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Jeśli chrześcijańską cechą jest nienawidzić Żydów, 
to wszyscy jesteśmy dobrymi chrześcijanami. 

Erazm z Rotterdamu

 
Do czego my, Żydzi, wrócimy? Do czego? Do cmentarzy, popiołów, do… ONR?

 Ignacy Schwarzbart

…ostatecznie zawsze się wyląduje gdzieś między Sercem Jezusa a Żydami.

 Miron Białoszewski





Wstęp 

I
Oczywiste jest dzisiaj przekonanie, iż nie ma badacza zjawisk społecznych 

niezaangażowanego emocjonalnie, potrafi ącego zachować obiektywny dystans 
do przedmiotu swojej refl eksji. O złudzeniu całkowitej bezstronności pisał już 
Erazm z Rotterdamu. Współczesny fi lozof Hans George Gadamer iluzję neutral-
ności poznawczej nazywa najbardziej podstępnym z przesądów1.

Niepokojącą bezradność, przed którą stoi każdy, kto chce sformułować sąd 
o minionym czasie bądź otaczającej nas rzeczywistości, utwierdzają współczesne 
odkrycia fi lozofi i, socjologii, psychologii, a wreszcie i ugruntowane przeświad-
czenia postmodernistów, które mówią o zerwaniu związku między znakiem i rze-
czywistością. Ich rozważania o intertekście, konstruktywizmie lub narratywizmie 
przynoszą nowe metafory, w istocie rzeczy precyzyjniej opisujące niepewność 
dręczącą dzisiejszego badacza zjawisk społecznych. 

Johan Huizinga, autor Jesieni średniowiecza, doznać miał swoistej iluminacji 
odległej przeszłości, kontemplując w roku 1902 – w Brugii – wystawę malarstwa 
Van Eycka. Tak oto przeżycie estetyczne zapoczątkowało powstanie najpoczyt-
niejszej książki o kulturze późnego średniowiecza, a zapewne wpłynęło na suge-
stywną wizję tej epoki2. Odwołuję się do doświadczenia wielkiego holenderskiego 
erudyty i badacza, by przyznać się do dojmującego przerażenia, jakie opanowało 
mnie przed Biblioteką Narodową w Warszawie. Otóż pewnego słonecznego dnia, 
zasmucony lekturą kilkudziesięciu antysemickich tekstów z międzywojennych 
czasopism, wyszedłem do przyległego parku i spojrzałem za siebie. Gmach Bi-
blioteki Narodowej objawił mi się wówczas jako pomnik nienawiści oraz, co pa-
radoksalne, skarbnica jadu zatruwającego polską kulturę. Lista moich lektur nie 

1 J. Tokarska-Bakir, Rzeczy mgliste: eseje i studia, wprowadzenie M. Janion, Sejny 2004, s. 111. 
2 F. Ankersmit, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografi i, wstęp, red.  

i tłum. E. Domańska, Kraków 2004, s. 232.
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miała oczywiście cech próbki statystycznej3. Wszelako nie piszę tu o naukowych 
studiach, lecz jedynie o emocji, o uczuciu trwogi i przerażenia. Wyobraziłem so-
bie te, zalegające magazyny biblioteczne, tysiące egzemplarzy książek i dziesiątki 
tysięcy artykułów udowadniających, jakimi szkodnikami są Żydzi. Zjawiły mi 
się twarze dziennikarzy, publicystów, myślicieli i kapłanów, którzy swoje talenty 
oddali sprawie złej i degradującej umysł.

Ukazane doświadczenie przeszłości oraz pamięć zdumienia, które w latach 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku wywołała lektura podziemnego wydania zbio-
ru esejów Henryka Grynberga, tworzą emocjonalną genezę prezentowanych tu 
rozważań. To, co najczęściej ukrywa zasłona naukowego obiektywizmu, ujaw-
niam na pierwszej stronie mojej książki.

Przedmiotem oglądu są dzieła polskiej literatury emigracyjnej – od drugiej 
wojny światowej aż po rok 1980. Holocaust jako graniczne doświadczenie kultu-
ry europejskiej jest najbardziej radykalnym wyzwaniem zarówno dla judaizmu, 
jak i chrześcijaństwa4. Zmienił nie tylko myślenie o człowieku, ale skłaniał także 
do tego, by zrewidować dawne narracje o dziejach naszego kontynentu, w tym 
także o dziejach Polski. Interesują mnie obrachunki emigrantów z antysemickim 
dziedzictwem dwudziestolecia, ich reakcje na Holocaust, odmienność opowieści 
konstruowanych przez polskich i żydowskich pisarzy oraz podejmowane przez 
nich próby dialogu. Ważne są dla mnie nie tylko dzieła literackie, lecz także teks-
ty publicystyczne, które stanowią kontekst macierzysty właśnie dla zbeletryzo-
wanych świadectw. Na wypowiedzi artystyczne i prasowe patrzę również jak na 
przekazy form zbiorowego myślenia. Wskazuję na obecność stereotypów oraz na 
opowieści o wspólnych minionych dziejach – przechowywane w pamięci Pola-
ków i Żydów, nieraz wobec siebie konkurencyjne. Ze szczególną uwagą przywo-
łuję głosy tych twórców, którzy usiłują podjąć heroiczną, i najczęściej skazaną na 
klęskę, polemikę z przekonaniami własnej grupy. Jednak nie uważam, by ich wy-
siłek był daremny5. Śmierć sześciu milionów europejskich Żydów, unicestwienie 

3 Postaci pisarzy, publicystów i działaczy społecznych, którzy przed wojną jednoznacznie wy-
stępowali przeciwko antysemickiej histerii, przypomniał Henryk Markiewicz w artykule Przeciw 
nienawiści i pogardzie, „Teksty Drugie” 2004, z. 6 (90). W konkluzji swego szkicu autor stwierdza: 
„Toteż powtórzmy – każde wystąpienie w obronie Żydów wymagało dużej odwagi cywilnej i hartu 
psychicznego” (s. 119). Ronald Modras w książce Kościół katolicki i antysemityzm w Polsce w latach 
1933–1939 (Kraków 2004) w rozdziale Kontrast: polscy przeciwnicy antysemityzmu (s. 351–384) 
także przywołuje nazwiska konkretnych ludzi i wskazuje środowiska przeciwstawiające się antyse-
mityzmowi. Konsekwentnie taką postawę przyjmowała Polska Partia Socjalistyczna. 

4 I. Greensberg, Cloud of Smoke, Pollar of Fire: Judaism, Christianity, and Modernity after the 
Holocaust [w:] Auschwitz: Begining of a New Era? Refl ections on the Holocaust, edited by E. Fleish-
ner, New York 1974, s. 7–56.

5 Szczególną trwałością i niezmiennością odznaczają się stereotypy i mity podzielane przez dane 
społeczności. Zofi a Mitosek twierdzi, iż praktyka artystyczna nie prowadzi do obalenia polskich ste-
reotypów etnicznych. Niemniej także docenia wysiłek twórców: „Na tle działalności jawnie reakcyj-
nej, jaką jest literackie utwierdzanie stereotypów, literatura je deszyfrująca spełnia istotną i potrzebną 
funkcję terapeutyczną: stanowi rodzaj antyedukacji w stosunku do powszechnego w danej kulturze 
procesu stereotypowej edukacji. Zburzenie dobrej wiary nie oznacza likwidacji stereotypów, ale 
może prowadzić do dystansu wobec prawd opinii publicznej” (Z. Mitosek, Literatura i stereoty-
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kwitnącej na polskich ziemiach żydowskiej cywilizacji spowija cieniem wszelkie 
narracje o przedwojennej przeszłości. Także wtedy, gdy pozornie mówią o czymś 
innym, wskazany bowiem, trudny do zrozumienia skutek, nieustannie każe pytać 
o przyczynę. 

Utwory emigracyjnych pisarzy poświęcone tematowi Zagłady rozpatrywane 
są zwykle w kontekście ogólnych rozważań o literaturze Holocaustu, o sposobach 
i możliwości artystycznej reprezentacji Zagłady. W proponowanym ujęciu staram 
się poszerzyć taką refl eksję o namysł nad ich znaczeniem w kulturze emigracyjnej. 

W kraju wiedza o Holocauście często poddana była politycznej manipulacji. 
Należy to jasno powiedzieć, iż już kilka lat po drugiej wojnie przywódcy komuni-
styczni rozpoczęli marsz po nacjonalistyczną legitymizację władzy6. Narzędziem 
takiej polityki była też cenzura. Zniewolenie kraju nie może jednak przysłonić 
faktu, iż to nie tylko komuniści grali antysemicką kartą, gdyż w naszym przypad-
ku stereotyp Żyda-bolszewika używany był przeciwko władzy komunistycznej 
przez środowiska narodowe i część katolickiego duchowieństwa. Mimo tych oko-
liczności, w kraju powstała licząca się literatura Holocaustu, zaraz po wojnie nie-
napotykająca zauważalnych ograniczeń, lecz potem bywało już różnie, a świadczą 
o tym choćby wieloletnie problemy Bogdana Wojdowskiego z opublikowaniem 
pełnej wersji powieści Chleb rzucony umarłym czy wymuszona przez nieprzyja-
zną aurę w Polsce decyzja Henryka Grynberga o jego emigracji. 

Pod koniec lat sześćdziesiątych erupcja partyjno-państwowego antysemity-
zmu spowodowała exodus blisko piętnastu tysięcy polskich Żydów. O ile w latach 
siedemdziesiątych literatura Zagłady (wraz z krytycznymi jej opracowaniami) 
powoli przyswajana była przez polskich odbiorców, o tyle praktycznie niemoż-
liwa stała się otwarta dyskusja o wydarzeniach marcowych, ani też o polskim 
antysemityzmie7. Sytuacja uległa zmianie wraz z powstaniem drugiego obiegu 
i rewolucją „Solidarności”. Lata osiemdziesiąte przyniosły natomiast znaczącą 
odmianę. W roku 1983 ukazał się monografi czny numer katolickiego „Znaku” 
zatytułowany Żydzi w Polsce i w świecie. Katolicyzm – Judaizm. W tym samym 
roku ukazała się w Warszawie Kronika getta warszawskiego wrzesień 1939 – sty-

py. Próba typologii i opisu relacji [w:] Stereotypy i uprzedzenia. Uwarunkowania psychologiczne 
i kulturowe, pod red. M. Kofty i A. Jasińskiej-Kani, Warszawa 2001, s. 222. Hanna Świda-Ziemba 
zauważyła, iż „mit podtrzymywany jest nie tylko przez wiarę, ale i przez wzajemną komunikację 
jego wyznawców, przy równoczesnej izolacji osób i informacji mitowi owemu zadających kłam”
(H. Świda-Ziemba, Rozbrajać własne mity, „Znak” 2000, nr 6). Jedynym sposobem „rozbrajania” 
mitów – twierdzi autorka – jest walka z mitami własnymi, a nie mitami „drugiej strony” (s. 41–42). 

6 Najpełniejsze opracowanie zagadnienia przedstawił Marcin Zaremba w książce Komunizm, 
legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce, War-
szawa 2001.

7 J. Tomaszewski, Historiografi a polska o Zagładzie, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Histo-
rycznego” 2000, nr 2 (194). Za autorem artykułu koniecznie należy też wymienić opublikowane 
przed marcem 1968 roku następujące książki: Z. Klukowski, Dziennik z lat okupacji, Lublin 1958, 
L. Landau, Kronika lat wojny i okupacji. Tom I. Wrzesień 1939–1940, Warszawa 1962. Tom II. 
Grudzień 1942 – czerwiec 1943, Warszawa 1963. Tom III. Lipiec 1943 – luty 1944, Warszawa 1963, 
W. Bartoszewski, Z. Lewinówna (oprac.), Ten jest z ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939–
–1945, Kraków 1966. 
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czeń 1943 Emmanuela Ringelbluma8. Kilka lat później telewizja wyemitowała 
fragmenty fi lmu Shoah Claude’a Lanzmana, opublikowany został słynny esej 
Jana Błońskiego Biedni Polacy patrzą na getto. Te wydarzenia w kulturze wy-
wołały dysputę na temat polskiego antysemityzmu i zachowań Polaków wobec 
Zagłady9. W roku 1986 wyszedł numer tematyczny warszawskiego miesięczni-
ka katolickiego „Więź” poświęcony problematyce Holocaustu i antysemityzmu. 
Dwa lata później ukazała się antologia Ireny Maciejewskiej Męczeństwo i zagła-
da Żydów w zapisach literatury polskiej oraz krajowa edycja Żydów w kulturze 
polskiej Aleksandra Hertza. Ofi cyny wydawnicze drugiego obiegu przywróciły 
krajowemu odbiorcy setki dotąd zakazanych książek. Wśród nich wyróżniał się 
tak istotny głos Henryka Grynberga. Debiutujący w latach pięćdziesiątych pi-
sarz, autor zbioru opowiadań Ekipa Antygona, później głośnej Żydowskiej wojny, 
został po wyjeździe z Polski w roku 1967 skutecznie usunięty z ofi cjalnych kart 
literatury polskiej. Zatem lata osiemdziesiąte, a szczególnie ich druga połowa, ob-
fi towały w odkrycia tematów żydowskich, w opisy żydowskich losów. W istocie 
była to spóźniona o dziesięciolecia dyskusja o nas samych. Wszak tytuł przedru-
kowanego w Polsce – w wydawniczym podziemiu – monografi cznego numeru 
„Aneksu” brzmiał Żydzi jako polski problem. Te fakty tylko sygnalizuję, ponie-
waż były wielokrotnie opisywane.

Na początku lat osiemdziesiątych odchodzi wojenna generacja twórców emi-
gracyjnych. Długowieczność Czesława Miłosza, Jerzego Giedroycia, Józefa 
Czapskiego czy Gustawa Herlinga-Grudzińskiego nie zmienia generalnie tego 
rachunku strat. W zniknięciu „Wiadomości” z rynku emigracyjnej prasy należy 
dostrzec symboliczny koniec epoki dominacji pisarzy i publicystów z tego poko-
lenia, którzy uosabiali pamięć II Rzeczypospolitej. Dlatego wielu uczestników 
polemik toczących się w końcu lat siedemdziesiątych wyrażało przekonanie, iż 
to na nich, ostatnich świadkach, spoczywa obowiązek mówienia prawdy o naj-
bardziej traumatycznych wydarzeniach dwudziestego wieku. Tego rodzaju gło-
sy pojawiają się zarówno wśród pisarzy polskich, jak i pośród diaspory Żydów 
z Polski. 

Na początku lat osiemdziesiątych odszedł człowiek niezwykle zasłużony 
dla dialogu polsko-żydowskiego. Myślę tu o Wacławie Zagórskim – redaktorze 
„Tygodnia Polskiego” dodatku do „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza”, 
głównego codziennego pisma wojennego wychodźstwa. To właśnie pismo zapro-

8 Tłumaczem z jidysz był A. Rutkowski, a wydanie przygotował A. Eisenbach. J. Tomaszewski 
bardzo wysoko ocenia rzetelność edycji. Ale i tu – jak podaje autor przeglądu historiografi i – w tekst 
wstępu i kroniki interweniowała cenzura (s. 163). Pod koniec dekady ukazała się książka E. Ringel-
bluma, Stosunki polsko-żydowskie w czasie drugiej wojny światowej. Uwagi i spostrzeżenia, wstęp 
i oprac. A. Eisenbach, Warszawa 1988. Wydawane na początku lat pięćdziesiątych materiały z Ar-
chiwum Ringelbluma były zniekształcone poprzez nieoznaczanie opuszczeń, a nawet poprzez dopi-
sywanie fragmentów (J. Tomaszewski, s. 158). 

9 Dyskusję prasową i listy czytelników „Tygodnika Powszechnego” omawia Ewa Koźmińska-
-Frejlak w artykule Świadkowie Zagłady – Holocaust jako zbiorowe doświadczenie Polaków, „Prze-
gląd Socjologiczny”, t. XLIX, 2000, z. 2.
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siło do współpracy wielu polskich Żydów, informowało o nowościach wydaw-
niczych, pisało o niewygodnych i trudnych dla Polaków zdarzeniach historycz-
nych. W tym periodyku – chyba w sposób najpełniejszy, gdybyśmy porównywali 
emigracyjne pisma – Józef Lichten zaznajamiał czytelników z pracami Soboru 
Watykańskiego i powołanego przez papieża zespołu do spraw dialogu z judai-
zmem. Ważne książki z zakresu omawianej przeze mnie problematyki doczekały 
się pierwodruku na łamach „Tygodnia Polskiego”. Pismo szeroko otwarło się dla 
emigrantów 1968 roku. Wacław Zagórski odznaczony został Medalem Sprawied-
liwego pośród Narodów Świata. 

Inne jeszcze powody, obok wskazanych wyżej, uzasadniają decyzję, by dla 
przedstawianej czytelnikowi refl eksji wyznaczyć jako cezurę rok 198010. W latach 
siedemdziesiątych intensyfi kuje się dialog między przedstawicielami różnych 
wyznań religijnych. W Oksfordzie powstaje Instytut Badań Spraw Polsko-Ży-
dowskich, organizowane są sympozja w Jerozolimie i we wspomnianym Oks-
fordzie, których uczestnicy debatują nad wzajemną historią chrześcijan i żydów. 
W Londynie zaczyna wychodzić rocznik „Polin” – redagowany przez Rafaela F. 
Scharfa. Jak powiadał ten wielki rzecznik dialogu polsko-żydowskiego, na sku-
tek wszystkich wymienionych tu inicjatyw radykalnie zmienił się klimat rozmów 
o tych zagadnieniach11.

II
W czołowych pismach emigracyjnych po drugiej wojnie światowej pojawiały 

się artykuły o antysemityzmie, a także o relacjach polsko-żydowskich. W nie-
których środowiskach czynni byli twórcy, którzy dawali wyraz przedwojennym 
antysemickim obsesjom, dbając wszakże o to, by ich poglądów nie łączono z na-
zizmem. Inni pisarze natomiast, gdyby wskazać biegunowo usytuowaną różnicę, 
angażowali się w publicystyczną walkę z antyżydowskimi stereotypami i przy-
woływali pamięć o polskim antysemityzmie. Wybierano też „dyskurs milczenia”. 
Tak się na przykład dzieje w Szkicach o literaturze emigracyjnej Marii Danile-
wicz Zielińskiej12.

Pisarz emigracyjny nie był człowiekiem absolutnie wolnym. W czasie wojny 
krępowała go cenzura rządowa, a jego wydawca zależny był od subsydiów otrzy-
mywanych od instytucji rządu polskiego13. Po wojnie wybór artystycznej nieza-

10 Sporadycznie, jeśli zachodzi taka potrzeba, odwołuję się również do wypowiedzi literackich 
i publicystycznych wykraczających poza tę datę roczną. 

11 R.F. Scharf, Co mnie i Tobie Polsko...Eseje bez uprzedzeń. Poland, what Have I To Do with 
Thee... Essays without Prejudice, Kraków 1996. 

12 Zob. K. Adamczyk, (Szkice o literaturze emigracyjnej) jako autobiografi a [w:] Aleksandrów–
–Londyn–Feijo. Maria Danilewicz Zielińska. Szkice – korespondencja – wspomnienia, pod red.
B. Czarneckiej i J. Wolskiego, Rzeszów 2007.

13 O politycznej i fi nansowej presji, jaką rząd polski wywierał na subsydiowane wydawnictwa, 
pisze Barbara Czarnecka na przykładzie nowojorskiego tygodnika Jana Lechonia w artykule Nowo-
jorski „Tygodnik Polski” wobec polityki propagandowej Rządu RP na obczyźnie. Lata 1941–1943 
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leżności często skazywał twórców na samotność. Liczyły się tu zarówno względy 
ideologiczne, środowiskowe, jak i presja instytucji. Przypomnijmy wielkie spory 
wokół uchwał Związku Pisarzy Polskich na emigracji w sprawie publikowania 
w kraju. Istniała też presja grupowej poprawności, wymuszająca na pisarzu ma-
nifestowanie patriotyzmu i antykomunizmu. Sytuacja twórców literatury szyder-
czej, zwróconej przeciwko zbiorowym mitom, stereotypowym formom myślenia 
nie była bynajmniej łatwa. Wystarczy pamiętać o pełnych inwektyw reakcjach na 
pisarstwo Witolda Gombrowicza, Mariana Pankowskiego czy Józefa Mackiewi-
cza, a także braku akceptacji Czesława Miłosza przez znaczące kręgi emigracyj-
ne. Sytuacja, oczywiście, zmieniała się wraz z upływem czasu. 

Te uwikłania literatury emigracyjnej nie zostały jeszcze dobrze rozpozna-
ne. Zauważmy, iż Jerzy Giedroyc, wielki promotor literatury niepokornej, był 
przede wszystkim politykiem. Jego działalność edytorska oraz praca redakcyjna 
podporządkowane były nadrzędnemu celowi politycznemu, a zatem krajowi ko-
muniści nie mylili się, upatrując w paryskim Instytucie Literackim swojego naj-
groźniejszego przeciwnika. W niepewnej materialnej sytuacji twórcy emigracyj-
nego ogromną rolę odgrywała też współpraca z rozgłośniami radiowymi, przede 
wszystkim Free Europe i Voice of America, które wypłacały „prawdziwe honora-
ria”. Mimo sformułowanych tu zastrzeżeń, literatura emigracyjna, zwłaszcza od 
zakończenia wojny, była literaturą wolnego słowa i podejmowała także tematy, 
„o których nie należało głośno mówić”. Pozycja pisarza w kraju, uzależnionego 
od politycznej władzy i cenzury, a z drugiej strony trudna wolność pisarza emi-
gracyjnego nie dają się z sobą porównywać. Zasadnicze różnice sytuacji literatury 
– w kraju i na emigracji – łatwo są przecież uchwytne. Nawet trudności, z jakimi 
spotkali się Henryk Grynberg i Aleksander Klugman, chcąc opublikować arty-
kuły o chrześcijańskich źródłach antysemityzmu, nie mogą zmienić tej opinii14. 
Przez swą wyjątkowość przywołane przykłady są niewątpliwie znaczące. Wska-
zują na zrozumiały fenomen milczenia, motywowany chęcią ochrony szczególnej 
roli Kościoła katolickiego w życiu zarówno polskiej wspólnoty emigracyjnej, jak 
i Polaków w kraju, gdzie przez dziesiątki lat był jedyną zorganizowaną siłą anty-
komunistyczną. Nierozerwalny związek polskiego przedwojennego nacjonalizmu 
z katolicyzmem niewątpliwie utrudniał krytyczny osąd przeszłości, zwłaszcza iż 
musiał się on dokonywać wbrew idealizacji utraconej wolnej ojczyzny. Jeszcze 

[w:] Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej III, pod red. J. Kryszaka, Toruń 2008, 
s. 81–104.

14 Zob. A. Klugman, Czy można dyskutować bez worka? (Na marginesie felietonu Józefa Ło-
bodowskiego), „Nowiny Kurier” z 18 grudnia 1970 roku (autor ujawnia, iż paryska „Kultura” nie 
opublikowała jego artykułu zatytułowanego Korzenie polskiego antysemityzmu. Ostatecznie ukazał 
się on w „Nowinach Kuriera” 28 kwietnia 1967 roku pod tytułem O antysemityzmie Polaków i jego 
źródłach. Pod pierwotnym tytułem autor opublikował go w książce Obrachunki z Polską, Tel Awiw 
1968 ) oraz esej H. Grynberga Altera Pars [w:] Prawda nieartystyczna, Berlin Zach. 1984. Arty-
kuł Klugmana był polemiką z tezami pracy Stanisława Mroczkowskiego Antysemityzm, „Kultura” 
1966, nr 7/8, który wskazywał na konkurencję gospodarczą jako podstawową przyczynę polskiego 
antysemityzmu. Klugman upatrywał źródeł antysemityzmu w wielowiekowym nauczaniu Kościoła 
katolickiego. 
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w roku 1976, recenzując Życie ideologiczne Grynberga, Jan Kott twierdził, iż 
problem antysemityzmu jest prawie nieobecny w dysputach emigracyjnych15. 
Podjęcie tej kwestii nie mogło nie wiązać się w latach siedemdziesiątych ze zro-
zumieniem znaczenia antyjudaistycznego przesłania wpisanego w Pismo Święte 
Nowego Testamentu i historią prześladowań Żydów przez instytucje Kościoła 
chrześcijańskiego. 

Patrząc z dużego dystansu, możemy stwierdzić, iż w publicystyce emigracyjnej 
refl eksja nad Holocaustem toczyła się zgodnie z narastającym rozpoznaniem jego 
znaczenia w kulturze Zachodu. Tuż po wojnie ukazywało się wiele wspomnień 
oraz relacji o obozach koncentracyjnych. Jednak po kilku latach osłabło zain-
teresowanie czytelników tymi tematami. Zapadło milczenie, trauma nie mogła 
zostać wypowiedziana. Po latach kilkunastu Holocaust stał się przedmiotem na-
ukowych refl eksji, natomiast powszechną uwagę zwrócił dopiero szeroko nagłoś-
niony przez media proces Adolfa Eichmanna w Jerozolimie i powstałe w związku 
z nim relacje, zwłaszcza pisana przez Hannah Arendt dla amerykańskiego „New 
Yorkera” w 1963 roku16. Także w tym w roku ukazał się dramat niemieckiego 
pisarza Rolfa Hochhutha Namiestnik, będący oskarżeniem Piusa XII o jego obo-
jętność wobec procesu eksterminacji europejskich Żydów. Dramat ten wystawia-
no w wielu krajach, także w Polsce. W roku 1961 ukazało się pierwsze wydanie 
fundamentalnej pracy Raula Hilberga Destruction of European Jews. Naukowe 
studia nad Holocaustem, jako wydarzeniem bezprecedensowym i odmiennym od 
wszystkich innych zbrodni popełnionych w czasie drugiej wojny światowej, stały 
się faktem. Wspomniane książki, tak jak wcześniejsza, napisana jeszcze w latach 
pięćdziesiątych rozprawa Leona Poliakova o antysemityzmie17, były okazjonalnie 
omawiane na łamach polskiej prasy emigracyjnej. Istotna była też sześciodnio-
wa wojna izraelsko-arabska, przywracająca w Izraelu zainteresowanie ocalonymi 
z Shoa i ich spisanymi relacjami18. Niektórzy badacze zwracają uwagę na polity-
zację Holocaustu, która – ich zdaniem – przybiera formę szczególnego szantażu, 
mającego zapewnić państwu Izrael poparcie świata i Stanów Zjednoczonych19. 
W latach sześćdziesiątych doszło też do swoistej sakralizacji Holocaustu. Zaczął 

15 Krytyk pisał: „<Zakazane obszary> istnieją nie tylko w literaturze krajowej. Grynberg jest 
jedynym, który pisze w pierwszej osobie o doświadczeniu polskiego antysemityzmu. Nie wiem, czy 
jego książka jest sprawiedliwa? Czy można być sprawiedliwym wobec raka? Antysemityzm w Pol-
sce się skończy, kiedy przestaną o nim pisać Żydzi, a zaczną Polacy” (J. Kott, Nie tylko o Grynbergu, 
„Wiadomości” 1976, nr 46).

16 Polski przekład pracy H. Arendt, Ejchmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil, 
ukazał się w Krakowie w roku 1987 – tłum. A. Szostkiewicz.

17 L. Poliakov, The History of Anti-Semitism, translated from French by Richard Howard (New 
York 1965), L. Poliakov, Harvest of hate; the Nazi program for the Destruction of the Jews of Eu-
rope, foreword by R. Niebur, Syracuse 1954. 

18 G.H. Hartman, Introduction: DarknessVisible [w:] Holocaust Remembrance. The Shape of 
Memory, edited by G.H. Hartman, USA, Cambridge 1994 („For a long time Israel rejected the ethos 
of the refuges who fl ooded in, while legitimating itself through Holocaust memory”) s. 8.

19 P. Novick, The Holocaust in American Life, Boston and New York 1999.
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być traktowany jako mit religijny20. Powstają zasadnicze dla teologii Holocaustu 
prace Richarda L. Rubensteina, Ignaza Maybauma, Emila Fackenheima, Hansa 
Jonasa czy Eliezera Berkovitsa. Dzisiaj mówi się, iż pamięci o Holocauście zagra-
ża, z jednej strony, banalizacja – tu kwestionuje się jego wyjątkowość, a z drugiej, 
sakralizacja – patrzenie na Zagładę, jak na biblijne wyjście Żydów z niewoli egip-
skiej. Oba ujęcia fałszują jego prawdziwe znaczenie21. Również w latach sześć-
dziesiątych w Stanach Zjednoczonych, najpierw w Kościołach protestanckich22, 
a potem w Kościele katolickim rodzi się refl eksja o współwinie chrześcijaństwa 
i antyjudaistycznym przesłaniu Ewangelii23. Książki pastora Jamesa W. Parkesa: 
Anti-Semitism (Chicago 1963), The Confl ict of the Curch and Synagouge: A Study 
in the Origin of Antisemitism (Nowy Jork 1969), małżeństwa Alice i Roya Eck-
hardtów oraz Rosemary R. Ruether24 wytyczyły kierunki tych refl eksji. Ważne 
też były prace Julesa Isaaca, The Teaching of Contempt: Christian Roots of Anti-
Semitism (Nowy Jork 1964) oraz przywołana już książka Leona Poliakova. O ile 
postanowienia Soboru Watykańskiego II i deklaracji Nostra Aetate o stosunku 
Kościoła do religii niechrześcijańskich były omawiane w prasie emigracyjnej, 
o tyle niełatwo jest w niej znaleźć informację o pracach amerykańskich teologów 
chrześcijańskich. Nie potrafi ę powiedzieć, czy rzeczywiście pierwszym, który 
o tym pisał, był Henryk Grynberg. Jego Prawda nieartystyczna z polskojęzyczną 
wersją eseju Altera Pars ukazała się jednakże dopiero w roku 1984. 

W latach siedemdziesiątych w literaturze naukowej następuje skokowy przy-
rost istotnych wypowiedzi o Holocauście, a na amerykańskich uczelniach poja-
wiają się – początkowo nieliczne, a potem liczone w setkach – kursy poświęcone 
w całości Zagładzie. Literatura Holocaustu znów staje się popularna, zarówno 
wśród krytyków, jak i czytelników. Z ogromnym zainteresowaniem spotkał się, 
wyprodukowany na potrzeby amerykańskiej telewizji NBC, serial o Holocauście. 
Nie trafi ł on do Polski, wyświetlany był między innymi w Izraelu, Niemczech 
i Anglii. Niewątpliwie tenże serial ożywił pamięć o eksterminacji Żydów. W Lon-
dynie spotkał się on ze zdecydowaną reakcją polskich emigrantów, protestujących 
przeciwko fragmentom szkalującym polskie podziemie. W rezultacie serial ocen-

20 E. Fackenheim, The Holocaust and the State of Israel: Their Relation [w:] Auschwitz: Beginning 
of a New Era? Refl ectionson the Holocaust, edited by E. Fleischner, New York 1977, s. 205–216.

21 Z. Bauman, Categorial Murder, or: How to Remember the Holocaust [w:] Re-presenting the 
Shoah for the Twenty-First Century, edited by R. Lentin, New York 2004, s. 25–39. Bauman rozwija 
tu propozycje Tzvetana Todorova z artykułu Ni banalisation ni sacralization:du bon and mauvais 
usagede la memoire, „Le Monde diplomatique”, April 10–11, 2001. 

22 E. Feldman, American Protestant. Theologians on the Frontiers of Jewish-Christian Relations, 
1922–82 [w:] Anti-Semitism in American History, edited by D.A. Gerber, Urbana and Chicago 1987, 
s. 363–385.

23 D.G. Singer, Responses of American Catholics to the Holocaust [w:] Anti-semitism in Ameri-
can..., s. 386– 406.

24 Najpełniejszy wykład autorki z tego zakresu można odnaleźć w książce Faith and Fratricide 
z 1974 roku.
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zurowano przed emisją25. Charakterystyczną reakcją widza podzieliła się z czy-
telnikami „Tygodnia Polskiego” Danuta Kossowska. Otóż zrezygnowała z jego 
oglądania po pierwszym odcinku. Uzasadnienie nie było banalne, nie mogła ona 
zaakceptować istotnego udziału fi kcji fabularnej w tym fi lmie. I chociaż autorka 
artykułu świadoma była, iż dzieje człowieka w końcu zawsze przekształcają się 
w opowieść mityczną, to wyznawała: „Dla nas oczywiście za wcześnie”26. Ta 
odmowa obejrzenia fi lmu wpisuje się w głosy emigrantów, pojmujących literatu-
rę jako świadectwo autentyku i zapis prawdy. Przy innej okazji Józef Garliński, 
autor książki Oświęcim walczący, zastanawiał się, czy w ogóle pisarz powinien 
opowiadać o Zagładzie, i konstatował, iż lepiej, kiedy opowiadającym jest świa-
dek pozbawiony literackich talentów27.

III
Jerzy Stempowski pisał: „Literatura jest jedynym wyrazem nie podającej się 

obliczeniu siły, jaka tkwi w emigracji. Jeżeli jej nie stanie, Emigracja skurczy się do 
zjawisk obliczalnych, których suma w trzeźwym rachunku będzie bliska zera”28.

