ĩydów, 62 otrzymaáo
KrzyĪ Walecznych, 52 – KrzyĪ Zasáugi, a 6 – Virtuti Militari, przy czym Gustaw Herling-GrudziĔski otrzymaá to najwyĪsze wojskowe odznaczenie jako Polak. W póátoramilionowej Armii Czerwonej byáo póá miliona ĩydów, w tym 400
tysiĊcy z Polski. Polegáo 1782, o których wiadomo, Īe byli ĩydami. Grynberg
ma za záe Andersowi, Īe na 70 tysiĊcy wyprowadzonych ludzi ze Związku Radzieckiego byáo tylko 3 tysiące ĩydów27.
Funkcjonują róĪne opinie o ĩydach w wojsku Andersa, np. Julian Stryjkowski w Wielkim strachu opisuje, jak nie przyjĊto go do wojska z powodu pochodzenia. Byü moĪe zawaĪyáy tu komunistyczne poglądy Stryjkowskiego. Są prze26
27

P. Bukalska, Rysiek z Kedywu. Niezwykáe losy Stanisáawa Aronsona, Kraków 2009.
H. Grynberg, UchodĨcy, Warszawa 2006, s. 44.
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cieĪ Ğwiadectwa odmienne; Anders przyjmowaá ĩydów (byáo ich 25%) i spokojnie przyjmowaá fakt ich dezercji w Palestynie, rozumiejąc, Īe kierowaá nimi patriotyzm Īydowski lub teĪ niechĊü do walki w nie swoich interesach. Ksawery
PruszyĔski potwierdza, Īe z Andersem przyszáo z Rosji wielu ĩydów, gáównie
máodzieĪy Īydowskiej wychowanej w polskich szkoáach, w polskim kulcie walki o niepodlegáoĞü. Dezerterowali póĨniej z wojska, ukrywali siĊ w kibucach,
czasem namawiali do uĪycia terroru wobec Anglików. MiĊdzy innymi tak postąpiá Menachem Begin, absolwent prawa Uniwersytetu Warszawskiego. àucja
Pinczewska-Gliksman pracowaáa w wydawnictwach polskich w Jerozolimie.
Marian Hemar, który znalazá siĊ na Bliskim Wschodzie w Brygadzie Karpackiej
juĪ w 1940 roku, przeniesiony do Ministerstwa Informacji i Propagandy w Anglii, dementowaá pogáoski o antysemityzmie, pisząc do redakcji „Timesa”: „JeĞli
jednak zbyt wielu Anglików jest skáonnych widzieü […] kaĪdego Polaka jako
raczej faszystĊ i antysemitĊ, proszĊ mnie nie podejrzewaü, Īe jestem jednym
z nich, poniewaĪ jestem ĩydem”28. Naczelnym kapelmistrzem w Drugim Korpusie byá znany kompozytor Īydowskiego pochodzenia, Henryk Wars, który organizowaá Polish Parade i ze swoim zespoáem towarzyszyá Īoánierzom niemal
na linii frontu, a najwybitniejszy reĪyser polski, Józef Lejtes (teĪ Īydowskiego
pochodzenia) nakrĊciá film dokumentalny o Brygadzie Karpackiej.

Emigracja marcowa
Stosunkowo najwiĊcej wiadomo o marcowym exodusie ĩydów i o jego
uczestnikach; wiedza o tych wydarzeniach zostaáa wydatnie wzbogacona w 40
rocznicĊ tych wydarzeĔ w 2008 roku.
Wyjechali wówczas z kraju najbardziej spolonizowani, inteligenci, twórcy,
naukowcy, ludzie na stanowiskach, wojskowi i studenci. Izrael odniósá w 1967
roku zwyciĊstwo w wojnie szeĞciodniowej z Egiptem, co byáo niezgodne z interesami Związku Radzieckiego, a wywoáaáo w Polsce spory entuzjazm (wĞród
oficerów izraelskich byáo sporo ĩydów z Polski, strona egipska byáa wspierana
bronią z paĔstw komunistycznych), dlatego juĪ w czerwcu 1967 roku Gomuáka
mówiá o „piątej kolumnie” dziaáającej przeciw Polsce. Wkrótce w wojsku, we
wáadzach partyjnych, administracyjnych i na uniwersytetach, w zakáadach pracy
miaáa miejsce „czystka”. „Wydarzenia marcowe” zostaáy zapoczątkowane zdjĊciem Dziadów Adama Mickiewicza i rozpĊdzeniem studenckiego wiecu na
Uniwersytecie Warszawskim, potem nastąpiáo rozwiązanie Wydziaáu Filozoficznego, aresztowania i pobór do wojska studentów, pobicia przez „nieznanych
sprawców”, sáynne przemówienie Gomuáki przeciw syjonistom i pisarzom, nagonka antysemicka w prasie. Wydarzenia te objĊáy wiĊkszoĞü polskich studen28

M. Hemar, Awantury w rodzinie, Londyn 1994.
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tów i intelektualistów. Wówczas z kraju wyjechaáo bardzo wielu ludzi pochodzenia Īydowskiego, tak zwani „encyklopedyĞci” z PWN – 40 ludzi na czele
z dyrektorem Adamem Brombergiem, który wydaá 12-tomową Wielką encyklopediĊ powszechną oraz Atlas Ğwiata, profesor filozofii Bronisáaw Baczko, dziennikarz Leopold Ungier, Ida KamiĔska, wybitna aktorka i dyrektorka Teatru ĩydowskiego, jej córka Estera, takĪe aktorka, nieco wczeĞniej aktor i pisarz Henryk Grynberg, reĪyser telewizyjny Marian MarzyĔski, poeci Arnold Sáucki
i Stanisáaw Wygodzki, Aleksander i Eugeniusz Smolarowie oraz Nina Smolar
i Jan Tomasz Gross, student Uniwersytetu Warszawskiego, aresztowany za
udziaá w wiecu. Teresa ToraĔska wydaáa pokaĨny zbiór wspomnieĔ JesteĞmy.
Rozstania ’6829. Autorka opracowania podaje za MSW, Īe wyjechaáo wówczas
430 pracowników wyĪszych uczelni i instytutów naukowych, 261 pracowników
wydawnictw, prasy, radia i telewizji, 23 muzyków, 20 plastyków, 26 aktorów,
525 wysokich urzĊdników ministerialnych, 370 lekarzy i okoáo 1000 studentów.
Byáa to ogromna strata dla Polski, dla polskiej nauki i kultury. UsuniĊto z wojska 180 oficerów Īydowskiego pochodzenia oraz 7 generaáów oskarĪonych
o proizraelskoĞü i syjonizm.
Jak traumatycznym przeĪyciem byá marzec 1968, zdajemy sobie sprawĊ dopiero 40 lat po wydarzeniach marcowych, czytając ksiąĪkĊ ToraĔskiej i relacje
polskich uczestników oraz Ğwiadków tamtych wydarzeĔ w „Gazecie Wyborczej” z roku 2008 oraz oglądając film Zmarz-Koczanowicz Dworzec GdaĔski.
Tamara Sáawny, chemiczka, obecnie na uniwersytecie w Princeton, napisaáa
w ich imieniu w wierszu Poduszka marzeĔ i snów:
My
Marcowi ĩydzi
WyruszyliĞmy w Ğwiat
Z rozprutym sercem
Z poduszkami bez diamentów
I bez puchu […]
UczyliĞmy siĊ nowego Īycia
W Hajfie, Tel Awiwie
Brukseli, ParyĪu, Marsylii, Berlinie
Nowym Jorku, Chicago
Sydney, Melbourne, Oslo
Kopenhadze, Sztokholmie, Berlinie30

