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NIEMIECKO-ŻYDOWSKICH

Wizerunek Żydów polskich okresu 1918-1939 jako obiektu zainteresowań i re
fleksji niemieckojęzycznych autorów pochodzenia żydowskiego, który zamie
rzam przedstawić w tym tekście, stanowi oczywiście tylko wycinek zagadnienia 
dotyczącego tego, jak patrzyła na Żydów polskich czy też wschodnioeuropejskich 
w ogóle (Ostjuden) literatura i publicystyka niemieckojęzyczna. Najogólniej mó
wiąc, mamy w literaturze niemieckojęzycznej międzywojnia teksty ukazujące Ży
dów polskich na terenie Niemiec w opozycji do Żydów niemieckich, zasymilo
wanych, odróżniających się tylko wyznaniem od większości niemieckiej, i teksty, 
w których dochodzi do „spotkania” w sensie antropologicznym, zderzenia ze sobą 
na terenach należących do Polski, gdzie grupa ta decyduje o „image” mniejszości 
żydowskiej, zachodnioeuropejskiego stanu świadomości autorów piszących po 
niemiecku i pobożnej, stanowiącej zamkniętą choć zróżnicowaną wewnętrznie 
wspólnotę, grupy Żydów polskich. Spróbuję zarysować w tym krótkim szkicu na 
kilku przykładach problematykę związaną z tą drugą grupą tekstów. Należy jed
nak zaznaczyć od razu, że w tych narracjach spojrzenie na Żydów polskich jest 
zdecydowanie życzliwsze od tego, które charakteryzuje większość tekstów przed
stawiających Żydów polskich na terenie Niemiec. Tam opisywani przybysze, 
różniący się od swoich zachodnich pobratymców strojem, uczesaniem, językiem 
i sposobem zachowania, wywoływali strach przed powrotem do getta, które Ży
dzi niemieccy uważali za rzeczywistość dawno przezwyciężoną, do stanu sprzed 
osiągnięcia równouprawnienia, obawę przed utożsamieniem ich przez Niemców 
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z ową tak obcą im kulturowo grupą, pogłębianiem i tak już istniejącego w Repu
blice Weimarskiej antysemityzmu1. 

1 Wyczerpująca charakterystyka tej literatury: S.E. Aschheim, Brothers and Strangers. The 
East European Jews in German and German Jewish Consciousness, 1800-1923, Madison-London 
1982.

2 A. Döblin, Podróż po Polsce, tłum. A. Wołkowicz, Kraków 2000. Przytoczone w artykule 
cytaty pochodzą z tego wydania; po cytacie w nawiasie podaję nr strony, z której zaczerpnięty jest 
cytat.

3 Por. C. Son i no, Eine andere Rationalität. Döblins Begegnung mit den Ostjuden, [w:] Inter
nationales Alfred-Döblin-Kolloquium Bergamo 1999, hrsg. T. Hahn, Bern-New-York, 2002, s. 141 - 
-156, tu s. 143, Jahrbuch für Internationale Germanistik, t. 51; A. Wołkowicz, Nota tłumaczki, [w:] 
A. Döblin, Podróż po Polsce, s. 305-310, tu s. 305.

Jeżeli chodzi o pozytywny, czasem wręcz wyidealizowany obraz Żyda wschod
nioeuropejskiego, a w szczególności polskiego, należy przypomnieć, że tendencja do 
tworzenia takiego obrazu miała swój początek wcześniej - z jednej strony w opo
wiadaniach chasydzkich Martina Bubera, który sam pochodził z obszarów zamiesz
kanych przez Żydów wschodnioeuropejskich, z drugiej zaś szczególnie w tekstach 
z okresu pierwszej wojny światowej, kiedy liczni żołnierze niemieccy, wśród nich 
także pochodzenia żydowskiego, spotykali się na terenach okupowanych z Żyda
mi wschodnioeuropejskimi. I nawet jeśli ci ostatni nie mówili po niemiecku, dzięki 
podobieństwu jidysz i języka niemieckiego dochodziło do zbliżenia tych dwu grup 
kulturowych, którego rezultatem były takie entuzjastyczne opisy Żydostwa wschod
nioeuropejskiego, jak esej Das ostjiidische Antlitz (Oblicze Żyda wschodnioeuropej
skiego, 1919) Arnolda Zweiga czy też wspomnienia Sammyego Gronemanna Haw- 
doloch und Zapfenstreich (Hawdoloch i capstrzyk, 1924). 

Najbardziej chyba znanym przykładem podjęcia tematyki Żydów polskich 
w literaturze niemieckojęzycznej XX w. jest przetłumaczona na język polski i wydana 
w Polsce w 2000 r. Podróż po Polsce2 (Reise in Polen, 1925) Alfreda Dóblina. Urodzony 
w 1878 r. w rodzinie żydowskiej w Szczecinie, Dóblin związany był przez pocho
dzenie ojca, Żyda poznańskiego, a także urodzonej w Szamotułach matki z Polską3. 
Jednak jego rodzina była już w pełni zasymilowana, chodziła co najwyżej raz czy dwa 
razy w roku do synagogi. Opuszczony przez ojca, przyszły pisarz pozbawiony był 
jakiejkolwiek orientacji religijnej. W 1912 r. oficjalnie wystąpił z berlińskiej gminy 
żydowskiej. Po pogromie w 1923 r. w ubogiej dzielnicy berlińskiej Scheunenviertel 
(dosł. Dzielnica Stodół), gdzie osiedlali się Żydzi przybywający do metropolii nie
mieckiej z Europy Wschodniej, wielu pisarzy pochodzenia żydowskiego zaintereso
wało się ich życiem. Syjoniści zapraszali ich na odczyty związane z problematyką ży
dostwa narodowego i namawiali, m.in. także Alfreda Dóblina, żeby podjął podróż do 
Palestyny. Pisarz jednak odmówił, nie Czując takiej wewnętrznej potrzeby, natomiast 
przeciwstawił Bliskiemu Wschodowi Polskę jako kraj, w którym Żydzi żyli w tym 
czasie jako kilkumilionowa wspólnota religijna i narodowa:
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Być może są Żydzi w Polsce. W takim razie powinna zostać zorganizowana ekspe

dycja jakiegoś towarzystwa geograficznego, by poczynić stwierdzenia na ten temat4.