Piękna stowarzyszonego z prawdą domagał się wielokrotnie Józef Wittlin. 
To on chwalił Henryka Grynberga za odwagę podejmowania najtrudniejszych 
problemów i za estetyczną wartość literackiej wypowiedzi. Pisarstwo Grynberga 
udowadnia, iż literatura i prawda – stwierdzał Wittlin – nie są pojęciami roz-
łącznymi29. Etyczny wymiar twórczości autora Soli ziemi stanowił wzór postawy 
pisarskiej. Wspominając w nekrologu zmarłego pisarza, Leopold Kielanowski 
przywołał w charakterze aktualnego przesłania fragment dawnego eseju poety 
Ostatnia instancja: „Trzeba będzie nawrócić do dawnej postawy pisarskiej, do 
bohaterstwa. A więc uczynić z każdego naszego słowa narzędzie prawdy, za którą 
gotowi będziemy oddać życie”30. Wagę kryterium etycznego w literaturze podkre-
ślał również Józef Lichten, pisząc o uczciwości autora i znaczeniu jego osobiste-
go stosunku do rzeczywistości przedstawionej w dziele literackim31.

Ta potrzeba prawdy, dawania świadectwa, powiadamiania o zbrodniach, wy-
rastała oczywiście z traumatycznych przeżyć wspólnoty. Przy czym dla polskich 

25 Zob. W. Czerwiński, W obronie prawdy, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1979, nr 68. 
Polscy publicyści wskazywali niejednokrotnie na teksty zachodnich twórców, które, ich zdaniem, 
tendencyjnie i nieprawdziwie przekazywały obraz Polski czasu wojny. To temat na inne osobne opra-
cowanie.

26 D. Kossowska, Holocaustos, „Tydzień Polski” 1978, nr 23.
27 J. Garliński, Jeszcze jedna prawda, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1975, nr 263. 
28 J. Stempowski (Paweł Hostowiec), Listy z ziemi berneńskiej, przedm. W. Weintrauba, do druku 

przygot. L. Ciołkoszowa, Londyn 1974, s. 104 (list do Krystyny Marek z 3 czerwca 1955 r.). Stem-
powski odwołuje się tu do artykułu M.K. Pawlikowskiego, Filozof emigracji, „Wiadomości”, Lon-
dyn 1955, nr 23.

29 J. Wittlin, „Wiadomości” 1972, nr 46 (1389).
30 L. Kielanowski, Nekrolog, „Tydzień Polski”.
31 J. Lichten, Wrażenie, Meine Damen, będzie bardzo dekoracyjne, „Tydzień Polski” 1975, nr 29 

(recencja książki M. Czapskiej, Gwiazda Davida).
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wojennych uchodźców i żołnierzy, a później politycznych emigrantów trauma-
tyczne przeżycia związane były z utratą bliskich, katastrofą państwa polskiego, 
udziałem w walce zbrojnej, uwięzieniem w rosyjskich łagrach i zdradą aliantów 
w Jałcie32. Tylko nieliczni byli świadkami Holocaustu. Relacja Józefa Mackiewi-
cza jest tu wyjątkiem. W czasie wojny wiedza emigrantów o Zagładzie Żydów 
ograniczona była do informacji prasowych. Z każdym rokiem coraz widoczniej-
sza była monstrualność tej zbrodni. Powstanie w warszawskim getcie zbiegło się 
z ujawnieniem zbrodni sowieckiej w Katyniu. Od razu stała się ona nie tylko brze-
miennym w skutki faktem politycznym, lecz także symbolem polskiej martyrolo-
gii, centralnym składnikiem antykomunistycznych narracji. Mord wykorzystany 
został również przez niemiecką propagandę w Polsce. Okupant pozaklejał mury 
Warszawy plakatami odwołującymi się do stereotypu Żyda-bolszewika. Skutecz-
nością jego zabiegów Rachela Auerbach tłumaczy narastający chłód ludności 
Warszawy wobec powstańców getta33. Czyn żydowskich powstańców przemilcza-
ny został w „Polsce Walczącej”, nie uwzględniono go również w artykule podsu-
mowującym polski wysiłek militarny, opublikowanym w „Orle Białym” w lipcu 
1945 roku34. W tym przypadku trudno rozstrzygnąć, czy przyczyną było znikome 
militarne znaczenie heroizmu polskich Żydów, ich wykluczenie z polskiej histo-
rii, czy też przeciwnie, powstrzymanie się przed zawłaszczeniem żydowskiej hi-
storii i żydowskiego mitu. Po latach w „Tygodniu Polskim” (redagowanym przez 
wspomnianego już Wacława Zagórskiego) powstanie w warszawskim getcie jest 
przedstawiane jako wspólna część żydowskiej i polskiej przeszłości35. 

Przedwojenny antysemityzm znalazł w czasie wojny kontynuację w środowi-
skach narodowców współpracujących z takimi pismami, jak „Jestem Polakiem”, 
„Walka”, „Odwet”, w mniejszym stopniu „Myśl Polska”. Zagłada polskich Ży-
dów pozbawiła racji bytu polityczny program antysemityzmu. Powstanie Izraela 
popierane było przez wszystkie środowiska emigracyjne. W wojnie 1967 roku one 
także opowiedziały się po stronie żydowskiego państwa. Nie oznacza to oczywi-
ście, iż antysemickie poglądy były obce emigrantom. Jedynie rzadko były artyku-
łowane, innymi słowy – skrywało je milczenie. Ujawniały się najczęściej w dys-
putach o przeszłości. Żydowska pamięć przedwrześniowej Polski przechowywała 
pogromy, ławkowe getta, dyskryminację, doznanie pogardy i wykluczenia. Taki 
obraz Polski przechowywali szczególnie przybyli przed wojną do Palestyny i do 
Stanów Zjednoczonych żydowscy emigranci36. Okres drugiej wojny światowej 

32 Zob. J. Lencznarowicz, Wyobraźnia polityczna polskiej emigracji niepodległościowej po
II wojnie światowej. Zarys tematu [w:] Migracje polityczne XX wieku. Migracje i społeczeństwo 4, 
red. nauk. J.E. Zamojski, Warszawa 2000, s. 65–85.

33 R. Auerbach, Pesach, „Nowiny Izraelskie” 1953, nr 62.
34 H. Piątkowski, Wkład Polski do 2. wojny światowej, „Orzeł Biały” 1945, nr 26. 
35 J. Lewandowski, „...A sprawa polska”, „Tydzień Polski” 1973, nr 17. 
36 Zob. W. Wasiutyński, Stosunek Żydów amerykańskich do Polski, „Tydzień Polski” 1969, nr 

8. Podobnie we wstępie do zimowego numeru (28) „Tematów” (Nowy Jork–Londyn) z 1968 roku 
pisał J. Lichten: „Żydzi pochodzenia polskiego albo rosyjskiego odnoszą się na ogół nieprzyjaźnie 
do Polski i Rosji, bo pamiętają antysemityzm i prześladowania, jakich tam doznali” (s. 21). Ten mo-
nografi czny numer kwartalnika był niewątpliwie odpowiedzią na antysemicką kampanię w Polsce 
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przyniósł nowe obszary konfl iktu. Odmienna też była potem ocena działań rządu 
polskiego podejmowanych dla ratowania żydowskich obywateli Polski i radykal-
nie odmienna ocena postaw polskiego społeczeństwa wobec Zagłady. Emigranci 
potępiali antysemityzm komunistycznych rządów w Polsce37, nie czując w więk-
szości potrzeby rozliczenia się ze swoim własnym. To oczywiście ocena posłu-
gująca się dużym kwantyfi katorem i jako taka nie obejmuje postaw odmiennych. 
Opisowi tych ostatnich w dużej mierze poświęcona jest niniejsza książka.

Exodus polskich Żydów w latach 1967–1971, będący wynikiem antysyjoni-
stycznej kampanii Gomułki, zdynamizował literackie życie emigracji niepodle-
głościowej. Pozbawieni polskiego obywatelstwa, pisarze znaleźli miejsca publi-
kacji w jej czołowych pismach. Powstał też „Aneks”, będący tworem marcowej 
emigracji. Wydarzenia marca, analiza mechanizmów walki o władzę za pomocą 
antysyjonistycznej retoryki, nowy rozdział zniewolenia polskiego społeczeństwa, 
sojusz nacjonalizmu z komunizmem znalazły swych analityków i komentatorów 
w emigracyjnych wydawnictwach. Dziesiątki wartościowych analiz prezentował 
w miesięczniku „Kultura” i „Zeszytach Historycznych” Instytut Literacki Jerze-
go Giedroycia38. Diagnoza politycznej awantury Gomułki wymagała także pytań 
o kondycję polskiego społeczeństwa. Kazimierz Wierzyński w Czarnym Polo-
nezie opisywał go w kategoriach anomii, Czesław Miłosz ujawniał swój głęboki 
pesymizm. Istotne były te głosy, które wskazywały na głębsze uwarunkowania 
polskiego antysemityzmu. Janusz Kowalewski pisał o bólu, jaki sprawia mu myśl 
o bezcelowości okrutnej śmierci milionów Żydów, skoro znów możliwy jest 
triumf antysemityzmu. Stawiał też pytania o jego wymiar religijny:

W antysemityzmie chrześcijan, poza samą jego odrażającą naturą, jest jeszcze jakiś 
przerażająco smutny bezsens: jak modlić się do Jezusa i Jego Matki i jednocześnie robić 
sobie drugą religię – nienawiści do ludzi i ich narodu39. 

Wypędzeni z Polski twórcy wnieśli pierwiastek autobiografi czny do dyskusji 
o polskiej współczesności politycznej. Trauma wykluczenia, ból wygnania zna-
lazły wyraz w liryce i prozie wspomnieniowej. Pisarze owi przywrócili również 
pamięć o Holocauście. Funkcjonowali w obrębie polskiej grupy emigracyjnej, ale 
często publikowali w polskojęzycznych pismach wydawanych w Izraelu przez 
wcześniejsze alije Żydów polskich. Zintensyfi kowaniu uległ intelektualny kon-
takt pomiędzy polską emigracją niepodległościową a pochodzącymi z Polski 
obywatelami państwa Izrael. Nowi wygnańcy odegrali do pewnego stopnia rolę 

i tematycznie poświęcony został judaizmowi oraz amerykańskiej diasporze żydowskiej. Przekłady 
prac m.in. Emila L. Fackenheima, Judaizm i znaczenie życia (tłum. Z. Kozarynowa), Hansa Jonasa 
Żydowskie i chrześcijańskie pierwiastki w tradycji fi lozofi cznej Zachodu (tłum. J. Amstisławski) za-
znajamiały polskiego emigranta z problematyką rzadko goszczącą na łamach pism emigracyjnych. 

37 Odmienne stanowisko od ogółu emigracji zajęła wychodząca w Londynie „Kronika” Bolesła-
wa Świderskiego. 

38 Teksty o marcu z paryskiej „Kultury” przypomniał Jerzy Elsner w książce Marzec 1968. Ge-
neza. Przebieg. Konsekwencje, Warszawa 1991. 

39 J. Kowalewski, Smutno mi Boże, „Tydzień Polski” 1968, nr 6. 
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pośredniczącą między obiema grupami dawnych polskich obywateli. Ożywiła się 
dyskusja o dawnej oraz całkiem nieodległej przeszłości Polaków i Żydów na pol-
skich ziemiach. Przeszłość znów stała się tematem gorącego sporu.

Taka dysputa była oczywiście w Polsce komunistycznej niemożliwa. Znów 
ciągłość polskiej kultury gwarantowali emigranci. To poza Polską odbywał się, 
co prawda ograniczony, polski rachunek wstydu40. Oczywiście, nie problem anty-
semityzmu i żydowskiej przeszłości w Polsce dominował w emigracyjnej litera-
turze, a także publicystyce. 

IV
Przedstawione w tej książce rozważania podzielone zostały na sześć bloków 

tematycznych. Pierwsza sekwencja dotyczy literackich odwołań – polemicznych, 
bądź wyznawczych – do międzywojennego antysemityzmu. Witold Gombrowicz, 
jak staram się udowodnić w szkicu Wymazywanie Jakóba, m.in. poprzez dokona-
ną później (w tomie Bakakaj, 1957), drobną na pozór, korektę imienia tytułowego 
bohatera pragnie uniemożliwić lekturę opowiadania Pamiętnik Stefana Czarnie-
ckiego (pierwotnie: Krótki pamiętnik Jakóba Czarnieckiego) wykorzystującą an-
tysemickie uprzedzenia, które zdominowały przedwojenną kulturę polską. Roz-
ważania osnute wokół wiersza Jerzego Pietrkiewicza Robiąc rachunek wstydu 
służą natomiast określeniu miejsca, jakie zajmował antysemityzm w orientacji 
nacjonalistycznej. Ukazuję mianowicie związki pomiędzy przedwojenną twór-
czością Pietrkiewicza – bardzo młodego wówczas poety – a ideologią głoszoną 
przez Stanisława Piaseckiego i krąg jego współpracowników z „Prosto z mostu”.

W części drugiej Wobec wieści o Zagładzie pomieściłem interpretację eseju 
Tymona Terleckiego „Alles Juden Rauss”... oraz rozprawę Antysemityzm i na-
cjonalizm w „Nowej Polsce” Antoniego Słonimskiego. Te dwa bardzo różne teks-
ty dotyczą reakcji polskiej diaspory na śmierć milionów europejskich Żydów 
w czasie drugiej wojny światowej. Wymowę eseju Terleckiego można zestawiać 
z przesłaniami, napisanego w tym samym roku, wiersza Czesława Miłosza Bied-
ny chrześcijanin patrzy na getto. Wysoki standard etyczny takich wypowiedzi 
jest niepodważalny. W rozważaniach o kształcie artystycznym eseju Terleckiego 
ważny jest natomiast, centralny dla literatury Holocaustu, problem jego języko-
wego przedstawienia. 

W kolejnym bloku tematycznym zatytułowanym Świadectwa proponuję czy-
telnikowi przeglądowe ujęcie różnych realizacji tematu Zagłady w powstałych na 
emigracji utworach poetyckich (Nieprzekładalne doświadczenia. Poeci o Zagła-
dzie) i prozatorskich (Holocaust w prozie emigrantów). Większość omawianych 
przykładów znalazła swoje miejsce w historii literatury, stała się też przedmiotem 
wielu krytycznoliterackich wypowiedzi. W przyjętej przeze mnie optyce istotne 
jest uchwycenie związków świadectw literackich z polsko-żydowskimi dyskusja-

40 Nawiązuję tu do słów wiersza Jerzego Pietrkiewicza. Zobacz rozdział drugi niniejszej książki.
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mi, jakie toczyły się w tym czasie na emigracji, a umieszczenie poszczególnych 
utworów w tym dialogu niejednokrotnie pozwala na wydobycie ukrytych, ale też 
niezauważonych dotąd sensów. 

Wypadki Marca 1968 roku spowodowały wyjazd z Polski wielu twórców o ży-
dowskich korzeniach. Ich intelektualna aktywność znacznie ożywiła emigracyjne 
dyskusje o polsko-żydowskiej teraźniejszości i przeszłości. Wielu pisarzy z tej 
grupy znalazło prawdziwe oparcie w instytucjach kulturalnych polskiej emigracji. 
W periodykach wydawanych na obczyźnie mogli oni publikować utwory litera-
ckie oraz publicystyczne. Całość nazwana Okolice marca 1968 składa się z trzech 
rozdziałów: Antynostalgia i nostalgia. Rzecz o wygnaniu, Trudny dialog. Henryk 
Grynberg i emigranci, Pisane po exodusie (Literatura, dopełnienia). W pierw-
szym omawiam doświadczenia wygnania zapisane i zaświadczone w utworach 
Stanisława Wygodzkiego, Arnolda Słuckiego, Anny Frajlich, Henryka Grynber-
ga, Filipa Istnera. Rozdział drugi poświęcony został emigracyjnym rozliczeniom 
z antysemickim dziedzictwem w literackich i publicystycznych pismach Henryka 
Grynberga, przy czym wydobywam tutaj na plan pierwszy spory o zakres i kształt 
pamięci. Pokazuję zatem pisarza w roli aktywnego uczestnika emigracyjnych 
dyskusji w prasie (w „Wiadomościach” i „Kulturze”). W oddzielnych rozważa-
niach Pisane po exodusie (Literatura, dopełnienia) przywołuję zapomnianą po-
wieść Eugeniusza Żytomirskiego Spowiedź oraz dramat Mariana Pankowskiego 
Chrabąszcze, starając się przybliżyć specyfi czne właściwości rozliczeń tych pisa-
rzy z polskim antysemityzmem. 

Kolejny krąg tematyczny pojawia się w wydzielonej sekwencji, noszącej tytuł 
Zapisy z Tel Awiwu. W poprzednich rozdziałach interesował mnie udział pisarzy, 
którzy poruszali kwestie żydowskie i odnosili się do dramatu Holocaustu w pe-
riodykach oraz książkach polskiej diaspory. Teraz przyglądam się opowieściom 
i tekstom poetyckim publikowanym w Izraelu. W rozdziałach Inna pamięć. Żydzi 
z „Nowin Kuriera”, Epitafi um dla żydowskich miasteczek oraz Filip Istner – ży-
dowski krytyk literatury polskiej rekonstruuję założenia programowe i przybliżam 
praktykę redakcyjną najważniejszego pisma Żydów z Polski w Izraelu („Nowiny 
Kurier” to „instytucjonalny głos żydowski”), podejmuję problem żydowskiej pa-
mięci o polsko-żydowskiej przeszłości, stawiam też pytanie, jakie idee i wartości 
pisarze z Izraela wnieśli do literatury polskiej.

Książkę zamyka namysł nad recenzją Wyznań starego człowieka Aleksandra 
Hertza – pióra polskiego poety Edwarda Duszy. Omawiany szkic ukazał się w roku 
1980 na łamach „Ofi cyny Poetów” i jest świadectwem znamiennego „nieodczyta-
nia tekstu”. Ogarnięty patriotyczną pasją, Edward Dusza posługuje się językiem 
przedwojennych nacjonalistów i (co paradoksalne) marcowej propagandy. Hertz, 
autor pomnikowego opracowania Żydzi w kulturze polskiej, znów poddawany jest 
represyjnemu wykluczeniu, gdyż jego gorzka wypowiedź o polskim antysemi-
tyzmie nie została przecież wysłuchana. Artykuł Duszy nie należy do wystąpień 
odosobnionych. W popularnym obiegu kultury emigracyjnej znaleźć można wie-
le współbrzmiących z nim głosów – i dzieje się to w czasach, o których piszę 
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w tej książce. Jednostkowy przypadek odnosi się do ogólniejszej reguły. Zatem 
przestrzec należy przed takim uprawianiem krytyki i polityki, która lekceważy 
głos mniejszości, bowiem wsłuchiwanie się w racje innych (osamotnionych, po-
niżonych, pozbawionych możliwości perswazji) jest w moim przekonaniu lekcją, 
jakiej udzielił człowiekowi wiek dwudziesty.

W tym miejscu składam serdeczne podziękowania prof. dr. hab. Wojciechowi 
Ligęzie autorowi recenzji wydawniczej. Ostateczny kształt książki zawdzięczam 
jego cennym radom, wskazanym uzupełnieniom i sugestiom dotyczącym stylu. 
Dziękuję również prof. dr. hab. Władysławowi Miodunce. Książka ta nie powsta-
łaby bez jego zaangażowania i udzielonego mi wsparcia.
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Wymazywanie Jakóba. 
O przedwojennym opowiadaniu 

Witolda Gombrowicza

Witold Gombrowicz, wspominając z dystansu kilkudziesięciu lat międzywo-
jenne życie literackie, zupełnie nieoczekiwanie podnosi problem swojego ów-
czesnego stosunku do antysemityzmu: 

Notowania na giełdzie literackiej były grą polityki, koterii zwalczających się wza-
jem, intryg, wszystkiego tylko nie sztuki, nie literatury. Ktoś pomawiany choćby o anty-
semityzm nie mógł być popierany przez „Wiadomości” – a ja miałem pecha, że bohater 
jednego z moich opowiadań był urodzony z ojca polskiego arystokraty i matki – Żydów-
ki. To wystarczyło, aby mnie obsypał pochwałami patologiczny żydożerca, Adolf Nowa-
czyński – a znów pochwały Nowaczyńskiego wystarczyły, aby ze strony „Wiadomości” 
powiało chłodem. Bogu ducha byłem winien, bo w tym opowiadaniu kwestie rasowe 
w potocznym tego słowa znaczeniu mnie nie obchodziły, mnóstwo Żydów przyjaciół 
miałem i nigdy antysemityzmowi się nie oddawałem – ale ta niewinność artysty, cóż 
mogła przeciw politycznej furii redaktorów? W rezultacie „Wiadomości” nigdy mnie 
na dobre nie zauważyły w literaturze, poprzestając na recenzjach „pochlebnych”, ale 
umiarkowanych – o co, jak myślę, dziś musi sobie w brodę pluć Grydzewski, dziś gdy 
moje książki uzyskały prestiż w Europie1.

Uwagi pisarza odnoszą się oczywiście do Krótkiego pamiętnika Jakóba Czar-
nieckiego, opublikowanego w roku 1933 w jego pierwszej książce. W inicjalnych 
zdaniach przedmowy Gombrowicz stwierdzał: „Czytelnicy bywają rozmaici. Jed-
nym autor powinien objaśnić to i owo, inni mogliby raczej objaśnić autora”2. I je-
śli większość znawców twórczości pisarza twierdzi, iż w tym zbiorze literackiego 
debiutanta odnaleźć można zapowiedź wszystkich późniejszych intelektualnych 
przemyśleń i artystycznych dokonań, to pamiętajmy również, że w cytowanym 

1 W. Gombrowicz, Wspomnienia Polskie. Wędrówki po Argentynie, Paryż 1985. Dzieła zebrane, 
t. XI, s. 121.

2 W. Gombrowicz, Objaśnienie [w:] Pamiętnik z okresu dojrzewania, Warszawa 1933, s. 5. Lo-
kalizację cytatów z opowiadania Krótki pamiętnik Jakóba Czarnieckiego podaję za tym wydaniem. 
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Objaśnieniu widzimy – tak charakterystyczną dla autorskiej strategii Gombrowi-
cza – pierwszą próbę sterowania procesem lektury swych dzieł.

Przedmowa nie zadowalała Gombrowicza i została na jego żądanie usunięta 
z książki3. Życzenie spełniono w sposób wysoce niekonsekwentny, gdyż autor-
skie Objaśnienie można spotkać w dostępnych bibliotecznych egzemplarzach 
Pamiętnika. Znane też było przedwojennym recenzentom książki.

Dwa spośród swych opowiadań uznał pisarz za „jasne i zrozumiałe”. Tak okre-
ślił Tancerza mecenasa Kraykowskiego oraz Krótki pamiętnik Jakóba Czarnieckie-
go. O tym ostatnim napisał jedno zdanie, w którym wyjawił, iż chodziło mu o „zja-
wisko rasy, oglądane oczami fi kcyjnej postaci, doszczętnie pozbawionej rasy”4. 

Krytycy przyjęli debiut z więcej niż życzliwym zainteresowaniem5. Najdłuż-
szy szkic poświęcił mu Leon Piwiński6, a najbardziej entuzjastyczną oceną obda-
rzył młodego twórcę Adolf Nowaczyński. 

Piszący współcześnie o przedwojennej prozie autora Ferdydurke sięgają ra-
czej do tekstu opowiadania umieszczonego w tomie Bakakaj z roku 1957; pra-
wie w ogóle nie funkcjonuje jego przedwojenna wersja. Tu opowiadanie nosi 
zmieniony tytuł: Pamiętnik Stefana Czarnieckiego. Nie zatrzymują się także nad 
opinią Adolfa Nowaczyńskiego. Czy dlatego, iż jest kłopotliwa, czy dlatego, że 
z dzisiejszej perspektywy wydaje się zupełnie nieuprawniona?

Recenzja Nowaczyńskiego, ciętego satyryka, autora wielu tekstów, które dzi-
siaj uznajemy za antysemickie, ukazała się w redagowanej przez Zygmunta Wa-
silewskiego „Gazecie Warszawskiej”7. Jej główną część stanowi omówienie po-
wieści Józefa Jeremskiego Przekleństwo życia, poświęconej dziejom niejakiego 
Franciszka Leżanowicza – postaci targanej dramatycznym konfl iktem pomiędzy 
uczuciami patriotycznymi a miłością do swej semickiej żony Danieli, aktywistki 
międzynarodowego ruchu komunistycznego. Jak przystało na melodramat, boha-
ter ginie z rąk małżonki, przedkładającej wierność idei nad miłość do męża. No-
waczyński bardzo nisko ocenia artystyczną wartość powieści, ceni ją jednakże za 
dokumentaryzm. Utwór opisywać ma bowiem realnie istniejące zjawisko „zatrwa-
żającego rozmnożenia się w Polsce typu swoistego <wampira> komunistycznych 
semitek”8. Popularna powieść Jeremskiego ilustruje zatem – jak pisze recenzent 
– „problem małżeństwa mieszanego, dwurasowego, problem promisculcji Arjów 
z Semitami”9. Konieczność rozpoznania tego zjawiska dzielą z polskimi twórca-
mi wybitni pisarze Europy. Tu następuje fragment odnoszący się bezpośrednio do 
opowiadania Witolda Gombrowicza. Czytamy więc w Komso-małkach: 

3 Zob. T. Kępiński, Witold Gombrowicz i świat jego młodości, Kraków 1976, s. 315–318. 
4 Gombrowicz, op.cit., s. 5–6.
5 Wszystkie głosy recenzentów omawia J. Jarzębski w książce Gra w Gombrowicza, Warszawa 

1982.
6 L. Piwiński, Interesujący debiut, „Wiadomości Literackie” 1933, nr 32.
7 A. Nowaczyński, Komso-małki, „Gazeta Warszawska” 1933, nr 275.
8 Ibidem.
9 Ibidem.
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Ostatnio problem ten dojmująco aktualny widocznie próbowali beletrystycznie 
prześwietlić w sensie negatywnym laureat Nobla Pontopiddan („W czepku urodzony”), 
laureat Nobla Jacinto Benavente („Komedja szwajcarska”), laureat Nobla Wells (w po-
wieści nietłumaczonej i chytrze przez wszystkich naszych klerków przemilczanej) oraz 
włoski autor Marino Puccini („Ebrei”). W polskiem piśmiennictwie wprost genialną no-
welę na ten temat dał teraz debiutant Witold Gombrowicz p.t. „Krótki pamiętnik Jakó-
ba Czarnieckiego” („Pamiętnik z okresu dojrzewania”). Ale podczas, gdy z najwyższą 
rafi nerią analizy pisany majstersztyk Gombrowicza przeznaczony jest dla intelektualnie 
„wyższych dziesięciu tysięcy”, Jeremskiego powieść o biednym Leżanowiczu kwalifi -
kuje się raczej na dokształcającą lekturę dla rządzącej Elity10.

Nie miejmy żadnych wątpliwości. Adolf Nowaczyński rozumie przesłanie 
Krótkiego pamiętnika Jakóba Czarnieckiego jako ostrzeżenie przed błędem mie-
szania krwi aryjskiej i semickiej, polskiej i żydowskiej. O katastrofalnych skut-
kach krzyżowania tych ras pisał już w roku 1890 Witold Ziemiński na łamach 
„Głosu” w istotnym dla ideologii polskiego antysemityzmu cyklu Czem jest Izra-
el?11 Opowiadanie Gombrowicza Nowaczyński uznaje za literackie arcydzieło. 
Ten zaś, kto nie rozumie jego ideologicznej wymowy, sytuuje siebie poza obrę-
bem intelektualnej elity kraju. 

Problem można oczywiście skwitować antysemicką fobią Nowaczyńskiego. 
Rzecz wydaje się jednak warta bardziej dociekliwego spojrzenia. Ta z ducha prze-
ciwżydowska lektura utworu Gombrowicza pozwala dostrzec kłopot niejedno-
znaczności niektórych fragmentów Krótkiego pamiętnika Jakóba Czarnieckiego. 
To, co dla dzisiejszego czytelnika jawi się jako groteska i zjadliwa ironia, mogło 
być postrzegane zupełnie inaczej w latach trzydziestych, zwłaszcza w atmosferze 
nacjonalistycznego lęku przed „zażydzeniem kultury polskiej”. Tuż przed wojną 
ksiądz dr Stanisław Trzeciak wystąpi nawet z apelem o wprowadzenie ustawy, na 
mocy której „za pożycie z żydem czy żydówką” grozić miałaby kara więzienia12. 
Lęk przed zanieczyszczeniem polskiej krwi doprowadził w tym przypadku do 
chęci naśladownictwa nazistowskiego prawodawstwa. Zauważmy jednakże, iż po-
stulat zakazujący chrześcijanom współżycia z Żydami formułował wiele wieków 
wcześniej największy autorytet Kościoła katolickiego – św. Tomasz z Akwinu13. 

Nie przeoczmy, iż w tym samym co Komso-małki numerze „Gazety Warszaw-
skiej” ukazał się artykuł Żydzi w literaturze, zawierający spis nazwisk siedem-
dziesięciu współczesnych polskich pisarzy pochodzenia żydowskiego i niesyg-

10 Ibidem.
11 „Przeciwnie, łączenie się dwóch typów nader odrębnych i wstrętnych sobie – prowadzi do 

zaniku cech dodatnich obu typów macierzystych, a natomiast spotęgowanie cech ujemnych. Skut-
kiem tego jest osłabienie energii życiowej, płodności i odporności, zjawienie się istot nieharmonijnie 
zespolonych, będących w ciągłej ze sobą rozterce, apatycznych, niezdolnych do czynu, bezsilnych 
w swych porywach, przerzucających się z jednej krańcowości w drugą, pozbawionych stałego punk-
tu widzenia i zmysłu zachowawczego” („Głos” 1890, nr 42).

12 Ks. S. Trzeciak, Talmud o gojach a kwestja żydowska w Polsce, Warszawa 1939, s. 377.
13 Zob. D. Drużbacka, Moralne oblicze kwestii żydowskiej w świetle nauki św. Tomasza z Akwinu, 

Katowice 1937, s. 29. Autorka niewątpliwie była entuzjastką ks. dr. Stanisława Trzeciaka, gdyż na 
ogólną liczbę 59 przypisów w jej dziele, przywołuje myśl swego mistrza aż 31 razy.
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nowany nazwiskiem komentarz, w którym autor proponuje wyróżnienie trzech 
typów takich twórców. Pierwszy stanowić mają ci, którzy chcą zająć pozycję 
w literaturze polskiej; drugi to autorzy piszący po polsku dla Żydów; trzeci typ 
w komentarzu „Gazety Warszawskiej” nazwany został „typem mieszanym”. Re-
prezentanci wszystkich tych typów nie mogą nie mieć poczucia swojej rasowej 
odrębności. Ponadto dobrze wiedzą, zwłaszcza ci aspirujący do miana pisarza 
polskiego, „za co my ich uważamy”14. Nie przeoczmy błędnie, lecz fi nezyjnie 
użytego tu zaimka „co”. 

Innymi słowy, ci którzy nie uważają się za Żydów, będą musieli przyjąć taką 
samoidentyfi kację w wyniku naszego wskazania. Przeto, konkluduje autor ko-
mentarza, pożyteczną rzeczą jest „zestawić spis piszących po polsku i usiłujących 
wejść w nasze piśmiennictwo żydów”15. 

Dodajmy jeszcze, iż w następnych dwóch numerach „Gazeta Warszawska” 
drukuje listy Żydów pracujących na uniwersytecie warszawskim16 i, o zgrozo, 
na Wolnej Wszechnicy Polskiej17. Strategia nacjonalistycznej „Gazety Warszaw-
skiej” jest tu aż nadto widoczna i nie różni się od działań antysemitów w innych 
krajach. Wskazywanie i ujawnianie Żydów jest w tym przypadku walką o rasową 
czystość polskiej sztuki i przyszłość Polski18.

Przyglądając się zatem artykułowi Nowaczyńskiego i jego publicystycznemu 
otoczeniu w warszawskim narodowym dzienniku, należałoby powiedzieć, iż opo-
wiadanie Gombrowicza zostało wykorzystane w kampanii prasowej prowadzonej 
w imię rasowej czystości kultury polskiej. Nieoczekiwanie ujawnił się tutaj jego 
publicystyczny, „dojmująco aktualny” – jak pisał recenzent – wymiar. Myślę, że 
o ówczesnej swoistej aktualności Krótkiego Pamiętnika Jakóba Czarnieckiego 
decydowało więcej czynników.

Nie roszcząc sobie żadnych pretensji do generalnej oceny antysemickich po-
staw w Polsce międzywojennej i opisu dynamiki ich narastania, chcę jednakże 
zwrócić uwagę na kilka faktów, które pozwolą – myślę – hasłowo używany w in-
terpretacji utworu Gombrowicza termin antysemityzm wypełnić treścią umożli-
wiającą pełniejsze zrozumienie zachwytów Adolfa Nowaczyńskiego. 