Dopiero teraz moĪna zdaü sobie sprawĊ ze skali tego zjawiska oraz rozmaitoĞci nacisków i represji. Po demonstracjach i strajkach zawieszono wówczas
wydziaá filozofii i socjologii, ekonomii oraz IV rok matematyki i fizyki, a studentów wcielono do wojska. Przy reaktywacji praw studentów nie przyjmowano
wszystkich, umyĞlnie dzielono Ğrodowisko. Represje dotknĊáy wszystkich stu29
30
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dentów uczestniczących w wiecach, demonstracjach i strajkach, a takie miaáy
miejsce na Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice, oraz Ğrodowisko intelektualistów, które wystąpiáo w ich obronie (interpelacja Jerzego Zawieyskiego
w sejmie, zarzut Stefana Kisielewskiego dotyczący „dyktatury ciemniaków”, za
co pisarz zostaá pobity przez „nieznanych sprawców”). Wobec ludzi Īydowskiego pochodzenia stosowano jednak takĪe szantaĪ, przypominano dawne nazwiska, zarzucano rodzicom záe wychowanie, kosmopolityzm, syjonizm i rewizjonizm, aresztowano za udziaá w strajkach lub pod faászywym pretekstem. Relegowano z uczelni i aresztowano przywódców: Adama Michnika, Henryka Szlajfera, Józefa Dojczgewanda, IrenĊ LasotĊ. W niektórych wypadkach wrĊcz zmuszano do wyjazdu.
Czym to byáo dla emigrantów, daje pojĊcie ksiąĪka ToraĔskiej, która zawiera 36 zwiĊzáych, ale wstrząsających wspomnieĔ ludzi z jej pokolenia, przewaĪnie studentów UW, póĨniejszych wykáadowców uniwersyteckich na caáym
Ğwiecie, chemików, biologów, architektów, artystów, którzy zazwyczaj razem ze
swoimi rodzicami i máodszym rodzeĔstwem, czasem z Īonami, mĊĪami i maáymi dzieümi byli zmuszani psychicznie lub fizycznie do wyjazdu z kraju. PrzeĪycia ich są czĊsto podobne, ale emocje i doĞwiadczenia bardzo róĪne. Powtarzają:
„Zawaliá mi siĊ Ğwiat”, gdy dowiadywali siĊ, Īe są ĩydami, obcymi, niechcianymi, „bananową máodzieĪą”, „wrzodem na zdrowym ciele klasy robotniczej”,
„wichrzycielami”, „zgniáymi kosmopolitami”. Najmocniej przeĪywali ci, którym
rodzice nie powiedzieli o swoim pochodzeniu. Byli relegowani z uczelni, aresztowani, wcielani do wojska lub sami przerywali studia i wyjeĪdĪali z 5 dolarami
i dokumentem podróĪy w jedną stronĊ, poĞwiadczającym – wbrew miĊdzynarodowym konwencjom – Īe jego wáaĞciciel nie jest juĪ obywatelem polskim. OdjeĪdĪali pociągiem o 16.45 z Dworca GdaĔskiego, prawie bez bagaĪu, a to, co ze
sobą wieĨli, byáo dokáadnie przeszukiwane na granicy. ĩegnali ich polscy przyjaciele, ale nie wszyscy. Panowaáa wówczas atmosfera strachu i wyjĞcie przyjacióá na dworzec byáo dla niektórych aktem odwagi, inni byli obojĊtni lub nie
zdawali sobie sprawy z dramatyzmu wydarzenia, a nawet niektórzy zazdroĞcili
szansy wyjazdu, nie zdając sobie sprawy z róĪnicy miĊdzy pragnieniem a przymusem, nie rozumiejąc upokorzenia spowodowanego „wykluczeniem” ze spoáeczeĔstwa, jakby znów wróciáy „czasy pogardy”. Stosowano przecieĪ kary zbiorowe, wyrzucano z partii, zwalniano rodziców i krewnych z pracy. Rozmówcy
ToraĔskiej dobrze pamiĊtają przyczyny, z powodu których podejmowali nagáe
decyzje opuszczenia kraju, zdając sobie sprawĊ z tego, Īe są one na caáe Īycie.
Nagonka w oficjalnych przemówieniach i w prasie budziáa atmosferĊ panicznego strachu, wszak ich rodzice przeĪyli ZagáadĊ, wiĊc mieli w sobie podĞwiadomy, zakodowany w genach lĊk, przeczucie katastrofy, byli nerwowi i przewraĪliwieni. „Sáowa marcowe” miaáy dla nich „zapach krematoryjnego dymu”. Po latach pamiĊtają bardzo dobrze ostatnie sáowa przyjacióá lub brak z ich strony
wsparcia czy teĪ zrozumienia, czym to jest dla nich. Czuli siĊ wypĊdzeni, czuli
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upokorzenie, krzywdĊ, gorycz, Īal do Polaków, Īe tak wielu z nich ulegáo propagandzie, a nawet uczestniczyáo w kampanii nienawiĞci. Czasem w wyniku
tych wydarzeĔ nastĊpowaáy podziaáy w rodzinie, np. wĞród maáĪeĔstw mieszanych, na które wywierano naciski w rozmowach na SB, namawiano do rozwodów. KaĪde wspomnienie zawiera nieco inne emocje, rzuca inne Ğwiatáo, nowe
informacje. KsiąĪka ToraĔskiej zawiera takĪe biogramy autorów, ich rodzin, rodziców, dzieci i emigrantów starszego pokolenia, dokumenty biura politycznego,
tekst przemówienia Wáadysáawa Gomuáki z 19 marca, przerywany przez „spontaniczne” oklaski i skandowane okrzyki „Wie-sáaw, Wie-sáaw”, które byáy dla
wielu tych ludzi sygnaáem do wyjazdu, instrukcje, hasáa, listy do Gomuáki z wyrazami poparcia – rytualne zbiorowe oraz indywidualne autentyczne. Przemówienie I sekretarza, który ostro zaatakowaá równieĪ pisarzy: Pawáa JasienicĊ,
Stefana Kisielewskiego i Jerzego SzpotaĔskiego, daáo peáne przyzwolenie na antysemickie ataki nazwane walką z syjonizmem. KaĪda komórka partyjna musiaáa siĊ teraz wykazaü czujnoĞcią i „daü odpór”. Do tego doáączyá siĊ uĞpiony antysemityzm oddolny. Ostatecznym impulsem do wyjazdu byá udziaá Polski
w agresji na CzechosáowacjĊ.
Marcowi emigranci rozproszyli siĊ po caáym Ğwiecie (Stany Zjednoczone,
Kanada, Dania, Szwecja, Belgia, Francja, Izrael, Australia). CzĊsto przy wyborze kraju osiedlenia podejmowali w Wiedniu decyzje zupeánie przypadkowe.
Wyjazdy do Izraela nie byáy wcale dla nich czymĞ oczywistym, chyba Īe ktoĞ
miaá tam rodzinĊ. Zdarzaáo siĊ, Īe dzieci komunistów przechodziáy na judaizm,
Īeby odciąü siĊ od tego, co byáo, zapomnieü o Īyciu w Polsce. WiĊkszoĞü emigrantów w nowych krajach odniosáa sukces jako naukowcy, wysokiej klasy specjaliĞci w róĪnych dziedzinach (biochemicy, fizycy, chemicy, elektronicy, lekarze, ekonomiĞci, artyĞci, filmowcy, operatorzy, fotoreporterzy, pisarze, táumacze, dziennikarze, wydawcy, zaáoĪyciele miĊdzynarodowych organizacji charytatywnych i kulturalnych), jednak bardzo wielu z nich nie czuje siĊ w nowych
Ğrodowiskach caákiem u siebie, ma zaburzoną toĪsamoĞü, miĊdzy innymi z powodu koniecznej amputacji jĊzyka polskiego, kultury polskiej. Bywają dwu- lub
trójkulturowi, przyjmują obywatelstwo nowego kraju, ale miewają poczucie
dwoistoĞci, schizofrenii, doskwiera im niemoĪnoĞü oceny, kim wáaĞciwie są,
gdzie jest ich miejsce, páacą wysoką cenĊ za wyjazd, bo nigdzie nie czują siĊ
u siebie. Trzymają siĊ razem, mając za sobą wspólne przeĪycie pokoleniowe,
wspólne wspomnienia, tĊsknią za Polską. ToraĔska trochĊ drąĪyáa temat, czy nie
mają Īalu do Polaków za przymus emigracji. Okazaáo siĊ, Īe na ogóá nie, nawet
wielu z nich braáo udziaá w organizowaniu pomocy dla Polski w okresie „SolidarnoĞci”.
W tle ksiąĪki jest dramat ich rodziców, którzy przewaĪnie mieli w przeszáoĞci jeszcze gorsze przeĪycia: getto, wiĊzienia, obozy, transporty, sowieckie áagry, nawet KoáymĊ, ukrywanie siĊ. Teraz, mając 50 i wiĊcej lat (ToraĔska skrupulatnie podaje wiek, w jakim opuĞcili PolskĊ), musieli budowaü Īycie od nowa,
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na ogóá nie po raz pierwszy, ale w zupeánie innym otoczeniu, gdzie musieli
uczyü siĊ jĊzyka i sposobu funkcjonowania od zera i do koĔca Īycia nie czuli siĊ
u siebie. Wielu z nich byáo przedwojennymi komunistami, którzy tracili wiarĊ
w swe ideaáy w roku 1937, w czasie wojny, w roku 1956, a niektórzy dopiero
w 1968 roku. Izrael, tutejsza kultura, jĊzyk i pismo hebrajskie stanowiáy dla wielu barierĊ nie do pokonania. Do roku 1989 marcowych emigrantów nie wpuszczano do Polski, nie dawano im wiz. Ich korespondencja byáa przeglądana i opatrywana pieczątką „ocenzurowano”, toteĪ kontakt z rodziną i znajomymi w Polsce byá niewielki, bano siĊ pisaü listy. Wielu przyjechaáo do Polski w latach 90.,
kilkoro wróciáo, np. Wanda RapaczyĔska, która zbudowaáa prasowy koncern
„Agora”. Wielu z nich i z dawniejszych fal emigracji zwróciáo siĊ do polskich
wáadz z wnioskiem o polskie obywatelstwo i otrzymali je. Niektórzy zostali
uhonorowani wysokimi polskimi odznaczeniami za pomoc „SolidarnoĞci”, za
dziaáalnoĞü wspierającą Polaków w Ğwiecie lub za dziaáalnoĞü wydawniczą.
Niektórzy jednak nie wystąpili o polskie obywatelstwo, uwaĪając, Īe nie mogą
siĊ ubiegaü o to, co zostaáo im bezprawnie zabrane. Dla Henryka Daszkiewicza
(po wyjeĨdzie – Daski), kuzyna Icchaka Rabina, wówczas dwudziestodwuletniego studenta ekonomii, marzec pozostaá najwaĪniejszą cezurą w jego biografii,
nigdy siĊ z tym nie pogodziá. Dla niego gáuche milczenie wokóá 1968 roku byáo
„bolesną raną zadaną Polsce, jej kulturze, nauce, a przede wszystkim dumie”.
Zjawisko „wybiórczej amnezji” byáo dla niego gorsze niĪ antysemityzm i ksenofobia. Mimo to, przebywając w Kanadzie, wyznaczyá sobie zadanie zbliĪenia
Polaków i ĩydów, zostaá wspóátwórcą Polish-Jewish Heritage Foundation
w Kanadzie. CzĊsto podkreĞlaá, Īe bez pomocy Polaków Īaden ĩyd nie przeĪyáby okupacji. Polemizowaá z redaktorem „Midraszu” Konstantym Gebertem
(Dawidem Warszawskim), który uwaĪaá, Īe Polacy i ĩydzi mają inne doĞwiadczenia i w związku z tym inaczej widzą Ğwiat. Szukaá kontaktu z ludĨmi kultury.
Wydaá Dziennik 1954 Leopolda Tyrmanda, na podstawie oryginalnej wersji. Pisaá ciekawe szkice krytyczne o Marku Háasce, Andrzeju Brychcie, Jerzym KosiĔskim, opracowywaá biografiĊ Adama Michnika, byá krytykiem, táumaczem
i publicystą.
WaĪne i charakterystyczne wydaje siĊ jego wyznanie: „Urodziáem siĊ po
wojnie, ale wojna, a raczej Zagáada, obecna w moim Īyciu byáa zawsze i od
zawsze”31.
W kraju po 1968 roku zostaáo niewielu ĩydów. Mimo to, jak wykazują badania Ireneusza KrzemiĔskiego, antysemityzm jest wciąĪ obecny, zarówno ten
tradycyjny, oparty na niechĊci do ĩydów powodowanej wzglĊdami religijnymi,
które po obradach Soboru WatykaĔskiego II nie mają racji bytu, jak i antysemityzm nowoczesny, oparty o myĞlenie spiskowe, Īe ĩydzi dąĪą do wáadzy nad
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Ğwiatem, wspierają siĊ nawzajem, popierają komunizm32. W dyskusji nad motywacją tego zjawiska zabraáa ostatnio gáos wybitna znawczyni polskich idei, Maria Janion, w ostatniej swojej ksiąĪce Bohater, spisek, Ğmierü. Skáania siĊ ona ku
tezie, Īe przyczyną antysemityzmu jest jednak idea spisku, a ulega jej nie tylko
„ciemny lud”, ale takĪe ludzie wyksztaáceni33.

ĩydzi kresowi
W Yad Vashem w Jerozolimie znajduje siĊ dolina gmin Īydowskich. Na surowych blokach skalnych wyryte zostaáy nazwy 400 miejscowoĞci polskich,
gdzie mieĞciáy siĊ przed wojną gminy Īydowskie. Wiele z nich znajduje siĊ na
terenie Ukrainy, Litwy i Biaáorusi. W Polsce Ludowej zacierano pamiĊü o tych
terenach, nieznana byáa teĪ literatura emigracyjna tworzona gáównie przez pisarzy pochodzących stamtąd. Od roku 1980 czĊĞü tych ksiąĪek ukazaáa siĊ w drugim obiegu, a od roku 1989, gdy zaczĊto radykalnie odsáaniaü „biaáe plamy”,
wydano wiĊkszoĞü tekstów powstaáych na emigracji. Utwory te ukazują Kresy
jako mozaikĊ narodowoĞci, ras, wyznaĔ, na ogóá zgodnie koegzystujących. Wiele z nich stworzyli pisarze pochodzenia Īydowskiego, zanurzeni gáĊboko w kulturze polskiej. Zachodnią UkrainĊ, czyli dawną GalicjĊ Wschodnią, moĪna by
nazwaü – za Jerzym Stempowskim, Andrzejem Chciukiem i Stanisáawem Vincenzem – „Atlantydą”, takĪe Īydowską Atlantydą. Tereny te byáy od XVI wieku
zamieszkiwane przez ĩydów, tu na początku XVIII wieku zrodziá siĊ chasydyzm.
LudnoĞü Īydowska stanowiáa duĪą czĊĞü populacji galicyjskich miast i miasteczek, np. przed wojną, w wojewódzkim mieĞcie Stanisáawowie, ĩydzi stanowili 50% mieszkaĔców, we Lwowie 33%, w Berdyczowie, w Dubnie, w Brodach, Buczaczu, ĩóákwi, w Sáonimie nawet 70%. DziĞ jeszcze olbrzymie renesansowe i barokowe synagogi w ukraiĔskich miastach Ğwiadczą o liczebnoĞci
ĩydów i o ich zamoĪnoĞci. Niestety, te zabytkowe budynki niszczeją.
NajwiĊkszą sáawą spoĞród bardzo wielu twórców Īydowskiego pochodzenia,
i to na caáym Ğwiecie, cieszy siĊ niewątpliwie Bruno Schulz, pisarz i malarz. Jego
utwory przeáoĪono na ponad 20 jĊzyków. DziĊki niemu odrealniony, zmitologizowany Drohobycz nazywa siĊ „miastem cynamonowych sklepów” czy teĪ po
prostu „miastem Schulza”, a nawet „Schulzlandią”. OsobowoĞü pisarza, a takĪe
niezwykle mitotwórcza wyobraĨnia, ksztaátowaáa siĊ na pograniczu kultury Īydowskiej, polskiej i niemieckiej. TwórcĊ interesowaá nie tyle materialny ksztaát
Ğwiata, ile sens ukryty poza nim, pojawiający siĊ równieĪ w snach, podĞwiadomoĞci, w spojrzeniu dziecka. PoetyckoĞü, odrealnienie i niezwykáą aurĊ Sklepów cynamonowych i Sanatorium pod klepsydrą Schulz osiągaá poprzez porównania
32
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i skojarzenia prowadzące w rejony mitów i archetypów. DziĊki temu jego ksiąĪki
i dzieáa plastyczne są coraz bardziej znane na caáym Ğwiecie, nawet w Japonii.
Po wejĞciu Rosjan autor Sklepów cynamonowych – jak wspomina Andrzej
Chciuk, jego uczeĔ – byá zmuszony do wykonania olbrzymiego portretu Stalina,
który zawisnąá na drohobyckim ratuszu. PoraĪony tą nową rzeczywistoĞcią
Schulz mówiá: „To chyba koniec Europy”. Gdy wkroczyli Niemcy, Bruno
Schulz zostaá deportowany do drohobyckiego getta i sprowadzony do roli niewolnika – kupowaá swoje Īycie, malując freski w mieszkaniu gestapowca Feliksa Landaua. Ludzie z AK próbowali mu pomóc, przygotowywali faászywe dokumenty. Artysta szykowaá siĊ do ucieczki, ukrywaá zbiory grafik, listów i prawdopodobnie rĊkopis nowo napisanej powieĞci Mesjasz o zstąpieniu Zbawiciela
do Drohobycza. W przededniu wyjazdu miaá miejsce pogrom ĩydów. Schulz
zostaá zastrzelony na ulicy przed piekarnią z bochenkiem chleba zakupionym na
podróĪ. Jak powiedziaá jeden z francuskich krytyków, Schulz urodziá siĊ jako
Austriak, Īyá jako Polak, zginąá jako ĩyd. Obecnie moĪna juĪ nawet mówiü
o „drugim Īyciu” Brunona Schulza. Zorganizowano szereg wystaw malarskich,
nakrĊcono kilka filmów, napisano piĊü powieĞci, których Schulz jest bohaterem.
To dziĊki drohobyckiemu samotnikowi Drohobycz, niewielkie, kiedyĞ wielonarodowoĞciowe miasto, staáo siĊ metaforą peryferii, które stają siĊ centrum.
Portret Schulza, nauczyciela gimnazjalnego, nakreĞliá jego uczeĔ, polski pisarz emigracyjny Andrzej Chciuk, który w Australii napisaá eseistyczne wspomnienia Atlantyda i Ziemia ksiĊĪycowa, gdzie próbowaá ocaliü pamiĊü swojej
„ziemi trzech ludów”, krainĊ, w której „Polak chciaá pokazaü swoją polskoĞü,
Rusin jej ruskoĞü, a ĩyd jej ĪydowskoĞü, i co wyjątkowe w morzu nienawiĞci,
jaka póĨniej nastaáa, Īe te rzeczy i sprawy siĊ nie káóciáy, a uzupeániaáy. Bo ludzie tam zawsze dzielili siĊ na przyjacióá, znajomych i nieznajomych”34. Jeden
z braci Chciuka, znany pod pseudonimem Marek Celt, byá „biaáym kurierem” –
przeprowadzającym ludzi przez Karpaty na WĊgry – i „cichociemnym”. Zrzucony na spadochronie do Generalnej Guberni, zamieszkaá w getcie warszawskim, gdzie zbieraá materiaáy o eksterminacji ĩydów, ale nie uwierzyli w jego
relacjĊ przywódcy polskich ĩydów w rządzie Sikorskiego.
ĩydem z pochodzenia byá lwowski polonista, pisarz i táumacz Józef Wittlin.
W czasie I wojny Ğwiatowej Wittlin byá Īoánierzem w austro-wĊgierskiej piechocie. Swoje traumatyczne wojenne doĞwiadczenia i refleksje przekazaá w powieĞci Sól ziemi. PowieĞü o cierpliwym piechurze, utworze o szerokim epickim
rozmachu, przeáoĪonym na kilkanaĞcie jĊzyków, nagradzanym w Polsce i w USA.
Wittlin opisaá, jak w sierpniu 1914 roku dotaráa wojna nad „ĞwiĊte huculskie
rzeki”, Prut i Czeremosz. Narrator z lekkim dystansem, dyskretnym humorem
i ciepáą ironią prezentuje odczucia dáugowáosych Hucuáów, którzy razem z brodatymi i pejsatymi ĩydami i Polakami, wezwani do cesarskiego wojska, zostali
34
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wypĊdzeni do okopów. W 1942 roku napisaá dwa przejmujące wiersze, ĩydom
w Polsce i Stabat Mater, o polskiej matce:
Krew z waszej starej krwi, koĞü z waszej kruchej koĞci
O bracia moi w gettach, ja nie mam sáów dla mej wielkiej ĪaáoĞci […]
Staáa Matka BoleĞciwa – na rynku
przy swym martwym, powieszonym synku.
Staáa w Ğwiata przeraĨliwej pustce
Polska matka w sáuĪącowskiej chustce […]