4 A. Döblin, Zion und Europa, [w:] tenże, Kleine Schriften I, Olten-Freiburg 1985, s. 316, 
tłum. cyt. M.K.

5 A. Dóblin, Schicksalsreise. Bericht und Bekenntnis, Leipzig 1980, s. 211, tłum. cyt. M.K. 
Podaję za: K. Sauerlandem, „Das ostjüdische Antlitz“ in den Augen von Gustav Landauer, Arnold 
Zweig, Alfred Döblin und Joseph Roth, „Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen“ 1996, s. 107- 
-132, tu s. 129.

6 Por. J. Roth, Werke, l. 2: Das journalistische Werk 1924-1928, hrsg. K. Westermann, Köln 
1990, s. 535.

7 Tamże.
8 A. Döblin, Podróż po Polsce, s. 5; oraz Nota tłumaczki, [w:] A. Wołkowicz, dz. cyt., s. 307.

W odpowiedzi na nalegania syjonistów Alfred Dóblin wyznawał:

Ta inspiracja podziałała na mnie w inny sposób. Nie zgodziłem się wprawdzie po
jechać do Palestyny, ale uznałem, że powinienem się raz zorientować co do Żydów. 
Uznałem, że nie znam Żydów. Moich znajomych, którzy sami siebie nazywali Żydami, 
nie mogłem tak nazwać. Nie byli nimi według wiary, nie byli nimi według języka, być 
może byli reliktami zaginionego ludu, które od dawna wtopiły się w nowe otoczenie. 
Pytałem zatem siebie i pytałem innych: Gdzie są Żydzi? Odpowiedziano mi: W Polsce. 
Zatem pojechałem do Polski5.

Nie bez racji więc piszę Józef Roth w swojej recenzji dla „Frankfurter Zeitung” 
z 31 stycznia 1926 r.6, że pisarz powinien zatytułować swoje dzieło „Podróż do Ży
dów”. Jednak również tytuł Podróż po Polsce jest jak najbardziej uzasadniony, bo 
nawet jeśli pisarza głównie w każdym z miast, które odwiedzał, interesowali Żydzi, 
koncentrował się również na rzeczywistości Polski odrodzonej, jej wielonarodowym 
charakterze, jej stosunku do sąsiadów - dawnych zaborców - i nawet jeśli, jak piszę 
Roth, Żydów chciał Dóblin widzieć dokładniej7 8, wiele jego spostrzeżeń i uwag pod 
adresem Polaków czy narodów wschodnio- i środkowoeuropejskich pozostało po 
dziś dzień aktualnych. Dóblin opatrzył swoją książkę wolnościowym mottem z Wil
helma Tella Schillera: Bo władza tyranów ma kres* i zadeklarował, a co więcej wykazał 
w wielu miejscach publikacji, swoją sympatię do odrodzonego państwa polskiego, 
ujmując to w aprobacie podróżnika dla faktu, że Polacy siedzą wreszcie we własnych 
domach (por. np. s. 16), co jednak połączył z przestrogą, żeby nie zapominali o tym, 
co sami wycierpieli i mieli tym samym zrozumienie dla analogicznych dążeń naro
dowych ludności żydowskiej, ukraińskiej czy litewskiej.

Zgodnie ze swoją nadzieją sprzed wyjazdu do Polski, Dóblinowi dane było spo
tkać w Polsce przedwojennej prawdziwych Żydów. Podróż rozpoczął od Warszawy, 
gdzie przybysz z Europy Zachodniej rychło mógł rozpoznać po ubiorze, pejsach 
i brodach Żydów tradycyjnych, chasydów czy też ortodoksów:

350 000 Żydów żyje w Warszawie, dwa razy mniej niż całych Niemczech. Niewielka 
ich ilość mieszka rozproszona po mieście, zwarta masa zamieszkuje dzielnicę północno- 
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-zachodnią. To cały naród. Ktoś, kto zna tylko Europę zachodnią, nie zdaje sobie z tego 
sprawy. Mają własny strój, własny język, religię, obyczaje, pradawne poczucie tożsamo
ści i narodową świadomość (s. 63).

Pisarz, który przed wyjazdem do Polski przestudiował (lub raczej, jak sam to okre
śla, „przekartkował” - por. s. 304) rozmaite pozycje dotyczące historii Polski i religii 
mojżeszowej, w szczególności zaś chasydyzmu, ma orientację w 800-letniej historii 
Żydów w naszym kraju, jednak jako przyczyny powszechnej niechęci czy wręcz niena
wiści do Żydów w Europie wymienia jedynie uwarunkowania ekonomiczne. Stara się 
zorientować w rozwarstwieniu ideologicznym, religijnym i językowym Żydów w Pol
sce, nie wychodząc przy tym z pozycji syjonistycznych, gdyż narrator daje się poznać 
jako przeciwnik państw, a w szczególności „narodów panujących” w ogóle, uważa, że 
w ówczesnych realiach, kiedy powojenna utopia demokracji i równości dla wszystkich 
spaliła na panewce, istnieją tylko dwa rozwiązania: albo zapewnienie Żydom wszędzie 
pełnych praw mniejszości narodowych, albo syjonizm. W sporze pomiędzy jidysz 
a nowohebrajskim podróżnik po Polsce opowiada się za swojsko brzmiącym jidysz, 
twierdząc, że nauczany w szkołach Tarbutu hebrajski brzmi w Polsce jak francuski 
mówiony w Niemczech, czyli sztucznie. Sądzę jednak, że o takiej opcji zadecydowało 
to, że dla niego samego niemiecki był umiłowanym językiem ojczystym.