W listopadzie 1931 roku Rada Naczelna Stronnictwa Narodowego zredefi nio-
wała swój program polityczny i między innymi uchwaliła rezolucję mającą na celu 
mobilizację polskiego społeczeństwa do walki z „zalewem żydowskim”. Nowy 

14 Żydzi w literaturze, „Gazeta Warszawska” 1933, nr 275.
15 Ibidem.
16 Żydzi na uniwersytecie warszawskim, „Gazeta Warszawska” 1933, nr 277. Ostatnie zdanie 

tego tekstu: „Spis powyższy obejmuje ogółem 32 nazwiska żydowskie” – robi wrażenie spisu inwen-
taryzacyjnego robionego z „natury”. 

17 Żydzi na Wolnej Wszechnicy Polskiej, „Gazeta Warszawska” 1933, nr 278. 
18 D. Carroll w książce French Literary Fascism. Nationalism, Anti-Semitism, and the Ideology of 

Culture, Princeton 1995, pisze: „For the literary anti-Semite, this is a danger of the Jew in general: the 
destruction of the highest cultural achievements of Europe. This is way everyone must learn <to see 
the Jew> everywhere he is hiding; the future of art. and the future of Europe depend on it” (s. 177). 
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program endecji został zinterpretowany przez polskich Żydów jako zerwanie kil-
kuletniego zawieszenia broni19. W słowie wstępnym rezolucji przeczytamy:

Liczba Żydów w Polsce, ich groźna dla naszej przyszłości pozycja w życiu gospo-
darczym, która znacznie się wzmocniła za obecnych rządów, cieszących się stałem ich 
poparciem, rozkładowy wpływ Żydów na moralność i w ogóle na duchowe życie naro-
du, ich wreszcie wrogie w stosunku do dążeń polskich stanowisko polityczne sprawia, 
że polityka narodowa polska musi się zwracać z całą stanowczością przeciw niebezpie-
czeństwu żydowskiemu20.

W tym samym roku, pod pseudonimem Kazimierza Wybranowskiego, opub-
likowane zostało książkowe wydanie powieści Romana Dmowskiego Dziedzi-
ctwo21. O czytelniczej popularności tego utworu świadczyć mogą dwa jego kolej-
ne wydania, które ukazały się jeszcze przed zbiorem opowiadań Gombrowicza. 
Z punktu widzenia walorów artystycznych ocena powieści Dmowskiego nie może 
być wysoka, gdyż autor połączył cechy melodramatu i powieści kryminalnej. 
Jako akt polityczny jest to natomiast książka ważna. Przywódca endecji sięgnął 
w niej po wszystkie antysemickie stereotypy, demaskował wrogi stosunek Żydów 
do chrześcijaństwa i państwa polskiego. Mściwość, gniew, „talmudyczna etyka”, 
wiarołomność i wstręt, jaki instynktownie budzą – to ciągle powtarzane elementy 
charakterystyki powieściowych Żydów22. Wykorzystując zatem literaturę piękną 
jako narzędzie perswazji, odwoływał się Dmowski do emocji i jednocześnie or-
ganizował wyobraźnię polskich czytelników. Jako ciekawostkę podajmy fakt, iż 
mówi się w Dziedzictwie o Polakach jako narodzie zdolnym, ale na szczęście dla 
Żydów leniwym i nielubiącym myśleć23. Sąd ten w sposób oczywisty przypomina 
słowa belfra z Krótkiego Pamiętnika Jakóba Czarnieckiego. 

Rok następny przyniósł publikację dzieła – sądząc po liczbie przedwojen-
nych wznowień – równie popularnego, mianowicie Zmierzch Izraela Tomasza 
Gluzińskiego24. Tu autor na ponad czterystu stronach pracowicie udowadnia de-
strukcyjny wpływ Żydów na wszystkie inne społeczeństwa. To oni stworzyli 
pierwsze komunistyczne gminy już sto lat przed narodzeniem Chrystusa. Chodzi 
tu oczywiście o historyczne naświetlenie popularnego w międzywojennej Pol-
sce i ówczesnej Europie stereotypu: Żyd-bolszewik25. „Poza bolszewizmem stoi 

19 L. Oberlander, Ewolucja poglądów Narodowej Demokracji w sprawie żydowskiej. Część dru-
ga: w Polsce niepodległej, „Miesięcznik Żydowski” 1932, nr 4, s. 209–310.

20 Cytuję za: L. Oberlander, Ewolucja poglądów..., s. 309.
21 Pierwodruk powieści nastąpił na łamach „Gazety Warszawskiej” w roku 1930. Jako jej autorzy 

podpisani są Kazimierz Wybranowski i Jerzy Zawada.
22 J. Zieliński zwraca uwagę na obecność rasowej identyfi kacji w portretach żydowskich kobiet 

(Zatrute ziarna, „Res Publica” 1989, nr 5).
23 K. Wybranowski (Roman Dmowski), Dziedzictwo, Poznań 1931, s. 142. 
24 Książka ukazała się pod pseudonimem Henryk Rolicki.
25 R. Modras twierdzi, iż katolicy „zwłaszcza w środkowej i wschodniej Europie powszechnie 

utożsamiali komunizm z Żydami” (R. Modras, Kościół katolicki i antysemityzm w Polsce w latach 
1933–1939, Kraków 2004, s. 119). Na tej samej stronie autor przypomina także jeden z artykułów 
Winstona Churchilla z 1920 roku, w którym przyszły premier Wielkiej Brytanii upatrywał źródeł 



30 I   ROZRACHUNKI Z ANTYSEMICKIM UWIKŁANIEM

Żyd!”26 – pisał dwanaście lat wcześniej w obliczu ofensywy Armii Czerwonej 
ks. Jan Urban. 

Około roku 1928 pojawia się w polskiej publicystyce, w kręgu młodych z Obo-
zu Wielkiej Polski, zagadnienie rasy rozumianej biologicznie27. Interpretując dzi-
siaj polski antysemityzm, mówimy raczej o rasizmie kulturowym i psychicznym 
wynikającym z koncepcji Żyda-koczownika i przewrotnego ucznia Talmudu. To 
w tej świętej księdze widziano źródło destrukcyjnego charakteru żydowskiej psy-
chiki – zagrażające polskiej kulturze. Warto jednak przywołać artykuł z pisma 
„Awangarda”, w którym – jak podkreśla Bogumił Grott – „rasa rozumiana jest 
jako zespół cech tak fi zycznych jak i psychicznych, które mają być dziedziczo-
ne przez następne pokolenia”28. Ta potrzeba biologicznego wyróżnienia nabrała 
aktualności wraz z procesem asymilacji Żydów. Znikły kulturowe znamiona ich 
tożsamości. 

Asymilacja wywoływała oczywiście rozmaite reakcje pośród zwolenników 
narodowej prawicy i w Kościele katolickim. Stosunek do neofi tów był różny. To 
„Chrzest był uważany powszechnie za podstawowy warunek asymilacji narodo-
wej Żydów. Ani przejęcie języka polskiego, ani kultury polskiej nie było wystar-
czającym dowodem asymilacji”29. Problem w tym, że w oczach niektórych dzia-
łaczy endeckich Żyd ochrzczony pozostawał Żydem, gdyż zawsze można było 
kwestionować szczerość konwersji. I stąd biologiczne pojmowanie rasy stało się 
dla nich użytecznym narzędziem, pozwalało identyfi kować Żydów i umożliwiało 
walkę o czystość polskiej kultury. 

W tym nurcie myślenia musiał się w końcu pojawić następujący wniosek: 

Jakkolwiek religia, wychowanie dużą rolę mogą odegrać – to bez wątpienia w uro-
bieniu człowieka pierwszorzędną rolę odgrywa jego krew tworząca rasę [...] Żydowska 
krew zakaża aryjską krew i ducha [...] Żyd nie jest wyznawcą talmudyzmu jedynie – ale 
każdy człowiek mający krew żydowską w żyłach swoich [...] W Polsce rdzennej aryj-
czykiem może być ten – kto może udowodnić, że przynajmniej od pięciu pokoleń nie 
było w jego rodzie osoby rasy żydowskiej30.

Fragment ten pochodzi również z pisma adresowanego do młodzieży. Uka-
zał się w „Pro Christo” rok po debiucie Gombrowicza. Dwa lata później ksiądz 
Baranowski w książce Wielka tajemnica psychiki narodu polskiego przestrzegać 

komunizmu w „machinacji międzynarodowego żydostwa”. Modras podaje ten fakt za opracowaniem 
Jerrego Z. Mullera, Comminism, Anti-Semitism, and the Jews, „Commentary”, sierpień 1988, s. 29.

26 Ks. J. Urban, Sprawy kościoła, „Przegląd Powszechny” 1920, lipiec, tom 147–148, s. 185.
27 Zob. B. Grott, Nacjonalizm i religia. Proces zespalania nacjonalizmu i katolicyzmu w jedną 

całość ideową w myśli Narodowej Demokracji 1926–1939, Uniwersytet Jagielloński. Rozprawy Ha-
bilitacyjne nr 85, Kraków 1984, s. 120–121.

28 B. Grott, op.cit., s. 121. Autor omawia tu artykuł Przyczynki do problemu asymilacji, „Awan-
garda” 1928, nr 1. 

29 A. Landau-Czajka, Żydzi w oczach prasy katolickiej okresu II Rzeczypospolitej, „Przegląd Po-
lonijny” 1992, z. 4, s. 101.

30 Zagadnienie rasy, jego uprawnienia etyczne i granice, „Pro Christo” VIII, 1934, nr 8, s. 619–
–628. Cytuję za: A. Landau-Czajka, Żydzi w oczach prasy...., s. 107.
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będzie przed krzyżowaniem się typów rasowych sobie dalekich, jak na przykład 
Murzynów z Chińczykami lub Aryjczyków z Semitami, gdyż genetycznym re-
zultatem takich związków są „typy dysharmonijne”31. Pojawienie się w tych roz-
ważaniach dwóch ostatnich cytatów z dzieł późniejszych od Pamiętnika z okresu 
dojrzewania może wydawać się pewnym nadużyciem. Moim celem nie jest jed-
nak rekonstrukcja możliwych lektur Gombrowicza, lecz ukazanie stylu myślenia 
i argumentowania w ówczesnych dyskusjach. Nie jest też tak, iż przywołane teks-
ty wyrażają jakieś radykalnie nowe sądy, które nie byłyby dyskutowane w Euro-
pie znacznie wcześniej. 

Czytelnik, podzielający formułowane wyżej przekonania, mógł uznać opo-
wiadanie Gombrowicza za genialną wykładnię fatalnych rezultatów skażenia 
krwi aryjskiej poprzez domieszkę semickiej, a także za wypowiedź demaskującą 
zgubny wpływ Semitów na tradycyjną kulturę polską. To właśnie ta „domieszka”, 
o której pisano w „Pro Christo”, staje się w Krótkim pamiętniku Jakóba Czar-
nieckiego przyczyną moralnego bankructwa bohatera. Zawarta w Objaśnieniu 
sugestia, iż prawdziwym problemem opowiadania jest zagadnienie rasy, sterowa-
łaby w przypadku rekonstruowanego tu obrazu czytelnika przekonaniem, iż dy-
stans syna hrabiego do świata wszelkich wartości, jego niemożność internalizacji 
kodu polskiej kultury, jest rezultatem płynącej w jego żyłach krwi żydowskiej. 
To ta krew każe mu wyznawać przeciwchrześcijańską etykę Talmudu i wreszcie 
prowadzi go do pacyfi zmu, anarchizmu i komunizmu. Dlatego Jakób Czarniecki 
zostaje destruktorem świata wartości opartego na triadzie Bóg – Honor – Ojczy-
zna. Wszak wszędzie tam, gdzie bohater zobaczy „cnotę”, „rodzinę”, „wiarę” czy 
„ojczyznę”, musi popełnić jakieś „łajdactwo”32. 

„Tajemnica” – o której mówi się w opowiadaniu – mieni się dwoistym zna-
czeniem. Podobnie język służący jej wyrażaniu. Dzisiejszemu czytelnikowi Pa-
miętnika Stefana Czarnieckiego wypada oczywiście uznać za trafną, wielokrotnie 
powtarzaną przez innych krytyków, interpretację Jerzego Jarzębskiego:

Żyjąc w gromadzie, ludzie czynią wszystko, aby wykorzystać, do maksimum kom-
fort wynikający z protekcjonistycznego charakteru swego więzienia, a odsunąć od sie-
bie świadomość własnego zniewolenia, nieautentyczności percepcji. Dlatego społeczeń-
stwo tworzy coś w rodzaju „wspólnej klatki” utkanej z przeświadczeń powszechnych, 
z obowiązującej ideologii wyznaczającej semantykę zjawiska. Powstaje coś, co Gomb-
rowicz nazywa „językiem tajemnicy”. Proces wychowania, akulturacji jednostki polega 
na uczeniu się tego „języka”, dojrzałość na internalizacji stereotypów33.

31 Ks. W. Baranowski, Wielka tajemnica narodu polskiego, Poznań 1936, s. 35.
32 Trudno oprzeć się w tym miejscu przed zacytowaniem dzieła Żydzi polscy w świetle prawdy. 

Studjum współczesne, wydanego w Warszawie w roku 1887, autorstwa Konstantego Wzdulskiego. 
Autor jednoznacznie wypowiada się o Żydach bezwyznaniowych: „O nich to powiedzieć można, nic 
świętego dla nich nie istnieje” (s. 39).

33 J. Jarzębski, Gra w Gombrowicza, Warszawa 1982, s. 142. Podobnie sens Tajemnicy interpre-
tuje także Jerzy Franczak, autor ostatniej obszerniejszej interpretacji opowiadania Gombrowicza. 
Zob. idem: Imiona obcości (Witold Gombrowicz, Pamiętnik Stefana Czarnieckiego), „Ruch Litera-
cki” R. XLVII, 2006, z. 4–5, s. 452. 
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Nie zapominajmy jednakże, iż w opowiadaniu Gombrowicza, „Tajemnica” 
związana jest początkowo jednoznacznie z rasą. To jej biologicznych wyznaczni-
ków: kształtu nosa, uszu, wykroju ust i charakterystycznych oczu – z niepokojem 
szuka u swego dorastającego syna hrabia Czarniecki. Dla współczesnego czytel-
nika cytowany fragment ma jednoznaczny wymiar absurdalny: „Wierz mi, moja 
droga, to jest bluźnierstwo, nietakt i arogancja i kiedy cię widzę przed ołtarzem 
z twoim nosem i uszyma, z twemi wargami – jestem pewny, że i Chrystus czuje 
się nieswojo”34. 

Z pewnością Nowaczyński nie przeoczył tylekroć wspomnianego fi zycznego 
obrzydzenia, jakie odczuwa hrabia Czarniecki w stosunku do swej żony – z domu 
Goldwasser. Jest ona ucieleśnieniem wszelkiej ohydy. Akt poczęcia był jednora-
zowym gwałtem, dokonanym przez ojca na własnej rasie. Styl, jakim Gombro-
wicz opisuje owo zmieszanie ras, nie wydaje się adekwatny wobec interpretacji 
„języka tajemnicy” jako zespołu powszechnych stereotypów. Skala obrzydzenia 
ma podłoże fi zjologiczne, związane jest ono z biologicznym doznaniem ciała, 
a nie jego kulturową interpretacją. To język mistrzowskiego artyzmu, to hiper-
bolizacja typowa dla groteski – powiemy dzisiaj35. Problem w tym, iż część czy-
telniczej publiczności w Polsce międzywojennej mogła za tą groteską zobaczyć 
głęboką, genialną, psychologiczną prawdę. 

To odczucie fi zjologicznego bezgranicznego wstrętu wobec krwi semickiej 
jest być może związane z „promieniowaniem” w ówczesnej Polsce nazistow-
skiej idei rasy. Pamiętajmy, iż najważniejsze książki zostały już w Niemczech 
napisane. Wszak zaznaczył Gombrowicz, iż, pracując nad Tancerzem mecenasa 
Kraykowskiego, miał na myśli Hitlera. Pisarz byłby zatem i tu bardzo czułym 
sejsmografem. Uważa się, że polski antysemityzm pozbawiony jest biologiczne-
go pierwiastka, a z pewnością nie domagał się fi zycznej likwidacji Żydów. Za-
uważmy jednakże, iż nowoczesny polityczny polski antysemityzm – podobnie jak 
francuski czy niemiecki – zafascynowany był teorią ewolucji i dziedziczności. 
Kreował też język pogardy, który miał usunąć poza obręb polskiego narodu i ro-
dzimej kultury to, co brudne i nieczyste. 

W roku 1913 Stanisław Bełza, adwokat, pisarz i czciciel romantycznego wiesz-
cza – autor poświęconej mu książeczki Mickiewicz jako najszczytniejsze wcielenie 
miłości kraju, napisał broszurę zatytułowaną Być, albo nie być. „To be, or not to 
be” (Mój głos w sprawie żydowskiej). Łatwo wywnioskować z tytułu, iż autor sta-
wia kwestię jednoznacznie: albo my, albo oni! Przywołuję ten tekst, by wskazać 
cechy języka, jakim autor orzeka o Żydach. Otóż nazwani są oni: „wędrownymi 

34 Krótki pamiętnik..., s. 35.
35 O hiperbolizacji brzydoty pisze M. Głowiński w artykule Między obcością a swojskością, 

zawierającym najpełniejszą interpretację omawianego tu opowiadania Gombrowicza. Zob. [w:]
O literaturze XX wieku, pod red. L. Burskiej i M. Zalewskiego, Warszawa 2001. Przedruk [w:]
M. Głowiński, Gombrowicz i nadliteratura, Kraków 2002, s. 44–59.
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szczurami”36, „robactwem plugawym”37 oraz „najstraszliwszym szkodnikiem”38. 
Chodzi o to, by Żydzi budzili nie tylko przerażenie, ale i wstręt39. 

Ta propaganda nienawiści, której początków Brian Porter upatruje w dziesię-
cioodcinkowym cyklu artykułów Witolda Ziemińskiego Czem jest Izrael? opub-
likowanym w roku 1890 na łamach „Głosu”40, nie kłóci się oczywiście w umyśle 
autora z religią katolicką i miłością do rodaków. We wspomnianej wcześniej bro-
szurze poświęconej Mickiewiczowi tak pisał Bełza o miłości do narodu:

A świecąc milionom, grzeje ogniem świętym miliony, tłumi w nich egoizm, budzi 
najszlachetniejsze porywy, i okupując wszystkie grzechy, z nędz tej zmateryalizowanej 
ziemi, unosi w podobłoczne sfery, szczytnego dla powszechnego dobra poświęcenia41.

Oto doktryna egoizmu narodowego, w jej popularnym wydaniu. Miłość do włas-
nego narodu zmywa wszystkie grzechy. 

Na czym Polacy – autorzy cytowanych głosów – powinni się oprzeć w walce 
z zagrażającymi im Żydami? Tu z pomocą przychodzi klasyk literatury antyse-
mickiej. Teodor Jeske-Choiński pisze: „Nasze hasło: Bóg, Wiara i Ojczyzna pa-
raliżuje zapędy żydowskie [...] Oni dokładają wszelkich starań, aby nas pogrążyć 
w otchłań upadku moralnego”42. Ten autor słynnej kiedyś książeczki Poznaj żyda! 
dużo jeszcze może nas nauczyć. Pominę rozważaną przez niego kwestię kształtu 
nosa żydowskiego, gdyż już nie wnosi ona nic nowego do interpretacyjnych kon-

36 S. Bełza, Być, albo nie być. „To be, or not to be” (Mój głos w sprawie żydowskiej), Warszawa 
1913, s. 22.

37 Op.cit., s. 62
38 Op.cit., s. 70.
39 Ten język degradacji, odhumanizowania Żydów pełnił później istotną rolę w przygotowaniu 

nazistowskiej zbrodni. Lione Rubinoff w pracy Auschwitz and the Pathology of Jew-Hatred podkreśla 
rolę, jaką ów język odgrywał w moralnym przyzwoleniu na zbrodnię: „The representation of the Jews 
as subhuman was an important device for facilitating the evil that was done to them. By creating a dis-
tinction between <good, decent people> and <inferior, subhuman creatures>, one is able to engage 
in or witness evil without guilt or moral indignation” (Auschwitz: Begining of New Era? Refl ections 
on the Holocaust. Papers given at the International Symposium on the Holocaust, edited by Eva 
Fleischner, New York 1977, s. 363. Podobnie rzecz ujmuje Zbigniew Bauman, wypowiadając się o ję-
zyku propagandy nazistowskiego „Der Sturmer”: „Zrównany retorycznie z robactwem, Inny ściągał 
na siebie głeboko zakorzenione w psychice i podświadomości uprzedzenia, obawy, uczucia wstrętu 
i obrzydzenia. Nadto jeszcze, postawiony w jednym rzędzie z robactwem, Inny przestawał być pod-
miotem praw moralnych, zaś sposób jego potraktowania nie był już przedmiotem moralnych ocen” 
(Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesna wieloznaczność, tłum. J. Bauman, Warszawa 1995, s. 72).

40 B. Porter, When Nationalism Began to Hate. Imagining Modern Politics in Nineteenth-Century 
Poland, New York, Oxford 2000, s. 19. Amerykański badacz pokazuje, jak w szkicu Ziemińskiego 
Żydzi zostają wyłączeni z czasu historycznego i umieszczeni w świecie natury, który się nigdy nie 
zmienia. Dla publicysty „Głosu” Żydzi są inni, nie podlegają żadnym zmianom, byli i będą zawsze 
obcy. Jerzy Szacki w artykule Historia i mitologia („Res Publika” 2000, nr 7) wskazuje, iż zamiana 
historycznej ciągłości na odwieczność, a historii w mit, jest częstą cechą ideologii narodowych. 

41 S. Bełza, Mickiewicz jako najszczytniejsze wcielenie miłości kraju, Warszawa, Kraków 1907, 
s. 34–35.

42 T. Jeske-Choiński, Chrześcijanie strzeżcie się! Żydzi Panami świata, Warszawa 1906, s. 16 
(przedruk z „Dziennika Powszechnego”).
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tekstów Krótkiego Pamiętnika Jakóba Czarnieckiego. Za celowe uważam nato-
miast przywołanie defi nicji żydowskiego dowcipu: 

Nie ma w tym dowcipie ani Gemutlichkeit niemieckiej, błyskotliwości francuskiej, 
ani jowialności polskiej. Jego dowcip nie śmieje się, lecz wyśmiewa, nie gryzie sercem, 
nie krytykuje, lecz drwi, kąsa, pluje, nie przekonywa, lecz wywraca koziołki. [...] Ba-
wiący się wszystkim cynizm jest jego twórcą i treścią. [...] I jeszcze jeden rys znamienny 
tego dowcipu. Nazywa się on samoironią (Selbstironie). Dowcipkujący Żyd drwi ze 
wszystkiego, nawet z własnego narodu, nawet z siebie, a drwi z subtelnością mózgu 
wyostrzonego na osełce kazuistyki talmudycznej43. 

Przecież tak właśnie zachowuje się bohater Gombrowicza, kpi z każdej świę-
tości, wszędzie popełnia „łajdactwo” – prawdziwe dziecko semickiej rasy, cho-
ciaż nosi szlacheckie nazwisko Jakób Czarniecki. 

Warto zatrzymać się nad imieniem. Tym samym obdarzyła Maria Konopnicka 
wnuka heroicznego żydowskiego starca w nowelce z roku 1890. Myślę oczywi-
ście o Mendlu Gdańskim. W rozmowie z zegarmistrzem, reprezentującym anty-
semickie poglądy, bohater noweli tłumaczy wybór imienia Jakób jego funkcjono-
waniem zarówno w obrębie świata żydowskiego, jak i poza nim: 

Kubuś, to takie imię, co go i pan dobrodziej, na ten przypadek godnemu synkowi 
może dać. To jest takie imię, co to jak na tym sądzie króla Salomona: niech nie będzie 
ani mnie, ani tobie. To dobre imię jest ! Po te imię to jak po te kładke przejdą ludzie z te 
niedobre czasy do te dobre czasy, kiedy jeden drugiemu nie będzie liczył, czy w domu, 
dużo ma kołyski...44. 

To także dobre imię dla „szczura bez maści”.
Nie przypadkiem Adolf Nowaczyński nazwał utwór Gombrowicza: nowelą. 

Dzisiaj raczej unikamy takiej klasyfi kacji gatunkowej. Zwykle interpretatorzy 
wskazują na parodystyczną grę autora z konwencją pamiętnika, którą oczywiście 
sugeruje tytuł oraz inicjalne fragmenty tekstu: „Urodziłem się w domu pełnym 
zacności...”45. Można jednak wskazać również autorskie nawiązanie do wzorca 
nowelistycznego. Tym, co łączy Krótki pamiętnik Jakóba Czarnieckiego z arcy-
dziełami nowelistyki pozytywistycznej, takimi jak: Latarnik, Z legend dawnego 
Egiptu czy Mendel Gdański, jest obecność fatalizmu losu, nieuchronność kata-
strofy zapowiedzianej w przypadku utworu Gombrowicza już na początku opo-
wiadania. Za antycypację przyszłych wydarzeń uznać można zaskakującą samoi-
dentyfi kację bohatera jako bankruta życiowego i budzącego obrzydzenie chłystka 
śliniącego ręce. Zapowiedzią wypełnienia się tragicznego losu są zdania: „a ja 
wzrastałem”46 czy też „natury przebłagać się nie da”47. Biologiczny determinizm 

43 T. Jeske-Choiński, Poznaj żyda!, Warszawa 1913, s. 159–160. 
44 M. Konopnicka, Mendel Gdański, Biblioteka Uniwersytetów Ludowych i Młodzieży Szkol-

nej, z. 66, Warszawa 1930, s. 22. 
45 Zob. M. Głowiński, Między obcością a swojskością... 
46 Krótki pamiętnik..., s. 35.
47 Ibidem.
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rasy pozostaje przecież nieubłagany, to w wieku dojrzewania ujawnia się wiele 
jej cech zewnętrznych. Przy takiej interpretacji można również w tytule utworu, 
w owej „krótkości” pamiętnika, widzieć sygnał mówiący o nieuniknionym fatali-
zmie losów bohatera. Jego upadek musi być szybki i nieodwołalny.

Przytoczone w tych uwagach fragmenty broszur i publicystycznych artyku-
łów pozwalają współczesnemu czytelnikowi utworu Gombrowicza zrozumieć 
komplementy, jakimi młodego debiutanta obdarzył Nowaczyński. Dodajmy, iż 
znany pisarz miał przecież swoich oddanych czytelników i jego opinia z pewnoś-
cią wpływała na ich sposób lektury utworu Gombrowicza. Zauważmy, że młody 
Witold Gombrowicz nigdy nie skomentował pochwał „Gazety Warszawskiej”. 

Wypada oczywiście wierzyć spisanym po latach wyjaśnieniom pisarza, iż za-
gadnienia rasy służyły mu jako jeden z przykładów w rozważaniach o fi lozofi i 
formy i dywagacjach na temat języka kulturowych kodów oraz stereotypów48. 
Zatem w Dwudziestoleciu artysta nie do końca został zrozumiany. Kłopot w tym, 
że nie tylko przez autora artykułu Komso-małki. Trudno bowiem uważać, że Gry-
dzewski wraz z członkami „swojej koterii” – by użyć języka autora – bezwarun-
kowo polegał na opinii Adolfa Nowaczyńskiego. Przypuszczam nawet, że gdyby 
wówczas powszechnie czytano tę nowelę tak, jak proponuje to dzisiaj Michał 
Głowiński, to nie doszłaby do skutku nawet krótkotrwała współpraca Gombro-
wicza z „Polską Zbrojną” ani nie mógłby zaistnieć nawet jednodniowy „fl irt” 
Stanisława Piaseckiego z autorem Ferdydurke. O redaktorze „Prosto z mostu” 
pisze Gombrowicz w dalszym ciągu cytowanego wspomnienia: 

Ale brak poparcia „Wiadomości” nie pchnął mnie w ramiona Piaseckiego. Mnie 
w Piaseckim nie tyle nacjonalizm, czy nawet „faszyzm” drażnił, ile jego tępota i wul-
garność jego natury.[...] Mnie z początku także kokietował, tym bardziej, iż dobrze nie 
wiedział, kto zacz jestem, gdyż nic mojego nie czytał, a doszły go słuchy, że chodzę 
luzem; ale te zapędy skończyły się, gdy na jego prośbę dałem mu fragment „Ferdydurki” 
w przededniu ukazania się książki, aby go ogłosił w swoim tygodniku. Przeczytawszy 
zdębiał, plunął i, zamiast wydrukować, wypowiedział mi wojnę49.

Chyba jednak nie mogło tak być, żeby o Gombrowiczu nie słyszano w kręgu 
Stanisława Piaseckiego i tygodnika „Prosto z mostu”. Odnoszę wrażenie, iż słyn-
ny pisarz usiłuje zbagatelizować przedwojenne kontrowersje wokół Pamiętnika 
Jakóba Czarnieckiego. Uchylić – po latach – potencjalną możliwość czytelniczej 
aktualizacji noweli w duchu Adolfa Nowaczyńskiego. 

Elementy tej strategii, a może jej przyczyny, rozpoznaję również w dzien-
nikowym zapisie z roku 1954, w którym pisarz wyznaje: „Bezmiary zbrod-
ni, dokonanej na Żydach, i mnie przeszły na wskroś i na zawsze”50, po czym 

48 J. Jarzębski, przypominając te wyznania autora Ferdydurke, pisał o rzekomym antysemityzmie 
Gombrowicza. Nikt ze współczesnych badaczy literatury – o ile mi wiadomo – nie podążył za stylem 
lektury wpisanym w recenzje A. Nowaczyńskiego. W tym miejscu chciałem podziękować Profesoro-
wi Jarzębskiemu za przypomnienie mi w prywatnej rozmowie o recenzji Nowaczyńskiego. 

49 W. Gombrowicz, Wspomnienia..., s. 121–122.
50 W. Gombrowicz, Dziennik, t. 1, Paryż 1971, s. 106.
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pisze o genialności narodu żydowskiego, jego skazaniu na wielkość51. W tym 
momencie znajdujemy się na antypodach polskiej myśli nacjonalistycznej. Do 
poruszanego tu problemu autor Dziennika wróci także we Wspomnieniach pol-
skich. Będzie w nich pisał o wybitnej roli, jaką Żydzi odegrali w polskiej kulturze. 
Wprost stwierdzi, iż właściwy im krytycyzm, racjonalizm i duchowy niepokój 
były przedmiotem jego fascynacji. Podkreśli brak jakiegokolwiek antysemityzmu 
w swej rodzinie i wywód zakończy dostrzeżeniem wielkich możliwości, jakie 
Żydzi oferowali Polakom: 

Zaczynałem powoli dostrzegać, że ten świat żydowski wszczepiony w świat polski 
ma niezwykłe rozsadzające znaczenie – i że to jedna z największych szans naszych na 
wypracowanie nowego gatunku Polaka o formie nowoczesnej, zdolnej sprostać teraź-
niejszości. Żydzi byli tym, co nas łączyło z najgłębszą, najtrudniejszą problematyką 
świata52. 

I jeszcze wcześniejszy krótki fragment, który bardziej bezpośrednio można 
uważać za rodzaj autokomentarza do świata opisanego w Krótkim pamiętniku 
Jakóba Czarnieckiego:

Miałem też kilka wujów, ożenionych z takimi Żydówkami z plutokracji, ale rzadko 
ich widywałem – o ile pamiętam, tak na oko te moje ciotki wyglądały przyjemnie i na-
wet dystyngowanie53. 

Ta informacja o wyglądzie ciotek jest przestrogą – niewątpliwie przeznaczoną 
dla tych, którzy chcieliby poszukiwać w przedwojennej noweli autobiografi cz-
nych reminiscencji. Jakżeż te, scharakteryzowane w jednym zdaniu, krewne pi-
sarza nie przylegają do wizerunku żony hrabiego Czarnieckiego, córki fi nansisty 
Goldwassera. 

Siatka wspomnień i sądów o polskich Żydach w Dzienniku oraz Wspomnie-
niach polskich, jak również zmiana tytułu opowiadania, a także jego powojen-
na publikacja w trochę zmienionym wyborze, zatytułowanym Bakakaj, mają na 
celu uniemożliwienie lektury przedwojennego tekstu w sposób zaproponowany 
przez Adolfa Nowaczyńskiego. Jeśli zatrzymamy się przy tytule Bakakaj, okaże 
się, że to, co w miarę określone, Gombrowicz wymienia na to, co egzotyczne 
i enigmatyczne. Wskazane zabiegi niewątpliwie przesuwają opowiadanie w stro-
nę groteski, parodystycznego, a zarazem hiperbolizującego ujęcia antysemityzmu 
i nacjonalizmu. Ponadto stabilizują interpretacyjny sens „języka tajemnicy” jako 
kodu kulturowego pozbawionego mistyki krwi.

Można oczywiście interpretować Pamiętnik Stefana Czarnieckiego w ode-
rwaniu od jego przedwojennej wersji. Wtedy kategorie rasy, narodu, państwa 
narodowego (wraz z instytucjami edukacji szkolnej i wojskiem) będą jedynie 

51 T. Kępiński przywołane tu zapisy uważa za nieszczere i koniunkturalne. Zob. T. Kępiński, 
Witold Gombrowicz. Studium portretowe, Kraków 1988, s. 152–156.