Autor Soli ziemi, wieki erudyta, táumacz Odysei Homera opuĞciá PolskĊ na
zawsze w 1939 roku i resztĊ Īycia spĊdziá w Nowym Jorku, w dzielnicy Bronx,
Īyjąc tam na granicy nĊdzy. Tam teĪ wspominaá swój Lwów: „RóĪnorodny,
wzorzysty, olĞniewający jak wschodni kobierzec”, gdzie „Grecy, Ormianie,
Wáosi, Woáosi, Saraceni, Niemcy lwowieją przy tubylcach polskich, ruskich,
Īydowskich… Kolosalny i zamczysty, a jednoczeĞnie lekki i peáen gracji, niemal
polotny jest ten ĞwiĊty Jur. I páynie nad naszym miastem i páynie nad naszą máodoĞcią, jak nadobáoczny okrĊt weselny [… ] O BoĪe, BoĪe Polaków, UkraiĔców
i Ormian, BoĪe lwowskich ĩydów, wytĊpionych do szczĊtu”35. Jest to najpiĊkniejsza w literaturze polskiej pochwaáa utraconego Lwowa. W eseju Poe w Bronksie táumacz Odysei pisze o HolokauĞcie na Kresach:
Duchy siedzą dookoáa domku Poego. Caáa Īydowska Galicja sprzed wojny. Caáa sobotnia socjeta z Ogrodu Jezuickiego […] gdzie bawiáy siĊ w chowanego niepochowane, spalone Īywcem Īydowskie dzieci. Jest Lwów i Buczacz, Tarnopol i KopyczyĔce. Caáa Treblinka i caáy Majdanek. Siedzi na áawkach. WyraĨnie czuü woĔ spalenizny. Kruki krąĪą
nad áawkami i kraczą nad ludĨmi, i kraczą nad niewidocznym, lecz wszechobecnym popioáem. Nevermore. Nevermore36.

Stanisáaw Vincenz nie byá ĩydem, ale z powodu poglądów, pisarstwa oraz
przyjaĨni z ĩydami byá uwaĪany za ĩyda. W swojej trylogii Na wysokiej poáoninie, barwnym fresku z przeszáoĞci Huculszczyzny, Vincenz zawará ideaá wspólnoty Polaków, ĩydów i UkraiĔców „wtopionych we wspólny krajobraz”, który
jego zdaniem znaczy wiĊcej niĪ krew. Podobnie widzą teren Podola polscy pisarze. Zygmunt Haupt, po wojnie zamieszkaáy w Stanach, w swoich opowiadaniach z tomu PierĞcieĔ z papieru i Szpica zauwaĪa „niepowtarzalnoĞü wzoru
kulturowego” tych ziem, gdzie w centrum miast i miasteczek mieszkali ĩydzi,
których m.in. moĪna byáo rozpoznaü po imionach, nazwiskach: Ajzyk, Aszkenazy, Mordka, Szmul, Judka, na przedmieĞciach mieszkali polscy panowie, których nazwiska koĔczyáy siĊ na -ski, -cki, -icz, a w wioskach Rusini (UkraiĔcy)
i nazywali siĊ Hrycan, Onufrej, DoĔka, Prakseda. PrzynaleĪnoĞü do narodowoĞci
byáa sprawą páynną i przewaĪnie zaleĪaáa od wolnego wyboru (przykáadem mogą byü bracia Szeptyccy). To samo pisze autor Eseju berdyczowskiego, Jerzy
35
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Stempowski, który potwierdza, Īe na kresach ukraiĔskich nie byáo na początku
XX wieku Īadnych nacjonalizmów, byáy one obszarem, z którego wychodziáy
cztery gáówne drogi: do Kijowa, Krakowa, Petersburga i „czwarta ukazywaáa
w koĔcu wielką ksiĊgĊ, áączącą w tajemniczy sposób niezmiernie zróĪnicowany
Ğwiat Izraela”37. Pisarz zauwaĪa, Īe ĩydzi byli tu drugą po ziemiaĔstwie wyksztaáconą warstwą spoáeczeĔstwa. Ubodzy berdyczowscy krawcy czytali Kapitaá równie pilnie jak Talmud.
Warto równieĪ wspomnieü o matematykach Īydowskiego pochodzenia
wspóátworzących – obok Stefana Banacha – sáynną lwowską szkoáĊ matematyczną: Hugonie Steinhausie i Stanisáawie Ulamie, który wyjechaá do Stanów
i tu opracowaá teoriĊ konstrukcji bomby wodorowej.
Urodzony we Lwowie Marian Hemar byá popularny i sáawny przed wojną
jako autor komedii, piosenek oraz tekstów dla warszawskich kabaretów. Miaá
sáuch absolutny, jego utwory byáy ogromnie melodyjne, wszyscy znali Kiedy
znów zakwitną biaáe bzy, Kochaü nie warto, lubiü nie warto, a przede wszystkim
TitinĊ. Hemar znaá Ğwietnie i kochaá polską literaturĊ, czĊsto do niej nawiązywaá. Poeta w czasie wojny znalazá siĊ w Brygadzie Karpackiej, a w 1942 roku
zostaá wydelegowany do Anglii. Po wojnie zostaá na emigracji.
Polska i Palestyna to byáy dla niego „dwie ziemie ĞwiĊte”. Swój stosunek do
obu wykáada w Parafrazie: nie jest „Polakiem od króla Piasta / z krwi lechickiej,
z metrykalnych przyczyn”, jest natomiast „Polakiem ochotniczym”, „Polakiem
amatorem”. Urzeczenie Hemara polskoĞcią, a w szczególnoĞci Lwowem, moĪna
zestawiü jedynie z postawą Wittlina. Swemu miastu poĞwiĊciá wiele wierszy napisanych na emigracji, np. Muezzin, w których wymienia ulice Lwowa, sklepy,
wspomina szkoáĊ, profesorów, kolegów, bo co wieczór wspomina ich, patrząc
jak muzuámanin w stronĊ Mekki.
Autor hymnu Brygady Karpackiej i tekstu dla rewii wojskowej: PamiĊtaj
o tym, wnuku, Īe dziadzia byá w Tobruku, w wierszu Do widzenia z 1968 roku
wyraĨnie okreĞla swój stosunek do ĩydów. Przemawia w nim do tych rodaków,
którzy mu mają za záe, Īe jest polskim emigracyjnym pisarzem. Wiersz jest
piĊkną patetyczną pochwaáą niebywaáego wysiáku ĩydów, którzy stworzyli
i wywalczyli sobie ojczyznĊ. Poeta przyznaje, Īe nie byá razem z nimi, gdy ci
karczowali piaski z kamieni.
Nie byáem z wami
KiedyĞcie w morzu wrogów
Opuszczeni i sami,
Wbrew arabskiej przemocy,
Wbrew angielskiej obáudzie
Marzyli o wolnoĞci,
O mesjaszowym cudzie,
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Co w dniach bezwodnych i gáodnych,
W dniach grozy, nĊdzy i biedy,
Gorzaá wam w snach malarycznych.
Nie byáem z wami, kiedy
BudowaliĞcie tutaj
Fantazji donkiszoterią
Kraj wáasny, którego
Nikt, prócz was, nie braá na serio,
GdyĞcie ze statków dziurawych
Wpáaw brnĊli, padali w biegu
I mokrą, i sáoną wodĊ
Caáowali na brzegu.

Nie byá z nimi, bo serce mu „uwiodáa” inna ojczyzna, która „inne chorągwie
miaáa i hasáa, gwiazdy i godáa”, nosiá inny mundur i Ğpiewaá wtedy inne pieĞni.
Gdy wyĞcie wygrali swą wojnĊ,
Ja wtedy nie byáem z wami38

Dlatego teĪ nie powróci do Izraela jako syn marnotrawny.
DuĪy wpáyw na poglądy czĊĞci ĩydów miaáa jednak przed wojną Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy, do której naleĪaá Stryjkowski, a sympatyzowali z nią máodzi poeci, np. Stanisáaw Lec, Jan ĝpiewak, Leon Pasternak.
We wrzeĞniu 1939 roku Kresy znalazáy siĊ pod okupacją radziecką, a Lwów
staá siĊ miejscem eksperymentu ideologicznego, polegającego na próbie przeksztaácenia mieszkających tu Polaków, ĩydów i UkraiĔców w ludzi radzieckich.
We Lwowie znalazáo siĊ wielu ĩydów, którzy uciekli przed okupacją niemiecką,
miĊdzy innymi pisarzy pochodzenia Īydowskiego: Wat, WaĪyk, Peiper, Stryjkowski, Pasternak Anatol Stern, Halina Górska, Stanisáaw Lec, Zuzanna Ginczanka (Sara Ginsburg). Pisywali oni do „polskojĊzycznych pism” „Czerwony
Sztandar” i „Nowe WidnokrĊgi” artykuáy i wiersze w nowym duchu, na przykáad Lec, ceniony wysoko póĨniej, nie tylko w Polsce, jako autor Ğwietnych aforyzmów zebranych w tomiku MyĞli nieuczesane, juĪ w 1939 roku napisaá do
podrĊcznika szkolnego wiersz Stalin. Witaá w nim nową ojczyznĊ, z pogardą
wyraĪając siĊ o Polsce jako „ojczyĨnie knuta”. Przywódca Związku Radzieckiego byá dla niego personifikacją wszelkich wartoĞci: ojczyzny, dobrobytu, perspektyw dla obywateli:
i wolnoĞü, która nas odurza
to Stalin