Dóblin przybywa do Polski jako człowiek indyferentny religijnie, ale mający do
skonałe wyczucie spraw z tego zakresu. Widząc pod statuą Matki Boskiej modlące
go się Polaka, wie, że ma do czynienia z transcendencją, sam zaś jest pod głębokim 
wrażeniem obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie, a jeszcze większym rzeź
by Ukrzyżowanego autorstwa Wita Stwosza w kościele Mariackim w Krakowie. To 
ostatnie przeżycie wydaje się kluczem dla jego przejścia na katolicyzm w 1940 r. Na
leży jednak podkreślić, że nie była to konwersja wbrew religii żydowskiej, ale z całym 
jej dziedzictwem, przyjęcie Starego Testamentu jako niezbędnej podstawy Nowego. 
Postawa ta wyraźna jest już w jego Podróży po Polsce, gdyż spotkanie z pobożnymi 
Żydami wzbudza w nim wielki szacunek dla religii żydowskiej, którą traktuje, po
dobnie jak zabytki Krakowa, jako dziedzictwo średniowiecza, ale dziedzictwo żywe. 
We Lwowie, słysząc śpiewy dochodzące z synagogi, wstępuje do niej, choć - jak piszę 
autor relacji z podróży - zawsze go odstręczały nabożeństwa wszelkich wyznań, gdyż 
poraża go piękno tego śpiewu i religijne przeżycie wspólnoty wiernych.

W modlitewni Wielkiego Gaona, rabina Wilna, racjonalistycznego przeciwnika 
chasydyzmu, pisarz dochodzi do takiego wniosku:

[...] co za imponujący naród ci Żydzi. Nie znałem ich dotąd, sądziłem, że to, co wi
działem w Niemczech, ci zapracowani osobnicy, kupcy pławiący się w życiu rodzinnym 
i powoli obrastający tłuszczem, zwinni intelektualiści, niezliczeni niepewni siebie, nie
szczęśliwi, wrażliwi ludzie to Żydzi. Teraz widzę: to tylko oderwane jednostki, wynatu
rzone, bo dalekie od jądra ludu, który tu żyje i trwa (s. 121).

Ośrodkiem owego przetrwania narodu, jego tożsamości i poczucia wspólnoty 
są jego duchowe dążenia skierowane w kierunku religijnym, mimo wszelkich różnic 
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pomiędzy poszczególnymi ugrupowaniami. „Duch spaja nie cienką warstwę narodu, 
lecz masy” (s. 121). Jak wszyscy niemieccy intelektualiści pochodzenia żydowskiego, 
którzy zetknęli się z Żydami polskimi czy ogólnie wschodnioeuropejskimi en masse, 
Dóblin zaskoczony jest, a wręcz porażony kulturową odrębnością i suwerennością tej 
grupy mniejszościowej na wschodzie Europy.

Jako pisarz o dużej wrażliwości społecznej, anarchizujący socjaldemokrata, 
Dóblin głęboko przeżywa przerażającą nędzę mas żydowskich, jaką rejestruje, bezro
bocie, ale także nieproduktywny charakter większości ich zajęć. W Polsce międzywo
jennej, organizmie państwowym świeżo powołanym do życia, wielki kryzys gospo
darczy zarysował się o wiele dotkliwiej niż w innych zamożniejszych krajach. Pisarz 
widzi to jednak także w kontekście historycznym:

Wstrząsające wrażenie robią na mnie Żydzi z ulicy Legionów. Spotykam żywe na
pięte twarze, badawcze spojrzenia, podsłuchiwanie - typowe dla oszustów, paserów, 
spekulantów. Stoją ich całe chmary, rojne gromady, cała armia. Ta ulica to koszmar. 
Prowokuje, jest jedną wielką nielegalną giełdą. Kto nią przejdzie, ten wie, czym jest han
del bez towaru, praca nieprodukcyjna, i co takiego znaczą złowrogie słowa o darmozja
dach i pasożytach (s. 166).

Pisarz, pozornie powielając stereotyp, pyta o genezę istniejącego stanu rzeczy, 
twierdzi, że mamy tu do czynienia z umyślnie spowodowaną (nie wyjaśnia tylko czy 
przez zaborców, czy przez Polaków) degeneracją fizyczną oraz gospodarczą i żąda od 
przywódców, znów nie mówiąc czyich, polskich czy żydowskich, by wydobyli te masy 
z upodlenia. Zresztą jego sympatia jest również po stronie pokrzywdzonych Pola
ków, proletariatu, bezrobotnych, co widać, kiedy w Krakowie narrator identyfikuje 
się z idącymi pod czerwonym sztandarem demonstantami. W trójjęzycznej Łodzi 
autor szczególnie zwraca uwagę na kwestie konkurencji gospodarczej, prowadzącej 
w sytuacji kryzysowej aż do wzajemnej nienawiści i bojkotu ekonomicznego. Tak 
więc jego obraz Żydów polskich jest ambiwalentny, nie pomija ich negatywnych cech, 
lecz je tłumaczy uwarunkowaniami historycznymi.

Kończąc podróż po ziemiach polskich w Krakowie, Dóblin oczarowany jest grą 
przeciwieństw i tym, że to, co dawne, nie okazuje się martwe. Dotyczy to zarówno 
katolickiego Krakowa, w którego centrum stoi dla niego wizerunek Ukrzyżowanego, 
jak i jego żydowskiego pendant. Narrator zapewnia, że nie pociągał go nigdy helle
nizm, humanizm, zapatrzenie we wzory klasyczne. Z jednej strony fascynuje go no
woczesność, technika, maszyna, z drugiej jednak przemawia do niego rzeczywistość 
wiary i piękna religijnego. Narrator-podróżnik zadaje retoryczne pytanie:

Czy jeden [z tych światów - przyp. M.K.] to świat martwy, a drugi nowy? Nie wiem, 
który z nich jest martwy. Ten stary martwy nie jest. Czuję, jak coś w głębi mnie do niego 
popycha. A wiem, że mój kompas nie zawodzi. Nie wskazuje tego, co estetyczne, lecz 
zawsze to, co żyje i napiera (s. 217).