52 W. Gombrowicz, Wspomnienia, s. 164.
53 Ibidem, s. 162.
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punktem wyjścia uniwersalnych, fi lozofi cznych rozważań Gombrowicza. Kiedy 
jednakże odtworzymy kontekst publicystyczny opowiadania, to odsłoni się jego 
dwuznaczność. Rozpoznamy tu wówczas kpinę z urojeń eugeniki, polskiego an-
tysemityzmu oraz z dyskursu nacjonalistycznego. Możliwa jest jednakże – jak 
się okazało – lektura, w której czytelnik odnajdywał twierdzenie o niższości rasy 
semickiej i jej destrukcyjnym wpływie na psychikę narodu polskiego. Bohater 
Jakób Czarniecki byłby w tym przypadku rzeczywistym bankrutem (w tekście 
to określenie pada trzykrotnie), a nie kreatorem własnego świata – jak chciałby 
Andrzej Kijowski54. „Tajemnica” ma na początku związek z krwią, potem dopiero 
z kodem kultury. Syn hrabiego Czarnieckiego i Żydówki Goldwasser musi nato-
miast zostać komunistą, „bolszewikiem”, który odnajduje cel życia w destrukcji 
wszystkich drogich Polakom wartości: „wiary, rodziny i ojczyzny”. To oczywisty 
i nieunikniony rezultat „zakażenia aryjskiej krwi i aryjskiego ducha”.

W tej ostatniej lekturze pomija się krytyczny stosunek „pamiętnikarza” do 
ojca, publicystyczny charakter wystąpienia bohatera, który w momencie odkrycia 
własnej tajemnicy i właściwego jej absurdalnego języka wydaje się autorskim 
porte-parole. Ale jednocześnie, walczący o rasową czystość polskiej kultury, na-
cjonalistyczny krytyk mógłby zapytać: czyż ta błazenada młodego Jakóba Czar-
nieckiego i nonsensowne dowcipy nie są czasami typowo żydowskie, dalekie od 
jowialnego humoru Fredry i wybaczającego śmiechu Prusa?55

Wszystko, co napisałem, służy nie tyle analitycznemu opisowi opowiadania, 
czy też noweli Gombrowicza, ile ujawnieniu choroby, antysemickiej psychozy 
wpisanej w jeden z nurtów ówczesnej kultury polskiej. 

Powiem na koniec tak: kochajmy Witolda Gombrowicza za Pamiętnik Stefana 
Czarnieckiego – uczynienie narratorem imiennika bohatera narodowego jedno-
znacznie sytuuje tekst po stronie groteski i uniemożliwia nacjonalistyczną, anty-
semicką lekturę teksu. Zawahałbym się natomiast przed tak jednoznaczną apo-
logią Krótkiego pamiętnika Jakóba Czarnieckiego. Myślę, iż podobny niepokój 
towarzyszył Witoldowi Gombrowiczowi, kiedy pisarz przygotowywał do druku 
tom Bakakaj oraz wypowiadał się o Żydach w Dzienniku i we Wspomnieniach 
polskich. 

54 Zob. A. Kijowski, Strategia Gombrowicza [w:] Problemy literatury Polski Ludowej (praca 
zbiorowa), Kraków 1975, s. 265.

55 O przeciwstawianiu żydowskiego i polskiego humoru piszę w następnym rozdziale. 





Podszedł pies do mnie wczoraj – i patrzył
pytał jakby czy nienawidzę
sierści mokrej, nawilgłego nosa –
i odszedł niepogłaskany
wzrokiem, co się zaplątał
przy bucie w prętach ławki.
Dawniej (kilka sumień temu) pytały oczy ludzkie
O to samo.
Nienawiścią opięci jak mundurem
Nazarejczyka wypędzaliśmy razem z kramem
ale nas spotkał przy prętach luf, pod murem
tym samym. 

Jerzy Pietrkiewicz, Robiąc rachunek wstydu

Wstyd antysemity (po latach). 
Przypadek Jerzego Pietrkiewicza 

I
O kilku wierszach Jerzego Pietrkiewicza – w wielokrotnie później cytowa-

nych zdaniach – Marian Pankowski napisał: „są to utwory wysokiej próby, da-
jące świadectwo poecie-człowiekowi”1. Wymienił: Anty-wiersz, Pamięć Golgoty 
oraz Robiąc rachunek wstydu. W sposób szczególny wyróżnił ten ostatni wiersz. 
Jerzy Pietrkiewicz, londyński już wtedy poeta, spowiadał się w nim z grzechu 
nienawiści, grzechu piętnowanego przez prymasa Augusta Hlonda w liście pa-
sterskim O katolickie zasady moralne, adresowanym do wiernych na Wielkanoc 
1936 roku2. Słowa ekspiacji wygłasza w liczbie mnogiej, chociaż wydaje się, iż 

1 M. Pankowski, Słowo wstępu do: J. Pietrkiewicz, Dwadzieścia lat poezji 1934–1955, Paryż 
1955, s. 5.

2 Kardynał A. Hlond, Na straży sumienia narodu, Don Bosko-Ramsey, New Jersey 1951, 
s. 154–173.
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spowiedź zaczyna we własnym jedynie imieniu. Jaką kategorią jest tu wstyd? Czy 
równoważny jest z żalem za grzech? Czego zatem poeta się wstydzi?

Krótki utwór Pietrkiewicza ukazał się po raz pierwszy w roku 1950 na łamach 
pisma emigracyjnych narodowców „Myśl Polska”. Został zauważony, Jan Win-
czakiewicz umieścił go w antologii Izrael w poezji polskiej, wydanej w 1958 roku 
nakładem Instytutu Literackiego w Paryżu. Kazimierz Wierzyński, omawiając 
paryską antologię podczas wystąpienia w Polskim Instytucie Naukowym w Ame-
ryce, zauważył: 

Nawet antysemici zrobili w niej <rachunek wstydu>, jak brzmią ekspiacyjne słowa 
w tytule pewnego wiersza, w którym mowa, o tym, co było dawniej <kilka sumień 
temu> – że użyję określenia tego samego poety3.

W roku 1988 podczas Międzynarodowej Konferencji Historii i Kultury Żydów 
Polskich w Jerozolimie przywołał go twórca pisma „Polin” – Rafael F. Scharf4.

Aby w pełni odczytać wiersz Pietrkiewicza i jednocześnie zrozumieć uzna-
nie, z jakim spotkał się ze strony Mariana Pankowskiego, Jana Winczakiewicza, 
Kazimierza Wierzyńskiego oraz Rafaela F. Scharfa, trzeba przypomnieć kontekst 
przedwojennej twórczości krytycznej i poetyckiej poety. Badacze piszący o twór-
czości autora Prowincji wskazywali ten kontekst; jest nim oczywiście przedwo-
jenny nacjonalizm5.

Większość wierszy Jerzego Pietrkiewicza opublikowano po raz pierwszy na 
łamach czasopism. Przede wszystkim w „Prosto z mostu”, „ABC” i „Myśli Na-
rodowej”. Istotne są tu również jego recenzje i eseje krytycznoliterackie publiko-
wane w „Polsce Zbrojnej”6.

Wiele przedwojennych utworów – jeśli czytane są bez świadomości miejsca 
i czasu ich pierwodruku – brzmi niepełnym głosem. Inne bowiem obowiązują 
reguły w komunikacji czasopiśmienniczej, a inne w systemie komunikacji książ-
kowej. Tytuły pism, w których przed wojną publikował autor poematu Wyzwo-
lone mity, to czasopisma narodowej prawicy. Miejsce publikacji będzie dla nas 
znaczące. To w tych pismach był on bardem. Dzięki nim odniósł błyskotliwą 
karierę, ale też gorliwie służył wydawcom swoją twórczością. Przy czym służył 
– tu ubiegam tok wywodu – pełen wiary. Tym różnił się od Konstantego Ildefon-

3 Dialog polsko-żydowski. Przemówienia wygłoszone w Nowym Jorku 26 września 1958, New 
York 1958, s. 22.

4 R.F. Scharf, Z kim i o czym [w:] idem, Co mnie i Tobie Polsko.... Eseje bez uprzedzeń, Kraków 
1996, s. 84–91.

5 Analizie polskich mitów narodowych w twórczości Jerzego Pietrkiewicza poświęciła część 
swojego artykułu M. Jakitowicz, Młodzieńcze sny o potędze (O międzywojennej poezji Jerzego 
Pietrkiewicza), „Acta Universitatis Nicolai Copernici” 1982, z. 137, s. 70–75. 

6 Zamknięcie listy pism, z którymi w sposób mniej systematyczny współpracował poeta, wyma-
gałoby szczegółowych badań. Z pewnością powinno się tu znaleźć „Jutro Pracy”. Moim zamierze-
niem jest jedynie wskazanie obszaru ideologicznych zagadnień, które są ważne dla przedwojennej 
twórczości poety i które z pewnością nie są obojętne także dla jego poetyckiej i intelektualnej drogi 
emigracyjnej. 
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sa Gałczyńskiego. Dlatego formuła „strategia korespondenta”7, stworzona przez 
Edwarda Balcerzana na użytek opisu postawy twórczej autora Zaczarowanej do-
rożki, nie objaśni poetyckiej praktyki Jerzego Pietrkiewicza. Mimo że zarówno 
autor „mistrz Ildefons”, jak i twórca Prowincji służyli na tym samym dworze 
Stanisława Piaseckiego. Ten pierwszy chłoszcze przeciwników drwiną i adresuje 
swoje wiersze do nacjonalistów, ten drugi pisze z pełną powagą i patosem, two-
rząc literaturę nacjonalistyczną. 

II
Jerzy Pietrkiewicz opublikował na łamach „Prosto z mostu” kilkadziesiąt 

wierszy, także większość swoich przedwojennych poematów: Prowincja, Matka 
Boska, Wyzwolone mity, Konfesjonały, Cisza Zachodzi, 7 dni stworzenia, Msza 
Święta oraz kilka recenzji krytycznoliterackich. „Prosto z mostu” było też wy-
dawcą tomu jego poezji.

Na rysunku Juliana Żebrowskiego, przedstawiającym w satyrycznym ujęciu 
współpracowników pisma, portret Jerzego Pietrkiewicza odnajdziemy w samym 
środku, tuż obok wizerunku redaktora naczelnego8. Stanisław Piasecki dobrze 
wiedział, dlaczego drukuje „ogromne, pozbawione wdzięku, ciężkie i pretensjo-
nalne poematy”9 młodego poety w większości numerów świątecznych i na uprzy-
wilejowanych informacyjnie stronach. Twórczość młodego człowieka z Fabianek 
dopełniała ideologiczną linię pisma. Eksponowana w jego wierszach religijna 
wiara była jednocześnie istotnym składnikiem tożsamości narodu polskiego i słu-
żyła programowi politycznej, wręcz terytorialnej ekspansji w ideologicznej my-
śli obozu radykalnej prawicy10. W poezji Jerzego Pietrkiewicza fundamentalną 
rolę odgrywa kult Matki Boskiej, kościelna obrzędowość i religijne przeżycie. 
Jest ono z pewnością wartością autentyczną, głęboko zakorzenioną w kulturze 
gromady wiejskiej, z której się wywodził, i w tradycyjnej religijno-patriotycznej 
atmosferze rodzinnego domu. Ziemia dobrzyńska słynęła z rozległego kultu Ma-
ryjnego. Oskar Kolberg, opisujący ziemie lipnowskie w 1888 roku, wymienia nie 
tylko „cudowną statuę Bogarodzicy” ze Skępnego, lecz także z Obór oraz słynne 
cudami obrazy Najświętszej Marii Panny we wsiach: Siecień, Zaduśniki, Truto-
wo11. Religijność, manifestująca się prawie we wszystkich wierszach Pietrkie-
wicza, znajdowała na łamach „Prosto z mostu” właściwe miejsce publikacji. 
Niektóre jego wiersze i poematy uzyskiwały w polityce redakcyjnej Stanisława 

7 E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939–1965, Warszawa 1982, s. 109–140.
8 Zob. Współpracownicy „Prosto z mostu” w karykaturze Juliana Żebrowskiego, „Prosto z mo-

stu” 1936, nr 46. 
9 K. Koźniewski, Historia co tydzień, Warszawa 1976, s. 273.
10 Zob. Zasady Programu Narodowo-Radykalnego, opracowane i ogłoszone przez komitet redak-

cyjny Ruchu Młodych pod przewodnictwem Bolesława Piaseckiego, Warszawa 1937. 
11 O. Kolberg, Właściwości, pieśni i tańce ludu Ziemi Dobrzyńskiej, „Zbiór Wiadomości do An-

tropologii Krajowej” 1882; O. Kolberg, Mazowsze. Obraz etnografi czny, t. 4, Kraków 1888, s. 4–8. 
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Piaseckiego miejsce szczególne poprzez druk w świątecznych numerach. Jednym 
z takich poematów jest Matka Boska, która ukazała się w wielkanocnym numerze 
z roku 1937. Z pewnością poemat ten nadawał pismu religijnego patosu, a i sam 
zyskiwał w czytelniczej percepcji dodatkowy wymiar poprzez powiązanie aktu 
lektury z czasem sakralnym i tajemnicą chrześcijańskiej wiary. 

Poezja bowiem – o czym pisze Jacek Łukasiewicz:

Wprowadza i potęguje wzniosłość. [...] Stoi ona wyżej w hierarchii autorytetów 
i mądry redaktor dba o to, by tak było, tylko wtedy może skutecznie oddziaływać po-
przez druk utworów poetyckich12.

Warto w tym miejscu wskazać na znamienną podmianę słów w przywoła-
nej przez poetę litanii. Otóż zamiast: „Królowo Polski módl się za nami” poeta 
powiada „Królowo Polaków módl się za nami”. To drobne i powiedzielibyśmy 
uprawnione w języku poezji przesunięcie trzeba umieścić w kontekście ideologii 
„Prosto z mostu”. Podobnie pełny rozpaczy i bólu głos Matki Bożej pytającej 
retorycznie: „Cóżeś, synaczku, zawinił Judei? / Cóżeś, synaczku, zawinił Judei?” 
– nie jest jedynie dramatyczną wypowiedzią poetycką. 

Rok później, w wielkanocnym numerze pisma, Stanisław Piasecki opubliko-
wał miniaturę dramatyczną Wojciecha Wasiutyńskiego zatytułowaną Hakeldama. 
W kluczowym jej fragmencie Mattaj – przyszły ewangelista – zwraca się do Ju-
dasza tymi słowy:

Czy wiesz, co to jest naród odtrącony? Będzie jak w piśmie aż do końca. Byliśmy 
wybrani, a wybieracie nie to, cośmy mieli wybierać. Będziecie narodem odtrąconym, 
jak byliśmy wybranym. Inni będą tworzyć Królestwo Niebieskie, a wy zamiast stać się 
roznosicielami prawdy, staniecie się przekupniami kłamstwa. Czy wiesz, co to znaczy 
być narodem odtrąconym? To znaczy zawsze trwać aż do końca dni na świadectwo. Jako 
ponure świadectwo prawdy, że był naród wybrany i że był Mesjasz zdradzony. To znaczy 
trwać, a nigdy nie żyć jak inni. Nigdy nie spełnić swojego celu. To znaczy zawsze dążyć 
przez zło i zbrodnie do końca królestwa na ziemi i nigdy go nie osiągnąć. To znaczy żyć 
we wzgardzie i w walce ze wszystkimi. To znaczy być upiorem wśród narodów. Ludzka 
krew Syna Bożego spłynie na Was i będzie rzucała krwawy odblask na was, waszych 
synów, prawnuków, aż do końca świata. Oto stanie przed każdym straszliwy wybór: 
albo zbawienie, albo naród. Kto będzie chciał iść z Bogiem, będzie musiał zaprzeć się 
Izraela i zerwać z nim i wydrzeć go ze swej duszy. Ja już wybrałem, ja z pokolenia Lewi 
musiałem wybrać i będę walczyć z Izraelem o dusze jego synów. A wy będziecie trwać 
jak upiór narodów, jak potworny świadek [...] przeznaczenia13. 

Wasiutyński – a wraz z nim redaktor pisma – sięgają po antyjudaistyczne 
przesłanie zawarte w Nowym Testamencie oraz w dziele św. Augustyna z Con-
tra Judaeros. Tym samym wiążą współczesny antysemicki program swojego pis-
ma z istotną dla swych czytelników wartością: religijną wiarą. Uzasadnienia dla 
propagowania antysemickiej ideologii swoich politycznych mistrzów publicyści 

12 J. Łukasiewicz, Wiersz wewnątrz gazety, „Teksty Drugie” 1991, nr 4, s. 20.
13 W. Wasiutyński, Hakeldama, „Prosto z mostu” 1938, nr 18–19.
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„Prosto z mostu” szukać będą zatem nie tylko we współczesnych im zjawiskach 
społecznych, lecz także w historii chrześcijaństwa i czasie mitycznym14. Cze-
sław Polkowski w artykule Młodzi Polacy a duch Skargi15 twierdzi, iż młodzi nie 
walczą z rasą, tylko z żydostwem i jego destrukcyjnymi wpływami. Celem jest 
odebranie lekkomyślnie nadanych im praw. Autor wskazuje na zgodność tego 
politycznego programu z historycznym stanowiskiem Kościoła. Dlatego wylicza 
wiele restrykcji przedsięwziętych w przeszłości przeciwko Żydom przez papieży. 
Konkluduje zatem, iż „walkę z żydostwem prowadzimy z <powodu> naszego 
katolicyzmu, a nie <pomimo>”16. 

Narodowo-prawicowy program „Prosto z mostu” stał się przedmiotem wielu 
publikacji. Redagujący pismo Stanisław Piasecki starał się, by znalazły w nim 
wyraz poglądy młodego pokolenia polskich nacjonalistów. O ich ambicjach 
i o samym piśmie wyczerpująco informuje również hasło przedmiotowe w Słow-
niku literatury polskiej XX wieku17, dlatego, szkicując tu ideologiczny kontekst 
wierszy Jerzego Pietrkiewicza, ograniczę się do kilku tylko kwestii i głównie do 
artykułów Piaseckiego. 

Wypada zacząć od poglądów na temat sztuki i literatury. Redaktor pisma re-
feruje, iż trwa tutaj walka „koncepcji”. Jedna z teorii akcentuje sprawy formalne, 
domaga się „poziomu” artystycznego, druga – za którą opowiada się redakcja 
– sprzeciwia się temu estetycznemu stanowisku. Sztuka jest przede wszystkim 
narodowa. Literatura musi być literaturą idei, pisarz poddaje się jej dominacji, 
służy jej. Twórca wyraża siebie. Istotne znaczenie ma tu „zrośnięcie” z narodem 
– z jego przeszłością, teraźniejszością i przyszłością18. 

14 Do archetypicznego przedstawienia Żyda jako Judasza-zdrajcy odwoływali się zarówno na-
ziści, jak i komuniści, co, zdaniem Hyama Maccobego, świadczy o trwałości mitu. Według żydow-
skiego uczonego, to pełne nienawiści chrześcijańskie przedstawienie Judasza jest istotnym wkładem 
w dzieło Zagłady. Zob. H. Maccoby, Judas Iscariot and the Myth of Jewish Evil, London 1992 
s. 160–168; R. Rosenbaum, Wyjaśnianie Hitlera. W poszukiwaniu źródeł zła, tłum. A. Siewior-Kuś, 
Warszawa 2001, s. 359. 

15 C. Polkowski, Młodzi Polacy a duch Skargi, „Prosto z mostu” 1936, nr 45.
16 Młody publicysta znajdywać mógł dla swoich przekonań inspirację w setkach artykułów po-

jawiających się w prasie katolickiej i setkach wypowiedzi uczonych księży. Cytuję tutaj – rzadziej 
dzisiaj przypominanego – autora kilkunastu książek z zakresu interesującej nas problematyki, ks. Jó-
zefa Kruszyńskiego: „Przeciwżydowski ruch nie wypływa z pobudek rasowych, ale wspiera się na 
całkiem innym gruncie. [...] Autorowie żydowscy używają celowo wyrażenia <antysemityzm>, aby 
odwrócić uwagę od istotnych przyczyn owego <antysemityzmu>. Podłożem antyżydowskich wystą-
pień jest tak zwany <judaizm>, który wciela w życie zasady Talmudu. Byłoby słuszniej nazwać ruch, 
o którym mowa, antyjudaizmem” (Antysemityzm, antyjudaizm, antygoizm, Włocławek 1924). 

17 D. Patkaniowska, „Prosto z mostu” [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku, Wrocław–War-
szawa–Kraków 1992, s. 864–871. Obok przywołanego już w tym artykule szkicu Kazimierza Koź-
niewskiego, o „Prosto z mostu” pisali m.in.: J. Speina, „Prosto z mostu” [w:] Literatura polska 
w okresie międzywojennym, t. 1, Kraków 1979, s. 343–346; P. Strzelecki: Literackie oblicze tygodni-
ka „Prosto z mostu”, „Prace Polonistyczne” 1980, seria XXXVI. Wiele artykułów z „Prosto z mostu” 
przywołał i omówił M. Urbanowski w pracy Nacjonalistyczna krytyka literacka. Próba rekonstrukcji 
i opisu nurtu w II Rzeczypospolitej, Kraków 1997. 

18 Zob. S. Piasecki, Czarowanie gałązką w zębach, „Prosto z mostu” 1938, nr 7. S. Piasecki, 
Sztuka jest wypowiadaniem siebie, „Prosto z mostu” 1938, nr 40. 
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Naród polski – powiada Stanisław Piasecki zgodnie z ideologią obozu narodo-
wego – ma do spełnienia ważną misję dziejową. Musi sobie cywilizacyjnie pod-
porządkować Europę Środkową. Wielka Polska będzie przeciwwagą dla komuni-
stycznej Rosji i faszystowskich Niemiec. Polska będzie nacjonalistyczna, już nią 
jest, jak każdy naród, który się wojny nie boi. Polacy walczyć mają o odrodzone 
chrześcijaństwo i tym różnią się od pogańskiego faszyzmu niemieckiego19. Sama 
idea faszystowska jest tu wartościowana pozytywnie. Nadszedł kres tzw. Wiel-
kich Demokracji, rola kapitału w życiu narodu musi być ograniczona. Faszyzm to 
heroiczna postawa psychiczna, która umożliwia realizowanie nacjonalizmu. Na-
szym wodzem jest Roman Dmowski. Jego Myśli nowoczesnego Polaka są naszą 
polityczną biblią, a credo: Jestem Polakiem – modlitwą. Największym polskim 
władcą, a jednocześnie mitycznym bohaterem20 był Bolesław Chrobry, który rzą-
dził żelazną ręką uzbrojoną w miecz i krzyż21.

Czynnikiem rozkładowym w państwie są Żydzi i masoni. Ci pierwsi nigdy się 
nie zasymilują, są pierwiastkiem obcym psychice polskiego katolickiego narodu. 
Rozwiązaniem jest zmuszenie ich do emigracji22. W Polsce są dwa ośrodki życia 
kulturalnego: chłopski i miejski. „Wyższość” i „zdrowsze podstawy” przyznać 
należy środowisku wiejskiemu. Siłę da narodowi podniesienie materialnego sta-
tusu wsi i „jej supremacja w życiu społecznym narodu”23. Polski patriotyzm był 
zawsze defensywny. Nasze pieśni – pisze redaktor naczelny – oplatają się wokół 
słowa nie: „Jeszcze Polska nie zginęła... Nie rzucim ziemi..., Nie chcemy już od 
was uznania...”. Trzeba przebudować psychikę narodu w kierunku patriotyzmu 

19 S. Piasecki wielokrotnie w swojej publicystyce podkreśla tę odmienność. Nacjonalizm nie-
miecki nazywa nacjonalizmem pogańskim, opartym na religii krwi i rasy, podczas gdy nacjonalizm 
polski jest koncepcją chrześcijańskiej misji narodu i walką o odrodzenie chrześcijaństwa. W artykule 
Dwadzieścia lat („Prosto z mostu” 1938, nr 50) zauważa: „I nasz nacjonalizm przeszedł przez takie 
pół-pogańskie ząbkowanie, aż do czasu drugiej, już powojennej publikacji Dmowskiego Naród, Koś-
ciół i Państwo, zwrócił się zdecydowanie ku religijnemu pojmowaniu bytu, ku katolicyzmowi”. Jak 
wskazuje publicystyka „Prosto z mostu” ta walka o odrodzone chrześcijaństwo i świadomy swej mi-
sji naród była jednocześnie walką przeciwko „rozkładowej psychice żydowskiej”. A narzędzi do tej 
walki dostarczał również tradycyjny antyjudaizm, o czym świadczy publicystyczne eksploatowanie 
dla celów politycznych Nowego Testamentu. W klasycznej dla teologicznej refl eksji po Holocauście 
rozprawie Rosemary R.R. Ruether zauważa: „When we realize the continuation of the medieval 
status of the Jews down into modern period, the imagined discontinuity between medieval anti-Juda-
ism and Nazism narrows to uncomfortable proximity. We began to realize that what Nazism revived 
was not a long-dead set of attitudes and practices, but world only recently dissolced in the West, 
still mainteined in the East, whose myths were still live, glowing embers easily fanned into new 
fl ames” (R.R. Ruether, The Teological Roots of Anti-Semitism [w:] The Persisting Questions. Socio-
logical Perspectives and Social Context of Modern Antisemitism, ed. by H. Fine, W. de Gruyefer, 
Berlin–New York 1987, s. 41. Zamieszczona tu praca pochodzi z kluczowej rozprawy autorki Faith 
and Fratricide: The Theological Roots of Anti-Semitism (New York 1974). 

20 S. Piasecki, Imperializm idei, „Prosto z mostu” 1935, nr 16.
21 S. Piasecki, Poczucie misji dziejowej, „Prosto z mostu” 1938, nr 44; Na Wielkanoc 1939, „Pro-

sto z mostu” 1939, nr 14–15; S. Piasecki, Postawa heroiczna czy hedonistyczna, „Prosto z mostu” 
1939, nr 5. 

22 S. Piasecki, Czytając list pasterski, „Prosto z mostu” 1936, nr 14–15. J. Mosdorf, Mesjasz 
żydowski i emigracja, „Prosto z mostu” numer z 12 lutego 1939 roku.

23 W. Wasiutyński, Kolorowi ludzie, „Prosto z mostu” 1935, nr 14. 
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ofensywnego. Ten zestaw ideologicznych przekonań jest rdzeniem światopoglądu 
formułowanego na łamach „Prosto z mostu”.

W miarę zbliżania się roku 1939 wrasta wiara w potęgę polskiego narodu i pol-
skiego państwa. Nasila się antysemityzm, mnożą się pomysły rozwiązania tzw. 
kwestii żydowskiej w Polsce. Władysław Siła-Nowicki napisze w roku 1937: 

...rozumiemy historyczne nieszczęście żydów, chcemy ich pchnąć na drogę przyszłości 
i własnego, nie cudzym kosztem, rozwoju. Ale niech zrozumieją pewne prawdy także i oni. 
Bo jeżeli nie odnajdzie się porozumienia dziejowego – musi przyjść dziejowy miecz24.

Dwa lata później Jan Mosdorf zadeklaruje: 

Rzecz jasna, nie będziemy robili rzezi. Ale możemy zrealizować zasadę, że najbo-
gatszy żyd musi być uboższy od najbiedniejszego Polaka, inaczej mówiąc, sprowadzić 
stopę życiową żyda poniżej poziomu bezrobotnych na wsi25.

Zrealizowanie tego postulatu ma w przekonaniu autora zahamować rozrost 
żydowskiej populacji i w ciągu dwudziestu lat zmusić ich do emigracji. Z arty-
kułu Wojciecha Wasiutyńskiego czytelnik dowie się, iż nordycy w największej 
masie mieszkają „W dolnym biegu Wisły, nad Wartą i nad Horyniem”26. Pięć dni 
przed atakiem nazistowskich Niemiec na Polskę Witold Nowosad wskazuje pol-
skie priorytety w nadchodzącej wojnie w następujący sposób: 

A jeżeli ta przyszła wojna rozpęta się nad Europą i światem, to nasze polskie cele 
będą w niej następujące: 1. Zniszczenie potęgi niemieckiej. 2. Zniszczenie potęgi Żydów 
i światowej masonerii. 3. Zniszczenie komunizmu (Nie Rosji!)27.

Trochę wcześniej Stanisław Piasecki kategorycznie stwierdzał: 

Z grubsza sprawę trzeba postawić tak: ...od roku 1938 obowiązuje w Europie [czyli 
od rozbioru Czechosłowacji – objaśn. K.A.] nowy podział. Narody dzielą się na te, które 
się wojny boją, i na te, które się wojny nie boją. Polska należy do tych ostatnich. I w tym 
jej przyszłość28.

Wiersze Jerzego Pietrkiewicza pojawiały się pośród wymienionych tu idei 
i sądów wartościujących. Były też postrzegane poprzez działalność krytycznolite-
racką ich autora. Pierwszy artykuł – Wierszotwórstwo młodzieńcze – Pietrkiewicz 
opublikował pod koniec roku 1935. Było to sprawozdanie z wieczoru poetyckie-
go w Klubie „S”. Poetom działającym pod patronatem Skamandra zarzucił: dy-
chawiczność treściową, sztuczną atmosferę, płytkie fantazjotwórstwo. Program 
pozytywny związany był z autentyzmem i patriotyzmem. Pisał: 

24 W. Siła-Nowicki, Niech zrozumieją, „Prosto z mostu” 1937, nr 38. 
25 J. Mosdorf, Mesjasz żydowski i emigracja, „Prosto z mostu”, z 12 lutego 1939.
26 W. Wasiutyński, Polska teoria ras, „Prosto z mostu” 1935, nr 33. 
27 W. Nowosad, Śmierć w barłogu czy Wielka Polska, „Prosto z mostu” 1939, nr 29.
28 S. Piasecki, Poczucie misji dziejowej, „Prosto z mostu” 1938, nr 44.
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Głos krytyki o marszu poetów ku epice jest hasłem rodzącej się Wielkiej Poezji, 
a zarazem likwidacją modnego, sztucznego wierszotwórstwa, opartego na wtórności 
przeżyć. Poezja biorąca soki artystyczne z autentyzmu lub konkretów czysto epickich 
(lekarstwo na przeładowanie poezji wybujałą liryką) wyraża świeżość i szeroki oddech 
twórcy. Autentyzm przedłużony w sfery ogólnych odczuć artystycznych Narodu jest 
zwiastunem rodzącej się poezji wielkiej, której duchem będzie polskość29.

Zapowiadał zmierzch epigonów Skamandra i starej Awangardy, ponieważ 
nadchodził czas nowych twórców. Z całym wdziękiem właściwym młodości, za-
ledwie dziewiętnastoletni poeta, konstatował: 

Wieczór autorski klubu „S”, mimo niskiego poziomu artystycznego, spełnił poży-
teczne zadanie, gdyż nasunął powyższe myśli30.

Trzeba z dużym uznaniem stwierdzić, iż w debiutanckim artykuliku autor 
określił linie rozwojowe dla swojej przyszłej twórczości poetyckiej. Postulat poe-
tyckiej szczerości prowadził go ku poezji nacjonalistycznej. Żądanie szerokiego 
oddechu twórczego zaowocowało formą poematów, które spełniały ideologiczne 
postulaty kręgu „Prosto z mostu”. Apologia czynu, aktywności, kreacja narodo-
wych mitów, kult Chrobrego, religijność, plemienna miłość ziemi, sięganie do 
romantycznej retoryki poezji walki i przywództwa, retoryczność, imperatyw-
ność, poezja apelu, wezwania do czytelnika, ekspresja poetyckiej osobowości 
– wszystkie te elementy intensyfi kowały się w kolejnych poematach31. Mistyka 
ziemi, przynależności do kultury chłopskiej została wzbogacona o bardzo inten-
sywne przeżycie idei narodowej. To ona w nierozerwalnym związku z chłopskoś-
cią ukształtowała psychikę i tożsamość poety. Dlatego dawanie jej poetyckiego 
wyrazu było jak najbardziej zgodne z postulatami szczerości przeżycia artystycz-
nego, tak przecież ważnymi dla autentystów32, oraz z ideologicznymi założe-
niami Stanisława Piaseckiego i Obozu Narodowo-Radykalnego. Trudno oprzeć 
się wrażeniu, że tekst jednego z fragmentów programu tego obozu zainspirował 
powstanie poematu Wyzwolone mity33. Otóż w końcowym rozdziale politycznej 
deklaracji, zatytułowanym: Wielka Polska – A narody, czytamy:

Pomiędzy obszarem dawnej cywilizacji zachodnio-rzymskiej a obszarem cywiliza-
cji bizantyńskiej leży Europa Środkowa. Tu Chrobry zakładał trzecie imperium, panując 
w Pradze, nad Dunajem i w Kijowie. Tu, wśród narodów o budowie społecznej i kul-
turalnej, odrębnej od Zachodu i Wschodu, jest miejsce na trzecią cywilizację polską, 
chrześcijańską, idącą na Podbój Wschodu. Europa Środkowa jest w przeważającej mie-

29 J. Pietrkiewicz, Wierszotwórstwo młodzieńcze, „Prosto z mostu” 1935, nr 45. 
30 Ibidem.
31 Zob. M. Jakitowicz, Młodzieńcze sny.....
32 S. Czernik w artykule Obrona autentyzmu („Okolica Poetów” 1936, nr 12, s. 7) pisał: „Go-

rący autentysta Pietrkiewicz jest stuprocentowym nacjonalistą, utożsamiającym nawet autentyzm 
z nacjonalizmem, oczywiście błędnie w odniesieniu do całości tych zagadnień, ale zapewne słusznie 
w stosunku do siebie”.