W innym wierszu, zwracając siĊ do ukraiĔskich poetów, cieszyá siĊ, Īe są
„jedną spowici ojczyzną / juĪ nie dzieli nóĪ Zbrucza chleba Ukrainy”. PóĨniej
byá szefem propagandy w I Armii Wojska Polskiego. Dla Pasternaka, czáonka
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KPP, 17 wrzeĞnia byá „dniem wyzwolenia”. PóĨniej byá on oficerem I Armii
Wojska Polskiego, autorem Oki.
Podobne teksty powstawaáy z rozmaitych powodów: mógá to byü autentyczny entuzjazm i fascynacja nową ideologią gáoszącą równoĞü wszystkich ludzi
bez wzglĊdu na rasĊ i pochodzenie, co dawaáo nadziejĊ ĩydom boleĞnie odczuwający antysemityzm Polski lat trzydziestych (getto áawkowe na uniwersytetach
i nawet w szkoáach), i lĊk przed nazistami niemieckimi. Mogáa to byü niewiedza
o losach polskich komunistów z KPP i „wielkiej czystce” w 1937 roku, mógá to
byü zwykáy konformizm, a najczĊĞciej byá to narastający strach o siebie i rodzinĊ. Záudzenia europejskich ĩydów w stosunku do idei komunistycznych opisaá
póĨniej Aleksander Weissberg-Cybulski, ĩyd austriacki urodzony w Krakowie,
wybitny fizyk, zaprzyjaĨniony z Albertem Einsteinem, który z wáasnej woli
przyjechaá z Wiednia do Charkowa budowaü komunizm i wkrótce zostaá aresztowany. Swoje przeĪycia przedstawiá w arcyciekawych wspomnieniach Wielka
czystka. Po kilku latach spĊdzonych w wiĊzieniach ukraiĔskich i na àubiance
zostaá w 1939 roku jako obywatel austriacki wydany Niemcom, a ci zesáali go
do krakowskiego getta. Stąd ucieká do Warszawy i braá udziaá w powstaniu warszawskim (nazwisko Cybulski przyjąá od Īony Polki).
Kresowym ĩydem byá wybitny pisarz Julian Stryjkowski, a wáaĞciwie Pesach Stark, syn meáameda ze Stryja, który nazwisko wziĊte od rodzinnego miasta przybraá dopiero w 1946 roku, po powrocie z Moskwy do Polski. Jego biografia i ideowe meandry są bardzo charakterystyczne dla duĪej grupy Īydowskiej máodzieĪy, która szukając swojego miejsca w Īyciu i uciekając przed antysemityzmem, znajdowaáa je w syjonizmie lub komunizmie. Stryjkowski zaczynaá od syjonizmu.
W autobiograficznej powieĞci Wielki strach, wydanej dopiero w 1980 roku
w „drugim obiegu”, Stryjkowski przeprowadziá rozrachunek ze swoją komunistyczną przeszáoĞcią. Bohater utworu, Artur Salz, początkujący pisarz na początku wojny przybywa do peánego uchodĨców Lwowa. Nie chce sáuchaü argumentów swego przyjaciela, byáego komunisty, który mówi mu o zbrodniach Stalina i wymordowaniu polskich komunistów w Moskwie, nie przyjmuje do wiadomoĞci faktów i wáasnych obserwacji, nie potrafi rozstaü siĊ z wiarą w jedyny
sprawiedliwy ustrój. Pracuje jako korektor w redakcji „Czerwonego Sztandaru”.
Odczuwa ciągle strach, Īe wyda siĊ, iĪ jego brat i matka wyjechali do Palestyny,
Īe przeoczy báąd drukarski w gazecie (np. w nazwisku Stalin nie zauwaĪy, Īe
zamiast t jest r), Īe przyjdą po niego nad ranem enkawudziĞci i zostanie wywieziony w nieznane, jak to siĊ staáo z wieloma Polakami. Gdy pracuje w radiu,
czyta codziennie te same, táumaczone z rosyjskiego, komunikaty niemające nic
wspólnego z rzeczywistoĞcią. Obserwuje káamstwo i obáudĊ, dezinformacjĊ, odczuwa gáód, brak podstawowych artykuáów i opaáu. Gdy bolszewicy uciekają
w czerwcu 1941 roku z miasta, czyni to równieĪ Artur.
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Sytuacja ĩydów na Kresach byáa niezwykle trudna. Na Ukrainie dziaáaá generaá SS Jürgen (Josef) Stroop, rasista, dla którego ĩydzi byli robactwem, jakie
naleĪaáo tĊpiü. W roku 1943 zostaá dowódcą pacyfikującym warszawskie getto.
Z kolei ĩydzi litewscy ginĊli w lasach ponarskich obok Wilna, a w dziele zagáady masowo pomagali litewscy policjanci.
ĩydem kresowym byá takĪe Szymon Wiesenthal z Buczacza, niewielkiego
miasta, z którego pochodzili równieĪ inni sáawni ĩydzi, którzy zamieszkali jeszcze przed wojną w Izraelu: Chaim Nachman Bialik i noblista Szmuel Agnon.
Urodzony w 1909 roku Wiesenthal, architekt, mówiá i pisaá przebogatą polszczyzną. Aresztowany w 1941 roku przez gestapo przeĪyá 12 obozów koncentracyjnych, ostatnim byá Mauthausen. ZginĊáo 89 czáonków jego rodziny. Wiesenthal dwa lata pracowaá w amerykaĔskim biurze do spraw zbrodni wojennych,
a nastĊpnie w 1947 roku zaáoĪyá w Linzu ĩydowskie Centrum Dokumentacji
przeniesione w 1961 roku do Wiednia. Zajmowaá siĊ zbieraniem dokumentów
oraz ustnych Ğwiadectw zbrodni, a przede wszystkim tropieniem zbrodniarzy
wojennych. Udaáo siĊ odnaleĨü trzy tysiące zbrodniarzy i doprowadziü do koĔca
tysiąc procesów. Wiesenthal jest autorem 13 ksiąĪek, miĊdzy innymi Prawo, nie
zemsta, Ucieczka przed losem, a takĪe wspóáautorem wywiadu rzeki Niewygodny Ğwiadek historii. W rozmowie z Ewą Lipską Wiesenthal wyraĪa pogląd, Īe na
Kresach ĩydzi byli bardziej Īydowscy niĪ gdzie indziej, bardzo pielĊgnowali
swoje tradycje, przede wszystkim byli typowymi „ludĨmi ksiĊgi”39.
Jarosáaw Abramow-Newerly, autor dwóch wspóáczesnych powieĞci o Kresach, na koĔcu Nawiaáo nam burzĊ doáączyá Ğwiadectwo Izydora Dienera o zagáadzie ĩydów w KopyczyĔcach. Miasteczko to byáo kiedyĞ jedną z kolebek
chasydyzmu, póĨniej silnym oĞrodkiem Īycia kulturalnego podolskich ĩydów.
Dziaáaáy tu rozliczne Īydowskie instytucje i stowarzyszenia, ĩydzi wchodzili
w skáad elity umysáowej miasta, wielu z nich byáo polskimi patriotami, np. kapitan Eugeniusz Nagiel, zastĊpca dowódcy KOP-u, kawaler Virtuti Militari, który
zginąá w Katyniu. Po wkroczeniu Niemców zaczĊáy siĊ masowe mordy, a ostateczna likwidacja kopyczynieckiego getta nastąpiáa w 1943 roku. ĩydzi na Ukrainie ukrywali siĊ w wykopanych w lasach bunkrach. WáaĞnie w tropieniu takich
bunkrów z ĩydami specjalizowaá siĊ generaá Jürgen Stroop. Niektórym ĩydom
pomogli uratowaü siĊ polscy i ukraiĔscy sąsiedzi. Innych to wáaĞnie sąsiedzi
wydawali na Ğmierü. W czortkowskim powiecie dziaáaáa partyzantka AK, mająca w KopyczyĔcach komórkĊ ĩegoty40. W ukraiĔskich lasach ciągle są nieoznakowane zbiorowe groby zamordowanych ĩydów, np. miĊdzy Drohobyczem
a Truskawcem, czy w Táustem.
Ida Fink ze ZbaraĪa, wybitna pisarka izraelska tworząca w jĊzyku polskim,
opisaáa w bardzo krótkich opowiadaniach losy ludzi znanych jej z autopsji lub
39
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opowiadaĔ bliskich, w zbaraskim getcie lub w okolicy. Są to bohaterowie zwyczajni, przeciĊtni, którzy znaleĨli siĊ nagle w ekstremalnej sytuacji, tuĪ przed
wáasną Ğmiercią lub „ocaleni do nastĊpnego razu” są Ğwiadkami dramatycznych
wydarzeĔ. Fink pisze o wyprowadzaniu ĩydów z getta do obozu, o skokach
z pociągu jadącego do BeáĪca, ukrywaniu siĊ w tajnych schowkach, piwnicach,
doáach pod oborą, na strychach, w leĞnych bunkrach, o szantaĪowaniu tych, którzy mieli aryjskie papiery, i o fizycznych i psychicznych ranach tych, którzy
przetrwali41. We dwie z siostrą udawaáy wiejskie dziewczyny i zgáosiáy siĊ do
Arbeitsamtu na roboty do Niemiec, co opisaáa w powieĞci PodróĪ. W niemal
wszystkich jej utworach táem jest poraĪająco piĊkna przyroda Galicji, Niemiec
i Szwajcarii.
Dwaj bracia Szeptyccy, greckokatoliccy duchowni, wnukowie Aleksandra
Fredry (trzeci brat byá polskim generaáem, czwarty polskim ziemianinem, wáaĞcicielem prywatnego muzeum, zamordowanym przez ukraiĔskich sąsiadów)
uratowali w czasie wojny 150 Īydowskich dzieci. Czyniá to zarówno metropolita
Andrej, rzecznik sprawy ukraiĔskiej, o czym pisze Kurt Lewin w ksiąĪce PrzeĪyáem. Saga ĝwiĊtego Jura spisana w 1946 roku przez syna rabina Lwowa,
a takĪe Dawid Kahan w ksiąĪce Dziennik getta lwowskiego, jak i przeor greckokatolickiego klasztoru w Uniowie, Klemens, co potwierdza jeden z ocalonych,
póĨniejszy polski minister spraw zagranicznych, Adam Rotfeld. Andrej Szeptycki wystosowaá pismo do Heinricha Himmlera Īądające „zaprzestania zabójstwa UkraiĔców i ĩydów”.
Inny zupeánie charakter mają wydane ostatnio wspomnienia Gene Gutowskiego Od Holocaustu do Hollywoodu, gdzie w swoistym sowizdrzalskim stylu
ten urodzony we Lwowie znany amerykaĔski producent filmowy, takĪe filmów
PolaĔskiego, przyznaá siĊ do Īydowskiego pochodzenia i opowiedziaá, w jaki ryzykowny sposób przetrwaá obie okupacje. W czasach sowieckich malowaá niezliczone portrety klasyków rewolucji, Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina oraz innych komunistów. Brodaci Marks i Engels wymagali znacznie wiĊcej pracy niĪ
áysy Lenin. Máody czáowiek tworzyá kilka portretów dziennie, co pozwalaáo mu
na Īycie w dostatku, natomiast caáa jego rodzina zginĊáa.