Żydzi, tam idą Żydzi! Chcę zobaczyć to, co umarło, znikło, a mimo to żyje. Nie 
chcę renowacji. Ci tu, na chodniku, w czarnych surdutach, w fantastycznych futrzanych 
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czapach! Czy bym ich nie poznał! Żydzi! Ciemność na Rynku, w świetle elektrycznych 
lamp. Zaklęty okręt wynurzający się z morza (s. 221).

Pisarz posługuje się oświeceniową metaforyką światła i ciemności nie po to, by 
tradycyjnie zwalczać ciemność, przeciwnie, widzi w niej mistykę nocy, możliwość 
ogarnięcia tego, co nie poddaje się władzy rozumu. Krytykuje tych, którzy doprowa
dzili Żydów do asymilacji, do rezygnacji z własnej tożsamości. Zadaje sobie pytanie 
o własną tożsamość, które pozostaje bez odpowiedzi. Z jednej strony jego miejsce jest 
wśród walczących o wolność jednostki i o sprawiedliwość społeczną, z drugiej wie, 
że te racjonalne kategorie nie dadzą jednak odpowiedzi na pytanie o ostateczny sens 
życia. I tutaj dochodzi do głosu jego przeżycie rzeczywistości religijnej wynikłe z afir- 
macji rzeźby Chrystusa w kościele Mariackim jako człowieka dźwigającego wszystkie 
cierpienia i trudy ludzkości, ale i z przeżycia rozmaitych grup modlących się Żydów 
polskich. Właściwe podsumowanie tworzy jego rozmowa w Łodzi z cadykiem ze 
Strykowa, który mówi mu o różnych drogach do Boga i o tym, że syjonizm bez reli- 
gii, bez Tory nie ma sensu (s. 292). Narrator wysnuwa zarówno z tego doświadczenia, 
jak i w ogóle z obserwacji Polski międzywojennej taki wniosek: „Przyszłość świata 
jest gdzie indziej. Syjonizm to ruch materialny. Świat musi się uczłowieczyć” (s. 294).

Pod tą utopią i pod tym odrzuceniem syjonizmu jako ruchu wyłącznie narodo
wego podpisałby się równie ambiwalentny w swojej ocenie Polski międzywojennej 
Józef Roth. Wprawdzie w swoich utworach afabularnych tworzy fikcję, jakoby poznał 
Polskę czy byłą Galicję dopiero jako żołnierz austriacki w okresie pierwszej wojny 
światowej, jednak jego korzenie były w gruncie rzeczy całkowicie polsko-żydow
skie, gdyż pisarz urodził się w 1894 r. w galicyjskich Brodach w rodzinie żydowskiej, 
przy czym jego ojciec opuścił rodzinę jeszcze przed jego urodzeniem. Tendencje 
asymilatorsko-austriackie w rodzinie wychowującej go matki, szkoła ludowa funda
cji barona Hirsza, wreszcie gimnazjum z jedną z ostatnich klas z niemieckim języ
kiem wykładowym sprawiły jednak, że jego tożsamość kulturowa była niemiecka, 
uważał się za pisarza niemieckiego, politycznie zaś za Austriaka, zwolennika upa
dłej monarchii habsburskiej. Już w 1913 r. Roth opuścił Galicję, udając się na stu
dia do Wiednia. Ponownie miał zobaczyć swój kraj lat dziecinnych jako uczestnik 
pierwszej wojny światowej, a potem jeszcze trzykrotnie - dwa razy w czasie podróży 
reporterskich w latach 1924 i 1928, a także w 1938 r„ a zatem na rok przed śmiercią, 
jako mieszkający w Paryżu emigrant z Niemiec hitlerowskich. Spojrzenie Rotha, który 
został wychowany we wspólnocie polsko-żydowskiej, jest zatem właściwie spojrze
niem od wewnątrz, co znający stygmatyzację tego pochodzenia autor starał się jednak 
w swoim życiu i twórczości zamaskować, przybierając w reportażach postawę Au
striaka czy Niemca, który poznał Galicję w czasie wojny, a na poziomie biograficznym 
przedstawiając się wbrew faktom jako urodzony w kolonii niemieckiej Szwabendorf 
(w rzeczywistości była to tylko dzielnica Brodów) oraz jako syn Galicjanki i Niemca’.

’ Por. H. Lunzer, V. Lunzer-Talos, Joseph Roth 1894-1939. Ein Katalog der Dokumenta
tionsstelle für neuere österreichische Literatur, Ausstellung im Jüdischen Museum in Wien, „Zirku
lar”, Sondernummer 42, Wien 1994, s. 66.
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Roth nie piszę wprawdzie bezpośrednio o Żydach polskich, jednak zwłaszcza 

w jego eseju-rzece Juden auf Wanderschaft, (1927, Żydzi na tułaczce) łatwo można 
rozpoznać jako pierwowzór idealnego typu sztetlu (w rozdziale Das jüdische Städt
chen - Miasteczko żydowskie) Brody, zaś w początkowych rozdziałach cyklu mamy 
obszerną relację o sytuacji Żydów w Europie Wschodniej, bez odniesienia do kon
kretnego państwa. Jednak już we wczesnych reportażach Rotha z wojny polsko- 
-rosyjskiej (Polnisch-russischer Krieg, 1920) możemy zaobserwować optykę autora, 
który ma stanowczo więcej sympatii dla Rosji sowieckiej niż dla walczącego z nią 
wojska polskiego, co najwyraźniej związane jest z deklaracjami Kraju Rad o walce 
z antysemityzmem, w co młody Roth jeszcze wierzył, a także ze wspomnianym przez 
niego okrutnym pogromem dokonanym przez wojsko polskie w Suwałkach na 60 ro
dzinach żydowskich. Jeżeli w późniejszej powieści, Tarabas (1934), pisarz, opisując 
sytuację w młodym państwie wschodnioeuropejskim, które dopiero co odzyskało 
niepodległość i w którym nikt nie ma kontroli nad włóczącymi się bandami zde
moralizowanych żołdaków czy dezerterów, miesza, chyba celowo, dane historyczne, 
by uczynić z tej sytuacji paraboliczną, to w cyklu reportaży Polnisch-russischer Krieg 
(Wojna polsko-rosyjska) wyraźnie widać, że cechy te dotyczą wojska, a zatem i pań
stwa polskiego10 *.

