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książka sabiny Baral, urodzonej w 1948 
roku we Wrocławiu, jej autobiogra‑

fia, którą możemy również zaliczyć do 
„literatury świadectwa”, poświęcona jest 
tematowi ciągłości polskiego, powojen‑
nego antysemityzmu spod znaku Marca 
1968 roku. Autorka, mając dwadzieścia 
lat, musiała bowiem, wraz z rodzicami, 
w ramach marcowych represji, opuścić ro‑
dzinne miasto 20 grudnia 1968 roku, aby 
tego samego dnia „wylądować” w Wiedniu. 
Warto zatem przywołać na wstępie kilka 
wcześniejszych faktów z tego zakresu hi‑
storii Polski z drugiej połowy XX wieku. 
szacuje się, że spośród Żydów polskich 
należących przed 1 września 1939 roku do 
gmin żydowskich w ii rzeczypospolitej, 
przeżyło około 350 tysięcy osób. Więk‑
szość uratowała się w Zsrr1. W lipcu 1946 
roku, tuż przed wielką „aliją”, w Polsce, 
według różnych szacunków zamieszki‑
wało około 250 tysięcy Żydów. Ta liczba 
następnie zmalała do połowy na skutek 
masowych wyjazdów obywateli pochodze‑
nia żydowskiego po pogromach w rzeszo‑
wie w czerwcu 1945 roku, na krakowskim 
kazimierzu 11 sierpnia 1945, w Parczewie 
5 lutego 1946 roku i, przede wszystkim, po 
krwawym pogromie w kielcach 4 lipca 
1946 roku, w którym straciły życie 42 ofia‑
ry, w tym kobiety i dzieci, uchodźcy wra‑
cający ze Wschodu.

Przyczyną wyjazdu w  tym okresie 
z Polski wielu osób pochodzenia żydow‑
skiego był ich, w takiej sytuacji naturalny, 
lęk przed przyszłością, ale równie czę‑
sto niechętne nastawienie pokaźnej czę‑
ści społeczeństwa polskiego do Żydów, 
tak podczas wojny, jak i po wojnie. ob‑
cy ludzie lub byli sąsiedzi przecież nie‑
byt ochoczo witali ocalonych, kierowani 
obawą, że upomną się oni o zwrot swo‑
ich mieszkań, domów lub powierzonej 
kiedyś znajomym, w dobrej wierze, włas‑
ności. W okresie 1944–1946 zdarzały się 
na tym tle morderstwa tych, którzy uszli 
przed Zagładą, obliczane przez badaczy 
na około 2 tysiące ofiar. W sumie, w la‑
tach 1945–47 Polskę opuściło 160 tysię‑
cy żydowskich emigrantów. Następnie, 
w okresie „odwilży” w 1955–1956 roku 
i rozpętanej wtedy w kręgach partyjnych 
fali antysemityzmu, do 1960 roku opuściło 
Polskę 55 tysięcy Żydów, w tym 13 tysię‑
cy osób, które przybyły jako byli obywa‑
tele polscy z Zsrr, w ramach negocja‑
cji prowadzonych przez polskie władze. 
Apogeum owych społecznych procesów 
nastąpiło w 1967 roku, podczas arabsko‑

‑izraelskiej „wojny sześciodniowej”. Dzięki 
prewencyjnemu, wyprzedzającemu ude‑
rzeniu przez  izrael, zakończyła się ona klę‑
ską uzbrajanych i popieranych przez Zsrr 
egiptu i syrii. W wojnie tej brała udział 
również Jordania. W krajach znajdujących 
się pod wasalną hegemonią Zsrr władza 
rozpętała w dalszej kolejności intensywną 
kampanią antyizraelską, będącą de facto 
kampanią antysemicką o rasowym cha‑
rakterze, czego świadoma jest również au‑
torka książki, chociaż na samym począt‑
ku marcowych wydarzeń nie pojmowała 
tego faktu do końca. Feliks Tych nazwał 
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dobitnie owe działania propagandowe 
„pierwszą, wielką państwową kampanią 
antysemicką od upadku iii rzeszy”. Zwra‑
cał uwagę na atmosferę nagonki, podobnej 
do tej prowadzonej w latach trzydziestych 
XX wieku w hitlerowskich Niemczech. 
Zaszczuci, wyrzucani z pracy ludzie, tak‑
że za starannie sprawdzone przez władze 
pochodzenie, wyzbywający się wszelkiego 
dobytku, musieli decydować się na emi‑
grację. Zrzec się polskiego obywatelstwa 
i opuścić kraj w wyznaczonym terminie, 
na podstawie „dokumentu podróży” wy‑
stawionego tylko w jedną stronę. W latach 
1968–1977 wyjechało z ten sposób z kraju 
12 927 osób (s. 198–199)