Sendlerowa, Karski, Bartoszewski i inni Sprawiedliwi
Do ocalenia Sodomy potrzeba byáo 10 sprawiedliwych, do ocalenia Ğwiata
potrzebnych jest – wedáug tradycji talmudycznych – 36. Do tego biblijnego pojĊcia nawiązuje Instytut Yad Vashem, nadając tytuá i medal za ratowanie ĩydów
w czasie wojny.
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Jest ich w Polsce ponad 6 tysiĊcy, odznaczeĔ ciągle przybywa, przyjmują je
potomkowie „sprawiedliwych wĞród narodów Ğwiata”. Na pewno lista nigdy nie
bĊdzie peána. Wielu nie przeĪyáo: zarówno ratujący, jak i ratowani, czĊĞü z róĪnych wzglĊdów nie chciaáa o tym mówiü (sąsiedzi bardzo czĊsto uwaĪali, Īe
czynią to za Īydowskie záoto), czĊĞü straciáa kontakt, nie znaáa prawdziwych nazwisk swoich podopiecznych, o innych zapomnieli sami ocaleni pragnący odciąü
siĊ na zawsze od strasznej przeszáoĞci, pamiĊci o strachu i upokorzeniach.
Powstaáy w 1953 roku Instytut Yad Vashem zacząá od 1963 roku nadawaü
medale Sprawiedliwym. PoniewaĪ Polska w czasie wojny w 1967 roku zerwaáa
stosunki z Izraelem, Polakom zaczĊto nadawaü medale dopiero od 1978 roku.
Pierwszych polskich Sprawiedliwych zarejestrowaá Wáadysáaw Bartoszewski
w ksiąĪce Ten jest z ojczyzny mojej42. W 1993 roku ukazaáa siĊ obszerna ksiąĪka
Michaáa Grynberga z peánym ówczesnym wykazem Sprawiedliwych do roku
1989 i notami dotyczącymi ich czynów, które mówią o róĪnych sposobach
ukrywania ĩydów przez ich opiekunów, przypominają szerzenie antysemickich
nastrojów przez Niemców, zohydzanie ludnoĞci Īydowskiej („nicht Menschen”,
plakaty „ĩydzi zaraĪają tyfusem!”), nagradzanie szmalcowników i kary Ğmierci
dla tych, którzy ratowali43.
Drzewka w Yad Vashem otrzymali róĪni ludzie, znani i nieznani, wyksztaáceni i proĞci, np. Henryk WoliĔski odpowiedzialny w podziemnym paĔstwie za
pomoc dla ĩydów, aktorka Janina Bogucka, która pomogáa w ocaleniu Wáadysáawa Szpilmana, jezuita z Kalisza Adam Sztark (obecnie báogosáawiony), który
w PiĔsku w róĪnoraki sposób, nawet w przebraniu Īebraka, udzielaá pomocy
ĩydom.
To zaszczytne wyróĪnienie otrzymali takĪe pisarze: Jarosáaw Iwaszkiewicz,
Zofia Kossak Szczucka-Szatkowska, Jan DobraczyĔski, Maria Kann, Igor Newerly, Ryszard Matuszewski, Aleksander KamiĔski, Stanisáaw Vincenz, Jerzy
Zagórski, Ğpiewak Mieczysáaw Fogg, socjolog Jerzy Szacki, karykaturzysta Eryk
LipiĔski, a poza nimi ludzie z róĪnych warstw spoáecznych. Interesująca jest postawa Zofii Kossak, cenionej autorki powieĞci historycznych, która przed wojną
wypowiadaáa siĊ negatywnie o roli ĩydów w polskim spoáeczeĔstwie, porównywaáa ich do pasoĪytniczej jemioáy i domagaáa siĊ rozwiązania „kwestii Īydowskiej”. W czasie wojny pierwsza publicznie zaprotestowaáa w sierpniu 1942
roku w konspiracyjnej prasie przeciwko zagáadzie ĩydów: „W getcie warszawskim, za murem odcinającym od Ğwiata, kilkaset tysiĊcy skazaĔców czeka na
Ğmierü. Nie istnieje dla nich nadzieja ratunku, nie nadchodzi znikąd pomoc. Ulicami przebiegają oprawcy, strzelając do kaĪdego, kto siĊ oĞmieli wyjĞü z domu.
Na jezdni walają siĊ niepogrzebane trupy. Kto milczy w obliczu mordu – staje
siĊ wspólnikiem mordercy. Kto nie potĊpia – ten przyzwala. Zabieramy przeto
42
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gáos my, katolicy – Polacy”44. Ten temat konsekwentnie kontynuowaáa w konspiracyjnej prasie, potĊpiaáa cháopów, którzy mordowali miejscowych ĩydów.
JednoczeĞnie dziaáaáa: zaáoĪyáa katolicki Komitet Pomocy ĩydom „ĩegota” (nazwa zaczerpniĊta z „Dziadów” Mickiewicza), który uratowaá tysiące ĩydów, zaáatwiaá dla nich ucieczki z getta, mieszkania i faászywe dokumenty. Ówczesnym
sekretarzem Zofii Kossak byá máody Wáadysáaw Bartoszewski. Autorka KrzyĪowców zostaáa w 1943 roku aresztowana na ulicy, torturowana, a nastĊpnie
wywieziona do obozu Auschwitz-Birkenau. Po roku umierającą na tyfus wywieziono na Pawiak, gdzie Delegatura Rządu przekupiáa Niemców i w ten sposób
(podobnie jak Sendlerową) uratowaáa ją. W 1945 roku minister spraw wewnĊtrznych, Jakub Berman, postawiá ją przed wyborem: albo wyjedzie z kraju,
albo pójdzie do wiĊzienia za wspóápracĊ z AK. Wybraáa emigracjĊ. Do kraju
mogáa powróciü w 1957 roku, ale zapanowaáa wokóá niej cisza, nie wydawano
jej ksiąĪek, nie pisaáo siĊ o niej, a córka nie mogáa dostaü siĊ na studia.
Literaturoznawca Ryszard Matuszewski ukrywaá w maáym mieszkanku na
ĩoliborzu dwóch kolegów szkolnych, swego druĪynowego, Jana Kotta, póĨniejszego profesora literatury, z Īoną Lidią Steinhaus, córką sáynnego matematyka,
oraz jeszcze czworo ĩydów. Jerzy Kreczmar ukrywaá w swoim mieszkaniu,
w którym dorastaá jego siostrzeniec Zbigniew Zapasiewicz, Erwina Axera przybyáego w 1941 roku do stolicy ze Lwowa.
Po wydaniu Strachu, jakby trochĊ w odpowiedzi na fakty nagáoĞnione przez
Grossa, szuka siĊ wieĞci o dzielnych ludziach, którzy odwaĪyli siĊ w czasie
okupacji pomagaü ĩydom.
Po wojnie ludzie z „ĩegoty” byli marginalizowani, aresztowani, np. Bartoszewski spĊdziá w wiĊzieniach áącznie 7 lat. Irena Sendlerowa pozostawaáa
w Polsce nieznana, jej córka nie mogáa siĊ dostaü na studia. Odkryta w Polsce
zostaáa caákiem niedawno, do czego przypadkiem przyczyniáy siĊ amerykaĔskie
uczennice, które wygraáy konkurs na scenkĊ dramatyczną, w której wykorzystaáy materiaáy o Irenie Sendlerowej.
Irena Sendlerowa „Jola” kierowaáa dzieciĊcym referatem w „ĩegocie”. Mając jako urzĊdniczka referatu opieki spoáecznej pozwolenie na wejĞcie do getta
z pomocą medyczną, przynosiáa leki, ĪywnoĞü i pieniądze, a wywoziáa tramwajem lub wynosiáa Īydowskie dzieci z getta, oddając je pod pewną opiekĊ Polaków, m.in. do klasztorów. W ten sposób uratowaáa ponad 2500 dzieci, a dokumenty ich toĪsamoĞci przechowaáa zakopane w ogrodzie w szklanych sáoikach.
Otrzymaáa Medal juĪ w 1965 roku, ale dopiero 18 lat póĨniej mogáa zasadziü
drzewko w Yad Vashem. Powstaáa o niej ksiąĪka Anny Mieszkowskiej45.
Wspomina ją i klasztor w Turkowicach, i wybitny teoretyk literatury prof. Michaá GáowiĔski. SprawiedliwoĞü i wdziĊcznoĞü, Order Oráa Biaáego spotkaáy
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Sendlerową przy koĔcu dáugiego Īycia, kiedy schorowana mieszkaáa w Domu
Opieki Spoáecznej. W Izraelu ukazaá siĊ znaczek pocztowy z máodą Sendlerową
popularyzujący jej postaü (przedtem otrzymaáa honorowe obywatelstwo Izraela),
a nawet nazwano jej imieniem nową odmianĊ holenderskiego tulipana. JuĪ po jej
Ğmierci powstaá amerykaĔski film Dzieci Ireny Sendlerowej.
ZasáuĪoną sáawą cieszą siĊ Jan Karski i Wáadysáaw Bartoszewski. Karski
(Kozielewski) mieszkaá w áódzkiej kamienicy, w której wiĊkszoĞü lokatorów byáa ĩydami. Studiowaá we Lwowie prawo i dyplomacjĊ i tu zetknąá siĊ z antysemityzmem na wyĪszej uczelni. SkoĔczyá jako prymus SzkoáĊ PodchorąĪych,
a nastĊpnie podjąá pracĊ w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. WziĊty we
wrzeĞniu do niewoli niemieckiej ucieká z transportu i pracowaá w konspiracji jako kurier, w czym pomagaáa mu znajomoĞü jĊzyków obcych oraz fenomenalna
pamiĊü. W czasie jednej z misji zostaá schwytany przez Niemców i byá torturowany. Odbity z wiĊzienia przez Związek Walki Zbrojnej (póĨniejsze AK) najwaĪniejszą misjĊ odbyá w 1942 roku jako kurier Biura Propagandy i Informacji
AK oraz przedstawiciel czterech stronnictw: PPS, SL, SN i SD, a takĪe Bundu
i syjonistów. Miaá ze sobą czterdziestostronicowy raport oraz jako naoczny
Ğwiadek opowiadaá o eksterminacji dokonującej siĊ w getcie i w obozie zagáady,
gdzie byá dwukrotnie. Z getta moĪna byáo stosunkowo áatwo wyjĞü i do niego
wejĞü, ale ĩydzi nie zawsze mogli liczyü na wsparcie po aryjskiej stronie. WiĊkszoĞü zdradzaá wygląd, jĊzyk, paraliĪowaáa bariera strachu. Generaá Sikorski poleciá przedstawiü raport rządom Anglii i USA. Karski, rozmawiając z premierem
Edenem i prezydentem Franklinem Roosveltem, przedstawiaá konkretne propozycje, mające na celu zahamowanie Zagáady poprzez uczynienie tego czĊĞcią
planu aliantów i przedstawienie Niemcom ultimatum groĪącego bombardowaniem ich miast. Proponowano takĪe zarzucenie ulotkami uĞwiadamiającymi
zbrodniczoĞü dziaáania hitlerowców, zniszczenie torów do obozu w Auschwitz,
przekupywanie Niemców i przygotowanie faászywych paszportów, aby w ten
sposób uratowaü chociaĪ czĊĞü ĩydów. Jednak alianci sprawĊ Zagáady uznali za
drugorzĊdną w sytuacji walki z obydwoma wrogami, w Europie i Afryce oraz na
Pacyfiku. Karski przygotowaá osiemnastominutowy ustny raport, przy pomocy
którego informowaá polityków, dziennikarzy, naukowców, artystów, duchownych o eksterminacji ĩydów. Uczyniá z tego misjĊ swego Īycia. Do kraju wróciü
juĪ nie mógá, poniewaĪ propaganda niemiecka ogáosiáa, Īe jest on agentem bolszewickim opáacanym przez amerykaĔskich ĩydów, a propaganda radziecka
uznaáa go za antysemitĊ i prowokatora. Zostaá w Stanach do koĔca Īycia.
W 1944 roku opublikowaá ksiąĪkĊ Tajne paĔstwo. OpowieĞü o polskim podziemiu, która staáa siĊ bestsellerem (w Polsce zostaáa wydana dopiero w 1999 roku). Zostaá wykáadowcą historii Europy Wschodniej na uniwersytecie w Georgetown i w Pentagonie. Wystąpiá w filmie Claude’a Lanzmanna Shoah, ale reĪyser
wyciąá z oĞmiogodzinnego wywiadu czterdzieĞci minut, nie pozostaáo nic z tego,
co kurier mówiá o ratowaniu ĩydów, a dobór polskich Ğwiadków byá tendencyj-
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ny. Jan Karski otrzymaá tytuá „Sprawiedliwy wĞród narodów Ğwiata” oraz obywatelstwo izraelskie, Order Oráa Biaáego, nominacjĊ do Pokojowej Nagrody
Nobla oraz osiem doktoratów honoris causa.
Karski ufundowaá w 1992 roku nagrodĊ, którą chciaá uhonorowaü pamiĊü
swej Īony Poli NireĔskiej, tancerki i choreografki, która jako jedyna z ponad 70-osobowej rodziny Īydowskiej uratowaáa siĊ z Zagáady i byáa wrogo ustosunkowana do Polaków. Laureatami tej nagrody są m.in. Henryk Grynberg, Jerzy Ficowski, Hanna Krall, ks. Stanisáaw Musiaá i Adam Michnik.
Trzecim sáynnym kurierem, obok Karskiego i Jana Nowaka, byá kolejny
Sprawiedliwy, Jerzy Lerski „Jur”, który takĪe miaá przyjacióá ĩydów i jako emisariusz dotará do przedstawicieli rządu Wielkiej Brytanii, podobnie bezskutecznie.
Wáadysáaw Bartoszewski zawsze mieszkaá w Polsce (oprócz lat, które spĊdziá na placówce dyplomatycznej w Wiedniu). Bartoszewski to czynny Ğwiadek
historii; jako dwudziestolatek znalazá siĊ w OĞwiĊcimiu, który początkowo byá
obozem dla Polaków. Udaáo mu siĊ przeĪyü, wróciü do Warszawy i záoĪyü relacjĊ z OĞwiĊcimia. ĩydów znaá od dzieciĔstwa, poniewaĪ mieszkaá blisko synagogi na Táomackiem, bawiá siĊ z dzieümi Īydowskimi, rozumiaá jidysz, rodzice
przyjaĨnili siĊ z Īydowskimi rodzinami. W ksiąĪce Warto byü przyzwoitym autor
na podstawie autopsji potwierdza, Īe ĩydzi polscy w wiĊkszoĞci odrzucali asymilacjĊ, zachowując odrĊbnoĞü, a nawet izolacjonizm jako wartoĞü nadrzĊdną.
Byli tradycyjnie pokorni wobec kaĪdej wáadzy, wiĊc jeszcze w czasie zaborów
áatwo ulegali germanizacji i rusyfikacji, a w okresie II Rzeczypospolitej spora
grupa ĩydów wychowana w kulturze rosyjskiej nie identyfikowaáa siĊ z nowo
powstaáą Polską, wiĊc przed wojną partie prawicowe i centrum podkreĞlaáy obcoĞü ĩydów, natomiast Polska Partia Socjalistyczna, Stronnictwo Demokratyczne oraz Stronnictwo Ludowe i koáa intelektualistów odrzucaáy róĪnice narodowe
i wyznaniowe i potĊpiáy antysemickie wystąpienia w Przytyku i BrzeĞciu. W czasie okupacji zarządzenia represyjne i dyskryminacyjne wobec ĩydów száy w parze z bezprzykáadną w historii eksterminacją polskiej inteligencji (wywiezienie
polskich uczonych Uniwersytetu JagielloĔskiego do Sachsenhausen, rozstrzelanie we Lwowie polskich uczonych). CzĊĞü ĩydów sądziáa nawet, Īe izolacja
w gettach umoĪliwi im przetrwanie. Kolejnym krokiem byáa jednak eksterminacja ĩydów w Cheámnie, Treblince i Auschwitz. Masowa zagáada ĩydów byáa
zjawiskiem, do którego nikt psychicznie ani organizacyjnie nie byá przygotowany, byáa to „sytuacja infernalna”.
Bartoszewski jako sekretarz Zofii Kossak-Szczuckiej pracowaá w „ĩegocie”,
zajmując siĊ wyrabianiem faászywych metryk (przy pomocy ksiĊĪy) i kenkart
dla ĩydów oraz ich ukrywaniem. Udaáo mu siĊ w 1967 roku opublikowaü ksiąĪkĊ Ten jest z ojczyzny mojej o ocalonych i Sprawiedliwych, której juĪ sam tytuá
byá nieprawomyĞlny, poniewaĪ nawiązywaá do wiersza Sáonimskiego, bĊdącego
wówczas na indeksie. Odpowiedzią na nią oraz na chwyty propagandowe powodujące w 1967 i 1968 roku dezorientacjĊ spoáeczeĔstwa nienawykáego do takiej
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manipulacji byá apel ogáoszony w paryskiej „Kulturze”, podpisany miĊdzy innymi przez Jana Nowaka-JezioraĔskiego, Jana Karskiego, Jerzego Lerskiego,
Szymona Wiesenthala i Michaáa Borwicza46, przypominający biaáo-niebieską
i biaáo-czerwoną flagĊ nad walczącym gettem, odezwĊ Īydowskich bojowników
i trzech polskich emisariuszy,
którzy z rozkazu polskiego rządu w Londynie nieĞli przez granice i fronty relacje naocznych Ğwiadków i dokumenty zbrodni ludobójstwa oraz rozpaczliwe apele ginących, które
miaáy wstrząsnąü i obudziü sumienie obojĊtnego Ğwiata […] NienawiĞü jest bumerangiem bijącym w kaĪdego, który ją szerzy. MĞciwa nienawiĞü jest Ğlepa na to, co w innym
czáowieku czy zbiorowoĞci ludzkiej jest piĊkne, dobre i szlachetne. W orĊdziu przypomniano równieĪ udziaá ĩydów w insurekcji koĞciuszkowskiej, obu powstaniach i Legionach oraz przychylne stanowisko wobec ĩydów Mickiewicza, Kraszewskiego, Orzeszkowej, Prusa, Konopnickiej i ĩeromskiego47.