10 Por. Μ. Kłańska, Austria i Polska w życiu i twórczości Józefa Rotha, [w:] Austria - Polska. 
1000 lat kontaktów, red. J. Buszko, W. Leitsch, Kraków 1997, s. 483-484.

" J. Roth, Reise durch Galizien, [w:] tenże, Werke, t. 2, s. 281-298.

W następnym, bardziej znanym minicyklu reportaży Reise durch Galizien, (Po
dróż po Galicji, 1924") autor stara się przede wszystkim polemizować z zachod
nioeuropejskim stereotypem, że takie atrybuty, jak „robactwo, brud, nieuczciwość” 
(s. 281), dają wyczerpującą charakterystykę tego kraju, który anachronicznie nazywa 
Galicją, a nie Małopolską, gdyż pasuje to do jego stereotypu traktowania tej części 
Polski jako diadocha monarchii habsburskiej. Pisze on zatem nie tyle o młodym pań
stwie polskim, co o polach bitewnych pierwszej wojny światowej, na których utraciło 
życie tylu żołnierzy austriackich czy niemieckich, o pogrzebie we Lwowie inwalidy 
wojennego - samobójcy, którego państwo pozostawiło bez zabezpieczenia, z drugiej 
strony zaś o patriarchalnym kraju, w którym dwie grupy społeczno-etniczne, chło
pów słowiańskich i małomiasteczkowych Żydów, przede wszystkim ubogich kupców 
i rzemieślników, żyją ze sobą i polskimi szlachcicami w konserwatywnej symbiozie, 
nie troszcząc się o przynależność państwową regionu. Pełen sympatii dla ludzi pro
stych, ubogich, podkreśla pracowitość i pobożność obu tych grup społecznych o tak 
odmiennym pochodzeniu i - podobnie jak Dóblin - wymienia religijność jako je
den z najważniejszych wyróżników Żydów tego regionu, łączący ich z chłopstwem. 
Tam, gdzie już dostrzega państwo polskie, kojarzy je raczej negatywnie, a mianowicie 
z uciskiem mniejszości narodowych i dążeniem do zniwelowania wielokulturowości, 
w której widzi wielkie bogactwo. Podobną optykę można dostrzec w napisanych czte
ry lata później Briefe aus Polen (Listach z Polski, 1928).
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W kontekście spojrzenia Rotha na Żydów polskich w okresie międzywojnia naj
istotniejszy jest jednak cykl Juden auf Wanderschaft. Tutaj możemy zauważyć zasad
niczą różnicę między Rothem a Dóblinem. Obaj pisarze są w zasadzie przeciwnikami 
syjonizmu, tolerują go jedynie jako „zło konieczne”, być może jedyne możliwe w da
nej rzeczywistości rozwiązanie „kwestii żydowskiej” w obliczu kryzysu ekonomicz
nego i zaostrzającego się w związku z nim antysemityzmu. Jednak de facto mocno 
konserwatywny w swych poglądach Roth (w każdym razie dotyczy to późniejszej 
twórczości pisarza) nie uznaje Żydów polskich jako narodu, odmiennie niż Dóblin 
i inni autorzy niemiecko-żydowscy opisujący ten świat w przeddzień Zagłady, gdyż 
uważa, że idea narodu dawno się przeżyła, a kto był narodem 3000 lat temu, ma ten 
etap rozwoju historycznego dawno za sobą. Roth uznaje dwa „ponadnarody”, czy 
„narody wyższego rzędu”, jak przetłumaczył słowo Ubernation Józef Wittlin12, wie
lonarodową Austrię - monarchię habsburską i wspólnotę żydowską. W Juden auf 
Wanderschaft stwierdza:

12 Zob. tenże. Krypta kapucynów, tłum. J. Wittlin, Warszawa 1960, s. 203.
13 Tenże, Juden auf Wanderschaft, [w:] tenże, Werke, t. 2, s. 837, tłum. cyt. M.K.

[...] z całą pewnością nie jest sensem świata, żeby składać się z narodów [kursywą 
zaznaczył autor - przyp. M.K.] i ojczyzn, które, nawet gdyby chodziło rzeczywiście tylko 
o zachowanie odrębności kulturowej, ciągle jeszcze nie miałyby prawa do ofiarowania 
w zamian choćby jednego życia ludzkiego13.

Są to poglądy właściwie bliskie i optyce Dóblina, jednak pisarz niemiecki odnosił 
je w myśl Schillerowego In tyrannos! (motto Zbójców Fryderyka Schillera) do pań
stwa, zaś Roth neguje samą koncepcję narodu żydowskiego - czy to w konserwatyw
nej wersji wschodniożydowskiej, czy nowoczesnej syjonistycznej.