33 Oczywiście, mógł on zrodzić się nie tyle w wyniku bezpośredniej lektury programu, ile jako 
rezultat dyskusji ideologicznych, w których Jerzy Pietrkiewicz uczestniczył.
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rze słowiańska. Wspólne źródło mowy, wierzeń i obyczajów tworzy jedność psychiczną 
i kulturalną Słowian. Potrzeba jednolitej linii politycznej, potrzeba ośrodka Słowiań-
szczyzny. Tym ośrodkiem może być tylko Polska i musi być nim Polska dla Wschodu 
i Południa Europy34.

Jak bowiem inaczej wytłumaczyć to zainteresowanie pogańską, słowiańską 
mitologią w poemacie tak bardzo katolickiego autora. Czyż Dadźbóg, Dziwo-
żon, Jarowit, Weles, Swarożyc – nie mają pełnić tu symboliczno-politycznych 
celów? Manifestują one kulturową jedność słowiańskich plemion, podobnie jak 
i powtarzające się wykrzyknienia: Ilei, ilei, jasza! Ilei, ilei, Łado, których używa-
nie zakazane było przez uchwałę synodu duchowieństwa polskiego z drugiego 
dziesięciolecia piętnastego wieku: 

...Zabraniajcie również klaskań i śpiewów, w których się wzywa imiona bałwanów, 
Lado, Yleli, Yassa, tya, a które się zwykło odprawiać podczas zielonych Świąt, kiedy 
zaiste wyznawcy Chrystusa winni nabożnie prosić Boga, aby wzorem apostołów mogli 
przyjąć Ducha Św.35

Jerzy Pietrkiewicz postawił przed sobą ambitne zadanie. Postanowił napisać 
poemat-czyn: „I wiedzcie, że ten poemat, choć wyrósł ze słów – jest czynem”36. 
Podjął zatem rolę romantycznego wieszcza, sięgnął po retorykę apelu, zwrotów 
do czytelnika, ożywił – jak Wyspiański – pomniki, przywołał dawną sławę i siłę 
Polaków, wykrzyczał pragnienie wielkości i poprosił naród, by na jego grobie 
złożył: „miecza dźwięk”. Koniecznie trzeba dodać, iż publikacja Wyzwolonych 
mitów jest w „Prosto z mostu” poprzedzona drukiem utworu: Wiersz, który karku 
nie ugnie37. Pełni on tu funkcję autorskiej przedmowy. Nie jest celem niniejszego 
szkicu wielonurtowa interpretacja poematów Jerzego Pietrkiewicza. Przywołuję 
„na świadectwo” te jedynie ich aspekty, które jednoznacznie współbrzmią z poli-
tyczną linią redakcji „Prosto z mostu”.

Wymownym przykładem jest również publikacja poematu Siedmiu dni stwo-
rzenia w wielkanocnym numerze z 1939 roku38, poprzedzona komentarzem 
politycznym redaktora naczelnego, o konieczności przemyślenia dziedzictwa 
Bolesława Chrobrego i ze zdjęciem projektu pomnika tego władcy – autorstwa 
Stanisława Szukalskiego39 – przeznaczonego dla Katowic. Cóż za genialna wielo-

34 Zasady Programu Narodowo-Radykalnego, Warszawa 1937, s. 16. 
35 S. Urbańczyk, Religia pogańskich Słowian, Kraków 1947, s. 8.
36 J. Pietrkiewicz, Wyzwolone mity, „Prosto z mostu” 1937, nr 31, s. 6.
37 Zob. „Prosto z mostu” 1937, nr 27.
38 Zob. „Prosto z mostu” 1939, nr 14/15.
39 Warto tu zaznaczyć, iż rzeźbiarz Stanisław Szukalski wydawał w latach trzydziestych pis-

mo „Krak”, którego był głównym autorem. Propagował w nim idee nacjonalistyczne, antysemickie 
i, opierając się na mitologii słowiańskiej, marzył o odbudowie plemiennej jedności Słowian: „Kiedy 
przez Unię Młodych skupimy wszystkie nasze narody w jeden sławieński Lud, w jedną nierozerwal-
ną Sławję, wówczas zjawi nam się Bóg naszych dziadów, Światowid i powiedzie ku słońcu dziejów. 
Przez Unię Młodych, ku Wielkunji Sławji!” (Stach z Warty Szukalski [S. Szukalski], Ku Sławji przez 
Unię Młodych, „Krak” 1937, nr 1, s. 6. Być może ten krąg młodych narodowców i ich idee stanowiły 
również inspirację dla Jerzego Pietrkiewicza. 
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kanałowa perswazja ideologiczna. Dodajmy, iż pojawiającemu się tam kultowe-
mu Bolesławowi Chrobremu „białym krzykiem wschód pokazują ptaki” – rów-
nież zgodnie z deklaracją Obozu Narodowo-Radykalnego. 

Wróćmy do przełomu lat 1935/1936. Właśnie wtedy Jerzy Pietrkiewicz okre-
śli swój światopogląd artystyczny i ideowy. W kolejnych artykułach pt. Okolica 
poetów40, a zwłaszcza Autentyzm i epika41 młody poeta rozwinie swoje przeko-
nania sygnalizowane w debiutanckim artykule. Pojawi się jednak nowy składnik 
– antysemityzm. Będzie on już towarzyszył prawie wszystkim krytycznolitera-
ckim wypowiedziom poety. Podejmie w nich stare, powtarzane w obozie nacjo-
nalistycznym od dziesiątków lat, stereotypy i klisze myślowe. Twierdzić będzie, 
iż kulturę tworzyć może tylko człowiek osiadły, a nie koczowniczy. Człowiek 
zrośnięty z ziemią ojczystą, aktywny, pełen dynamizmu, reprezentujący zdrowe 
wartości. Pietrkiewicz napisze: „nie działają już na czytelnika płytkie, przez mło-
dych żydków produkowane weltszmerce”42, odmówi prawa poetom pochodzenia 
żydowskiego opiewania polskiego pejzażu: 

Jest niedobrze, kiedy poeta mało mający wspólnego ze wsią i polskością odgrywa 
te tematy na swojej lutni. Czy to czasem nie symptomatyczne dla dzisiejszych czasów 
„mośkowanie” na konjuntórze [pisownia oryginału – K.A.] artystycznej43.

Dalej formułuje kryterium sztuki nacjonalistycznej: „Pisać po polsku – to 
mało. Trzeba odczuwać po polsku!”44.

Sygnalizowana tutaj tematyka znajdzie rozwinięcie w krytycznoliterackiej 
i publicystycznej działalności Jerzego Pietrkiewicza na łamach „Polski Zbrojnej”, 
w której poeta został etatowo zatrudniony i gdzie przeniósł praktycznie całą swo-
ją aktywność recenzenta i komentatora zjawisk literackich.

III 
Wcześniej Jerzy Pietrkiewicz opublikował jeszcze w „Prosto z mostu” w 36 

numerze z 1936 roku Rozważania poetyckie. To tekst szczególny, warto mu po-
święcić chwilę uwagi. Jest to bowiem wiersz przedzielony długim komentarzem. 
Zasadnicza odmienność obu rodzajów mowy jest dla autora oczywista. Rzecz 
zaczyna się od patetycznego wyznania: „Wierzę w Boga, i w Polskę, i w siebie” 
– potem nuta regionalna: „choć harówka chłopska ciężko przygniata / jasne od 
słońca dnie działyńskie, kilkoskie, / a serce, słucha, z ziemią coraz silniej się 
splata: / to Ojczyzna moja, to Polska”. Po kilku dalszych strofach przedstawia 
swoje idee w wywodzie publicystycznym. Niewątpliwie, zrodziły się one pod 
wpływem publicystyki Zygmunta Wasilewskiego, czołowego ideologa polskiej 

40 J. Pietrkiewicz, Okolica Poetów, „Prosto z mostu” 1935, nr 53.
41 J. Pietrkiewicz: Autentyzm i epika, „Prosto z mostu” 1936, nr 4. 
42 J. Pietrkiewicz, Autentyzm i epika....
43 J. Pietrkiewicz, Okolica....
44 J. Pietrkiewicz, Autentyzm i epika....
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literatury nacjonalistycznej45. Przeciwstawia poezję tworzoną przez ludzi wsi 
– poezji środowisk miejskich. Ci pierwsi używają metafory i wyobrażeń w sposób 
naturalny związanych z ziemią, czują epicki wymiar wiejskiego życia. Pisarze po-
chodzący ze wsi – twierdzi Pietrkiewicz – stosują wolną rytmikę o specyfi cznych 
dla każdego z nich właściwościach, wynikającą z autentycznego przeżycia związ-
ku z rodzinną ziemią. Poezja tworzona przez środowisko miejskie jest wtórna, 
jest poezją pojęć, miasto jest bowiem tworem sztucznym. Pietrkiewicz krytykuje 
także liryczność prozy, tworzonej pod znakiem Freuda i psychoanalizy. W tym 
kontekście wymienia twórczość Jana Brzękowskiego, Adama Ważyka, Adolfa 
Rudnickiego, Brunona Schulza, Mieczysława Brauna, Tadeusza Peipera i Tade-
usza Brezy, a przeciwstawia im Wincentego Burka, Władysława Kowalskiego, 
Wojciecha Skuzę i Stanisława Młodożeńca. Zastrzega się, iż nie jest wrogiem 
poezji miejskiej. Chodzi mu tylko o jej szczerość i bezpośredniość. Zacytujmy: 

Miasta posiadają folklor, a więc i swoją wartość narodową (podkreślam narodową), 
gdyż kulturę tworzy jedynie człowiek osiadły, a nie koczowniczy, ten człowiek, który 
posiada swój język, ziemię i tradycję46. 

Czytając te zdania, trzeba pamiętać o postulacie „odżydzenia” polskich miast, 
zgłaszanym przez radykalnych narodowców. Szczególnie bolesna była dla nich 
sprawa Warszawy. Już w roku 1904 Teodor Jeske-Choiński w związku z masową 
imigracją do dawnej polskiej stolicy Żydów rosyjskich pisał:

Krew semicka wsiąka od pewnego czasu wszędzie, we wszystkie sfery, a z tą krwią 
wsiąkają jej instynkty, tradycje i poglądy. Warszawianin z przed lat pięćdziesięciu nie 
poznałby już dziś swojej kochanej Warszawki, a za lat sto, gdyby mu wolno było wrócić 
na ziemię, czułby się w niej zupełnie obcym47.

Później wielokrotnie pisał o katastrofalnym „zażydzeniu” Warszawy inny 
ideowy przywódca narodowej prawicy: Zygmunt Wasilewski. Na łamach reda-
gowanej przez siebie „Myśli Narodowej” wyjaśniał, iż rosnący w siłę ruch, który 
dąży do uregulowania stosunków żydowskich, jest: 

Reakcją przychodzącego do zdrowia organizmu, który dąży do usunięcia z siebie 
ciała obcego, ściślej mówiąc – dążeniem do przywrócenia cywilizacji ognisk miejskich, 
dążeniem do spolszczenia miast48. 

Wydaje się, że wskazywany w myśli nacjonalistycznej antyurbanizm miał 
w polskim przypadku źródło nie tylko w lęku przed nowym kształtem cywilizacji, 
lecz także w starej pogardzie dla Żydów. 

45 Na szerokim tle różnych koncepcji nacjonalizmu przedstawiła poglądy tego krytyka E. Pro-
kop-Janiec w książce Literatura i nacjonalizm. Twórczość krytyczna Zygmunta Wasilewskiego, Kra-
ków 2004. Artykuły Pietrkiewicza nie wnoszą tu nic nowego. 

46 Kwestię tę poruszał wcześniej A. Mikułowski w artykule: Folklor mieszczański, „Prosto z mo-
stu” 1935, nr 53. 

47 T. Jeske-Choiński, Neofi ci polscy. Materyały historyczne, Warszawa 1904.
48 Z. Wasilewski, Kultura narodowa i inteligencja, „Myśl Narodowa” 1938, nr 259.



50 I   ROZRACHUNKI Z ANTYSEMICKIM UWIKŁANIEM

W dalszej części swych Rozważań poetyckich Jerzy Pietrkiewicz zaatakuje 
ponownie poetów Skamandra (szczególnie razi go „sztuczna metaforyka Tuwi-
ma”)49, dokona także dekonstrukcji dwóch metafor: „jednego z licznych u nas 
poetów żydów”. Stopniowo polemika przekształci się w patriotyczny apel wzy-
wający twórców i chyba także czytelników, by przyjechali na wieś, zobaczyli Pol-
skę zaklętą w drzewach i stawach, by nie unikali w literaturze wyrazu „ojczyzna”, 
by wszędzie walczyli o jej wielkość, a więc także i w kreowanych przez nich dzie-
łach. Autor tej wypowiedzi świadomy jest narastającego patosu, usprawiedliwia 
się młodzieńczym zapałem, po czym dyskurs publicystyczny zastępuje poezją, 
gdyż taka forma pozwala wyrazić patriotyczne uniesienie i patos uczuć: 

Z serca czerwień gorącą zedrę
z żółtych jaskrów będą epolety.
Czuję daleki świat blednie
Słońce ostrzy się na bagnetach
a sztandar biało-czerwony furkocząc na wietrze zmiął niebo.
Ciepło, swojsko biją mi dzwony –
więcej nie trzeba!50

Szczególny to artykuł, składa się on z dyskursu publicystycznego i patetycznej 
mowy poetyckiej. Poeta w języku prasy precyzuje nacjonalistyczną interpretację 
autentyzmu, przy czym bliski jest rozumieniu rasy jako kategorii krytycznoli-
terackiej. Otwierające i zamykające tekst wersy są patriotyczną czy też nacjo-
nalistyczną mową odświętną. Przypominają język poezji Jerzego Pietrkiewicza 
publikowanej w „Prosto z mostu”. To poetycka realizacja idei nacjonalistycz-
nej, formułowanej w awangardowej i romantycznej zarazem poetyce. Wiersze 
Pietrkiewicza różnią się od antysemickich utworów Gałczyńskiego. Tylko jeden 
z poematów Pietrkiewicza Cisza zachodzi poprzez wyraźną stylizację podejmuje 
poetycki ton „korespondenta” . Może celem była tu swoista rywalizacja, udowod-
nienie wszechstronności artystycznego warsztatu:

[...]
Poezjo Polska, tyżeś to tyżeś...
lecz czemu włosy twe takie ryże
i nos garbaty. 

49 Por. Z. Wasilewski, Wampiryzm poezji semickiej, „Myśl Narodowa” 1934, nr 6.
50 Fragmenty poetyckie omawianego tu artykułu weszły potem do wiersza-poematu Biało-czer-

wona legenda zamieszczonego w: J. Pietrkiewicz, Poezje zebrane, Warszawa 1938, s. 85–91. Jerzy 
Pietrkiewicz – jak podaje M. Urbanowski – publikował także w „Ruchu Kulturalnym”, który był 
organem, zbliżonej do ONR-Falangi, Polskiej Organizacji Kulturalnej. Organizowała ona Wieczory 
poezji biało-czerwonej. W Katowicach i Krakowie odbyły się takie imprezy z udziałem Jerzego 
Pietrkiewicza i Alfreda Łaszowskiego (M. Urbanowski, op.cit., s. 11–12). W „Buncie Młodych” 
(1938, nr 8) można przeczytać sprawozdanie z takiego wieczoru. A. Łaszowki wystąpił z tezą: „poe-
zja-białoczerwona winna być nie pokojową, ale militarystyczną, nie pacyfi styczną, ale imperiali-
styczną...”, a Pietrkiewicz recytował wiersz Tragiczna choć wolna młodość, który spotkał się z ol-
brzymim aplauzem publiczności. Idea walki o nową polską nacjonalistyczną poezję towarzyszyła 
Pietrkiewiczowi przez cały przedwojenny okres. 
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Poeci cisi, bądźcie dzicy,
zatknijcie patos w gardle ulicy – 
i po tych chandrach,
po skamandrach – 
na przełaj.
Już rewolucja się zaczęła –
białoczerwona, białoczerwona
Ach liście ciszy wiszą w dzwonach
opadną na was dźwiękiem kul51. 

Napisałem, iż poezja Jerzego Pietrkiewicza inaczej służyła ideologii naro-
dowo-radykalnej. Poważnie traktował on swoje wieszcze posłannictwo, tworzył 
sztukę nacjonalistyczną. Powyższe strofy na prawach wyjątku potwierdzają tę 
regułę. W poetyckich fragmentach Rozważań… wskazać można wiele słów klu-
czy: Bóg, Polska, ziemia, nazwy z małej ojczyzny, furkot sztandaru, chłopska 
harówka, czerwień, dzwony, swojskość. Każde z nich otwiera wyrazistą perspek-
tywę interpretacyjną poetyckiej twórczości Jerzego Pietrkiewicza. Brakuje jedy-
nie słowa: naród. Odnajdziemy je oczywiście w dziesiątkach innych wersów, po-
czątkowo jako synonim tradycji, wspólnoty obyczaju i wspólnoty ludzkiej – tak 
jak to jest w Prowincji – bo przecież w ziemi dobrzyńskiej „...chyba najwięcej 
ojczyzny”52. Jako uświadomiony cel duchowy i ideologiczny, naród pojawi się 
w wierszu Mickiewicz, drukowanym w „Myśli Narodowej” z 1936 roku. Jego 
podmiot liryczny błąka się po rozpaczliwie nudnej Warszawie, poszukuje niczym 
Kordian celu swej wędrówki i celu życia. Pyta: „Dokąd tak iść – / dokąd...”, kroki 
prowadzą go pod pomnik wieszcza: 

Nad ulicą oparty o chmury
Mickiewicz
[...] A na pomniku przeszłość: znajome imiona – Naród.
Nad ciemnością twarz jasna jak świt: Naród. 
Biegłem miastem: ulice – tramwaje – neony.
Wstyd53. 

W jednym z felietonów z cyklu Na widowni, w stulecie wydania Pana Tadeu-
sza Zygmunt Wasilewski pisze o nacjonalizmie wielkiego romantyka:

Koncepcja Mickiewicza jest słupem granicznym nowoczesnej jaźni narodowej, 
przesunięciem podmiotu dziejowego „Polska” z państwa na naród. Myśl polska wyprze-
dzić musiała inne narodowe cywilizacje w jasnem sformułowaniu sobie tej prawdy, że 
naród jest właściwym podmiotem dziejów, jako duchowy twórca cywilizacji54.

To Mickiewicz – jak dalej powiada krytyk – jest odkrywcą ogólnej prawdy 
życia, iż jedynie „syntetyczne” jest działanie, a nie poezja czy fi lozofi a. Wiersz 

51 J. Pietrkiewicz, Cisza zachodzi, „Prosto z mostu” 1937, nr 57–58.
52 Słowa z wiersza, Biało-czewona legenda..., s. 91.
53 J. Pietrkiewicz, Mickiewicz, „Myśl Narodowa” 1936, nr 25.
54 Z. Wasilewski, Na widowni. Nacjonalizm Adama Mickiewicza, „Myśl Narodowa” 1934, nr 19.
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Pietrkiewicza – czytany razem z felietonem Wasilewskiego – zdaje się poety-
ckim ekwiwalentwem ideologicznych koncepcji krytyka i jednocześnie woła-
niem o czyn. 

Przywołana tu twórczość poetycka i krytycznoliteracka Jerzego Pietrkiewicza 
posiłkuje się zwrotami oraz ideami sformułowanymi w kręgu myślicieli obozu 
nacjonalistycznego. Trzeba mówić o wspólnym tej grupie repertuarze stereotypów, 
idei i klisz językowych. Jerzy Pietrkiewicz, o czym świadczą tytuły gazet, z jakimi 
współpracował, umieścił siebie w centrum obozu nacjonalistycznego. Dziewięt-
nastoletni student szukał idei, znalazł ją, uwierzył w nią i został jej pracownikiem 
etatowym na pierwszej linii ideologicznego frontu. Taki był znak czasu. Młody 
chłopak z Fabianek dzielił uprzedzenia i posługiwał się stereotypami szeroko funk-
cjonującymi w polskim społeczeństwie. Za jego poglądami stał też autorytet kato-
lickiego Kościoła. Większość współczesnych autorów rozważających problema-
tykę polskiego antysemityzmu przytacza słowa ze wspomnianego na początku tej 
pracy Listu pasterskiego prymasa Augusta Hlonda z roku 1936. Słowa, w których 
potępia on fi zyczną przemoc wobec Żydów i ostrzega przed importem nienawiści 
rozszalałej poza granicami Polski. Zacytujmy tu jednak zdania inicjalne fragmentu 
odnoszącego się do Żydów, słowa również czytane z ambon kościelnych:

Problem żydowski istnieje i istnieć będzie, dopóki żydzi będą żydami [...] Faktem 
jest, że żydzi walczą z kościołem katolickim, stanowią awangardę bezbożnictwa, ruchu 
bolszewickiego i akcji wywrotowej. Faktem jest, że wpływ żydowski na obyczajność jest 
trudny, a ich zakłady wydawnicze propagują pornografi ę. Prawdą jest, że żydzi dopusz-
czają się oszustw, lichwy i prowadzą handel żywym towarem. Prawdą jest, że w szko-
łach wpływ młodzieży żydowskiej na katolicką jest na ogół pod względem religijnym 
i etycznym ujemny. Ale bądźmy sprawiedliwi. Bardzo wielu żydów to ludzie wierzący, 
uczciwi, sprawiedliwi, miłosierni, dobroczynni. [...] Wolno swój naród kochać; nie wol-
no nikogo nienawidzieć [pisownia oryginalna – K.A.] Ani żydów. [...] Należy zamykać 
się przed szkodliwymi wpływami moralnymi ze strony żydostwa, oddzielać się od jego 
antychrześcijańskiej kultury, a zwłaszcza bojkotować żydowską prasę i żydowskie de-
moralizujące wydawnictwa...55

List ten wywołał mieszane uczucia w nacjonalistycznym obozie. Stanisław 
Piasecki notował z satysfakcją precyzyjne odmalowanie „destrukcyjnych skład-
ników psychiki żydowskiej”56. Mówił również o „rozgoryczeniu” w obozie anty-
semickim, jakie wywołało tak jednoznaczne potępienia rozruchów antyżydow-
skich. List prymasa i dzisiaj przytaczany jest dla uzasadnienia przeciwstawnych 
tez. Jedni podkreślają, iż zwierzchnik polskiego Kościoła katolickiego przeciw-
stawiał się agresywnemu antysemityzmowi, inni zwracają uwagę na oskarżenie 
Żydów o walkę z Kościołem, obwinianie ich o szerzenie moralnego zepsucia oraz 
utrwalanie stereotypu Żyda-bolszewika57.

55 A. Hlond, op.cit., s. 164.
56 S. Piasecki, Czytając list pasterski, „Prosto z mostu” 1936, nr 15–16.
57 Zob. D. Libionka, The Catholic Church in Poland and the Holocaust, 1939–1945 [w:] The Ho-

locaust and the Christian World, ed. by C. Ritner, S.D. Smith, I. Steifeld, New York 2000, s. 74–75.



53Wstyd antysemity (po latach). Przypadek Jerzego Pietrkiewicza

Z pewnością młody student nacjonalista, Jerzy Pietrkiewicz – mógł w cyto-
wanych tu słowach listu pasterskiego znaleźć uzasadnienie dla swojej publicy-
stycznej walki o narodowego ducha literatury polskiej i krucjaty wymierzonej 
w literaturę tworzoną przez spolszczonych Żydów. 

IV
Twórcą pojęcia judaizacja (Verjudung) kultury był Ryszard Wagner. To jemu 

przypisuje się autorstwo pamfl etu Das Judenthum in der Musik, wymierzonego 
m.in. przeciwko Mendelssohnowi58. W tym anonimowym tekście, opublikowa-
nym w „Neue Zeitschrift für Musik” we wrześniu 1850 roku, sformułowana zo-
stała teza o wtórności sztuki tworzonej przez Żydów. Sztuka ma swoje korzenie 
w narodzie. Żydzi są obcymi pośród narodów Europy, nie mogą być twórczy, 
szczególnie Żydzi wyemancypowani, gdyż oni są podwójnie wykorzenieni, bo 
także z kultury żydowskiej. Pozostaje im jedynie naśladowanie swoich gospoda-
rzy. Eksploatując sztukę innych, robią to zawsze nieudolnie, nie mogą bowiem 
całkowicie przyswoić ani ich kultury, ani języka. Artyści żydowscy, pisze autor, 
są usatysfakcjonowani, gdy osiągną popularność dzięki tandetnym i łatwym efek-
tom. Powszechna zaś degeneracja smaku artystycznego sprawia, iż sztuka taka 
znajduje poklask. Z kolei w artykule Modern z roku 1878 Wagner przestrzegał raz 
jeszcze przed niebezpieczeństwem judaizacji kultury niemieckiej59. Pisał, iż Ży-
dzi kontrolują prasę, decydują zatem o kryteriach artystycznych i w konsekwencji 
mogą osiągnąć sukces, wykorzeniając Niemców z ich własnej kultury. 

Podobne przekonania znajdziemy także u polskich klasyków antysemityzmu. 
Przykładowo Teodor Jeske-Choiński w książce o wymownym tytule: Poznaj 
żyda! pytał: „Cóż, zrobili w przeciągu lat stu dla kultury europejskiej?”, i odpo-
wiadał: „Po prostu nic”60. W zakończeniu zaś swej rozprawy postulował samo-
obronę narodów chrześcijańskich: 

Brońmy więc naszego mienia przeciw bezwzględnemu sprytowi żydowskiemu 
i oczyszczajmy naszą duszę polską, aryjską, chrześcijańską z naleciałości rozkładowej 
inteligencji żydowskiej61. 

W innym zaś dziele: Chrześcijanie strzeżcie się! Żydzi panami świata, głosił: 
„Nasze hasło: < Bóg Wiara i Ojczyzna> paraliżuje zapędy żydowskie...”62. 

58 Zob. J. Katz, From Prejudice to Destruction. Anti-Semitism, 1700–1933, Cambridge, Mas-
sachusetts 1980, s. 184–194, oraz R.S. Levy, Antisemitism in the Modern World, An Anthology of 
Texts, Lexington, Massachusetts, Toronto 1991, s. 49–51. Jacob Katz jest także autorem książki: The 
Darker Side of Genius: Richard’s Wagner Anti-Semitism, Hanover–London 1986.

59 R. Wagner, Modern [w:] R.S. Levi, Antisemitism..., s. 51–55. Pierwodruk: R. Wagner, Modern, 
„Bayreuther Blatter” 1878, marzec.

60 T. Jeske-Choiński, Poznaj żyda! Warszawa [ca 1913], s. 144. 
61 Ibidem, s. 239.
62 T. Jeske-Choiński, Chrześcijanie strzeżcie się! Żydzi panami świata. Przypomnienie jubileu-

szowe dla strajkujących, Warszawa 1906, s. 16.
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Jerzy Pietrkiewicz związał się ze spadkobiercami takiego sposobu myślenia. 
Z antysemityzmu uczynili oni istotny element swojego politycznego programu. 
Autor Prowincji okazał się pilnym uczniem przywódców ruchu narodowego.
W jednym z Listów ze wsi, ogłoszonym w roku 1936 na łamach „Polski Zbroj-
nej”, w reporterskim stylu opisuje swoje wrażenia z jarmarku w małym miastecz-
ku. Współczesnemu czytelnikowi trudno oprzeć się przypuszczeniu, iż list ten 
pisany był na „zamówienie politycznych decydentów” lub wystąpiła tu pełna 
identyfi kacja autora z ideologią ruchu nacjonalistycznego. Jest tutaj mowa o han-
dlu opanowanym przez Żydów, znajdziemy też grupkę „żydziaków”, wyzywają-
cych chłopów od chamów i świń, oraz polski pejzaż – „czujemy tyle ojczyzny” 
– sprofanowany przez „rozkrzyczaną obcą” grupę młodych Żydów śpiewających 
międzynarodówkę. Nic dziwnego, że w autorze listu wzbiera słuszny, „niepoha-
mowany gniew”. Jest przecież nie tylko młodym patriotą, lecz także członkiem 
wspólnoty wiejskiej:

Nagle usłyszałem szept: – kto to? – A to syn sekretarza z Fabjanek. Jego stryj ma 
gospodarstwo w Grodzeniu! – Wtedy czułem w oczach patrzących wyrazy zaufania, 
jakby mówiły: to „swojak”.

Opozycja swojskość – obcość pojawia się także wtedy, gdy autor zastanawia 
się nad samym fenomenem antysemityzmu: 

Muszę obiektywnie zaznaczyć, że ci publicyści, którzy antysemityzm uważają wy-
łącznie za skutek rozgrywek politycznych, mylą się bardzo. Chłop nie cierpi żyda. [...] 
Jakiś ognisty fi losemita tłumaczył mi w Warszawie, że antysemityzm myśmy sami sobie 
wytworzyli, oddzielając żydów od życia, każąc im mieszkać w osobnych dzielnicach, 
nosić odmienne ubiory. Ale przecież chłop, który tradycji politycznych nie ma, z innych 
źródeł wziął to uczucie obcości63.

Młody publicysta pisma adresowanego do żołnierzy wydaje się nie tylko po-
dzielać i utwierdzać w swoim artykule wszelkie antysemickie fobie. Zbiegają się 
one w fundamentalnej opozycji „swój – obcy”. Jej ostrość w myśleniu Pietrkie-
wicza – żadnych półcieni – zdaje się potwierdzać klasyczną tezę Floriana Zna-
nieckiego o absolutnym charakterze tych kategorii64. To one są kamieniem wę-
gielnym wystąpień Pietrkiewicza przeciwko wpływom żydowskiej psychiki na 
literaturę polską. Terenem walki politycznej będzie dla niego literatura, mieczem 
– krytyka literacka, a krzyżem – poezja. Niewątpliwie, język polemiki zapocząt-
kowany przez Ryszarda Wagnera znakomicie służy także tej bitwie o polskość 
kultury. Wspiera ją również autentyzm, manifestowanie chłopskości, szczerości 
przeżycia, wzory obecne wcześniej w polskiej literaturze, takie jak mit chłopa-

63 J. Pietrkiewicz, Do miasteczka 20 km, „Polska Zbrojna” 1936, nr 235.
64 Zob. F. Znaniecki, Studia nad antagonizmem do obcych, „Przegląd Socjologiczny”, t. 1, 

1930/1931, nr 2–4, s. 160–180. Refl eksja nad kategorią „swój – obcy” jest istotnym nurtem teorii 
i analizy socjologicznej. Bibliografi a problemu liczy tysiące prac. Na potrzeby niniejszego artyku-
łu, który tylko sygnalizuje wagę tego dualizmu w przedwojennej twórczości Jerzego Pietrkiewicza, 
przywołuję jedynie kilka z nich.
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-Piasta i gospodarska duma polskiego chłopa czy jego mistyczny kontakt z ziemią 
(Reymontowski Boryna)65, także przypisana mu tężyzna i zdrowie psychiczne, 
przeciwstawione miejskim inteligentom66. Nie bez znaczenia jest także tradycyj-
ny religijno-ludowy antysemityzm, z którym musiał się zetknąć w swojej mło-
dości. Jeśli sięgniemy do „Zbioru Wiadomości do Antropologii Ludowej” z roku 
1878, to natkniemy się na artykuł Aleksandra Petrova: Lud Ziemi Dobrzyńskiej. 
Pisze on: 

Tradycji żadnych [chodzi tu o podania historyczne – K.A.] lud nasz nie przecho-
wał. Pamięć o najazdach krzyżackich, o królowej Bonie, o słupach żelaznych w jakiejś 
dalekiej rzece kołace się jeszcze gdzie niegdzie. W całości jednakże ujęć tych gawęd 
i wspomnień zestawić nie mogłem67. 

Zestawienie obyczajów i obrzędowości związanej z życiem codziennym i re-
ligijnym ludu ziemi dobrzyńskiej jest tu oczywiście bardzo obszerne. Stanowi 
frapujący materiał dla badacza tych kontekstów poezji Jerzego Pietrkiewicza. Pi-
sząc natomiast o ludowym antysemityzmie, nie sposób nie zwrócić uwagi na – jak 
zaznacza autor, znane na całej ziemi dobrzyńskiej – fraszki. Oto jedna z nich: 

Uderzyła się baba o piec
Wyleciał z niej malowany chłopiec
A z tego chłopca – 
Baran i owca
a z tego barana – mleko i śmietana – A z tej śmietany – 
kościół murowany 
A z tego kościoła – 
Żydowska szkoła.
A z tej szkoły – 
Wyleciał żyd goły.
A z tego żyda
Wesz i gnida
Aj! Waj!68

Interesująca jest też w tym aspekcie ludowa medycyna. Otóż przyłożenie roz-
dartej żaby albo gotowanych rodzynek polecane jest na pozbycie się „czarnej kro-
sty, czyli żydówki”69. Istnieją też sposoby pozwalające na skuteczne uwolnienie 
się liszajów. Trzeba szybko wyrecytować następującą formułę: 

65 Warto tu wskazać na odpowiedź, jakiej udzielił J. Pietrkiewicz na pytanie-ankietę redakcji 
„Prosto z mostu”: Jaką najciekawszą książkę przeczytałem w 1936 roku („Prosto z mostu” 1936, nr 
4). Otóż autor prowincji wskazał na Chłopów Reymonta, widząc w dziele tym składnik narodowej 
mitologii. Pisze: Chłopi to już nie dzieło literackie, ale coś tak nam drogiego i tak z nami zespolonego 
jak Wawel, jak mogiły lwowskie”.