Odznaczony w Yad Vashem zostaá równieĪ Stefan KorboĔski, organizator
polskiego paĔstwa podziemnego, który juĪ w 1941 roku nawiązaá kontakt radiowy z Londynem. Jako przedstawiciel Stronnictwa Ludowego byá on kierownikiem Referatu Walki Cywilnej, braá udziaá w powstaniu warszawskim i jako
Delegat Rządu na Kraj zostaá aresztowany przez NKWD. Zwolniony z wiĊzienia
udzielaá siĊ w PSL, ale zagroĪony ponownym aresztowaniem ucieká z Polski do
Stanów Zjednoczonych, gdzie dziaáaá wĞród emigracji jako przewodniczący Polskiej Rady JednoĞci. Jest on autorem dzieá o polskim paĔstwie podziemnym,
które mogą byü uznawane za Ĩródáa historyczne: m.in. Polacy, ĩydzi i Holocaust. W ksiąĪce tej polemizuje z antypolonizmem ĩydów amerykaĔskich, którzy operują terminem „polskie obozy koncentracyjne” i oskarĪają Polaków
o wspóáudziaá w HolocauĞcie, gdyĪ nie zapobiegli mordowaniu. KorboĔski
przypomina, Īe Polska byáa jedynym krajem, w którym karano Ğmiercią za jakąkolwiek pomoc ĩydom, a mimo to sto tysiĊcy ĩydów uratowaáo siĊ w polskich
rodzinach i katolickich klasztorach. We wstĊpie do ksiąĪki pisze: „OskarĪenia
o rzekomym wspóáudziale Polaków w HolocauĞcie, gdyĪ nie zapobiegli mordowaniu ĩydów przez faszystów, są bezpodstawne, nieuczciwe i oszczercze. Polacy nie mogli powstrzymaü eksterminacji ĩydów”48. Przedstawiciele ĩydów,
Adolf Berman i Leon Feiner, przekazali tĊ informacjĊ na Zachód przez Jana
Karskiego, obciąĪając odpowiedzialnoĞcią aliantów. Autor wymienia konkretne
przypadki Ğmierci Polaków za ratowanie ĩydów lub udzielenie im jakiejkolwiek
pomocy, nawet w formie obrony sáownej. WĞród dwu i póá tysiąca takich ofiar
wymienia Polaka, który zginąá na Pawiaku za ukrywanie Emanuela Ringelbluma, kronikarza getta. Na KielecczyĨnie na przeáomie 1942 i 1943 roku zastrzelono lub spalono 200 cháopów, we Lwowie 1000 mieszkaĔców. SzantaĪyĞci
46
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i donosiciele byli karani Ğmiercią poprzedzoną wyrokiem sądowym podziemnego sądu, a informacje o tym byáy zamieszczane w konspiracyjnej prasie. Ocalony Adolf Berman juĪ w Tel Awiwie pisaá, Īe áatwiej siĊ widzi brudy i mĊty na
powierzchni rzeki aniĪeli jej czysty nurt. Twierdzenie, Īe Armia Krajowa nie
przyjmowaáa w swoje szeregi ĩydów jest równieĪ oszczerstwem, bo nawet
w Kwaterze Gáównej AK byáo kilku oficerów pochodzenia Īydowskiego: Marceli Handelsman, Leon Widerszal i Jerzy Makowiecki (niestety, zginĊli z rąk
polskich). ĩydowscy powstaĔcy otrzymali 60 karabinów od AK, a ĩOB przeszáa
pod rozkazy Grota-Roweckiego, komendanta gáównego AK. Akowcy takĪe
przygotowali wyjĞcia z kanaáów, którymi przyszli ostatni Īywi powstaĔcy, m.in.
Marek Edelman i „Antek” Cukierman, áącznik miĊdzy ĩOB-em i AK.
Wielu Polaków nie wie nic o „polskim Wallenbergu”, czyli Henryku Sáawiku, nieformalnym przedstawicielu Rządu Polskiego na WĊgrzech w czasie wojny, prezesie Komitetu Obywatelskiego do spraw Opieki nad UchodĨcami Polskimi, który uratowaá ponad 5000 Īydowskich uchodĨców. Wydawaá on polskim
ĩydom dokumenty potwierdzające ich polską narodowoĞü oraz rzymskokatolickie wyznanie. Byáy one bezcenne, zwáaszcza w 1944 roku, kiedy Niemcy wkroczyli na WĊgry i rozpoczĊli eksterminacjĊ ĩydów. Sáawik zorganizowaá dom dla
sierot po polskich oficerach, gdzie mieszkaáy gáównie dzieci Īydowskie. Sáawikowi pomagaá Jozsef Antall (ojciec wĊgierskiego premiera). Obaj zostali za tĊ
dziaáalnoĞü aresztowani. Sáawik torturowany zginąá w niemieckim obozie koncentracyjnym w Mauthausen. Jego dziaáalnoĞü zostaáa przedstawiona w trzech
ksiąĪkach i filmie49.
Od niedawna Polacy mogą doceniaü zasáugi rotmistrza Witolda Pileckiego,
który daá siĊ aresztowaü po to, aby poznaü warunki Īycia w obozie Auschwitz
i zaáoĪyü tam konspiracyjną siatkĊ wojskową, co mu siĊ udaáo. PrzeĪyá tam
straszliwe póátora roku pobytu i udaáo mu siĊ uciec. Opracowaá obszerny raport,
w którym przedstawiá nieludzkie warunki Īycia w obozie, który dane byáo przeĪyü tylko co piątemu wiĊĨniowi. Jak szacowaá, zginĊáo tam prawie sto tysiĊcy
Polaków, zwáaszcza tych, którzy przyznali siĊ do inteligenckiego zawodu. Jest to
równieĪ pierwsze w Ğwiecie Ğwiadectwo Holocaustu. Pilecki braá udziaá w powstaniu warszawskim, byá wiĊziony w niemieckich obozach jenieckich, nastĊpnie w 1945 roku przedostaá siĊ do Wáoch do II Korpusu Polskiego. Wkrótce generaá Anders wysáaá go do Polski w celach wywiadowczych. Aresztowany
w 1947 roku byá torturowany, oskarĪony o szpiegostwo i skazany na Ğmierü,
która nastąpiáa w 1948 roku. Jego raporty (opracowaá trzy wersje) byáy objĊte
Ğcisáą klauzulą tajnoĞci. Witold Pilecki zostaá zrehabilitowany w 1990 roku, raporty zostaáy opublikowane w 2000 roku.
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Dopiero niedawno Polska zaczyna szanowaü swoich Sprawiedliwych, np.
w àodzi zbudowano pomnik ku czci „ĩegoty”, a w Parku Ocalonych jest áaweczka Jana Karskiego.

W cieniu Zagáady. Osmaleni50
Wojna odchodzi w zamierzcháą przeszáoĞü, a ciągle przybywa nowych Ğwiadectw i nowych, peániejszych opracowaĔ. Do tych pierwszych naleĪą wspomnienia „dzieci Holocaustu”, które przetrwaáy getto, kryjówki u sąsiadów,
w wiejskich stodoáach, pod strzechą, miĊdzy podwójnymi Ğcianami, w piwnicach, leĞnych ziemiankach i „na aryjskich papierach”. PrzeĪywaáy one Holocaust takĪe po wojnie, drĊczyáy ich wspomnienia wáasne, rodziców, krewnych
i znajomych. Olbrzymia wiĊkszoĞü pisze o swoich traumatycznych przeĪyciach
dopiero teraz. Bardzo czĊsto ich przeszáoĞci nie znaáy wáasne dzieci i wnuki.
TuĪ po wojnie ocaleni chcieli zapomnieü swoją przeszáoĞü, spychali ją do
podĞwiadomoĞci tym bardziej, Īe trzeba byáo znaleĨü sobie nowe miejsce w Īyciu, czasem swoją toĪsamoĞü ukryü, przyjąü nowe nazwisko, wymyĞliü sobie
nową biografiĊ. Nie czekano zresztą na ich relacje takĪe w Izraelu, nazywano
ich pogardliwe „mydeákami”. Teraz, gdy zdają sobie sprawĊ, Īe są u kresu Īycia,
rodzi siĊ w nich potrzeba opowiedzenia o przeĪyciach wáasnych i cudzych, których byáo siĊ Ğwiadkiem. Wspomnienia te peánią czĊsto funkcjĊ terapeutyczną,
ale przede wszystkim stymulowane są imperatywem: „trzeba daü Ğwiadectwo”.
Irit Amiel po getcie w CzĊstochowie pisze:
JesteĞmy nieliczni i ostatni,
powoli odchodzimy i znikamy,
zabierając ze sobą na dno
nasze milczenie, nasz krzyk.

„Po nas zapadnie wielkie milczenie”, chociaĪ wáaĞnie izraelska wnuczka ma
„egzamin z Zagáady” sprowadzający siĊ zapewne do dat, do liczb, wiĊc trzeba
napisaü, jak byáo, wykorzystaü „strzĊpki pamiĊci”, bo „pozostaáa nam juĪ garstka dni / na porachunek z czáowiekiem i Bogiem”. Sprzyja temu dystans czasu
i Īyciowe doĞwiadczenie. Powstaáy i zapewne są jeszcze pisane autobiograficzne
opowieĞci, kaĪda inna, a jednak tak podobne: o strachu i próbach ucieczki, o losach rodzin, o dobrych i záych ludziach, o gettach, kryjówkach, cyjanku otrzymywanym od rodziców na wszelki wypadek, tlenieniu wáosów nawet dzieciom,
„aryjskich papierach” i szmalcownikach. Trzeba pisaü nie tylko o martyrologii
i heroizmie, ale takĪe o sáaboĞci, upadku, grzechach wáasnych i cudzych. Przed
tymi, którzy przeĪyli, stanĊáo nastĊpne wyzwanie historii, stalinizm. Agnieszka
Holland w filmie Europa, Europa na podstawie autentycznych przeĪyü Īydow50

I. Amiel, Osmaleni, Warszawa 1999.

114

Anna SZURCZAK

skiego cháopca przedstawiáa nieprawdopodobną – wydawaáoby siĊ – historiĊ, Īe
moĪna byáo zostaü pionierem i „dzieckiem radzieckiego puáku”, a wkrótce potem czáonkiem Hitlerjugend. W Czarnych sezonach Michaáa GáowiĔskiego zawarta jest subtelna analiza dzieciĊcej traumy, jaką przeĪywaá przyszáy naukowiec ocalony z getta przez IrenĊ Sendlerową, który znalazá siĊ w klasztorze
w Turkowicach i byá tam zobojĊtniaáym, otĊpiaáym, samotnym dzieckiem. Autor
wyznaje, Īe przebywanie w piwnicy tkwi w nim do dzisiaj. WĞród pozostaáych
pojawia siĊ zdziwienie, Īe wáaĞnie oni ocaleli, Īe Īyją dziĊki przypadkowi, dziĊki „cudowi”, czĊsto odczuwają wyrzuty sumienia wobec zmaráych, Īe wáaĞnie
oni przeĪyli. U Szewacha Weissa pojawiają siĊ dramatyczne pytania, gdzie wtedy byá Bóg, dlaczego Mesjasz nie zstąpiá z Karpat i nie ocaliá ĩydów, dlaczego
milczaá. Jest to kontynuacja Īydowskiej tradycji rozmowy z Bogiem51.
Zadziwiające, Īe wĞród tego pokolenia wychowującego siĊ w tak nieludzkich dla rozwoju emocjonalnego, psychicznego i edukacyjnego warunkach, bez
szkoáy, ksiąĪek, w wiĊkszoĞci bez rodziców, znalazáo siĊ tak wielu wybitnych
ludzi. WĞród nich są przecieĪ politycy: Bronisáaw Geremek, Daniel Rotfeld,
Szewach Weiss, naukowcy: Michaá GáowiĔski, Wilhelm Dichter, pisarze: Wiktor Woroszylski, Jarosáaw Abramow-Newerly, Henryk Grynberg, Jerzy KosiĔski, artyĞci: Roman PolaĔski, Ryszard Horowitz, Roma Ligocka, rzeĨbiarka Alina Szapocznikow, Piotr Skrzynecki, Joanna Olczak-Ronikerowa, dziennikarze:
Hanna Krall, Daniel Passent, Krzysztof Teodor Toeplitz, Alina Grabowska, Andrzej Woyciechowski, ksiądz Romuald Waszkinel-Weksler, wykáadowca na
KUL-u w Lublinie. Wiele z nich mieszka w Izraelu, wiĊkszoĞü pisze po polsku
(np. Ida Fink) lub równolegle po polsku i hebrajsku, np. Miriam Akavia, Halina
Birenbaum, Irit Amiel, Alona Frankel, Maria LewiĔska.
Są wĞród nich „ocaleni w Borysáawiu” Szewach Weiss i Wihelm Dichter.
Byáy ambasador Izraela w Polsce przetrwaá z rodziną w podwójnej Ğcianie, a nastĊpnie w piwnicy dziĊki polskim i ukraiĔskim sąsiadom. NastĊpnie z wáasnej
woli wyjechaá do Izraela. Wilhelm Dichter ukrywaá siĊ z matką w róĪnych kryjówkach, nawet w kapliczce i studni, a potem byá przybranym dzieckiem rządowego prominenta i przeĪywaá rozterki Ğwiatopoglądowe. Wyjechaá z Polski do
Stanów w 1968 roku52.
I wáaĞnie to pokolenie zostawia nam liczne Ğwiadectwa o swoim wojennym
dzieciĔstwie. Jedynie Hanna Krall, wczeĞniej juĪ pisząca, nie napisaáa autobiografii, chociaĪ wyznaáa juĪ dawno, Īe do jej uratowania przyczyniáo siĊ 45 osób.
Na razie pisze „baĞnie dokumentalne” o niezwykáych losach ĩydów w czasie
Zagáady na podstawie wiedzy uzyskanej metodą Ğledztwa reporterskiego, np.
o dwóch matkach – Ta z Hamburga. W Król kier jest znów na wylocie o niebywaáej, filmowej wrĊcz historii Īycia ĩydówki, która przeĪyáa wszelkie moĪliwe
51
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katastrofy, myĞląc o ukochanym mĊĪu w obozie, którego trzeba byáo ratowaü,
o Poli z Kocka, máodej polskiej matce trojga dzieci ratującej ĩydów, która miaáa
wybór miĊdzy wáasną Ğmiercią a wydaniem ojca. Spektakl (A)Pollonia wedáug
tego opowiadania (oraz fragmentów tragedii Ajschylosa i Eurypidesa) w reĪyserii Krzysztofa Warlikowskiego odnosi sukcesy na europejskich scenach. W tytule jest nawiązanie do Poli, Polski i Apollina. Krall jest powszechnie znana, nagradzana, táumaczona. Jej utwory cechują siĊ ogromną zwiĊzáoĞcią i dbaáoĞcią
o formĊ, bo tylko forma pozwala – jej zdaniem – pisaü o tych strasznych wydarzeniach.
Niejako w imieniu ocalonych ĩydów, którzy wyjechali z Polski po wojnie
z powodu antysemickich pogróĪek, Alona Frankel, autorka autobiografii Dziewczynka, powiedziaáa w czasie niedawnej wizyty w Polsce, Īe byá to „kosmiczny
dramat, z którego nikt z nas siĊ nie otrząsnąá. Bo los emigranta ĩyda, los czáowieka, który nie z wáasnej woli wyjeĪdĪa z kraju, przede wszystkim opuszcza
swój jĊzyk, jest straszny”. Rodzice siĊ nie zaaklimatyzowali w Izraelu, a dwunastoletnia dziewczynka teĪ byáa „chora z tĊsknoty”. W nowej ojczyĨnie byáa inna,
nie znaáa hebrajskiego, zmieniono jej imiĊ, izraelskie dzieci wyĞmiewaáy siĊ
z jej dobrych manier. Zadomowiáa siĊ tam, ale ciągle jest „rozdwojona”, jak
kaĪdy ĩyd, który musiaá stąd wyjechaü […] No i co wam, Polakom, z tego wyszáo, co by
siĊ takiego staáo, Īebym ja, Polka Īydowskiego pochodzenia, tu mieszkaáa, co byĞcie
stracili? Znam fantastycznych ludzi, którzy wyjechali. To jest grzech. Grzech cywilny,
nie religijny53.