Ponieważ obraz Żydów polskich czy rosyjskich u Józefa Rotha jest dość dobrze 
znany z jego utworów fabularnych, nie będę powtarzać tutaj dalszych cech zaryso
wanych w eseju Juden auf Wanderschaft. Chciałabym jedynie podkreślić, że ten tekst 
został napisany najwyraźniej w celu apologetycznym, inaczej niż u Dóblina, który 
w celach, powiedzmy, eksploratorskich wybrał się do Polski, by się czegoś dowiedzieć 
o Żydach wschodnioeuropejskich. Roth tych Żydów doskonale znał z dzieciństwa 
i młodości, jednak pragnąc zdezawuować stereotyp, przybrał rolę obcego, jakkolwiek 
tłumaczenie jego narracyjnego „ja”, że znał ten kraj i jego Żydów za czasów wojny 
nie wyjaśnia jego kompetencji i pewności siebie, że ferowane przez niego sądy są cał
kowicie słuszne. W każdym razie nie przybiera maski obojętnego obserwatora, jego 
zaangażowanie emocjonalne po stronie opisywanej społeczności jest zbyt silne, żeby 
czytelnicy mogli wierzyć, że nie był sam, przynajmniej jeżeli chodzi o pochodzenie, 
jednym z członków tej wspólnoty. Należy jednak zaznaczyć, że w jego twórczości 
mamy do czynienia z pewnym przełomem ideologiczno-estetycznym i dopiero zbio
rem Juden auf Wanderschaft autor żegna się z „nową rzeczowością” i zbliża do biblij- 
no-apologetycznych form pisania o Żydach ze swojej pierwszej ojczyzny.
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Ostatnim z autorów, których postanowiłam uwzględnić w tym krótkim przeglą
dzie, a zarazem jedynym spośród tej grupy nieznanym szerzej, nie tylko wśród pol
skich znawców przedmiotu, jest Friedrich (recte Efraim Fiszl) Weinreb, urodzony 
we Lwowie w 1910 r. Weinreb pochodził co prawda z terenów zamieszkanych przez 
Żydów wschodnioeuropejskich, ba, był nawet potomkiem słynnej dynastii cadyków, 
jednak jego rodzice opuścili (wraz z nim) Galicję w 1914 r., po wybuchu pierwszej 
wojny światowej, przyłączając się do exodusu Żydów uciekających przed okupacją ro
syjską do Wiednia, potem zaś jeszcze w czasie wojny udali się do Holandii i osiedlili 
w Scheveningen. Już rodzice Weinreba byli zasymilowani w kulturze zachodnioeu
ropejskiej i starali się zapewnić synowi dobre, nowoczesne, świeckie wykształcenie. 
Chłopiec został wysłany do technikum, następnie dostał się na studia ekonomiczne.

W życiu i działalności zawodowej Weinreba widzimy jednak szczególną dwo
istość zamiłowań i aktywności. Z jednej strony zrobił niewątpliwie karierę świecką 
w życiu „praktycznym”, tak jak życzyliby sobie tego jego rodzice, został profesorem 
ekonomii (dokładniej ekonometrii i statystyki) na uniwersytetach holenderskich, 
w Dżakarcie i Ankarze, pracował jako ekspert w dziedzinie planowania gospodarki 
w Kalkucie i dla Narodów Zjednoczonych w Szwajcarii. W 1964 r. zaprzestał kariery 
ekonomisty i osiadł w Zurychu, gdzie miał spędzić z przerwami ostatnie 24 lata życia 
i gdzie założył fundację, zajmując się wyłącznie przekazywaniem swoich nauk religij
nych żydom i chrześcijanom14.

N Por. notka wydawnicza, [w:] E. Weinreb, Gern möchte ich vom Messias erzählen. Juden und 
Christen unterwegs, Textfassung Ch. Schneider, Weiler i. Allgäu 2001, [b. nr s.].

15 Micwoty to przykazania, dobre uczynki nakazane przez Prawo.
16 Wszystkie cytaty według wydania: E Weinreb, Begegnungen mit Engeln und Menschen. 

Mysterium des Tuns. Autobiographische Aufzeichnungen 1910-1936, Zürich 1974; w tłum, moim 
-M.K.

W jego życiu od okresu dojrzewania zaistniał bowiem drugi wątek poszukiwań 
i pasji, a mianowicie jako kilkunastoletni chłopiec, wbrew woli rodziców, Weinreb po
wrócił do żydostwa tradycyjnego - zaczął uczęszczać regularnie do synagogi, wypeł
niać 613 micwot15, został członkiem konserwatywnej organizacji Żydów pobożnych 
Agudas Jisroel. Mieszkając w Holandii, Weinreb miał sporadyczny kontakt z szuka
jącymi tam chleba czy schronienia przed antysemityzmem Żydami wschodnioeuro
pejskimi, miał też z tego środowiska nauczycieli prywatnych. Największy zaś wpływ 
wywarł na niego pobożny dziadek, który okresowo przebywał u jego rodziny w Sche- 
veningen. Autor zatem już wcześniej poszukiwał w swoim zachodnioeuropejskim 
otoczeniu tradycyjnych Żydów wschodnioeuropejskich, czy to ortodoksów, czy też 
chasydów. Stwierdzał, że i oni ulegli degradacji wraz z postępem procesów moderni
zacyjnych, stali się chciwi, za mało nastawieni na bliźniego, zbyt gorliwi w interesach.

A jednak świat tych dzielnych, pobożnych ludzi był intymny, ciepły. Czasami tęsk
niłem za tym ciepłem. Ale potem sobie mówiłem, że żyli w czymś w rodzaju rezerwatu 
przyrody (s. 240)16.
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Jednak nie znał mas żydostwa wschodnioeuropejskiego żyjących w miejscach, 
gdzie Żydzi osiedlili się setki lat wcześniej i zachowali swój charakter zamkniętej au
tonomicznej społeczności.

Uznał to zatem za szczególną okazję, kiedy jako 24-letniego młodzieńca, pracują
cego w wiedeńskim Instytucie Ekonomicznym w charakterze asystenta specjalizują
cego się w statystyce matematycznej, wysyłano go służbowo do Budapesztu, Bratysła
wy, Belgradu, Pragi, wreszcie zaś Warszawy. W pierwszej części swojej wielotomowej 
autobiografii, książce zatytułowanej Begegnungen mit Engeln und Menschen (1974, 
Spotkania z aniołami i ludźmi), Weinreb tak wspomina swoje nadzieje związane 
z delegowaniem go w roku 1935 na kilka tygodni do Warszawy:

Przemilczałem Instytutowi przy wszystkich tych podróżach, że w tych krajach 
wschodnich przede wszystkim interesowało mnie życie Żydów. Oczekiwałem wówczas 
ciągle jeszcze odkrycia na żydowskim Wschodzie [Europy - przyp. M.K.] jeszcze cze
goś, czegoś zupełnie szczególnego, jakiegoś wybitnego mędrca, który zrozumiałby mnie 
w mojej samotności i w mojej tęsknocie. [...] Warszawę i Polskę wyobrażałem sobie 
jako coś zupełnie szczególnego. Czyż to nie było centrum chasydyzmu, czyż nie było 
tam wielu pobożnych żydowskich miast i miasteczek? Czytałem już coś niecoś na ten 
temat, ale mnie to nie zadowoliło. Szukałem nie tylko folkloru, nie tylko biedy nie do 
wytępienia, szukałem duszy [podkreśl. - M.K.], drugiej rzeczywistości ludzi tam żyją
cych i wierzyłem, że tym razem się uda (s. 249).