66 O roli mitu piastowskiego w twórczości Jerzego Pietrkiewicza pisała Maria Jakitowicz, Mło-
dzieńcze sny o potędze...

67 A. Petrov, Lud Ziemi Dobrzyńskiej, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej”, t. 2, 1878, 
s. 14.

68 Ibidem, s. 117.
69 Ibidem, s. 137.
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Liszaj!
U kogo sypiał? 
W starej chałupie, 
Na malowanym słupie, 
U księdza na słupie,
U żyda na dupie70. 

Żyd został tutaj skojarzony z brudem, nieczystością i chorobą skórną. Nie 
może nie wywoływać odrazy. Biorąc pod uwagę trwałość stereotypów, ówczesną 
stabilność kultury wiejskiej, należy wnosić, iż zebrane przez Petrova świadectwa 
folklorystyczne przetrwały na wsi dobrzyńskiej aż do młodości Pietrkiewicza. 
Przy czym walce z „zażydzeniem” polskiej literatury nie mogły dostarczyć sku-
tecznych narzędzi opisu, poza być może ogólnym tonem pogardy, widocznym 
w używaniu nazw: „żydek” czy „żydziaki”71.

O wiele skuteczniejszych kategorii opisu dostarczał nowoczesny antysemi-
tyzm polityczny i wspomniany język Wagnerowskiej krucjaty przeciwko zaży-
dzeniu kultury niemieckiej. Widzimy go prawie w każdym z kilkunastu artykułów 
ogłoszonych w „Polsce Zbrojnej” w 1936 roku. Swoją obserwację ograniczam 
tylko do tego rocznika, który mogłem przejrzeć. Reszta uległa po prostu fi zycz-
nej rozsypce. Jest to jednak z punktu widzenia intelektualnej biografi i poety rok 
ważny. Wydaje tom Prowincja, z sukcesem współpracuje z „Prosto z mostu”, 
zostaje stałym pracownikiem działu literackiego „Polski Zbrojnej”, studiuje oraz 
formułuje swój światopogląd ideowy i poetycki. 

Jego fundamentem jest, znana nam już z „Prosto z mostu”, artystyczna kon-
cepcja autentyzmu i antropologiczna koncepcja chłopa polskiego jako człowieka 
osiadłego. On ma „największe prawo tworzenia kultury”72. Tymczasem u nas kul-
turę tworzy

...po większej części mdła i bezpłciowa sfera inteligencji, ludzie wychowani w skosmo-
politowanem [pisownia oryginalna – K.A.] mieście i stąd tyle w niej pierwiastków obcych 
i stąd sprzeczny z naszą tężyzną kult dla rozwiązłości i frazeologicznego pacyfi zmu73.

Sensem osiadłości jest „trwałe zrośnięcie się z ziemią dzieciństwa [...] już 
nie miłość do ziemi, ale zatracenie granicy między tobą a terenem, z którego 

70 Ibidem, s. 138. 
71 Rola postaci Żyda w obyczajowości wiejskiej społeczności jest w istocie wielowymiarowa. 

Alina Cała, w pracy Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej (Warszawa 1992), wskazuje tu na 
wiele ambiwalencji. Ich źródłem jest mityczny status „przeklętych” i zarazem „świętych”. Byli, jak 
pisze: „sakralnymi obcymi”. Elementy ambiwalentnego obrazu Żyda znajdziemy jeszcze w Pro-
wincji. Pojawiającemu się tam żydowskiemu sklepikarzowi, co prawda „Płoną w dłoniach cyframi 
pieniądze” i „bachory w suterynie [...] krzyczą”, ale „Nad dachami po siwych obłokach / wstęgą 
jaśni schodzi groźny Jehowa...” (Prowincja, Warszawa 1936, s. 15). Później jednak, w publicystyce 
Jerzego Pietrkiewicza, Żyd staje się już tylko pojęciem ideologicznym i wartościującym negatywnie. 
Stąd zasadne wydaje się wskazanie tego tonu pogardy w dobrzyńskiej tradycji folklorystycznej.

72 J. Pietrkiewicz, Osiadłość i żniwa, „Polska Zbrojna”, 2 sierpnia 1936, nr 210.
73 Ibidem.
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wyrosłeś”74. Oczywiście, człowiek obcy i – dodajmy w tym kontekście popularny 
stereotyp żyda – koczownik, nie może tych związków w sposób autentyczny od-
czuwać. Pozbawiony będzie instynktu narodowego, sił plemiennych. To kolejne 
kategorie pojawiające się w myśleniu autora Prowincji. Apelował zatem: „...z po-
wrotem do Sienkiewicza! Nie do jego form, nie do jego chwytów w konstrukcji, 
ale do tej wielkiej tajemnicy. [...] Było nią trafi enie do istoty instynktu. Do istoty 
instynktu polskiego”75. Dalej dawał taką charakterystykę: „Henryk Sienkiewicz 
był na wskroś polski. Dlatego, że był żołnierzem. Pisarz-żołnierz. Był zdrowy, 
godził realizm z idealizmem, wierzył w moc Boga”. Pisał w tym artykule o po-
trzebie legendy twórców, potrzebie mitów: „Mity bowiem wypływają z potrzeb 
instynktów, a instynkty tłumaczą istnienie olbrzymiej tajemnicy ludzkiej: narodu”. 
Hasło: „z powrotem do Sienkiewicza” – tłumaczył – „oznacza pęd do wielkości. 
A pęd do wielkości jest znamieniem czasów, które idą”. Z takich właśnie pozycji 
oceniał współczesną literaturę polską, która znajduje się na: przełomie76. Koledzy 
autentyści zwracający się ku „najgłębszym źródłom poezji – ziemi rodzinnej” 
zyskiwali wysoką ocenę. Poemat Stanisława Piętaka przedstawia „prawdziwą, 
soczystą i zdrową wieś”, liryka Czesława Janczarskiego jest „czysta i bardzo 
swojska”77. Jako krytyk literacki – odnajdywał w przywołanych utworach także 
artyzm. Mówił o epickości charakteryzującej się „perspektywicznym sposobem 
widzenia różnopłaszczyznowych i różnoczasowych zdarzeń”, o „organicznym 
zrośnięciu się rytmiki, z tematem i ogólną atmosferą, o wydźwięku asonansów” 
(Piętak), o „pięknym i plastycznym języku, ciekawych walorach konstrukcyj-
nych” (Janczarski). Zgodnie z dwubiegunowością prezentowanej wizji świata: 
swojskość – obcość, wieś – miasto, człowiek osiadły – przybysz, koczownik, 
zdrowe – chore, wiara – materializm, erotyka czysta – erotyka naturalistyczna, 
ten pierwszy człon opozycyjnych par prezentował na tle czynnika rozkładowe-
go, jakim byli poeci i pisarze pochodzenia żydowskiego. Pisał zatem o obcości 
psychicznej Bolesława Leśmiana, sztuczności konstruowanego przezeń folkloru: 
„nasza ludowa fantastyka w inny sposób kształtuje swoje legendy”. Twierdził, iż 
to poezja „pozornie swojska”, zajmował się więc demaskowaniem jej sztuczności 
i pyta z młodzieńczym urokiem: 

Bolesław Leśmian jest członkiem Polskiej Akademii Literatury. Mówi się obecnie 
dużo o zapoznawaniu młodzieży szkolnej z dziełami „akademików”. Z poetów oczy-
wiście: Leśmian. W jaki tedy sposób będą komentować panowie profesorowie swym 
uczniom wszystkie te „napoje cieniste” i „cienie napoiste” poetycznego Fauna78.

Pisząc o Treści gorejącej Juliana Tuwima, jest nie mniej stanowczy: „Uparte 
analizowanie słowa („jarząc, to znaczy: prażąc jarem” s. 20) urasta do ciekawe-

74 Ibidem.
75 J. Pietrkiewicz, Z powrotem do Sienkiewicza, „Polska Zbrojna”, 15 listopada 1936, nr 314.
76 Termin: przełom – jest słowem nacechowanym ideologicznie, jest słowem magicznym dla 

obozu narodowo-radykalnego. Przełomem dla Polski ma być przejęcie władzy przez ten obóz.
77 J. Pietrkiewicz, Poezja polska na przełomie, „Polska Zbrojna”, 14 listopada 1936, nr 313.
78 J. Pietrkiewicz, Spojrzenie wstecz, „Polska Zbrojna”, 5 grudnia 1936, nr 334.
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go symptomatu, jak w pewnych psychikach, czujących potrzebę zrośnięcia się 
z ojczyzną a nieposiadających z nią naturalnego organicznego związku, ujawnia 
się chęć dotarcia do treści narodowej przez wgryzanie się w mowę, przez fanta-
zjowanie „słowotwórcze”. Samo zakończenie artykułu również nie odbiega od 
stylistyki języka walki prowadzonej w imię pryncypiów:

Nie wątpimy, że Tuwim kocha „polszczyznę”, i rozumiemy jego potrzebę szukania 
polskości w mowie polskiej. Ale musimy przy tym wzruszyć ramionami, kiedy autor 
podejmuje w wierszach rozważania, dotyczące zasadniczych problemów naszego wol-
nego życia79.

Nie podoba mu się również Ballada o Piłsudskim Romana Kołonieckiego. 
Krytykuje ją za nieporadność, ubóstwo języka. Ale przy tej okazji wygłosi ko-
lejny pryncypialny sąd: „Jest zasadą w sztuce, że nie powinien autor brać się do 
tego, co jest obce jego psychice. Polak inaczej przeżywa historię, inaczej pojmuje 
wielkość”80. 

Przywołany tu język opisu literatury nie jest indywidualnym stylem Jerzego 
Pietrkiewicza. To język społecznej grupy, polskiej skrajnej prawicy narodowej. 
Wiele podobnych sformułowań z antysemickiej prasy przypomniał Jan Józef 
Lipski w pracy Antysemityzm ONR Falangi81. Nie jest moim celem dowodzenie 
pierwotności czy wtórności tego typu sądów krytycznoliterackich w artykułach 
współpracownika „Polski Zbrojnej”. Moje rozpoznanie jest fragmentaryczne. 
Wskazuje jedynie na zgodność przekonań młodego poety z linią ideologiczną 
pism, z którymi współpracował. Poruszał się on w dużym zakresie w tym samym 
uniwersum wartości i wzorców kulturowych, co sprzyjało również podzielaniu 
właściwych grupie stereotypów. 

Tak jednoznaczne potępienie psychicznej obcości pisarzy żydowskiego po-
chodzenia jest wyrazem poczucia naruszenia narodowego „tabu”. Widoczny zaś 
ton pogardy stanowi formę obrony przed ewentualną duchową łącznością z obcą 
grupą. Cytowany już wcześniej Florian Znaniecki pisze: „Pogarda jest bowiem 
najskuteczniejszą bronią duchową. Zapobiega wszelkim możliwościom odtwa-
rzania układów, którymi się gardzi, lub powiązania ich z własnemi układami”82. 

„Swojskość” jest zawsze trudniej wyrażalna. Zadanie to powierzył Jerzy 
Pietrkiewicz swojej poezji. To ona miała być ekspresją polskości. Stąd jego wier-
sze i poematy publikowane na łamach „Prosto z mostu” pisane są językiem peł-
nym patosu, autentyzmu uczuć i także wolnym od antysemickiej frazeologii. Au-
tor to młody, religijny człowiek, przejęty ideą „Wielkiej Polski”. Pochodzi z ziemi 
dobrzyńskiej, z centrum polszczyzny, to jego ziemia plemienna. Był on w reali-
zacji swego poetyckiego celu skazany na podjęcie romantycznego, narodowego, 

79 J. Pietrkiewicz, Poezja polska na przełomie... .
80 J. Pietrkiewicz, Książki o ojczyźnie, „Polska Zbrojna”, 7 listopada 1936, nr 36.
81 J. J. Lipski, Antysemityzm ONR Falangi [w:] Tunika Nessosa, Warszawa 1992.
82 F. Znaniecki, op.cit., s. 204–205.
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autostereotypu83. Musiał posłużyć się repertuarem romantycznych ról, symboli 
i fi gur retorycznych. Jeśli poezja ta nie sprawia wrażenia epigońskiej, to jest to 
zasługą poetyckiego talentu autora Mitów wyzwolonych, szkoły autentyzmu i ory-
ginalnej, indywidualnej metaforyki.

Ważną rolę w tej kreacji narodowych mitów odgrywali kultowi bohaterowie. 
To w wyobrażeniach o nich przedstawiał pożądane cechy „grupy własnej”. Stąd 
pojawiają się w twórczości Jerzego Pietrkiewicza i w ideologii ruchu narodowo-
-radykalnego: Bolesław Chrobry, Adam Mickiewicz oraz Roman Dmowski.

Zarysowany tu „prasowy” kontekst przedwojennej twórczości autora Sielan-
ki stołecznej – jest kontekstem koniecznym dla odczytania pełni znaczeń poezji 
Jerzego Pietrkiewicza. Pozwala on także wyraźniej dostrzec dramatyzm wyznań 
tych kilku arcydzieł liryki polskiej wskazanych przez Mariana Pankowskiego. 
Kategoria wstydu – jaką przywołuje, londyński już wtedy poeta – ma zarów-
no wymiar religijny, jak i laicki, mieści w sobie rozpoznanie grzechu nienawiści 
oraz politycznej obsesji, którą dzielił wraz ze swoim ideowym środowiskiem. Już 
w roku 1932 na łamach „Miesięcznika Żydowskiego” Herman Sternbach zauwa-
żał: „Antysemityzm stał się dziś aktualny, modny. Ba, nawet pewnego rodzaju 
kwalifi kacją na – patriotę”84.

Pietrkiewicza rachunek wstydu i rachunek sumienia ma charakter wyznania li-
rycznego. W języku publicystyki nie przedstawił go nigdy. Mówił enigmatycznie 
o błędach młodości85, konieczności zostania pisarzem anglojęzycznym jako karze 
za zbyt wczesne rozpoczęcie literackiej kariery czy o swojej niechęci do języka 
propagandy86. 

83 A. Mirga w pracy: Stereotyp jako model „prawdziwego swojego” i „obcego” (Próba kon-
strukcji teoretycznej zjawiska stereotypu) opublikowanej w roku 1984 w Zeszytach Naukowych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego (Prace Etnografi czne z. 19, s. 64) wskazuje, iż „...nie ma stereotypu 
obcego bez auto-stereotypu swojego, tak jak nie ma kategorii obcy bez istnienia <swojego>”. O roli 
nowoczesnego antysemityzmu dla wzmocnienia tożsamości narodowej pisze Alina Cała w Wizeru-
nek..., s. 185. Badacze historii antysemityzmu wskazują, iż negatywna fi gura Żyda pozwalała wielu 
narodom europejskim konstruować swoją własną tożsamość jako jej przeciwieństwo. „To be French, 
it was said then, is, par exellance not to be Jew” – pisze David Carroll w książce French Literary 
Fascism. Nationalism, Anti-Semitism, and the Ideology of Culture, Princeton 1995, s. 172.

84 H. Sternbach, O antysemityzmie (Uwagi), „Miesięcznik Żydowski” R. II, t. II, luty 1932, s. 97.
85 W artykule Patriotyzm wspominkarski („Myśl Polska”, marzec 1946) stwierdzi: „Pro domo 

sua, nie można obciążać młodych, dojrzewających, nieukształtowanych”.
86 Ch. Brook-Rose, Rozmowa z Jerzym Pietrkiewiczem, „Wiadomości” 1958, nr 17. 
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„Alle Juden raus”... – Tymona Terleckiego 
głos samotnego chrześcijanina

Pisany w roku 1943 esej Tymona Terleckiego „Alle Juden raus”...1 nie znalazł 
jeszcze właściwego miejsca w refl eksji o polskiej literaturze emigracyjnej. Nie 
jest tak, by o nim zupełnie zapomniano. Do eseju typu artystycznego zaliczył 
go Józef Bujnowski. Utworowi poświęcił jedno zdanie w rozdziale pisanym do 
monumentalnego dzieła Literatura polska na obczyźnie, redagowanego zresztą 
przez samego Terleckiego. Bujnowski, omawiając rozmaitość artystyczną esejów 
autora Szukania równowagi, nazwał „Alle Juden raus”... „jeremiadą”, „...którą 
zamyka Modlitwa na ruinach getta warszawskiego”2. W tym jednozdaniowym 
komentarzu zwraca uwagę nie tylko przywołanie biblijnego wzoru mowy, ale 
i osobna wzmianka o końcowym fragmencie eseju Tymona Terleckiego. W roku 
1972 przypomniał „Alle Juden raus”... Henryk Grynberg. W artykule Żydowska 
tematyka w polskiej literaturze współczesnej nazwał go „wstrząsającym”3. Była to 
istotna rekomendacja, ale i ona nie przyniosła wówczas wzmożonego zaintereso-
wania utworem Terleckiego. Maria Danilewicz Zielińska w Szkicach o literaturze 
emigracyjnej pisała o swoich długotrwałych poszukiwaniach tekstu „Alle Juden 
raus”... Ponownie przywołała go w roku 1995, z okazji dziewięćdziesięciolecia 
urodzin Tymona Terleckiego4. Kilka zdań poświęcił esejowi w roku 1986 na ła-
mach „Dialogu” Jan Zieliński5. W wydanym jedenaście lat później podręczniku 
akademickim Jerzy Święch stwierdził, iż esej Terleckiego „nieodparcie nasuwa 
analogię” z Biednym chrześcijaninem patrzącym na getto Czesława Miłosza6.

Zaznaczmy, iż Tymon Terlecki ponownie opublikował „Alle Juden raus”... 
w zbiorze Szukanie równowagi w roku 1985. Autor uważał przeto pisany czter-

1 Zob. „Wiadomości Polskie” 1943, nr 45.
2 J. Bujnowski, Esej [w:] Literatura polska na obczyźnie, pod red. T. Terleckiego, Londyn 1964 

t. 1, s. 217. 
3 Zob. „Wiadomości” 1972, nr 18 (1361).
4 M. Danilewicz-Zielińska, 90-lecie urodzin Tymona Terleckiego, „Kultura” 1995, nr 10, Paryż. 
5 J. Zieliński, Tymona Terleckiego sztuka eseju, „Dialog” 1986, nr 9.
6 J. Święch, Literatura polska w latach II wojny światowej, Warszawa 1997, s. 461. 
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dzieści lat wcześniej esej za wart przypomnienia w zupełnie nowym kontekście 
historycznym. 

Zatem miejsce eseju „Alles Juden raus”... w polskich badaniach historycz-
no-literackich wydaje się szczególne. Wiadomo, że tekst istnieje, znaleźć można 
jego tytuł w bibliografi ach i słownikach, ale ciągle nie jest wystarczająco obecny 
w refl eksji naukowej i pismach publicystycznych. Ważne spostrzeżenie Jerzego 
Święcha niewiele tu zmieniło. Eseju Terleckiego nie wspomina się w dyskusjach 
o literackiej twórczości emigracyjnej, nie przywołuje się go również w artykułach 
dotyczących kariery dokumentu w literaturze czy problematyce ułomności języka 
wobec doświadczeń wojny, a także w rozważaniach nad postawami polskiego 
społeczeństwa wobec zbrodni Holocaustu. 

To prawda, iż Tymon Terlecki, żołnierz i redaktor, znajdował się z dala od 
epicentrum Zagłady, a literatura Holocaustu jest przede wszystkim zbiorem wy-
powiedzi o dziejach doświadczonych i zaświadczonych7. Ontologię Zagłady – jak 
pisze Władysław Panas – wyznaczają trzy fundamentalne role: ofi ary, oprawcy 
i świadka. Każda wypowiedź, która nie jest świadectwem bezpośrednim, re-
prezentuje co najwyżej zewnętrzny punkt widzenia. Zniekształca ona prawdę 
o Shoah, natomiast zawierać może prawdę o reakcji na wieść o Zagładzie8. 

Tymon Terlecki opublikował swój esej na łamach londyńskich „Wiadomości 
Polskich, Politycznych i Literackich” 7 listopada 1943 roku. Poruszony niewy-
obrażalną skalą dokonującej się na kontynencie zagłady europejskich Żydów, 
pozostawił nam świadectwo swojej reakcji, a reakcja ta jest tak znacząca, iż ko-
nieczne wydaje się przywołanie „Alle Juden raus”... ze swoistego niedoistnienia 
i umieszczenie go w obrębie toczącej się współcześnie dyskusji o Holocauście 
i polsko-żydowskich relacjach. Nie bez znaczenia dla mojego zainteresowania 
esejem „Alle Juden raus”... jest też pozycja, jaką Tymon Terlecki zajmował po-
śród emigracyjnego establishmentu w Londynie.

Nie ma potrzeby, by w tym szkicu przypominać wszystkie role społeczne peł-
nione przez autora eseju „Alle Juden raus”... W 1943 roku był przede wszystkim 
żołnierzem i redaktorem naczelnym tygodnika „Polska Walcząca”. Doceniono 
więc jego osobę i redakcyjne kompetencje. Rząd II Rzeczypospolitej powierzył 
mu bardzo odpowiedzialną funkcję. Nazwijmy wprost stojące przed nim zadanie. 
Było nim współkreowanie pracy ideowo-wychowawczej w polskich siłach zbroj-
nych. Można twierdzić, iż w związku z pełnioną rolą był osobą dobrze poinfor-
mowaną zarówno o działaniach polskiego rządu, jak i o treści raportów dociera-
jących z kraju9. Stąd w jego głosie samotnego chrześcijanina – jak nazwał swoją 

7 Odwołuję się tutaj do pracy Jerzego Jedlickiego, Dzieje doświadczone i dzieje zaświadczone 
[w:] Dzieło literackie jako źródło historyczne, Warszawa 1978.

8 Posługuję się tutaj rozróżnieniami Władysława Panasa z tekstu Zagłada od zagłady [w:] Pismo 
i rana, Lublin 1996, s. 97–101. Pierwodruk pod tytułem: Shoah w literaturze polskiej [w:] Świade-
ctwa i powroty nieludzkiego czasu, pod red. J. Święcha, Lublin 1990. 

9 Dzięki uprzejmości Pani Niny Taylor-Terleckiej wiem, iż Tymon Terlecki pisał „Alle Juden 
raus”... na początku sierpnia 1943 roku podczas wakacji w Dulverton. O pracy nad tekstem po-
święconym Żydom wzmiankował w listach do pierwszej żony Toli Korian. I tak 7 sierpnia donosił: 
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eseistyczną wypowiedź – odczytać można także inne, niż tylko jego własną, reak-
cje na wypełniający się tragiczny los żydowskiego narodu. Rozmiar dokonującej 
się katastrofy przekraczał dotychczasowe możliwości poznawcze człowieka. Nie 
można przecież uznać za zapowiedź fi zycznej likwidacji sześciu milionów istnień 
ludzkich, profetycznej myśli Romana Dmowskiego sformułowanej po dojściu 
Hitlera do władzy: „Wiek dwudziesty staje się dla żydostwa fatalny. Tego fatum 
nic nie może odwrócić”10.

Powstrzymując się od zasadniczych wniosków, zauważmy, iż swój esej o za-
gładzie Żydów Tymon Terlecki opublikował w tygodniku Mieczysława Grydzew-
skiego11. W redagowanej przez niego i adresowanej przede wszystkim do żołnie-
rzy „Polsce Walczącej” nie ukazał się ani jeden artykuł o walczących w getcie, co 
wobec tytułu pisma i heroizmu czynu może dzisiaj budzić zdziwienie oraz zacie-
kawienie12. „Polska Walcząca” przedrukowała natomiast w lipcu i sierpniu tegoż 
roku pięć obszernych odcinków krajowego wydawnictwa – broszury Frontu Odro-
dzenia Polski, zatytułowanej W piekle13. Jego autorką była Zofi a Kossak-Szczucka, 
co z oczywistych względów nie było ujawnione w tygodniku Terleckiego. Warto 
przypomnieć, iż obok tej broszury polskie podziemie wydało w roku 1942 jesz-
cze dwie relacje o gehennie więźniów w niemieckich obozach koncentracyjnych. 
Były to: Obóz śmierci Natalii Zarembiny oraz Oświęcim, pamiętnik więźnia Haliny 
Krahelskiej. Jak podkreśla Walter Laqueur, autorki wszystkich trzech książek nie 
były świadome, iż już wówczas Auschwitz stawał się największym spośród obo-
zów Zagłady14. Prześladowania, jakim ulegały ofi ary nazistowskich zbrodni, Zofi a 
Kossak ukazuje w konwencji cierpienia heroicznego i interpretuje je jako przejaw 
metafi zycznego pojedynku, odwiecznej walki szatana z siłami niebios. 

Udręczeni i torturowani więźniowie stają się nowymi chrześcijańskimi mę-
czennikami. Niektórzy – jak pisze – silni swoją wiarą, ochoczo przyjmują prze-
śladowania. Wśród więźniów dominuje ufność religijna, zrozumienie istotnego 
sensu modlitwy oraz głębokie poczucie solidarności. 

Autorka, zgodnie z zasadami chrześcijańskiej etyki, wyrzeka się myśli o od-
wecie. Przemawia w imieniu narodu polskiego:

„Skończyłem już szkicować rzecz o Ferrero. Chcę od Jasia [czyli Jana Hulewicza – obj. Nina Taylor-
-Terlecka] resztę materiałów o Żydach. [...] W tych dniach skończę rzecz o Żydach. Od dziś za 
tydzień będę w domu”. W tym miejscu chciałem podziękować Pani Ninie Taylor-Terleckiej za prze-
kazane mi informacje. 

10 R. Dmowski, Żydzi w dwudziestym wieku, „Gazeta Warszawska” 1933, nr 147. Prawie dziesięć 
lat wcześniej Ks. Kruszyński również formułował podobne proroctwo polityczne: „...fale antyjuda-
izmu idą i zdaje się, że w wieku 20-tym zapiszą się niezatertemi ślady na polu odżydzenia krajów 
i narodów chrześcijańskich”. Antysemityzm, antyjudaizm, antygoizm, Włocławek 1924, s. 28.

11 Ofi cjalnie w okresie wojny pismo fi rmował jako redaktor naczelny Zygmunt Nowakowski.
12 Do powstania w getcie odnieść można jedynie dwuzdaniową notę zamieszczoną w ciągu agen-

cyjnych depesz w wydaniu z 13 maja: „Warszawa była bombardowana przez Czerwone Lotnictwo 
w ciągu nocy z 12/13. Według radia moskiewskiego bombardowano linie i węzły kolejowe oraz 
magazyny z amunicją na Pradze i w samej Warszawie”.

13 Zob. W piekle obozów koncentracyjnych, „Polska Walcząca” 1943, numery 30–34.
14 W. Laqueur, The Terrible Secret. Suppression of the Truth about Hitler’s „Final Solution”, 

Boston–Toronto 1980, s. 111. 
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„My, Polacy, nie dążymy do zemsty. My pożądamy, pragniemy i łakniemy 
sprawiedliwości. Wierzymy, ufamy, iż sprawiedliwość tę Bóg sam wymierzy”15. 

Poucza, iż odwet byłby triumfem szatana, jak pisze: „starodawnego korum-
patora” i „zwodziciela dusz”. Przestrzega zatem przed uleganiem jego wpływom 
w tej walce nadprzyrodzonych sił i domaga się ukarania hitlerowskich zbrodnia-
rzy przez uczciwy i niezależny sąd. Obszerny raport sygnowany przez Front Od-
rodzenia Polski ma z pewnością również cel wychowawczy. Wcale nieobojętne 
jest też opublikowanie tego tekstu w tygodniku adresowanym do żołnierzy. Poza 
przekazaniem prawdy o niemieckim bestialstwie celem jest tu przecież także mo-
tywacja wojennego wysiłku, podtrzymanie dyscypliny i wiary w przyszłe spra-
wiedliwe ukaranie nazistowskich zbrodniarzy.

W relacji Zofi i Kossak tragedia Żydów jest prawie nieobecna. Poświęca jej 
jedno zdanie we fragmencie dotyczącym obozu w Dachau. Podkreśli tu specjalną 
nienawiść nazistów do katolickich księży i skomentuje:

„Dawniej dzielili ją z Żydami. W ostatnim roku Żydów bądź wymordowano, 
bądź wywieziono do osobnych obozów”16.

Obok warstwy faktografi cznej istotną rolę w broszurze Zofi i Kossak odgrywa 
dyskurs religijny. To opowieść o współczesnych chrześcijańskich, zwłaszcza ka-
tolickich – męczennikach, jakimi są więźniowie nazistowskiego obozu. To tekst 
szlachetny, znajdujemy w nim jednak zapowiedź ambiwalentnej postawy pisarki 
wobec Żydów. Postawy reprezentowanej przez nią przed wojną, jak i w później-
szej słynnej odezwie Protest. 

Jak polski Żyd, żołnierz walczący w Afryce czy w Anglii, czytelnik tygodnika 
Tymona Terleckiego, miał przyjąć inicjalne akapity tekstu Zofi i Kossak, w któ-
rym autorka tymi słowy opisuje Oświęcim: „Do niedawna miasteczko nie wy-
różniało się niczym z mnóstwa innych, eksgalicyjskich, zażydzonych miasteczek 
Rzeczypospolitej”17. Pamięć tego wykluczającego z polskości przymiotnika każe 
się zastanowić, czy za owym wyrzeczeniem się odwetu nie słychać przekonania 
o wyższości etyki chrześcijańskiej, tak dobitnie wyrażonej przez księdza dra Sta-
nisława Trzeciaka: „Zemsta należy do charakteru duszy żydowskiej”18. 

Deklarowana ufność autorki w Boską, a zwłaszcza ludzką sprawiedliwość nie 
miała już jednak znaczenia dla Żydów Europy Wschodniej. Ich los właściwie się 
wypełnił. 

Miał tę świadomość także Tymon Terlecki, w jesieni 1943 roku ogłaszając 
esej „Alle Juden raus”... Jak widzimy to wyraźnie z dzisiejszej perspektywy, 
świat długo nie chciał uwierzyć wieściom o planowo przeprowadzanej ekster-
minacji całych żydowskich społeczności. Przełom nastąpił z końcem roku 1942, 
kiedy to do Londynu dotarł Jan Karski, a do Palestyny grupa uchodźców żydow-

15 W piekle, „Polska Walcząca” 1943, nr 34.
16 W piekle, „Polska Walcząca” 1943, nr 33.
17 W piekle obozów koncentracyjnych, „Polska Walcząca” 1943, nr 30.
18 Ks. dr S. Trzeciak, Talmud o gojach a kwestja żydowska w Polsce, Warszawa 1939, s. 378.
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skich z okupowanej Europy19. Informacje o masowych mordach na wschodnich 
terenach Polski, dotychczas okupowanych przez Sowietów20, i relacje polskiego 
podziemia o likwidacji warszawskiego getta zostały potwierdzone autorytetem 
sojuszniczych rządów21.

Wcześniej ich prawdziwość bywała kwestionowana. Dotyczy to zarówno 
przywódców polskich, żydowskich, jak i angielskich22. Docierające na Zachód 
wieloma strumieniami informacje o losach Żydów rosyjskich, słowackich, pol-
skich, a także norweskich nie składały się w umysłach polityków w obraz konse-
kwentnie przeprowadzanego planu unicestwienia żydowskiego narodu. To raport 
Karskiego i informacyjne działania polskiego rządu odegrały decydującą rolę 
w dotarciu do świata zachodniego z okrutną prawdą23. W końcu 1942 roku praw-
da o zagładzie narodu żydowskiego była już powszechnie znana24.

Tymon Terlecki pisał swój esej rok później, gdy „...ostygły już mury getta 
w Warszawie”25 i kiedy większość polskich i europejskich Żydów została zamor-
dowana. Nie był też pierwszym autorem, który w roku tym zabierał w piśmie 
Grydzewskiego głos o tragedii narodu żydowskiego. W czerwcowym numerze 
„Wiadomości Polskich” przeczytamy: 

19 Byli to obywatele palestyńscy zatrzymani przez Niemców po wybuchu wojny, a teraz wy-
mieniani za obywateli niemieckich zatrzymanych przez kraje alianckie. Wielu z przybyłych 18–19 
listopada spędziło pierwsze trzy lata wojny w Polsce i było naocznymi świadkami wydarzeń. Zob. 
D. Engel, The Polish Government-in-Exile and the Holocaust: Stanisław Kot’s Confrontation with 
Palestinian Jewry, November 1942 – January 1943 – Selected Documents, „Polin. A Journal of Po-
lish-Jewish Studies” 1987, vol. 2, s. 269–309.