Ta świetnie napisana książka, zna‑
mionująca autentyczny talent pisarski 
jej autorki, jest pod wieloma względa‑
mi dziełem szczególnym. Przede wszyst‑
kim epizodyczna narracja, odtwarzająca 
sposób myślenia dwudziestoletniej stu‑
dentki zmuszonej do opuszczenia Polski, 
jest też tekstem dorosłej narratorki, który 
pro memoria, powstaje po latach. Autor‑
ka, w kunsztownie ze sobą powiązanych 
dwudziestu jeden epizodach, swobodnie 
porusza się po zróżnicowanych obsza‑
rach społecznej oraz rodzinnej pamięci 
i postpamięci. Jej wspomnienia obejmują 
bowiem okres dzieciństwa, lat szkolnych 
i początków studiów na wrocławskiej po‑
litechnice. Następnie moment dramatycz‑
nych okoliczności wyjazdu, oswajania się 
wygnanej z austriacką i z włoską europą 
oraz później z Ameryką, która okazała 
się dla autorki i jej bliskich ostatecznym 
celem podróży. W tle opowieści narra‑
torki, przedstawicielki drugiego poko‑
lenia, czyli dzieci „ocalonych”, pojawiają 
się również fragmenty historii rodzinnej, 

związanej z wywózką jej matki, dziadka 
i braci rodzicielki na syberię, do Barnauł 
koło Nowosybirska. oprócz zmarłego na 
wygnaniu dziadka, powrócą oni, po czte‑
rech latach niewoli i rąbania lasu, do Pol‑
ski w 1945 roku. Tymczasem w trakcie 
okupacji część rodziny pozostałej w No‑
wosielcach pochłonął Holokaust. Pamięć 
o Zagładzie staje się dla narratorki, nie 
tylko zresztą w ten sposób, bardzo waż‑
nym punktem odniesienia.

W świadomości społecznej i literatu‑
rze obraz Marca 1968 roku kojarzy się 
przede wszystkim z jego warszawską wer‑
sją heroicznego mitu. Ze zdjęciem z afisza 
Dziadów w reżyserii kazimierza Dejmka, 
z młodzieżową i inteligencką rewoltą, ze 
strajkami i manifestacjami. Z polityczną 
intrygą, z walką o władzę na szczytach. 
również z warszawskim Dworcem Gdań‑
skim, z którego w podróż w jedną stronę 
wyruszali wygnańcy. W wersji Baral, bę‑
dącej jakby kontrapunktem podobnych 
relacji, spotykamy się z prowincjonalnym 
wizerunkiem Marca, o wiele bardziej bru‑
talnym, nie mającym prawie nic wspól‑
nego z „wielką historią”. Np. wzmian‑
ka o Dziadach i o Uniwersytecie War‑
szawskim pojawia się tu tylko jeden raz. 
Przejmujące rozdziały pt. Bagaż i szykany, 
Granica, Rachunki i rozrachunki, Granicz-
ne refleksje to obrazy krzywdy ludzkiej, 
a nie bynajmniej spektakularnego upad‑
ku „władców” i „funkcjonariuszy syste‑
mu”. To wizja znęcania się przez celników, 
straż graniczną oraz instytucje państwa 
na upokarzanymi, bezbronnymi ofiarami. 
Między innymi nauczycielami, drobny‑
mi urzędnikami, artystami, naukowcami, 
pracownikami najemnymi, zmuszanymi 
przez władze do wyjazdu. Świadectwo 
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usankcjonowanego bezprawia, wymu‑
szania na nieszczęśnikach łapówek, ogra‑
biania ich przed wyjazdem ze skromne‑
go dobytku, bezinteresownego sadyzmu 
i antysemickich szykan. Przy lekturze tego 
rodzaju fragmentów Zapisków z wygnania 
niejednokrotnie nasuwają się czytelnikowi 
skojarzenia z żydowskim losem w trak‑
cie okupacji. Autorka podkreśla, że Ży‑
dzi skazywani przez polskie państwo na 
wygnanie, w wielu przypadkach należeli 
do tych osób, które z trudnością przeżyły 
Holokaust. inni wrócili np. z syberii i ka‑
zachstanu do Polski jak do swojego domu. 
Później nie wyjechali, ponieważ, mimo 
wszystko, zdecydowali, że Polska to ich 
kraj. i zostali zeń wyrzuceni przy prawie 
całkowitej obojętności ogółu. „Nikt się 
na za nami nie ujął” (s. 52) – podkreśliła 
autorka, osamotniona podczas przemocy.