Młody ekonomista szuka tam zatem mistycznego przeżycia, a także żydostwa 
w swojej suwerennej postaci. Dla człowieka pobożnego, o rodowodzie i skłonno
ściach chasydzkich, ową drugą czy inną rzeczywistością miałby być świat religii 
i indywidualnych przeżyć wewnętrznych człowieka wierzącego. Okoliczności jego 
parotygodniowego pobytu, spędzonego zamiast na badaniach ekonometrycznych 
w Warszawie w małej siedzibie chasydzkiej w miasteczku podwarszawskim, opisane 
zostały w sposób nierealistyczny, raczej symboliczny niż dosłowny, mający sugero
wać posiadającemu dobrą wolę czytelnikowi autobiografii wiarę w Opatrzność i w to, 
że Bóg może czynić cuda, gdziekolwiek zechce. Narrator nie podaję nazwy tego mia
steczka. Początkowo czytelnik mógłby je kojarzyć z Górą Kalwarią17, jednak fakt, że 
„panujący” tam cadyk był jednym z owych cichych, niemających wielu wyznawców 
ani niepragnących rozgłosu, obala tę hipotezę. Sam narrator twierdzi, że nie podaję 
nazwy miasteczka dlatego że piszę z perspektywy po Holokauście, kiedy wszystkie 
te nazwy straciły swoją moc, poszczególne miejsca stały się zbiorową metaforą dla 
zamordowanej przez nazistów społeczności Żydów wschodnioeuropejskich:

17 Góra Kalwaria (jid. Ger) - miasteczko w pobliżu Warszawy będące siedzibą dynastii cady
ków chasydzkich Ger (Gur); do drugiej wojny światowej największy ośrodek chasydyzmu w Polsce 
centralnej. Por. The Yivo Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, t. 1, ed. G.D. Hundert, New 
Haven-London 2008, s. 582 i nn.

Ta miejscowość była dla mnie jak sen. Po co mam podawać jej nazwę. Nagle stanie 
się taka głupia, taka nic niemówiąca. Dla mnie była święta, a imion świętych się nie wy
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mawia. Leży gdzieś tam między Kozienicami, Dęblinem, Maciejowicami, Trojanowem, 
Żelechowem, a Łaskarzewem, na południowy wschód od Warszawy. Cóż to ma teraz 
za znaczenie. Obecnie wszyscy Żydzi z tych miejscowości wywędrowali na drugi świat, 
niczym podczas wyjścia z Egiptu. Naprawdę, wywędrowali w zaświaty i tam teraz prze
bywają. Wiem o tym! A my chcemy zniwelować tę granicę, przekroczyć ową rzekę, która 
ją tworzy (s. 289).

Zatem dzisiejsza perspektywa narracyjna zmienia optykę spojrzenia na miastecz
ko, czyniąc z niego miejsce pamięci. Pobyt narratora w owym sztetlu chasydzkim, 
dokąd przybywa - pozornie przez przypadek, choć wierzy, że taki był zamysł Bo
żej Opatrzności - tuż przed zapadnięciem szabatu, oczekiwany przez cadyka, któ
ry okazuje się być jego dalekim krewnym, przepuszczony przez chmary wiernych, 
prowadzony przez gabbaja jako oczekiwany gość, staje się spełnieniem jego tęsknot. 
Ujawnia się tu dychotomia wewnętrzna narratora, który z jednej strony sam bierze 
udział w owym nowoczesnym życiu, wykonuje pracę, do której potrzebne jest „mę
drca szkiełko i oko”, a równocześnie tęskni za pierwotną jednością między człowie
kiem a Bogiem i między ludźmi.

Takie rozdarcie znajduje również w żydowskim miasteczku pod Warszawą. Ca
dyk, który telepatycznie przewidział jego przybycie, przyjmuje go z honorami i zatrzy
muje go u siebie na parę tygodni, zapraszając krewniaka do uczestnictwa w swoich 
audiencjach dla poszukujących pomocy wiernych. Szczególnie w jednym epizodzie 
widać inkongruencję sposobu myślenia pomiędzy przybyszem z zachodniego świata 
a mądrością chasydzką. Do cadyka przybywa kobieta z chorym dzieckiem na ręku 
i oznajmia, że lekarz stwierdził u maleństwa zapalenie ślepej kiszki i musi mimo sza
basu udać się z nim do szpitala do większego ośrodka. Zamiast skierować ją tam, 
by skorzystała ze specjalistycznej pomocy, cadyk poleca jej wpłacić jakąś sumę na 
dobroczynność i pozostawić dziecko w domu. Narrator ze zdziwieniem stwierdza, 
że dziecko istotnie wyzdrowiało, a cadyk tłumaczy krewniakowi, że choroba dziecka 
miała swój początek w skąpstwie matki, które musiało zostać uleczone.