20 Dość szybko znany był na przykład masowy mord Żydów kijowskich. Wydawany przez Po-
lish Information Center „Biuletyn Polski” informował 21 listopada: „Ze źródeł pewnych nadchodzą 
nowe szczegóły dotyczące masowych egzekucji Żydów na Ukrainie sowieckiej okupowanej przez 
Niemców. W niektórych miejscowościach Ukraińcy, podżegani przez Niemców, dokonują prawdzi-
wej masakry Żydów. W Kijowie dotychczas zamordowanych zostało około 35 tysięcy Żydów, z cze-
go 3000 dzieci”... (s. 6).

21 Zob. tekst deklaracji 12 państw sprzymierzonych z 17 grudnia 1942 roku w sprawie odpo-
wiedzialności za zagładę Żydów w Polacy Żydzi. Polen-Juden. Poles-Jews 1935–1945, oprac. A.K. 
Kunert, Warszawa 2001, s. 110–112. 

22 Nie wierzono w Londynie w liczbę 700 tysięcy zamordowanych Żydów podawanych w liście 
Bundu z maja 1942 roku. Mikołajczyk w ofi cjalnych wystąpieniach zaniżał tę liczbę do 200 tysięcy. 
Informację tę podaję za: D. Stola, Nadzieja i zagłada. Ignacy Schwarzbart – żydowski przedstawiciel 
w Radzie Narodowej RP (1940–1945), Biblioteka Polonijna, pod red. W. Miodunki, t. 31, Warszawa 
1995. Autor omawia reakcje Londynu na s. 180–186. 

23 W opinii W. Laqueura: „The record of the Polish underground and the Polish Government-in 
exile was not perfect, as far as the publication of news about the ‘fi nal solution’ is concernd. But the 
long report submitted by Edward Raczyński, The Polish representative to the Allied governments, of 
9 December 1942 contained the fullest survey of the <fi nal solution>. No other Allied government 
was remotely as outspoken at the time and for a long time after”. Op.cit., s. 121. 

24 Ibidem, s. 65.
25 Ten cytat, jak i wszystkie pozostałe pochodzące z eseju „Alle Juden raus”..., lokalizuję za 

wydaniem książkowym w zbiorze: T. Terlecki, Szukanie równowagi. Szkice literackie i plastyczne, 
Londyn 1985, s. 175.
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Śmierć Zygielbojma każe nam pamiętać, że jest ktoś, kto cierpi „jeszcze” bardziej 
niż Polacy. Wydaje się to być rzeczą niemożliwą, a przecież na przekór wszystkiemu to 
prawda26.

W następnym miesiącu czytelnicy pisma mogli zapoznać się z długą opowieś-
cią-wywiadem pióra Janusza Laskowskiego, dziennikarza słynnej podlondyńskiej 
radiostacji „Świt”, która poprzez propagandową mistyfi kację, iż działa na terenie 
okupowanego kraju, pozwalała wierzyć rodakom w siłę polskiego podziemia, da-
jąc im – tak potrzebne w trudnych latach okupacji – psychologiczne wsparcie. 

Swojemu artykułowi Żniwa zbrodni Laskowski nadał literacką formę rozmowy 
z człowiekiem z kraju, być może kurierem podziemia. Opowieść ta przyjmuje cza-
sami postać reportażu, relacji świadka z elementami psychologicznej introspekcji. 
Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż jego rozmówcą był Jan Karski. W pierw-
szym akapicie Żniw śmierci Laskowski pisze o bohaterskiej walce i męczeństwie 
polskiej patriotycznej młodzieży. Resztę tekstu poświęca eksterminacji Żydów:

„W relacjach mego młodego gościa są i inne opowiadania. Nie ma w nich bo-
haterów, jest tylko przerażający ogrom cierpienia, potworna powódź zła”27.

A zatem w krótkim odstępie czasu Laskowski i Terlecki, dwaj ofi cerowie na 
służbie, piszą o Zagładzie. Chociaż przyjdzie jeszcze nawiązać do wymienionych 
wcześniej tekstów, to nie jest moim celem ich porównanie. Chcę natomiast zre-
konstruować swoistą ramę komunikacyjną, wyznaczającą przestrzeń wypowiedzi 
Tymona Terleckiego. Dlatego warto też odnotować kontrowersyjną relację o wal-
kach w warszawskim getcie, zamieszczoną 13 sierpnia w „The Polish Jewish Ob-
server”, opartą na tłumaczeniu artykułu z wychodzącej w Warszawie podziemnej 
„Polski” z 29 kwietnia 1943 roku. Tytuł w dodatku do „The City and East London 
Observer” brzmi Eyewitness’s Graphic Story of Warsaw Ghetto. Exclusive Un-
derground Report from Poland. Artykuł ten zwrócił uwagę Egzekutywy Rady 
Żydów Polskich w Londynie. Odbyło się specjalne zebranie, na którym wyrażono 
ubolewanie z powodu publikacji. Relacja, przedstawiana jako zapis naocznego 
świadka powstania, miała być w istocie „sprawozdaniem złożonym przez gesta-
powca na niemieckiej konferencji prasowej”28.

26 „Wiadomości Polskie” 1943, nr 23. W tych kilku zdaniach powinniśmy dostrzec echo „kon-
kurencji martyrologicznej”, o którą niejednokrotnie oskarżano polskich polityków i publicystów 
w Londynie. Zob. D. Stola, Nadzieja i zagłada..., s. 187–188. 

27 J. Laskowski, Żniwa zbrodni, „Wiadomości Polskie” 1943, nr 32.
28 Wojna żydowsko-niemiecka. Polska prasa konspiracyjna 1943–1944 o powstaniu w get-

cie Warszawy, wyb. i oprac. P. Szapiro, Londyn 1992, s. 100–101. Jak pisze autor, tekst ten został 
w październiku rozpowszechniony także w Palestynie przez Konsulat Generalny RP w Tel Awiwie, 
jako materiał propagandowy, co stało się przedmiotem postępowania Oddziału Informacyjno-Wy-
wiadowczego Sztabu Naczelnego Wodza. Kontrowersje budziła ta relacja już wcześniej. Wzbudziła 
je m.in. charakterystyka sił zbrojnych getta i jakoby pochodzące od międzynarodowych sił komu-
nistycznych źródła jego fi nansowania. Shapiro publikuje go na s. 93–99 antologii i jako miejsce 
druku podaje pismo „S(trzelec)” Obozu Wielkiej Polski, nr 18 z 2 maja 1943 oraz pismo „Ajencja 
A(antykomunistyczna) nr 2 z 5 czerwca 1943. Interesujące jest, iż „The City and East London Obser-
ver” publikuje fotografi ę tytułowej strony pisma „Polska”. Takiego tytułu nie odnotowuje antologia 
Shapiry.
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Trudno powiedzieć, czy esej Terleckiego nie powstał również jako odpowiedź 
na skłamany artykuł „The City and East London Observer”. Wskazany przez 
Ninę Taylor czas jego powstania, sierpień 1943, mógłby sugerować taki związek. 
Przypomnijmy, iż w czasie wojny Tymon Terlecki pełnił przede wszystkim funk-
cję propagandzisty jako redaktor „Polski Walczącej”.

Spośród setek artykułów, przetwarzających komunikaty agencyjne i materiały 
dotyczące tragedii Żydów europejskich, które opublikowano w polskiej prasie 
czasu wojny, teksty Laskowskiego i Terleckiego wyróżniają się walorami litera-
ckimi. Powstały one poza epicentrum zbrodni, jeśli odwołamy się do terminologii 
proponowanej przez Władysława Panasa, to nie współtworzą „ontologii Shoah”. 
W interesującym nas przypadku tekstów, powstałych na wychodźstwie, można 
zasadnie mówić o literaturze zapożyczonego świadectwa.

Tytuł eseju Tymona Terleckiego to komenda niemieckich oprawców, rozlega-
jąca się na ulicach likwidowanego warszawskiego getta. Zdaniem eseisty, brzmi 
on stokroć okrutniej niż ponury, a jednak ludzki okrzyk słyszany na londyńskiej 
ulicy podczas epidemii czarnej ospy: „Bring out your Dead!”29. Siedemnasto-
wieczna hekatomba mieściła się bowiem w ludzkim rozumieniu życia i śmierci. 
Ten straszny rozkaz ulega natomiast parabolizacji, wymyka się człowieczemu 
pojmowaniu świata. Umieszczony w tytule eseju niemiecki wrzask „Alle Juden 
raus”... oznacza wolę zagłady wszystkich i jednocześnie każdego z żydowskich 
istnień. Taki zamiar wymyka się dotychczasowym wyobrażeniom zbrodni. Opi-
sywane reguły dramatu stanowią też wyzwanie dla eseisty, który – zgodnie z isto-
tą uprawianego przez siebie literackiego gatunku – chce zrozumieć sens tego 
nowego tragicznego doświadczeniu ludzkości. Terlecki tak pisze: „Jest to, bez 
wątpienia, słaba i mało ważna próba spojrzenia prawdzie w oczy, podźwignięcia 
całego jej ciężaru”30. 

Autor będzie też poszukiwał środków przekazania porażającej wiedzy, która 
wyłaniała się z poznawanych faktów. Pamiętajmy, iż esej powstał w czasie wojny, 
zatem dystans do zbrodni jest tu bardziej chwytem literackim niż rzeczywistym 
stanem świadomości piszącego. W eseistycznym wywodzie Terleckiego zoba-
czyć należy też wymiar propagandowej perswazji.

W przywołanej już wcześniej opinii Józef Bujnowski zaliczył eseistykę Ty-
mona Terleckiego do wydzielonego przez siebie artystycznego eseju podmio-
towego. I rzeczywiście wiele cech literackiego uporządkowania tekstu można 
odnaleźć także w „Alle Juden raus”... Charakteryzują one zarówno stylistykę, 
jak i kompozycję tekstu. Z pewnością możemy tu mówić o starannym tworzeniu 
warstwy językowej. Autor nie stroni od retorycznych powtórzeń i patosu. Każde 
ze zdań eseju jest dopracowane. Ich następstwo prowadzi ku wyraźnie przygoto-
wanej puencie, na którą oczekuje czytelnik. Eseista posługuje się znaczącą liczbą 
kulturowych aluzji, funkcjonujących w przedholocaustowym universum kultury. 
Sięgnie, co oczywiste, przede wszystkim do biblijnej historii narodu żydowskie-

29 T. Terlecki, „Alle Juden raus”..., s. 186.
30 Ibidem, s. 175.
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go. Wspomni o niewoli egipskiej i obchodzonym na pamiątkę jej końca Dniu 
Oczyszczenia, Jom Kippur. Tymon Terlecki nawiązuje też do psalmu żałobnego 
137: Super fl umina Babilonis. Inny erudycyjno-emocjonalny odnośnik to Józefa 
Flawiusza Wojna żydowska. Autor nie zapomina też o prześladowaniach Żydów 
przez Heroda. Postać Janusza Korczaka przyrównana zostaje do ewangelicznego 
obrazu pasterza. Eseista odwoła się też do słynnych szkiców Francisca de Goi 
Okropności wojny.

Kompozycja „Alle Juden raus”... odznacza się przemyślaną artystycznie 
strukturą. Opiera się na klamrze, która spina najistotniejsze intelektualne przesła-
nie eseju. Ujawnione ono zostanie w pierwszych zdaniach wstępu: 

To, co tu zostanie powiedziane, nie jest też wyrazem żadnej zbiorowości zorgani-
zowanej, grupy, partii, obozu. Jest to głos samotnego chrześcijanina [...] Jest to tylko 
zadośćuczynienie własnemu sumieniu31. 

W deklaracji tej dostrzec można, charakterystyczną dla sztuki eseju, intelek-
tualną niezależność mówiącego podmiotu. Nie mniej – w warunkach toczącej się 
wojny i ze względu na podejmowane wówczas przez Tymona Terleckiego zada-
nia – istotna jest jakość i odmienność jego indywidualnej mowy. Całość została 
starannie skomponowana i poszczególne partie rozważań posiadają odrębne tytu-
ły. Przybliżają one czytelnikom autorską interpretację Holocaustu poprzez jedno-
znaczną zapowiedź omawianych treści (na przykład: Motyw kłamstwa i strachu, 
Mord z premedytacją) lub łatwo rozpoznawalną kulturową aluzję (Motyw Hero-
dowy, Echo z katakumb).

Tymona Terleckiego próba opisu Endlosung rekonstruuje historyczną logi-
kę wydarzeń. Współbrzmi ona jednocześnie z dramatyczną kompozycją tekstu. 
Czytelnik, podążając za eseistą, przystaje na literacką strukturę opowieści. Nie-
uchronność zbrodni ciąży nad relacją jak antyczne fatum, a rekonstrukcja ludo-
bójstwa przybiera w sposób zamierzony kształt paraboli, która: „[...] gwałtownie 
wspięta w górę, równie gwałtownie sięgnęła ziemi, zapadła się w masowe groby 
Bełżca, Treblinki, Sobiboru, ruin Warszawy”32.

Epilogiem tragedii – tak autor nazwał jedenastą część eseju – jest heroiczny, 
śmiertelny bój powstańców warszawskiego getta. Odmienny od całości, bardzo 
osobisty charakter, ma część dwunasta, zatytułowana Modlitwa na gruzach getta.

Wszystko to, co dotąd zostało powiedziane, wiąże „Alle Juden raus”... ze 
sztuką eseistyczną Tymona Terleckiego. Można tu jeszcze dodać wskazywany 
przez Bujnowskiego „ścieg refl eksji z faktów wyprowadzony”, a także „logiczną 
konstrukcję eseju”33. Czy zatem piękną sztukę pisania należy tu uznać za najważ-
niejszą dominantę tekstu? Czy jedynie na jej pielęgnowanie skazany jest autor 
umieszczony poza przestrzenią Holocaustu?

31 Ibidem.
32 Ibidem.
33 J. Bujnowski, op.cit., s. 217.
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W eseju „Alle Juden raus”... dyskurs estetyczny jest tylko jednym ze spo-
sobów mówienia. Tymon Terlecki w pełni zdaje sobie sprawę z jego ułomności. 
Zauważmy, że przywołane tu kulturowe loci communes nie rozwiną się w wiel-
ką metaforę, nadającą sens granicznemu doświadczeniu europejskiej cywilizacji. 
Są one przez autora jedynie sygnalizowane, wypróbowywane. Czasem stają się 
komentarzem fragmentu opowieści, nigdy zaś nie ogarniają jej całej. Wskazaną 
topikę Terlecki przywołuje i zarazem odrzuca. Motywy literackie służą sprawdze-
niu języka literatury. Autor kolejno uchyla potencjalne interpretacje, rezygnuje 
z nasuwających się wariantów opowieści. Esej Terleckiego zaświadcza o drama-
cie kultury, nazwanym przez Michała Głowińskiego „wielkim zderzeniem”34. To 
katastrofa języka, którego dotychczasowy zasób leksykalny i uobecnione w nim 
literackie kody okazują się nieprzydatne do wyrażenia prawdy o Shoah. I chociaż 
Tymon Terlecki pisze w dalekim od miejsc Zagłady Londynie, to jako twórca jest 
on uczestnikiem tego dramatu kultury. 

Omawiany esej kryje w sobie inne jeszcze poszukiwania i rozwiązania. Szcze-
gólnie istotną rolę wyznaczył autor zapożyczonym świadectwom oraz wspomnia-
nej Modlitwie na gruzach getta. Najważniejszym ze świadectw będzie tu broszura 
Likwidacja ghetta warszawskiego – reportaż autorstwa M.B. Znaczącą część eseju 
Terleckiego stanowią obszerne cytaty z tej książeczki. Tym samym prawda o Za-
gładzie przekazywana jest również za pośrednictwem głosu naocznego świadka. 
Obok refl eksji eseisty przemawiają dzieje zaświadczone. Czasownik „widziałem” 
powtarza się w cytowanych fragmentach jak refren, jak zapowiedź literatury do-
kumentu osobistego lub znanych fragmentów liryki Tadeusza Różewicza. 

Wczytując się dokładniej w tok myśli eseisty, odnajdziemy próby zrozumienia 
przebiegu zbrodni i przyczyn bierności wolnego świata. Dostrzeżemy też tutaj 
obowiązek głośnego mówienia o tragedii. Już w pierwszym akapicie pojawi się 
zdanie: 

...rozmiar zbrodni, a przede wszystkim jej ciężar moralny, precedens, metody, cała urą-
gająca Bogu, człowiekowi i cywilizacji potworność nie jest jeszcze w żadnym stopniu 
ugruntowana w świadomości świata35. 

Być współwinnym milczenia, przyglądać się brakowi reakcji ze strony za-
chodnich sojuszników, daremnie nasłuchiwać głosu Watykanu, to inna jeszcze 
rola doświadczona w dramacie Zagłady. Zgoda, że wobec trzech podstawowych 
ról: ofi ary, kata i świadka – zewnętrzna, ale być może zbyt pochopnie wypchnięta 
poza obszar refl eksji o Holocauście. A Tymon Terlecki, redaktor naczelny „Polski 
Walczącej”, w ten dramat uwikłany był osobiście. Jest więc też jego głos „za-
dośćuczynieniem własnemu sumieniu”36.

Eseista wyznacza swojemu tekstowi trzy zadania: intelektualną diagnozę Ho-
locaustu, akt powiadomienia o zbrodni, wyrażenie indywidualnego bólu. Można 

34 M. Głowiński, Wielkie zderzenie, „Teksty Drugie” 2002, z. 3.
35 T. Terlecki, „Alle Juden raus”..., s. 175.
36 Ibidem.
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też zauważyć ślady propagandowej perswazji. Jak już zaznaczyłem, swoje in-
strumentarium eseistyczne zderza z zapożyczonym świadectwem, czyli pisanym 
w Warszawie reportażem. Jednakże broszura Likwidacja ghetta warszawskiego 
nie jest jedynym materiałem, z którego korzysta Terlecki. Rozpoznamy tu także 
ulotkę Protest Frontu Odrodzenia Polski, reakcje podziemnej prasy na samobój-
stwo Czerniakowa i teksty niemieckich obwieszczeń.

Autor analizuje oszałamiające tempo zbrodniczego sukcesu nazistów. Upatru-
je go w militarnym charakterze Ostatecznego Rozwiązania, metodycznej konse-
kwencji, niemieckiej skrupulatności, gigantycznym kłamstwie. Trzeba było sporo 
czasu, by w świadomości Żydów „przesiedlenie” stało się synonimem Zagłady37. 
Terlecki wspiera swoje wywody opiniami M.B, niekiedy z nimi polemizuje. 
Szczególnie w kwestii chaosu tej zbrodni. Można by powiedzieć, iż w ujęciu ese-
isty krajowy świadek jest funkcjonalistą w późniejszym naukowym sporze o Ho-
locaust, zaś on sam intencjonalistą, który dostrzega, iż wyrok na Żydów został 
wydany o wiele wcześniej w licznych mowach Hitlera. Oburza go postępowanie 
Żydowskiej Służby Porządkowej, ale za jej działania wini jednoznacznie Niem-
ców, rozbijających głodem i terrorem wszelką ludzką solidarność38. Za autorem 
reportażu dostrzega klasowe rozwarstwienie getta. W nim upatruje jedną z przy-
czyn bierności Żydów, braku zorganizowanego sprzeciwu (aż do tak zwanej Ma-
łej Akcji z 18 stycznia 1943 roku). Wskazuje także na powszechne wycieńczenie 
ofi ar oraz na samobójczą psychozę, zbiorowe pragnienie śmierci, spowodowa-
ne chęcią defi nitywnego odrzucenia świata, który milczy wobec dokonującej się 
zbrodni i nie podejmuje żadnych kroków odwetu, dając tym samym przyzwo-
lenie na ludobójstwo. Ten motyw, przedstawiany w ulotkach Bundu, odnaleźć 
można także w artykule Janusza Laskowskiego. Podkreśla Tymon Terlecki nie-
bezpieczną rolę nadziei, która, łudząc ofi ary, prowadzi je do zbiorowego grobu. 

37 Informacje o likwidowaniu skupisk żydowskich na wschodzie docierały od listopada 1941 
roku do dowództwa Armii Krajowej. Zamiary Hitlera stały się powszechnie znane w kraju od wiosny 
następnego roku. W liście BUND- u z 11 maja 1942 roku, adresowanym do Londynu, oszacowano 
liczbę dotychczasowych ofi ar na 700 tysięcy i napisano wprost: „Fakty powyższe wskazują niezbi-
cie, że zbrodniczy rząd niemiecki przystąpił do wykonania zapowiedzi Hitlera, że 5 minut przed koń-
cem wojny, jakkolwiek się ona zakończy, wymorduje wszystkich Żydów w Europie [...] Milionom 
obywateli polskich narodowości natychmiastowa zagłada” (cyt. za: D. Stola, Nadzieja i zagłada..., 
s. 160). Końcem maja Grot-Rowecki przekazał informacje o rzeziach na wschodzie i o zamordowa-
niu w Chełmie kilku tysięcy Żydów gazem. Także Laqueur jest przekonany, iż mieszkańcy Warsza-
wy właśnie w maju powinni ostatecznie zrozumieć, iż dokonuje się planowa eksterminacja narodu 
żydowskiego (The Terrible..., s. 205). 

38 Kwestia ta bywała podnoszona jako argument przeciwko Żydom, argument w obronie prze-
ciwko oskarżeniom o antysemityzm, a także później w Palestynie i Izraelu, kiedy krytykowano po-
stawę Żydów europejskich, przeciwstawiając im heroizm izraelskich żołnierzy w walkach z Araba-
mi. Podczas rozmów w Jerozolimie z reprezentami Żydów w roku 1943 Stanisław Kot zrelacjonował 
spotkanie Rady Narodowej w Londynie, podczas którego wicepremier Mikołajczyk stwierdził: 
„...Government does not reveal anything about the activities of the Jewish police against the Jews 
themselves. It seems that there is much truth in these reports. The Government is concerned that if 
this information is published it would make a most unpleasant impression on the world”. D. Engel, 
The Polish Govenrnment-in Exile and..., „Polin. A Journal of Polish-Jewish Studies”, vol. 2, Oxford 
1987, s. 305.
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Autor chce powiedzieć jak najwięcej, jego esej przypomina „wypisy z Zagłady”. 
Wyliczenie mechanizmów zbrodni pełni funkcje ekspresywną. Wiele z przedsta-
wionego powyżej intelektualnego ujęcia zbrodni Holocaustu zostało poświadczo-
ne w dziennikach Adama Czerniakowa, Dawida Sierakowiaka, w sprawozdaniu 
Marka Edelmana. 

Milczenie aliantów eseista tłumaczy monstrualnością zbrodni, przekraczającą 
możliwości wyobraźni mieszkańców normalnego świata. Echem rozmów z bry-
tyjskimi politykami wydaje się fragment zatytułowany Liczby, w którym autor 
zwraca się do wyimaginowanego bądź autentycznego rozmówcy. Przedstawiony 
on jest w tekście jako: „pedant, człowiek, który nigdy nie traci <zimnej krwi>”39. 
Pyta on o gwarancje rzetelności danych dotyczących skali ofi ar, ich absolutną 
pewność. Odpowiedź eseisty dotyka istoty Shoah: „Liczy się tylko jeden fakt, 
liczy się sama – możliwość”40. Przypomnijmy raz jeszcze, iż Terlecki studiuje 
materiały z kraju w roku 1943. Jako redaktor „Polski Walczącej” ma dostęp do 
informacji rozprowadzanych przez Rząd II Rzeczpospolitej. 

Dopowiedzmy też, iż Likwidacja ghetta warszawskiego, której dramatyczne 
zapisy tworzą drugi głos eseju, nie jest dziennikiem autentycznym. O tym jednak-
że Terlecki mógł nie wiedzieć. Autorem tekstu był Antoni Szymanowski, publi-
cysta „Biuletynu Informacyjnego” Armii Krajowej, pracownik Biura Informacji 
i Propagandy. Autor – jak wyjaśnia Władysław Bartoszewski41 – był historykiem, 
dysponującym bogatymi materiałami dokumentalnymi, a obok własnych obser-
wacji, relacjami przyjaciół, którzy uciekli z getta. Reportaż obejmował okres od 
22 lipca do 12 września 1942 roku. Celowo przyjęta konwencja dziennika umoż-
liwiła wzbogacenie relacji o komentarze natury psychologicznej, bardzo zresz-
tą powściągliwe. Zamierzona beznamiętność narracji miała natomiast wzmagać 
wrażenie autentyzmu. Tu nadal przytaczam opinie Władysława Bartoszewskiego. 
Komunikacyjna struktura „Alle Juden raus”...  jest zatem wielopiętrowa, gdyż 
zaświadczone dzieje Zagłady, które eseista wprowadza do swojego tekstu, same 
są już dziejami opracowanymi. 

Czytany dzisiaj esej Tymona Terleckiego zachowuje przejmującą wymowę, 
nawet zawarte w nim błędne informacje o sposobie uśmiercania w komorach 
Treblinki nie stają się kłamstwem literatury, lecz świadectwem ówczesnej nie-
wiedzy i domysłów, prób zrozumienia tego, co niepojęte, także technicznej stro-
ny ludobójstwa. Dziennik Antoniego Szymanowskiego w omawianej eseistycznej 
refl eksji tworzy drugi rodzaj mowy. Dramatyczna kompozycja i bogactwo kultu-
rowych odwołań nie wystarczają, by opisać tę wyjątkową zbrodnię. Eseista sięga 
po relację z miejsca zbrodni. 

39 T. Terlecki, „Alle Juden raus”..., s. 190.
40 Ibidem, s. 191.
41 Ten jest z ojczyzny mojej, oprac. W. Bartoszewski i Z. Lewinówna, Kraków 1969, s. 60. Tekst 

Antoniego Szymanowskiego powstał w roku 1942 bezpośrednio po likwidacji warszawskiego getta. 
Był kolportowany w podziemiu i przekazany do Londynu. 
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Powróćmy do sformułowanej we wstępie deklaracji autora: „Jest to głos sa-
motnego chrześcijanina”. Tymon Terlecki nawiąże do niej raz jeszcze w zdaniach 
zamykających esej:

Taka jest w te dni modlitwa na gruzach getta Warszawy. Modlitwa samotnego czło-
wieka. Modlitwa samotnego chrześcijanina42. 

Wokół każdego ze słów tej kompozycyjnej klamry można zbudować interpre-
tację całego utworu. To jego słowa kluczowe. Podkreślić trzeba, iż gatunkowym 
wyróżnikiem eseju jest mówienie we własnym jedynie imieniu. Cechy gatunko-
we poetyki tekstu wzmacniają obecny w „Alle Juden raus”... gest odłączenia się 
od wspólnoty, ukrywający – można twierdzić – niepokój Polaka, który zajmując 
się propagandą, obawia się, iż nie może podzielać w pełni reakcji swych rodaków 
na dokonującą się zbrodnię. W tym miejscu otwiera się bolesna rana polskiego 
antysemityzmu. Wszak Terlecki pyta: 

Jest ważne, jest jakby moralnie naglące wiedzieć, jak tragedia getta warszawskiego, 
cała sprawa biologicznego wyniszczenia Żydów załamała się w polskiej wrażliwości 
zbiorowej43. 

Analizie tego problemu poświęca autor fragment zatytułowany Echo z kata-
kumb. Powraca tu do broszury Antoniego Szymanowskiego, zauważając zmianę 
w poglądach jej autora, od „spojrzenia zrazu – bardzo – aryjskiego”, po jedno-
znaczne, „nie zawierające żadnych wątpliwości”44, które wyraża się oburzeniem 
na milczenie Zachodu i Watykanu oraz żądaniem odwetu45. Eseista zatrzymuje 
się chwilę nad podaną przez warszawskiego świadka informacją o jednolitym 
stanowisku „<wszystkich organizacji niepodległościowych, wojskowych, ideo-
wych>”, które zjednoczyły się „<w potępieniu niemieckiego barbarzyństwa>”46. 
Dokument ten nie jest znany Terleckiemu. Być może przemawia tu do Zachodu 
nie Antoni Szymanowski – świadek zbrodni, lecz Antoni Szymanowski – pracow-
nik Biura Informacji i Propagandy Armii Krajowej. 

Wspomniany wcześniej, propagandowy wymiar „Alle Juden raus”... widocz-
ny jest przede wszystkim w sposobie omówienia innego krajowego świadectwa. 
Mam na myśli uwagi Tymona Terleckiego o Proteście podpisanym przez Front 
Odrodzenia Polski, tę samą organizację, której raport o obozach koncentracyj-

42 T. Terlecki, „Alle Juden raus”..., s. 197.
43 Ibidem, s. 191.
44 Ibidem.
45 Idea odwetu ma aspekt etyczno-religijny, jak w broszurze Zofi i Kossak, i również konkretny 

wymiar polityczny. Żądania akcji odwetowych były kierowane z kraju do Londynu wielokrotnie. 
Próby polskiego rządu przekonania opinii liderów zachodnich do tego typu działań nie powiodły 
się. O rozmowach generała Sikorskiego z Rooseveltem w kwestii podjęcia radykalnych działań in-
formował palestyńskich Żydów Stanisław Kot w listopadzie 1942 roku. Zob. D. Engel, The Polish 
Government – in – Exile and the Holocaust: Stanisław Kot’s Confrontation with Palestinian Jewry, 
November 1942 – January 1943 – Selected Documents, „Polin. A Journal of Polish-Jewish Studies”, 
vol. 2, Oxford 1987, s. 296. 

46 Ibidem, s. 191–192.
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nych publikowała „Polska Walcząca”. Protest autorstwa Zofi i Kossak-Szczuckiej 
staje się w lekturze Tymona Terleckiego dowodem wielkości chrześcijańskiego 
ducha narodu polskiego. Eseista pisze: 

Myślę, że jeśliby kto kiedy składał antologię myśli chrześcijańskiej, powinien po-
między słowa natchnione, poczęte w stanie łaski, odnalezione na trudnych drogach wy-
rzeczenia, na dnie rozpaczy i szczytach świętości, włożyć ten protest przeciw zbrodni 
nieobłudny i niekoniunkturalny. Myślę także, że zostanie on wiekuistą chwałą mowy, 
w której go napisano47. 

W tych słowach Terlecki zobaczy również „patos moralnego wstrząsu i prak-
tyczną trzeźwość polityczną” oraz „całą piękność duszy chrześcijańskiej i wszy-
stek najczystszy idealizm Polski”48. Obszernie cytowany Protest Frontu Odro-
dzenia Polski zostaje mocno wyeksponowany w wywodzie Tymona Terleckiego. 
Formy liczby mnogiej dobitnie akcentują głos wspólnoty:

Zabieramy przeto głos my katolicy – Polacy. [...] Protestu tego domaga się od nas 
Bóg – Bóg, który nie pozwolił zabijać. Domaga się sumienie chrześcijańskie. [...] Prote-
stujemy jednocześnie jako Polacy49. 

To dokument dobrze znany i dzięki przenikliwej analizie Jana Błońskiego 
ugruntowany we współczesnej świadomości polskich intelektualistów50. Waż-
ne jest jednak to, co Terlecki przemilcza. Mowa tu oczywiście o analizowanych 
przez krakowskiego krytyka literatury zdaniach:

Uczucia nasze względem żydów [pisownia oryg. –  obj. K.A.] nie uległy zmianie. 
Nie przestajemy uważać ich za politycznych, gospodarczych i ideowych wrogów Polski. 
Co więcej, zdajemy sobie sprawę z tego, iż nienawidzą nas oni więcej niż Niemców, 
że czynią nas odpowiedzialnymi za swoje nieszczęście. Dlaczego, na jakiej podstawie 
– to pozostaje tajemnicą duszy żydowskiej, niemniej jest faktem nieustannie potwier-
dzanym. Świadomość tych uczuć jednak nie zwalnia nas z obowiązku potępienia 
zbrodni [spacja oryg. – obj. K.A.]51.

Pytanie, jakie trzeba teraz postawić wobec tekstu Terleckiego, brzmi po prostu 
tak: czy autor eseju „Alle Juden raus”... znał pełne brzmienie odezwy Frontu 
Odrodzenia Polski? Odpowiedź nie jest jednak prosta.

Otóż cytowany fragment – jak pisze Dariusz Stola w książce o Ignacym 
Schwarzbarcie – został usunięty z materiałów rozprowadzanych przez Rząd Pol-
ski w Londynie, gdyż zbyt jaskrawo ujawniał nastawienie antysemickie52. W ten 
sposób spreparowany tekst był rzeczywiście znakomitym materiałem informacyj-
no-propagandowym, wyrażającym dobitnie głośny protest polskiego społeczeń-

47 Ibidem, s. 193.
48 Ibidem, s. 192–193.
49 Ibidem, s. 192.
50 Zob. J. Błoński, Polak-katolik i katolik-Polak, „Tygodnik Powszechny” 1994, nr 34. 
51 Cytuję za: Polacy – Żydzi, Polen – Juden. Poles – Jews..., s. 213. 
52 D. Stola, Nadzieja i zagłada..., s. 243.
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stwa wobec zbrodni Holocaustu. Czy Tymon Terlecki dysponował jedynie wersją 
dokumentu przygotowaną przez Ministerstwo Informacji i Dokumentacji RP? 