Przekraczając granicę w Zebrzydowi‑
cach w kierunku zachodnim i stawiając 
pierwsze kroki na drodze diaspory, bo‑
haterka starała się nie myśleć np. o Janie 
Brzechwie, Bolesławie leśmianie, Anto‑
nim słonimskim, Brunonie schulzu i o ich 
wkładzie w polską kulturę. Zraniona i roz‑
goryczona chciała zapomnieć o  nich 
i opuszczanym przez nią kraju. A jednak 
prawem okrutnego paradoksu, wyrzuce‑
nie z ojczyzny otworzyło jej drogę do no‑
wej tożsamości. od statusu wygnańca do 
bezpaństwowca, poprzez status emigrant‑
ki, po obywatelstwo amerykańskie, łączące 
się ze statusem zintegrowanej ze społecz‑
nością Amerykanki. Pracując przed emi‑
gracją do UsA w rzymie, we włoskim od‑
dziale biura Hebrew immigrant Aid socie‑
ty, zajmującym się przesiedleniem Żydów 
z krajów im nieprzyjaznych, narratorka 
zetknęła się z różnymi problemami i tra‑

gediami nie tylko praktycznej natury, ale 
i ze szczególnymi sytuacjami egzystencjal‑
nymi, w tym także z traumami emigrantów 
na tle ich tożsamości. Autorka dzięki ów‑
czesnemu młodemu wiekowi oraz pracy 
nad sobą, spostrzegawczości, inteligencji, 
przyspieszonemu wewnętrznemu dojrze‑
waniu, szybciej i lepiej dostosowała się do 
nowej sytuacji niż osoby starsze. Pod nie‑
bem italii dość szybko poznała tragiczną 
cenę wygania i przyswoiła sobie zasadę: 

„Tożsamość jest kwestią wyboru. To, kim 
jestem i gdzie przynależę zależy od punk‑
tu widzenia” (s. 74–75).

stany Zjednoczone okazały się dla au‑
torki Ziemią obiecaną i nową ojczyzną, 
w której szybko zaadaptowała się i poczuła 
się przynależną. Ukończyła w niej studia, 
osiągnęła liczne sukcesy zawodowe, pre‑
stiżowe i materialne, także w sferze życia 
osobistego. stała się „kobietą spełnioną” 
w miłości, w życiu, w podróżach… Za‑
tem, dlaczego w Zapiskach z wygania wra‑
ca tak wyraźnie, zapośredniczona przez 
postpamięć narratorki trauma Holokau‑
stu. szczególnie historia wuja Zacharje‑
go i jego żony ity, która z trojgiem dzieci 

„poszła z dymem w oświęcimiu” (s. 108). 
i druga trauma utraty i wygnania, trauma 
odtrącenia, przechodząca kiedyś najpierw 
traumę emigracji. i ten wyczuwalny chwi‑
lami ton skargi żałosnej? owo wewnętrz‑
ne rozdarcie bohaterki, ambiwalentny sto‑
sunek do Polski, którą jednak w pewnym 
momencie zaczęła odwiedzać, przenika 
bowiem jej narrację i nadaje książce zna‑
czącą, tragiczną wagę oraz wymowę. Pi‑
sarka oznajmia w pewnym momencie, że 
chciałaby należeć w jakimś stopniu do 
Polski, ale nie potrafi (i trudno byłoby się 
dziwić takiemu wyznaniu), pomimo tego, 
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że, według autorki, być może Zapiski z wy-
gania są rozliczeniem jej polskiego życia.

W przypadku pierwszej traumy narra‑
torką kieruje pamięć należąca się zamor‑
dowanym pobratymcom i chęć zakorze‑
niania się w głębszej, rodzimej, kulturowej 
tradycji. To również kwestia wierności 
wspólnocie. Być może odpowiedzi na py‑
tanie o drugą traumę należałoby szukać 
w dołączonym do książki w tekście Baral 
Przeszłość nigdy nie umiera, wygłoszonym 
przez pisarkę we Wrocławiu w 2010 roku. 
W trakcie spotkania uczestników zjaz‑
du koleżeńskiego absolwentów Vii lo 
im. szolema Alejchema w czterdziesto‑
pięciolecie ich matury. W przemówieniu 
tym, poświęconym różnym wspomnie‑

niom zgromadzonych z wrocławskiego 
dzieciństwa, szkoły oraz rozstania z Pol‑
ską, nie było nienawiści. Była w stosun‑
ku do rodzinnego miasta trudna miłość, 
żal i gniew, dotyczący niesprawiedliwej 
historii oraz dążenia do pojednania. Jak 
również świadomość autorki tragicznej 
ciągłości żydowskiego losu.
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PrZYPisY
1 Dane liczbowe i tło historyczne czerpałem 

z: Feliks Tych, Próby odbudowy życia żydow-
skiego w powojennej Polsce, [w:] Pamięć. Histo-
ria Żydów Polskich przed, w czasie, i po Zagła-
dzie, Warszawa 2004, s. 175–212. Numery stron 
w nawiasach dotyczą natomiast recenzowanej 
książki.