Sam cadyk po owych audiencjach skarży się nieraz przed gościem na spory i ego
izm wśród wyznawców, przyznaję, że nieraz pyta sam siebie, czy to ma być „naród 
wybrany”, ale odpowiada sobie, że to są królewskie dzieci żyjące na wygnaniu, któ
rych korona zaginęła i zmuszone są żyć jak żebracy. Tłumaczy krewniakowi, że to nie 
wina ich, lecz sytuacji, w jakiej się znaleźli, gdyż egoizm i agresywność są skutkami 
własnego strachu i ograniczenia. Kocha ich zatem wszystkich, a narrator dopowia
da, że mimo swojej głupoty i kłótliwości ta wspólnota dawała jakieś intymne poczu
cie ciepła, zadomowienia, bezpieczeństwa i że on również pokochał tych chasydów. 
Konfrontacja z małym wycinkiem życia pobożnych Żydów polskich sprawiła wręcz, 
że i on stał się we własnej ocenie lepszym człowiekiem (por. s. 291).

W tym ujęciu ważne są także rozmowy autobiograficznego „ja” ze starym cady
kiem, sytuujące wypływające z nich refleksje w ogólnoludzkim kontekście antropo
logicznym. Rebe rozróżnia pomiędzy „Kanaanem”, który oznacza tu narody świata, 
a Izraelem, ale także pomiędzy Kanaanem jako złem w naturze każdego człowie
ka, obecnym także w naturze żyda, a Izraelem, to jest dobrem, dobrymi uczynkami 
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i pragnieniem Boga, obecnymi także naturze gojów, tym samym widzi pomieszanie 
pierwiastków dobra i zła we wszystkich ludziach. Zdaniem samego cadyka lepszy jest 
goj postępujący słusznie od najmocniej wierzącego żyda, u którego za wiarą nie idą 
uczynki. To bardzo otwarte, można powiedzieć, ekumeniczne podejście do problema
tyki wyznawców judaizmu i nie-żydów, które osiąga swój punkt kulminacyjny w tym, 
że cadyk niejako namaszcza swego rozmówcę, znającego języki obce (nowożytne) 
i mentalność ludzi Zachodu, na pośrednika między światem żydów a obcym Kanaan. 
Być może te słowa wkłada w jego usta autor, całe życie, a zwłaszcza na starość, stojący 
między światem żydowskim a chrześcijańskim i pragnący doprowadzić te światy do 
pojednania czy nawet połączenia w miłości do Boga. Niemniej wszystkie cytowane 
przez narratora wypowiedzi cadyka świadczą o głębokiej mądrości, znajomości psychi
ki ludzkiej i wyjątkowo wysokiej etyce, a także o szerokich horyzontach umysłowych 
jednego z „mniej znanych”, co podkreśla wielokrotnie narracja, polskich cadyków.

Wszyscy trzej piszący po niemiecku „podróżni po Polsce” pochodzenia żydow
skiego szczególną wagę przywiązali do religijności żydowskiej, jakkolwiek spośród 
tej trójki jedynie Weinreb był zarówno w momencie podróży do Polski, jak i spisy
wania wspomnień człowiekiem wierzącym i praktykującym żydem. Dóblina religijna 
tęsknota miała zaprowadzić na łono Kościoła katolickiego, natomiast w przypadku 
Rotha sympatie do katolicyzmu i jakiś rodzaj religijności na ostatnim etapie życia nie 
budzą wprawdzie wątpliwości, nie wiadomo jednak, jak mają się one do wyznań wy
stępujących w Polsce międzywojennej i czy nie były po prostu tęsknotą za zdrowym 
moralnie światem, który mógłby się przeciwstawić Hitlerowi. Wszyscy trzej autorzy 
ważnym elementem swojego obrazu żydostwa polskiego czynią swoją wizytę u cha
sydzkiego cadyka, u Weinreba wręcz konstytutywną dla tej części narracji. Wszyscy 
oni odcinają się mniej lub bardziej od syjonizmu politycznego, jakkolwiek zapew
ne byliby w pewnym stopniu zwolennikami syjonizmu kulturowego, gdyż popierają 
żydowską odrębność kulturową i wierzą, że Żydzi mają jakąś misję i zobowiązanie 
wobec świata, do którego duchowej odnowy mogliby się przyczynić. Jedynie Dóblin 
przedstawia w swojej Podróży po Polsce całe bogactwo postaw politycznych, ideolo
gicznych i społecznych Żydów polskich. Weinreb zaznajomił się tylko z wąskim wy
cinkiem życia Żydów polskich, tak więc nie miał tak panoramicznego spojrzenia jak 
Dóblin, zresztą interesowało go przede wszystkim życie duchowe. Roth znał te obsza
ry najlepiej z nich trzech, wszak nie był tam jak Dóblin jedynie dwa miesiące czy jak 
Weinreb dwa tygodnie; znał je jednak raczej jeszcze z okresu habsburskiego, a jego 
zainteresowania były mniej podbudowane politycznie niż u berlińskiego kolegi. Po
dobnie jak on był przeciwnikiem koncepcji państwa żydowskiego, jednak u Dóblina 
mocniej wynikało to z pobudek demokratycznych, Roth zaś w poczuciu pewnego 
elitaryzmu duchowego twierdził, że Żydzi, którzy byli narodem tysiące lat temu, mają 
ten etap za sobą. Wszyscy ci autorzy wskazują na religię jako spoiwo wspólnoty Ży
dów wschodnioeuropejskich oraz na wartości duchowe związane nierozerwalnie z tą 
społecznością.

Jeżeli zapytać, na ile te zarysowane tutaj trzy portrety zbiorowe Żydów polskich, 
dziś szczególnie poruszające przez fakt, że są to portrety świata, który został zamor
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dowany (tylko u Weinreba jest to obraz stworzony expost, 7.e świadomością tego fak
tu), są typowe dla autorów niemieckojęzycznych pochodzenia żydowskiego, należy 
przede wszystkim wskazać na ich silne przeżycie odmienności społeczności Żydów 
polskich, funkcjonujących jak gdyby w enklawie, zachowujących wewnętrzną toż
samość i poczucie suwerenności duchowej, od Żydów niemieckich czy zachodnio
europejskich w ogóle jedynie wyznaniem, a czasem nawet i tylko wspomnieniem 
o wyznaniu rodziców lub dziadków różniących się od większości chrześcijańskiej czy 
raczej po prostu nieżydowskiej.
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