Przykáadem tego, Īe dzieci dziedziczą czĊsto lĊki bliskich, są ksiąĪki urodzonych po wojnie pisarek Ewy Kuryluk Goldi i Frascati oraz Agaty TuszyĔskiej Rodzinna historia lĊku.
Opowiadania o swoich losach są dla dzieci Holocaustu zapisywaniem pamiĊci, formą terapii, próbą zmierzenia siĊ ze swoją traumą, okreĞlenia wáasnej
toĪsamoĞci i zrozumienia siebie.
Po lekturze podobnych tekstów, napisanych przecieĪ po polsku, nasuwa siĊ
pytanie: czy moĪna w Polsce w dalszym ciągu dzieliü ludzi na Polaków i ĩydów, czy moĪna uwaĪaü za ĩyda kogoĞ, kto siĊ uwaĪa za Polaka? Nie ma przecieĪ jedynej definicji ĩyda (czy to rasa, narodowoĞü, czy teĪ wiara i prawo rabiniczne?) Jacek BocheĔski sáusznie zauwaĪyá, Īe kto i dlaczego jest ĩydem, wiedzą tylko antysemici. Jest to kwestia bardzo delikatna i draĪliwa, zwáaszcza
w odniesieniu do ludzi znanych, twórców, jak Tuwim, Sáonimski, Hemar, LeĞmian, Brzechwa, Jerzy Pomianowski, Krzysztof Pomian, Kazimierz i Marian
Brandysowie, Wiktor Woroszylski, wspóápracownicy Jerzego Giedroycia
w „Kulturze” Zofia i Jerzy Hertzowie, ludzie teatru i filmu: Tadeusz Kantor,
Aleksander Bardini, Erwin Axer, Jerzy Jurandot i Stefania GrodzieĔska, Ğpiewak
53
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Jan Kiepura, reĪyserzy: Aleksander Ford, Andrzej Munk czy Janusz Morgenstern, malarz Jonasz Stern, filozof, matematyk, logik Alfred Tarski oraz inni byli
gáĊboko zanurzeni w nauce i kulturze polskiej i tĊ kulturĊ swoim dorobkiem
wzbogacali, czuli siĊ Polakami, np. maáo znana poetka àucja PinczewskaGliksman wyksztaácona na Uniwersytecie Warszawskim, w Chicago i Harvardzie, uczennica Romana Jakobsona, przymusowa emigrantka. Zesáana do áagru
na Uralu, z Andersem opuĞciáa Związek Radziecki i pracowaáa dla Delegatury
Rządu Polskiego w Jerozolimie i Teheranie przy wydawaniu polskiej prasy
i ksiąĪek. PóĨniej mieszkaáa w Stanach, ParyĪu i Tel Awiwie i czuáa siĊ tam jak
na Madagaskarze. UwaĪaáa siĊ za PolkĊ, pochodziáa z zamoĪnej zasymilowanej
rodziny spod Kalisza, studiowaáa polonistykĊ. Dopiero Holocaust wywoáaá u niej
poczucie wspólnoty, co widoczne jest w wierszu ĩydzi:
Tak bardzo siĊ dzisiaj wstydzĊ,
ĩe kiedyĞ byáam wam obca,
Ciemni, brodaci ĩydzi
I mali pejsaci cháopcy,
Blade ĩydówki z koszami,
Twarze nad ksiĊgą w bóĪnicach […]
Zabici w Treblinkach, Majdankach
I dymem wniebowziĊci,
Nigdzie niepochowani,
ĩyjący tylko w pamiĊci […]
DziĞ cierpiĊ, o bracia ĩydzi,
ĩe za póĨno
JesteĞcie mi bliscy.

W LiĞcie do przyjaciela pocieszenie znajduje w krajobrazach, wspomnieniach i literaturze:
Nie mów, Īe na tej ziemi byá OĞwiĊcim
ĩe dymy krematoriów na niebie zawisáy.
Nie mów o murach getta, o Ğmierci, o kaĨniach,
Nie mów o Treblince, Páaszowie, Majdanku.
Wspominaj chabry wĞród zboĪa, dzieciĔstwo – przyjaĨnie

Jednak na wieĞü o tym, co staáo siĊ w Jedwabnem, napisaáa w imieniu zamordowanych:
PrzecieĪ byliĞmy sąsiadami. […]
WiĊc skąd potem taka nienawiĞü,
CzemuĞcie nas okrutnie zabili?
MogliĞcie przecieĪ trochĊ poczekaü –
Niemcy by to za was zrobili54.

Są twórcy i zwykli ludzie, którzy z róĪnych powodów nie przyznawali siĊ do
Īydowskiego pochodzenia, np. Gustaw Herling-GrudziĔski i Krzysztof K. Ba54
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czyĔski, Stanisáaw Lem, Wáadysáaw KopaliĔski i pewnie wielu innych. Wielu
ma podwójną lub teĪ „rozmytą toĪsamoĞü”. IluĪ w czasie okupacji i póĨniej czyniáo dramatyczne wysiáki, Īeby nie byü ĩydem, po to, aby uratowaü Īycie, aby
nie byü napiĊtnowanym, aby zostaü w kraju. CzĊsto wáaĞnie to pragnienie prowadziáo do zmiany nazwisk i do komunizmu. Są teĪ tacy, którzy nie wiedzą
o swoim Īydowskim pochodzeniu, np. Jakub Weksler-Waszkinel dowiedziaá siĊ,
Īe jest ĩydem, gdy byá juĪ dorosáym czáowiekiem, katolickim ksiĊdzem.
To niezwykáe, Īe polskie dzieci spotykają siĊ z polską kulturą sáowa poprzez
wiersze Tuwima i Brzechwy, bezwiednie uczą siĊ ich wierszy na pamiĊü i potem
caáe Īycie dĨwiĊczy im w uszach Lokomotywa. Z kolei starsi ĩydzi w Izraelu
potrafią z pamiĊci recytowaü Kochanowskiego, Mickiewicza, Sáowackiego.
Po 1989 roku ĩydzi z Izraela zaczĊli przyjeĪdĪaü do Polski kierowani szacunkiem dla swoich zmaráych, nostalgią i ciekawoĞcią; szukają swoich korzeni,
odpoczywają w polskich kurortach, Busku i Ciechocinku. Odwiedzają Kazimierz w Krakowie, Kazimierz nad Wisáą, Lublin, àódĨ, Kalisz. Chasydzi jeĪdĪą
do miejsc, gdzie Īyli sáynni cadycy, do LeĪajska, Przysuchy, Góry Kalwarii. Od
1991 roku, z inicjatywy polskich i izraelskich parlamentarzystów, máodzi Izraelczycy przyjeĪdĪają w zorganizowanych grupach, aby uczestniczyü w Marszu
ĩywych w Auschwitz; jest to waĪna, obowiązkowa, chociaĪ dyskusyjna, czĊĞü
edukacji siedemnastolatków. Bardzo czĊsto przeĪywają szok emocjonalny i póĨniej Polska kojarzy siĊ im tylko z martyrologią. Obecnie ministerstwa oĞwiaty
obu krajów starają siĊ rozszerzyü program o spotkania z polską máodzieĪą i wizyty w innych miastach Polski, w których mieszkali ĩydzi. Mimo to Halina Birenbaum, która czasem towarzyszy tym wycieczkom, zauwaĪa, Īe efekt tych
bardzo krótkich wypraw zaleĪy w wielkim stopniu od wiedzy, umiejĊtnoĞci i nastawienia izraelskich przewodników i zachowania ochroniarzy. Niedobrze byáoby, gdyby máodzieĪ zapoznawaáa siĊ tylko z historią i statystyką55.
Warto wspomnieü o sáynnych ludziach pochodzenia Īydowskiego, których
korzenie wywodzą siĊ z Polski, np. francuski kardynaá Jean-Marie Lustiger
(Aron z rodziny bĊdziĔskich ĩydów Lustigerów; rozmawiaá z Szewachem Weissem po polsku), amerykaĔski reĪyser Billy Wilder z Suchej Beskidzkiej (Póá
Īartem, póá serio, Garsoniera) oraz producenci sáynnej amerykaĔskiej wytwórni
filmowej Metro Goldwyn Mayer, Ğwiatowej sáawy architekt Dawid Lebeskind,
amerykaĔski polityk Ryszard Pipes. Ten ostatni, syn legionisty i zaáoĪyciela fabryk czekolady „Olza” i „Wawel w Cieszynie, w 1939 roku wyjechaá z rodziną
do Stanów Zjednoczonych. Studiowaá w Harvardzie i staá siĊ wykáadowcą na
tym prestiĪowym uniwersytecie, napisaá kilkadziesiąt ksiąĪek, gáównie z zakresu
sowietologii, ostatnio wydaá pamiĊtnik ĩyáem. Wspomnienia niezaleĪnego. Byá
dyrektorem znanego oĞrodka studiów nad Związkiem Radzieckim oraz doradcą
Ronalda Reagana.
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Niestety, antysemityzm i antypolonizm wystĊpują jeszcze doĞü czĊsto, dlatego tak waĪne jest przeáamywanie stereotypów po obu stronach, wzajemne poznawanie siĊ i dostrzeĪenie zjawiska przenikania siĊ obu kultur. Potrzebna jest
rzetelna wiedza, a przynajmniej orientacja w problematyce, co pozwoli na formuáowanie argumentów eliminujących postawy rasistowskie, ksenofobiczne czy
bezpodstawne oskarĪenia.

Polscy ĩydzi w Izraelu
Trzy lata po Zagáadzie powstaáo paĔstwo Izrael. Warto pamiĊtaü, Īe do jego
powstania przyczyniáa siĊ w pewnym stopniu Polska. Ksawery PruszyĔski, który
w 1947 roku peániá funkcjĊ przewodniczącego podkomisji ONZ, wygáosiá na forum tej organizacji páomienne przemówienie, w którym uzasadniá wniosek o utworzenie paĔstwa Izrael. Mówiá:
Przybyli oni do Palestyny bądĨ jako ludzie przeĞladowani, bądĨ nie przeĞladowani, przybyli pomimo to, Īe Londyn czy ParyĪ, czy Nowy Jork, czy inne kraje za oceanem oferowaáy im lepsze, materialnie lepsze moĪliwoĞci. Przybyli do biednego, odlegáego, zaniedbanego kraju po to, Īeby ciĊĪko pracowaü […] udali siĊ na piaszczystą pustyniĊ i przemienili ją w kwitnący sad; przybyli do ziemi, która byáa bagnami zaraĪonymi malarią,
i zmienili ją w uprawne pola […] przybyli tam, gdzie byáy najgorsze ziemie […] My, naród polski, mamy szczególne powody do popierania paĔstwa Izrael. Zbyt dáugo walczyliĞmy o nasze paĔstwo, Īeby nie zrozumieü takiej walki prowadzonej przez innych. Wiemy, niestety, lepiej niĪ wiele innych narodów, co to znaczy dla narodu mieü wáasne paĔstwo [...] Nasz naród zna komory gazowe, tak jak znaá je naród Īydowski, nasz naród nie
56
zapomniaá, tak jak niektóre inne, smutnej lekcji tej wojny” .

WĞród izraelskich pionierów byáo wielu ĩydów aszkenazyjskich, urodzonych w Polsce: Ben Gurion, Menachem Begin, Icchak Szamir, Szymon Peres,
obecny prezydent. W pierwszym izraelskim rządzie na 13 ministrów siedmiu
miaáo polskie korzenie, a w pierwszym parlamencie wĞród 120 posáów 61 byáo
z Polski, tak Īe w Knesecie początkowo rozmawiano po polsku. Polskie korzenie mają liczni politycy, uczeni, pisarze i rabini. Naczelny Rabin Izraela, Meir
Lau, urodziá siĊ w Piotrkowie Trybunalskim. Dopiero w ostatnim czasie zaczynają odgrywaü wiĊkszą rolĊ ĩydzi sefardyjscy i przybysze z Rosji. JĊzyk polski
miaá nawet szansĊ staü siĊ czwartym jĊzykiem urzĊdowym w Izraelu, po hebrajskim, arabskim i angielskim. Teraz tym czwartym staá siĊ jĊzyk rosyjski, poniewaĪ do Izraela przyjechaáo okoáo póátora milionów ĩydów, gáównie inteligenci.
Amos Oz, najsáynniejszy wspóáczesny izraelski pisarz, oraz byáy ambasador
Izraela w Polsce, Szewach Weiss, sądzą, Īe polscy ĩydzi przynieĞli ze sobą do
Izraela czĊĞü polskiego dziedzictwa kulturowego i polskiej mentalnoĞci: roman56
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tyczne umiáowanie wolnoĞci i gotowoĞü do walki o niepodlegáoĞü. Z kolei uwaĪa siĊ, Īe Polacy zapoĪyczyli od ĩydów ironiĊ, sceptycyzm, specyficzne poczucie humoru.
Zarówno w Izraelu, jak i w innych krajach, ĩydzi mają czĊsto podwójną,
a nawet potrójną toĪsamoĞü: Īydowsko-polską, Īydowsko-niemiecką, Īydowsko-amerykaĔską czy Īydowsko-rosyjską; niektórzy siĊ jednak dystansują do
swych dawnych ojczyzn i uwaĪają siebie za Izraelczyków.
Marian Hemar w ĝwistkach z podroĪy, napisanej w 1964 roku relacji z objazdu Izraela z wystĊpami artystycznymi, dostrzegá w Izraelu
„jakiĞ szczególny magnetyzm, który pulsuje w ludziach i udziela siĊ przybyszom […],
przemieniają pustynie w ogrody pomaraĔcz, siebie samych przemieniają w nowy, najnowszy na Ğwiecie i zarazem najstarszy naród, zespolony jĊzykiem, którego poáowa ludnoĞci musiaáa siĊ uczyü na staroĞü, zespolony literaturą, której jeszcze nie mają, sztuką,
którą dopiero robią, patriotyzmem, który oni pierwsi wymyĞlili – ile tysiĊcy lat temu? –
patriotyzmem rozĪarzonym do biaáoĞci i báĊkitu, pod straszliwym ciĞnieniem nienawiĞci
i wrogoĞci, jaka ich otacza ze wszystkich stron […] Polscy ĩydzi w Izraelu nie są emigrantami. Są obywatelami wáasnego nowego kraju, są w nim wolni i dumni”.

A jednak sáuchali jego polskich wierszy i piosenek, przemieniając siĊ nagle
w tĊskniących za Polską emigrantów. W tym czasie i duĪo póĨniej w Izraelu
funkcjonowaáa doskonale zaopatrzona ksiĊgarnia polska Edmunda Neusteina,
w której – jak stwierdza Hemar – mógá znaleĨü wszystko najbardziej wyrafinowany czytelnik57.
Dla wielu polskich ĩydów wyjazd do Izraela byá szokiem, zwáaszcza dla ludzi starszych. Nie znali jĊzyka hebrajskiego i nie wszyscy potrafili siĊ nauczyü
nowego alfabetu i czytania od prawej do lewej strony, nie przyzwyczaili siĊ do
nowego kalendarza i braku znaków + i –. ZnaleĨli siĊ w obcym klimacie, obcej
przestrzeni, wĞród ludzi z ponad stu paĔstw mających odmienną mentalnoĞü.
Ocaleni z Zagáady z wytatuowanymi numerami obozowymi na przedramieniu,
ocaleni z wagonów, z ziemianek, strychów, szaf, stodóá i Sybiru musieli sobie
radziü z traumatycznymi przeĪyciami i poczuciem niĪszoĞci wobec dzielnych,
silnych miejscowych „sabrów”. Dlatego nie mówili o swej przeszáoĞci nawet
wáasnym dzieciom, a one nie chciaáy lub teĪ nie miaáy odwagi o nią pytaü. Przez
dáugi czas Holocaust byá pojĊciem tabu. Pisarka i táumaczka Miriam Akavia,
przewodnicząca Towarzystwa PrzyjaĨni Izrael – Polska, przez trzydzieĞci lat
milczaáa, wypieraáa wspomnienia z pamiĊci, nie rozmawiaáa o swoich przeĪyciach z wáasnymi dzieümi, aby ich taką wiedzą nie obciąĪaü. A przecieĪ byáa
mieszkanką getta krakowskiego, wiĊĨniarką obozów w Páaszowie, Auschwitz,
Bergen-Belsen. Po wojnie studiowaáa literaturĊ i historiĊ na Uniwersytecie w Tel
Awiwie, peániáa funkcjĊ attaché kulturalnego w Budapeszcie i Sztokholmie.
W Izraelu diaspora – z jej jĊzykiem, obyczajami i kuchnią – miaáa zostaü zapomniana. Rodzice i dziadkowie chcieli zapewniü dzieciom normalnoĞü. Dziad57
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kowie tracili czĊsto kontakt z wnukami, bo mówili tylko po polsku i w jidysz,
a wnukowie po hebrajsku i angielsku58.
Zmiany w podejĞciu do Zagáady nastąpiáy po roku 1961, a wiĊc po procesie
Eichmanna, kiedy zaczĊto w Izraelu przechodziü przyspieszony kurs historii Holocaustu i rozumieü, Īe zbrodnia byáa szczegóáowo zaplanowana, a machina
Ğmierci dziaáaáa bardzo sprawnie.
Wiedza o Izraelu byáa w PRL-u bardzo uboga, nie utrzymywano przecieĪ
z nim stosunków dyplomatycznych. Dopiero po 1989 roku zaczĊto pielgrzymowaü do Ziemi ĝwiĊtej, odwiedzaü Izrael i pisaü o nim. Dla wiĊkszoĞci turystów
Izrael jest przede wszystkich Ziemią ĝwiĊtą. Tymczasem jest to kraj niezwykáy,
trudny do zrozumienia, mozaika narodowoĞci, jĊzyków, religii, kultur i obyczajów. ĩyją tu w jerozolimskiej dzielnicy Īydzi ortodoksyjni, którzy kontynuują
model Īycia diaspory, nie páacą podatków, nie sáuĪą w wojsku, mają liczne
przywileje i wpáyw na kaĪdy rząd, nie pracują, tylko siĊ modlą. Są fanatyczni,
zacietrzewieni, chcą narzuciü wszystkim religijny model Īycia, wprowadziü
w nowoczesnym paĔstwie prawa Ğredniowiecznego getta. Obowiązuje wszystkich jĊzyk Biblii przystosowany przez Eliezera ben JehudĊ do Ğwieckich celów.
Przez caáe lata Holocaust byá pojĊciem tabu. Trzeba byáo zapomnieü, aby Īyü,
dlatego zmieniano nawet imiona i nazwiska. Nowy, walczący kraj nie chciaá
„ofiar”, ludzi, którzy ginĊli bez sprzeciwu. Nie wolno byáo wzruszaü siĊ, páakaü.
Obowiązywaá model „sabry”, urodzonego juĪ tutaj, zdrowego, silnego Izraelczyka, umiejącego pracowaü w kibucu dla wspólnego dobra i w razie potrzeby
z bronią w rĊku broniü kraju. Izrael jest krajem pionierów i przybyszów – syjonistów, wygnaĔców i uciekinierów. ĩyje siĊ tu w staáym napiĊciu, ze ĞwiadomoĞcią, Īe w kaĪdej chwili moĪe nastąpiü kolejna intifada. Dopiero teraz Holocaust
uwaĪa siĊ za gáówne doĞwiadczenie judaizmu, budujące toĪsamoĞü ĩydów na
caáym Ğwiecie. Odgrzebuje siĊ korzenie polskie, litewskie, rumuĔskie oraz indywidualne przeĪycia, juĪ nie Īyje siĊ wyáącznie myĞlą o paĔstwie, o którego
istnienie trzeba nieustannie walczyü, nie wysyáa siĊ dzieci do kibucu.
ĩydzi polscy po przybyciu do Izraela upamiĊtniali swoje miasteczka i miasta
w ksiĊgach pamiĊci pisanych w jĊzyku jidysz, hebrajskim i angielskim, opisywali ich dzieje, wygląd, topografiĊ oraz wojenne losy ĩydów. Powstaáo ich 700,
czĊĞü z nich (80) zostaáa przetáumaczona na jĊzyk polski i wydana59.
Bardzo waĪnym wydarzeniem dla Izraela byáa wizyta w Jerozolimie Jana
Pawáa II w 2000 roku i jego modlitwa pod ĝcianą Páaczu za „starszych braci
w wierze”.
Niezwykáym fenomenem jest polskojĊzyczna literatura w Izraelu. ĩyje tu
okoáo stu piszących po polsku pisarzy, miĊdzy innymi Miriam Akavia, Ida Fink,
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Irit Amiel. To juĪ ostatni, wnuki nie rozumieją polskiego ani jidysz, oba te jĊzyki spotyka ten sam los.
Maria LewiĔska w imieniu tej grupy pisarzy napisaáa:
OpuszczaliĞmy PolskĊ, pozostawiając za sobą ukochane miejsca, znajomy szum liĞci jesienią, wysiedziaáe kąty, wyuczone zawody nieprzydatne w innych krajach, opuszczaliĞmy znajomych, przyjacióá, caáą prawie tysiącletnią egzystencjĊ w tym kraju, a zabraliĞmy ze sobą piĊü dolarów w kieszeni i jĊzyk polski. PiĊü dolarów rozeszáo siĊ w pierwsze piĊü minut pobytu w Izraelu, a jĊzyk polski okazaá siĊ inwestycją trwaáą. RóĪne byáy
motywy pisania po polsku w Izraelu w sytuacji poĞpiesznej asymilacji. Byáo to szukanie
w swoim, a jednak obcym kraju, wspólnoty wĞród tych, którzy mieli podobne tradycje,
przeĪycia, doĞwiadczenia, kulturĊ. Byáa to takĪe nostalgia za starym krajem i wáasną
máodoĞcią, byáa to wreszcie potrzeba opisania swoich traumatycznych przeĪyü, o których
w Izraelu siĊ nie mówiáo60.

Miriam Akavia zaczĊáa pisaü po polsku po trzydziestu latach milczenia. Na
Festiwalu w Krakowie wyznaáa, Īe ma dwie ojczyzny, dwa jĊzyki, dwa Īycia,
a urodziáa siĊ trzy razy. Wielkim krakowskim patriotą byá Natan Gross, który
w Krakowie na Ğcianie rodzinnego domu ma wmurowaną tablicĊ z napisem:
„Natan Gross – czáowiek o dwóch ojczyznach”. Pisarz i reĪyser mieszkaá i studiowaá w Krakowie, tu w 1950 roku nakrĊciá kilka filmów w jidysz, m.in. My,
którzy przeĪyliĞmy. Na tablicy są wyryte fragmenty wiersza Krakowska jesieĔ:
Gdzie ten Kraków? Gdzie Wisáa?
Co siĊ staáo z nami?
Gdzie Rzym, gdzie Krym, a gdzie Polska?
Ten nasz Kraków ciągnie siĊ kilometrami
Od Páaszowa po Ural do Swierdáowska.
Od OĞwiĊcimia po Sybir wlecze siĊ za nami,
Po ParyĪ, Londyn, New York […]
A my go ciągle jeszcze, po tylu, tylu latach,
Zbieramy i wspominamy61.

Jeden z tych twórców, Jerzy Herman, napisaá Īartobliwie: „W Izraelu jeszcze Polska nie zginĊáa, póki my piszemy”62. W Tel Awiwie w jĊzyku polskim
ukazuje siĊ czasopismo „Nowiny Kurier” oraz rocznik literacki „Kontury”.

Kwestia Īydowska w III Rzeczpospolitej
MoĪna Ğmiaáo stwierdziü, Īe proces odkopywania pamiĊci o naszych dawnych obywatelach jest ogromny63. ĝwiadczą o tym waĪne wydarzenia: uroczystoĞci w Jedwabnem, kontakty na szczeblu paĔstwowym, wizyty prezydentów
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obu paĔstw, nadanie najwyĪszych odznaczeĔ Markowi Edelmanowi (takĪe za
udziaá w solidarnoĞciowej opozycji i pracĊ doskonaáego kardiologa) i Irenie
Sendlerowej, budowa Muzeum ĩydów Polskich, przypominanie lokalnej kultury
Īydowskiej w bardzo wielu miejscowoĞciach, powstanie pomników i tablic pamiątkowych, wydanie bardzo wielu ksiąĪek, publiczne podejmowanie wielu
trudnych tematów, powstanie hebraistyki na wielu uczelniach, przyjmowanie
máodzieĪy Īydowskiej w Polsce (Marsze ĩywych), organizowanie przez Ministerstwo OĞwiaty i Wychowania konkursów wiedzy o HolocauĞcie, wzbogacenie
wzajemnych kontaktów i wymiany kulturalnej. Jan Karski staje siĊ bohaterem
Ğwiatowym i – co paradoksalne – poprzez jego akcjĊ ratowania ĩydów i wspóáczesne ksiąĪki i filmy o nim Ğwiat dowiaduje siĊ o istnieniu polskiego zbrojnego
podziemia dziaáającego przeciw hitlerowcom. Marek Edelman jest powszechnie
znany i szanowany jako ostatni przywódca powstania w getcie, wybitny kardiochirurg, mąĪ Alicji Margolis „lekarki bez granic”, czyli Ali z Elementarza Mariana Falskiego, czáowiek wspomagający polską solidarnoĞciową opozycjĊ
i straĪnik Īydowskich grobów w Polsce, „polski ĩyd i Īydowski Polak, bohater
dwóch narodów”64.
CzĊsto wystĊpują sprzeczne opinie dotyczące postaw Polaków i pewnych
faktów, np. gorący spór o karuzelĊ obok getta, stosunek AK oraz Andersa do
przyjmowania ĩydów w szeregi Wojska Polskiego, pogrom kielecki (spontaniczny czy inspirowany przez UB?), Jedwabne, skala uczestnictwa ĩydów
w UB. Podobnie spieramy siĊ o sprawy polskie, o powstanie warszawskie,
Ğmierü generaáa Wáadysáawa Sikorskiego i ocenĊ dziaáalnoĞci Ryszarda KukliĔskiego, i wreszcie o lustracjĊ. Zdania Ğwiadków oraz naukowców znających Ĩródáa są teĪ podzielone.
Polska jest podzielona wobec „kwestii Īydowskiej”, chociaĪ obecnie ĩydów
Īyje u nas mniej niĪ Tatarów, jednak antysemityzm ukryty, rzadziej jawny, jest
trwale obecny w niektórych Ğrodowiskach, np. w krĊgu sáuchaczy Radia Maryja.
Historia ĩydów na ziemiach polskich liczy sobie prawie tyle lat co nasze
paĔstwo. Dzieje tej koegzystencji zostaáy przerwane przez Holocaust i zakoĔczone przez lata powojenne. Jest to juĪ Ğwiat utracony. Pozostaáa pamiĊü i ona
siĊ ciągle wzbogaca. PozostaáoĞci Īydowskiej kultury materialnej są skromne,
jednak piĞmiennictwo historyczne, dokumentalne, literackie oraz inne Ğlady duchowej kultury Īydowskiej, jak: muzyka, malarstwo, taniec, są doprawdy bogate. Ten Ğwiat zostaá przedstawiony w nauce, literaturze, filmie fabularnym i dokumentalnym, ciągle odĪywa w publicystyce.
Stosunek do „kwestii Īydowskiej” ma szersze znaczenie. Poznawanie zaginionego Ğwiata moĪe byü wstĊpem do budzenia empatii i uĞwiadomienia, Īe to
niewiedza, biernoĞü intelektualna budzi ksenofobiĊ, rasizm, antysemityzm i antypolonizm. PostĊpująca globalizacja wymaga aprobaty dla multikulturowoĞci,
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mobilizuje do poznawania i tolerancji Innego, czynnej, Ğwiadomej postawy wobec zjawisk zachodzących w Ğwiecie.

Summary
The Jewish Question after 1989 in Perception of Social
The author outlined the fate of the modern history of Polish-Jewish remains
under the influence of the tragedy of the Holocaust. The article pointed out the
plane and the possibility of reconciliation and cooperation between the two nations. The author stressed the importance of tolerance and multicultural education in the context of globalization and the unification of the world at various levels.