Jeśli tak, to dlaczego autor eseju po prostu nie przyłącza się do cytowanego 
głosu z Polski, dlaczego tak dobitnie wyodrębnia swój głos osobny, modląc się na 
gruzach getta jako „człowiek samotny” i „samotny chrześcijanin”? Dlaczego os-
tentacyjnie odrzuca wspólnotowe „my”, czy tylko za przyczyną gatunkowych cech 
eseju? Czy jednak nie jest tak, iż Tymon Terlecki mógł znać pełną, pierwotną treść 
nadesłanego z Polski materiału? Istnieje taka możliwość. Dokument był odczyta-
ny 27 listopada 1942 roku podczas posiedzenia Rady Narodowej Rzeczpospolitej 
Polskiej53. Z książki Dariusza Stoli nie dowiadujemy się jednoznacznie, czy już 
wtedy nie był on ocenzurowany. Wydaje się jednak, że nie, skoro autor powołuje 
się także na dramatyczny zapis z dziennika Ignacego Schwarzbarta, załamanego 
treścią Protestu54. Jeśli z całością tego tekstu zapoznani zostali członkowie Rady 
Narodowej, to mógł znać go także Tymon Terlecki55. Był on niewątpliwie czło-
wiekiem dobrze poinformowanym i dobrym obserwatorem polskiego życia po-
litycznego w Londynie. Nie mógł nie znać stanowiska przedstawicieli Stronnic-
twa Narodowego, wielokrotnie wyrażanego na posiedzeniach Rady Narodowej, 
w którym tak samo jak przed wojną wykluczali Żydów z polskiego narodu i do-
magali się ich emigracji po zakończeniu działań wojennych56. Czytał też zapewne 
broszury i pisma związane z radykalnymi odłamami narodowców, które propago-
wały antysemityzm w polskim wojsku. Jeszcze w roku 1943 na łamach „Walki” 
postulowano rozwiązanie zagadnienia nadmiaru ludności żydowskiej w Polsce 
poprzez wielką emigrację tej ludności do krajów pozaeuropejskich, czego – jak 
pisano – „domaga się ogół Polaków”57. Znane zapewne były Terleckiemu raporty 
o, narastającym w Polsce na skutek propagandy niemieckiej, antysemityzmie58. 

53 Op.cit., s. 172.
54 Ibidem, s. 244.
55 Zauważmy, iż treści podobne do ocenzurowanych w Proteście publikowane były na łamach 

londyńskiej „Myśli Polskiej”.
56 Obszerne fragmenty posiedzeń Rady Narodowej w Londynie omawia D. Stola. Wynika z nich, 

że reprezentanci prawicy narodowej bardzo przywiązani byli do idei wysiedlenia Żydów z Polski na-
wet wówczas, gdy eksterminacja narodu żydowskiego osiągała swoje apogeum. Z obroną polskiego 
rządu oraz gen. Sikorskiego przed zarzucającymi mu opieszałość historykami wystąpił Józef Lichten 
na łamach „Tygodnia Polskiego” (Wołamy o miecz odwetu, 9 listopada 1974). Nie omieszkał zazna-
czyć: „Niektóre protokoły z posiedzeń Rady Narodowej są przykrą lekturą; przerażenie ogarnia, 
kiedy stwierdzić się musi, że dyskusje na temat żydowski nad Tamizą w niczym nie różniły się od 
przedwojennych ataków znad Wisły”. 

57 Pożyteczna książka, „Walka” 1943, nr 2. 
58 Rzeczywiście krótki okres wzmożonego współczucia odnotowano w raportach z kraju w po-

czątkach powstania w getcie. Wcześniej i potem kolejne raporty donosiły o wrogim stosunku polskiej 
ludności do Żydów. Na przykład w radiogramie gen. Grota-Roweckiego z 25 września 1941 roku 
podano: „Proszę przyjąć jako fakt zupełnie realny, że przygniatająca większość kraju nastrojona jest 
antysemicko”. W czasie, gdy Terlecki pisał swój esej, nadeszła do Londynu depesza gen. Tadeusza 
Komorowskiego. W punkcie 2 napisano: „Kraj traktuje Żydów jako element obcy i w wielu przy-
padkach Polsce wrogi, czego dali dowody zachowaniem swym podczas okupacji Sowiet., a często 
i tutaj” (pisownia oryginalna – K.A.). Cytuję na podstawie Polacy-Żydzi. Polen-Juden. Poles-Jews 
1939–1945, oprac. A.K. Kunert, przedm. W. Bartoszewski, Warszawa 2001, s. 197 i 289.
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Uwypuklona w eseju światopoglądowa ewolucja narratora z przywoływanego 
krajowego wydawnictwa, który w interpretacji autora pozbywa się „aryjskiego 
punktu widzenia” na rzecz współczucia zamęczonym Żydom i wyraża gniew na 
milczący o zbrodni świat, przynależeć może do obecnego w utworze dyskursu 
propagandowego. Tymon Terlecki musiał wiedzieć również, że Karski przywiózł 
prośbę Żydów do papieża, by ten nałożył ekskomunikę na katolików współpra-
cujących w nazistami w zbrodni unicestwienia Żydów59. Myślę, że znane były 
mu też daremne próby zwrócenia się polskiego ambasadora w Watykanie z proś-
bą o interwencję. Wiele miał zatem powodów, by tak jednoznacznie wystąpić 
w swoim jedynie imieniu. Dlatego eseista modli się za:

Hannę i jej córkę Joannę, urodzoną z ojca Aryjczyka, za Irenę i jej syna Piotra, uro-
dzonego z ojca Aryjczyka, za mego chrzestnego syna Pawła, urodzonego z ojca Żyda 
i matki Aryjki, za Henrykę, urodzoną z matki Żydówki i ojca Żyda, która kochała moją 
mowę jak swoją i pisała w niej wiersze czystej piękności, za innych znajomych mi i bli-
skich, za tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy nieznanych i obcych60.

Modli się także żarliwie o łaskę nienawiści, nienawiści zła w człowieku, nie 
zaś nienawiści za narodową przynależność, rasę, język lub wiarę. Teraz ten in-
dywidualny głos eseisty zostaje zwolniony z daniny, jaką płacił na rzecz swojej 
polskiej umęczonej wspólnoty. Gniew zanoszącego modły jest bezgraniczny, tak 
jak i bezgraniczne jest pragnienie zemsty. Dlatego modli się o łaskę ocalenia swej 
chrześcijańskiej duszy. Tu też eseista odnajdzie inny jeszcze język dla wyrażenia 
zbrodni Holocaustu. Będzie nim, zbliżone do stylistyki apelu poległych, proste 
wyliczenie imion pomordowanych. Tylko tyle i aż tyle, jeśli wziąć pod uwagę 
miejsce, z jakiego autor patrzy na zbrodnię. Chcę powiedzieć tak: odrębność gło-
su Tymona Terleckiego polega na tym, iż oddaje on tutaj uczucia pozostających 
przy życiu Żydów. Dzieli ich ból, nienawiść i gniew. Martyrologiczne współza-
wodnictwo, widoczne choćby w broszurze Piekło drukowanej na łamach jego 
„Polski Walczącej”, jest mu z gruntu obce. Tymon Terlecki pisze do rodaków na 
łamach „Wiadomości Polskich”, ale jednocześnie pragnie, by usłyszeli go Żydzi. 
Tak też się stało.

Nadesłali oni do redakcji wiele listów. Grydzewski opublikował fragmenty 
kilku z nich w numerze grudniowym. Polska Żydówka tłumaczy na język angiel-
ski Modlitwę na gruzach getta i przesyła ją do „Jewish Chronicle” w nadziei, że 
„ta przez Pana złożona modlitwa przyczyni się do lepszego zrozumienia i uzna-
nia Polaków”61. Inny korespondent przedstawia się jako jeszcze rok temu wię-
zień getta, a dziś Żyd narodowy, ale na razie polski obywatel – i polski żołnierz. 
Stwierdza on: 

W ostatnim ustępie spotkałem tyle tak szczerych akcentów, że muszę wyznać, iż 
wzruszyłem się niezmiernie. Znowu przeżyłem chwile spędzone rok temu w ghetcie, 

59 Zob. W. Laqueur, The Terrible..., s. 233.
60 T. Terlecki, „Alle Juden raus”..., s. 196.
61 Echa artykułu, „Wiadomości Polskie” 1943, nr 51–52. 
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kiedy pragnienie zemsty rywalizowało we mnie z bezsilnością i rozpaczą. Pragnę Pana 
zapewnić, że jeśli Żydzi nie stawiali oporu Niemcom wcześniej aniżeli w styczniu b.r., 
działo się to również i dlatego, że nie było jeszcze broni...62

Opinia ta jest odpowiedzią na sugestię zawartą w „Alle Juden raus”..., iż im-
puls do walki zbrojnej getta przyszedł ze strony polskiego podziemia. Dalej autor 
listu pisze: 

Dziękuję Panu za słowa współczucia dla ofi ar i podziwu dla bojowców Żydów 
z ghetta w Warszawie. Każdy jednak, kto wydostał się z ghetta, nie znosi cierpiennictwa, 
lecz pragnie tylko odwetu i walki63.

Esej „Alle Juden raus”... pisany był w czasie okrutnej próby. Przy bliższym 
oglądzie ujawnia on hybrydyczność swojej struktury polegającą na połączeniu 
dobrze skomponowanego eseju, zapożyczonego świadectwa i mowy perswazyj-
no-propagandowej. Chciałbym wskazać przyczyny, które zmuszały eseistę do 
posłużenia się ową polifonią. Wymieniłbym tutaj przede wszystkim efekt „wiel-
kiego zderzenia” języka i literackich kodów z monstrualnością zbrodni Holocau-
stu, mnogość celów, jakie swemu wystąpieniu stawiał Tymon Terlecki, a także 
napięcia pomiędzy służeniem wspólnocie a indywidualnym poczuciem uczciwo-
ści, nakazującym zdystansowanie się wobec niektórych przejawów zbiorowych 
postaw i sposobów myślenia. Tymon Terlecki, formułując swój głos osobny, pa-
radoksalnie dobrze służył polskiej racji stanu w wojennym Londynie. 

62 Ibidem.
63 Ibidem.



Antysemityzm i nacjonalizm 
w „Nowej Polsce” Antoniego Słonimskiego 

Pierwszy numer miesięcznika „Nowa Polska” ukazał się w kwietniu 1942 
roku. Powstał jako wynik inicjatywy ministra Stanisława Kota i grupy lewicowych 
intelektualistów. Pismo początkowo korzystało z fi nansowego wsparcia Rządu 
Polskiego, który był żywo zainteresowany powstaniem wydawnictwa będącego 
przeciwwagą dla, cieszących się wielką popularnością w Londynie, „Wiadomo-
ści Polskich”1. Te ostatnie, od podpisania w lipcu 1941 roku umowy Sikorski 
– Majski, przyjmowały coraz bardziej opozycyjne wobec rządu stanowisko. Re-
daktorem nowego pisma został Antoni Słonimski. Zadecydował fakt, iż generał 
Władysław Sikorski i minister Stanisław Kot znali poetę osobiście. Ważna była 
ogromna popularność poezji autora Alarmu oraz jego konsekwentna przedwo-
jenna krytyka rządów sanacyjnych2. W protokołach posiedzeń Rady Ministrów 
pierwszą wzmiankę o miesięczniku Słonimskiego odnajdujemy w sprawozdaniu 
z 19 czerwca 1941 roku. Rzecz dotyczyła przydziału papieru3. Tydzień później 
jego przyznanie uzależniał minister Stanisław Stroński od uzyskania „pewnych 
gwarancji ze strony tegoż Słonimskiego”, istotnych z punktu widzenia „interesów 
jedności narodowej”4. W prowadzonej po latach rozmowie z Adamem Michni-
kiem autor Alarmu podkreślał jednak, iż jako redaktor naczelny pisma cieszył się 
całkowitą niezależnością od rządu polskiego5.

1 Zob. O „Nowej Polsce”, z Antonim Słonimskim rozmawia A. Jagodziński (pseud. A. Mich-
nika), „Więź” 1974, nr 6, s. 112–114, oraz „Próba realizmu”, z Karolem Estreicherem rozmawia 
A. Jagodziński, ibidem, s. 115–120. W przywołanej rozmowie Karol Estreicher nazywa pismo Gry-
dzewskiego głównym organem opozycyjnym.

2 Zob. „Próba realizmu”, s. 118.
3 Protokoły posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, red. nauk. M. Zgórniak, pod 

red. W. Rojka i A. Suchcitza, t. II, czerwiec 1940 – czerwiec 1941, Kraków 1995, s. 381. 
4 Protokoły posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej..., t. III, czerwiec 1940 – czer-

wiec 1941, Kraków 1996, s. 28–29. 
5 Zob. przypis 1. 
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Indywidualność Antoniego Słonimskiego, jego rozumienie roli prasy, pro-
pagowany zespół ideologicznych przekonań i funkcje, jakie powierzał poezji 
w piśmie, przesądziły o charakterze miesięcznika i sposobach używanej w nim 
perswazji. Sławny przed wojną, jako poeta i autor Kronik tygodniowych, kontro-
wersyjny dla wielu środowisk politycznych felietonista, był aktywnym publicystą 
także w pierwszych latach emigracji. Swój polemiczny temperament Słonimski 
skierował przede wszystkim przeciwko środowisku radykalnych narodowców 
skupionych wokół czasopisma „Jestem Polakiem”. Tytuł tego tygodnika nawią-
zywał do słynnego Credo Romana Dmowskiego. Prezentowany w nim zespół 
antysemickich poglądów spowodował oskarżenia o propagowanie totalizmu 
i wywołał debatę w brytyjskiej Izbie Gmin. W wyniku złożonej tu interpelacji 
posłów Lipsona i Noela-Bakera Rada Ministrów RP w kwietniu 1941 roku pod-
jęła uchwałę potępiającą działalność pisma6. Warto w tym miejscu przypomnieć 
swoistą samoocenę tygodnika. Blisko rok po jego zamknięciu, a w drugą rocznicę 
wydania pierwszego numeru, w nielegalnie kolportowanej wśród żołnierzy pol-
skich w Szkocji „Walce”, ukazało się entuzjastyczne przypomnienie pisma. Autor 
artykułu twierdził, że istniejące przez dziesięć miesięcy „Jestem Polakiem” urato-
wało wolność polskiej publicystyki na emigracji. Miało też inne zasługi:

Pierwsze na emigracji rzuciło hasło masowej emigracji Żydów z Polski po obecnej 
wojnie, pierwsze przemówiło do młodych głosem czystego interesu narodowego, wol-
nym od obłudy i kompromisu, pierwsze wołało o porozumienie narodów słowiańskich, 
pierwsze żądało dla Polski obszarów kolonialnych7.

Liberalizm Antoniego Słonimskiego sytuował go na przeciwnym biegunie ideo-
logicznego i politycznego spektrum. 

Przed powstaniem „Nowej Polski” autor Popiołu i wiatru publikował głównie 
w tygodniku Mieczysława Grydzewskiego. Tu w wielu artykułach stawiał przed 
emigracją zasadnicze pytania o prawdziwy sens toczącej się wojny i przyszły 
kształt ojczyzny. Z czasem jego nazwisko pojawiało się coraz rzadziej, a same 
„Wiadomości Polskie” stały się obiektem krytycznych uwag poety. Gościny uży-
czał mu wtedy socjalistyczny „Robotnik Polski w Wielkiej Brytanii”. 

Najważniejszymi artykułami autora Czarnej wiosny, ogłoszonymi w pierw-
szych latach wojny, były opublikowane na łamach „Wiadomości Polskich”: W co 
wierzyć? (WP 1940, nr 20), Fałszywa młodość (WP 1940, nr 24), Walka z mgłą 

6 „W związku z interpelacjami w Izbie Gmin w sprawie pisma <Jestem Polakiem> oraz z prze-
biegiem dyskusji nad tymi interpelacjami Rada Ministrów – przypominając swoje ofi cjalne oświad-
czenie w tej sprawie z dnia 17 października 1940 – raz jeszcze stwierdza jednomyślnie, że uważa 
działalność tego pisma za szkodliwą dla sprawy polskiej i działalność tę potępia”. W tym samym 
punkcie posiedzenia Rada Ministrów upoważniła gen. Sosnkowskiego do odbycia rozmowy z ks. bi-
skupem Gawliną. Chodziło o współpracę ks. Stanisława Bełcha z wydawcami „Jestem Polakiem”. 
Cytat na podstawie Protokoły...., t. 2, s. 320. 

7 „Walka”, sierpień 1942.
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(WP 1941, nr 9) oraz O wojnę ludów (WP 1941, nr 28)8. Istotny jest też artykuł 
z pisma socjalistów O ludziach, którzy wsiedli do fałszywego pociągu9.

Poszukując fundamentu, na którym należałoby budować nowy powojen-
ny świat, poeta wskazywał na chrześcijaństwo i socjalizm. W chrześcijaństwie 
widział poszanowanie godności ludzkiej i nakaz miłości bliźniego. Odległy był 
mu fascynujący polskich narodowców hierarchiczny Kościół rzymskokatolicki 
oparty na myśli tomistycznej i koncepcji „państwa Bożego” św. Augustyna10. 
Jednoznacznie i dobitnie zwalczał nacjonalizm, widząc w hitlerowskim nazizmie 
jego ostateczne wcielenie i wskazując, że ideologia ta zawsze prowadzi do to-
talitaryzmu. Idei nacjonalistycznej przeciwstawiał zasadę solidaryzmu narodów 
i podmiotowość jednostki. Antoni Słonimski stał się nieprzejednanym krytykiem 
sanacji – za jej autorytaryzm, odurzanie narodu złudzeniami mocarstwowości 
i ideowy sojusz z nacjonalistami w późnych latach trzydziestych. W tekście Fał-
szywa młodość, skierowanym przeciwko młodym z obozu narodowo-radykalne-
go, wskazywał na obecność w Anglii licznej grupy polskich emigrantów ukształ-
towanych przez ten kierunek ideowy i polityczny. Zwracał uwagę na aktywność 
przywódców, chęć dotarcia z głoszonymi hasłami do polskich żołnierzy. Pisał 
o uzurpowaniu sobie przez nich monopolu na patriotyzm, przy jednoczesnym 
hołdowaniu ideom totalitaryzmu. Szczególnie głośny stał się artykuł poety zaty-
tułowany Walka z mgłą, który wywołał gwałtowną polemikę publicystów pisma 
„Jestem Polakiem”. Fragmenty tego tekstu są często cytowane w pracach po-
święconych publicystycznej działalności Słonimskiego. Przypomnijmy, iż jego 
autor był twórcą Alarmu – najpopularniejszego w czasie drugiej wojny światowej 
polskiego wiersza, recytowanego powszechnie na akademiach wojskowych we 
Francji, a potem w Londynie, nierzadko bez wyjawiania „trefnego” nazwiska au-
tora. Słonimski pisał: 

Nie chcemy żadnego „skazywania na wielkość”. Nie chcemy Polski z żelaza. Chce-
my żyć w zwyczajnym kraju. Nie na szańcu, nie na bastionie. Nie na barbakanie, nie na 
przedmurzu, ale w zwyczajnym kraju. Nie chcemy misji dziejowych ani przewodnictwa, 
nie chcemy ani mocarstwowości, ani imperializmu! Chcemy żyć w zwyczajnym kraju11. 

Artykuł, a szczególnie przytoczony tu cytat, godził w rdzeń ideologicznych 
przekonań radykalno-narodowych patriotów. Wywody Słonimskiego postrzega-
ne były przez nich jako zdrada. Ich autorem był ponadto Żyd, pacyfi sta, liberał 
i chciałoby się powiedzieć „demokrata” – gdyż przed wojną to ostatnie określenie 

8 Artykuły te są łatwo dostępne w zbiorze opracowanym przez P. Kądzielę: Antoni Słonimski, 
Kroniki londyńskie, Warszawa 1995. 

9 Ibidem, s. 57–59. Pierwodruk: „Robotnik Polski w Wielkiej Brytanii” 1941, nr 3. 
10 Idee „katolickiego totalizmu” znalazły gorących wyznawców także w kręgu ks. Jerzego 

Pawskiego, redaktora „Pro Christo”, który skupił wokół siebie młodych katolickich narodowców. 
W publicystyce „Pro Christo” demokracja przedstawiana jest jako ustrój propagowany przez Żydów, 
którzy dążą do rozpadu narodów. Zob. R. Modras, Kościół katolicki i antysemityzm w Polsce w la-
tach 1933–1939, Kraków 2004, s. 98–104. 

11 A. Słonimski, Walka z mgłą, „Wiadomości Polskie” 1941, nr 9. 
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miało w ich ustach jednoznacznie pejoratywny wydźwięk. Tu warto przywołać 
spostrzeżenie Józefa Wittlina, który w drugim numerze „Nowej Polski” pisał: 

W tej chwili np. dużym wzięciem cieszy się w języku polskim na obczyźnie słowo: 
demokracja. Nie: narodowa demokracja, nie socjalna demokracja, i nie chrześcijańska, 
tylko sama demokracja. Słowo to, bez poprzedzających je przymiotników, dla wielu ludzi 
w Polsce przedwrześniowej było po prostu synonimem wyznania mojżeszowego. Dla 
Hitlera też. Dziś jawi się to słowo w sensie afi rmatywnym na licznych ustach wykrzy-
wionych źle ukrywanym grymasem wzgardy nie tylko dla ludzi tego wyznania, ale i dla 
wszystkich konsekwencyj, jakie wiara w ten wyraz w swej nieskażonej treści pociąga12.

Józef Wittlin – atakowany w przedwojennej Polsce za pacyfi zm i kulturową 
obcość przez tych samych, co Słonimski, przeciwników – ujawnia tu rzeczywisty 
stosunek do idei demokratycznej zwolenników państwa narodowego i totalitar-
nego. Demokracja była w ich oczach ustrojem słabym, wiązali ją z żydowskimi 
wpływami, co z kolei umożliwiało im posługiwanie się antysemityzmem w poli-
tycznej walce z przeciwnikami tak pożądanych przez nich rządów silnej ręki13. Nie 
dziwi zatem gwałtowność reakcji, jaką wywołał wśród swoich adwersarzy Antoni 
Słonimski. Ten „Żyd” atakował magiczny język narodowych radykałów. Odsyłał 
do politycznego lamusa podstawowe pojęcia ich słownika. Tych kilka cytowanych 
zdań zawiera zestaw najpopularniejszych terminów: „żelazo”, „szaniec”, „ba-
stion”, „barbakan”, „przedmurze”, „misja”, „przewodnictwo”, „mocarstwowość”, 
„wielkość”, „imperializm”. Słonimski uderzał w fundament ideologiczny pisma 
„Jestem Polakiem”. Jednocześnie poprzez nagromadzenie i zagęszczenie słów, 
charakterystycznych dla mowy skrajnej prawicy, pozbawiał powagi i degradował 
język redaktorów pisma. Ten polemiczny chwyt budzić musiał oczywiście emocje 
– stąd także gwałtowność odpowiedzi. Ponadto autor Walki z mgłą używał zaimka 
osobowego „my”, skądinąd charakterystycznego dla mowy publicystycznej, ale 
przecież z defi nicji nie wolno mu było mówić w imieniu polskiej wspólnoty. 

Odprawa dana Żydowi musiała być zdecydowana. Udzielono ją językiem zjad-
liwego szyderstwa. Aby uwypuklić anachronizm tej wypowiedzi polemicznej, za-
uważmy, że w chwili jej formułowania wojna trwała już siedemnaście miesięcy, 
Polska i większość Europy, były okupowane przez armie niemieckie, Anglia sa-
motnie zmagała się z lotnictwem Hitlera, a polski narodowy patriota, podpisujący 
się literą D, używał tego samego co dawniej języka. Ironizował, pisząc „To się 
Panu nie uda, Panie Antoni” oraz „Żałuję Panie Antoni, że Pan tego już na własne 

12 J. Wittlin, Puste słowa, „Nowa Polska” 1942, nr 2. 
13 W roku 1943 ukazała się w Londynie książka Jamesa W. Parkesa Antisemitism. An Enemy of 

the People, poświęcona studiom nad antysemityzmem. Autor określał antysemityzm jako broń kon-
serwatystów europejskich przeciwstawiających się liberalnej demokracji opartej na prawach czło-
wieka. Powstanie tej ostatniej wiązał z judaizmem, wskazując na jego tradycje roztrząsania prawa 
oraz brak hierarchiczności. Pastor Parkes uznawany jest za ojca nowoczesnych studiów nad antyse-
mityzmem. Wcześniej wydał The Jew and His Neighbour: a study of the Causes of Anti-Semitism, 
London 1930, The Confl ict of the Church and the Synagogue: a Study in the Origins of Antisemitism, 
London 1934, Jezus, Paul and the Jews, London 1936. 
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oczy nie zobaczy, bo wnioskuję z pańskich słów, że Pan nie zechce do Polski wró-
cić”14. I na koniec zwracał się do poety ze zjadliwym antysemickim apelem:

Mam nadzieję, Panie Antoni, że Pan w tej akcji dopomoże i że Pan odda swe cenne 
pióro na usługi wielkiej sprawy emigracji z Polski Pańskich rodaków. Wspólnie pilnuj-
my, by ten nieuchronny proces odbył się w atmosferze godnej naszych wielkich tradycji, 
na poziomie, na którym chcemy widzieć przyszłą Polskę i przyszły świat15. 

Można by powiedzieć: nic nowego. Autor Rodziny był przecież przed wojną 
(obok Juliana Tuwima i Józefa Wittlina) stałym obiektem antysemickich ataków 
nacjonalistycznej prasy. Trudno przesądzić, czy posłużenie się tu retoryką szyder-
stwa było powodowane nacjonalistyczną ideologią, swoiście przeżywanymi emo-
cjami patriotycznymi, obroną wyznawanych wartości? Zapewne wszystkim po 
trochu, nie wykluczając także osobistej animozji. Wytłumaczenia natężenia pre-
zentowanych tu negatywnych emocji szukać można w ustaleniach amerykańskie-
go badacza dziejów polskich narodowych demokratów. Cytowany w poprzednich 
rozdziałach Brian Porter twierdzi, iż to endecja, z której wywodzili się polemiści 
Słonimskiego, wzniosła taką barierę między Polakami a nie-Polakami, jaka nigdy 
przedtem nie istniała. Z antysemityzmu uczyniła ona focal point swoich koncep-
cji. Amerykański badacz pokazuje, jak rok za rokiem prekursorzy Dmowskiego, 
a później on sam, porzucali pozytywistyczną koncepcję historycznego rozwoju 
i zastępowali ją w istocie rzeczy bezczasowo rozumianą ideą narodu. Tym sa-
mym wybierali myślenie mityczne. Patriotyzm oderwali od romantycznego idea-
łu politycznej walki „za naszą i waszą wolność”, przemieszczając go w kierunku 
ideologii eksluzji i autorytarności. Naród stał się naczelną wartością, której pod-
porządkowano wszystkie inne. Narodowi radykałowie skupieni wokół „Jestem 
Polakiem” czuli się, oczywiście, jedynymi prawdziwymi, w pełni świadomymi 
jego członkami i obrońcami16. 

Koniecznie należy zwrócić uwagę na jedną jeszcze funkcję tekstu ogłoszonego 
w „Jestem Polakiem”. Jest nią jednoznaczne wykluczenie adwersarza ze wspól-
noty Polaków. Ten rodzaj ironii skrywa pogardę i nienawiść, nie pozostawia złu-
dzeń, kto kim jest w tym sporze. Nie jest też tak, że poglądy prezentowane przez 
polemistę Antoniego Słonimskiego były wtedy marginalne. Postulat emigracji 
Żydów z Polski po wojnie podnoszono w ofi cjalnych wystąpieniach podczas po-
siedzeń Rady Narodowej w Londynie jeszcze na wiosnę 1942 roku, dopóki jego 
celowości nie unieważniły docierające z Polski informacje o Zagładzie17.

14 List otwarty do Antoniego Słonimskiego, „Jestem Polakiem”, 16 marca 1941. Zob. również 
uwagi A. Jagodzińskiego o tym artykule. 

15 When Nationalism Began to Hate...., s. 10–11.
16 Z perspektywy współczesnych badań socjologicznych: „<Narodowość> jest zwykle proble-

matyczna, albowiem nieosiągalna jest zgoda co do tego, jaka jest prawdziwa <istota> i kto ją najpeł-
niej wyraża” (J. Szacki, Kłopoty z pojęciem narodu [w:] Humanistyka przełomu wieków, Warszawa 
1999, s. 160). 

17 O trwałości emigracjonizmu w polskim wojennym Londynie pisze D. Stola, Nadzieja i zagła-
da. Ignacy Schwarzbart – żydowski przedstawiciel w Radzie Narodowej RP (1940–1945), „Bibliote-
ka Polonijna”, t. 31, pod red. W. Miodunki, Warszawa 1995, s. 73–77. 
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Wykluczenie ze wspólnoty, napiętnowanie stygmatem obcego, nie jest niczym 
nowym w życiorysie Słonimskiego. Przypomnijmy, iż w Polsce międzywojennej 
po opublikowaniu wiersza Dwie ojczyzny znakomity felietonista „Wiadomości 
Literackich” został spoliczkowany przez dziennikarza ONR-u Zygmunta Ipohor-
skiego, późniejszego konfi denta hitlerowskiego. Obszerny katalog stereotypo-
wych ataków skierowanych przeciwko poecie w okresie przedwojennym przed-
stawił Marek Pytasz18. A jednak, tu w Londynie, sytuacja nie była identyczna. Otóż 
dramatycznie zmieniła się historia. Sny o potędze polskiego oręża i militarnych 
sojuszach gwarantujących bezpieczeństwo okazały się dotkliwie krótkotrwałe, 
nazizm odnosił sukces za sukcesem i znaczył Europę pasmem zbrodni. Antoni 
Słonimski, Józef Wittlin, Julian Tuwim, Aleksander Hertz z mocy norymberskich 
ustaw skazani byliby w okupowanej przez nazistów Polsce na śmierć. Pochodze-
nie żydowskie, zwłaszcza kiedy wiadomości o skuteczności hitlerowskiego Osta-
tecznego rozwiązania stawały się coraz wiarygodniejsze, znaczyło już co innego. 
Z polskiej ojczyzny próbowano ich wykluczyć jeszcze przed wojną. Ich adwersa-
rze czynili tak ponownie na emigracji. Odpowiedź wymienionych tu twórców na 
bolesne ataki była różna. Autor Kwiatów polskich, wcześniej identyfi kujący się 
z polską wspólnotą narodową, chce w roku 1944 mówić także w imieniu nielicz-
nej grupy, cudem i przypadkiem pozostałych przy życiu, Żydów polskich19. Hertz 
antysemickie wykluczenie ze strony polskich współobywateli wskaże po latach 
jako istotną przyczynę deklarowanej depolonizacji20. Słonimski konsekwentnie 
propagować będzie liberalizm, widząc w uznaniu podmiotowości jednostki war-
tość najwyższą. W bardzo popularnym w wojennym Londynie poemacie Popiół 
i wiatr przedstawi sylwetkę swego ojca: lekarza, socjalisty i patrioty polskiego. 
Wiele lat po wojnie napisze sagę Słonimskich, opisując żydowskie korzenie rodu 
oraz silną więź całej rodziny z polską społecznością i jej losami21.

Przypomniany tu personalny atak na poetę można by uznać za epizod w życiu 
londyńskiego wychodźstwa, szczególnie gdy spojrzeć na skalę wyzwań, przed 
jakimi stali walczący o wolność kraju. Dla niego samego z pewnością była ona 
kolejnym dowodem trwałości ideologii narodowych radykałów i jej nierozłącz-
ności z antysemityzmem. Podobnie rzecz ujmował w roku 1944 Julian Tuwim, 
gdy w przywołanym tu wcześniej słynnym manifeście My, Żydzi Polscy pisał na 
łamach „Nowej Polski”: 

Mógłbym powiedzieć, że w płaszczyźnie politycznej dzielę Polaków na antysemi-
tów i antyfaszystów. Bo faszyzm to zawsze antysemityzm. Antysemityzm jest między-
narodowym językiem faszystów22.

18 M. Pytasz, Kwestia żydowska i jej konteksty w „Kronikach tygodniowych” Antoniego Sło-
nimskiego [w:] Studia skamandryckie i inne, pod. red. I. Opackiego i T. Stępnia. „Prace Naukowe 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, nr 676, Katowice 1985, s. 43–44.

19 J. Tuwim, My Żydzi Polscy..., „Nowa Polska” 1944, nr 8.
20 A. Hertz, W poszukiwaniu ojczyzny [w:] Wyznania starego człowieka, Warszawa 1991. Pierw-

sze wydanie, „Ofi cyna Poetów i Malarzy”, Londyn 1979.
21 A. Słonimski, Saga rodu Słonimskich [w:] Alfabet wspomnień, Warszawa 1975. 
22 J. Tuwim, op.cit., s. 491. Kilka wersów dalej poeta wskazuje emocjonalny stosunek do pol-

skiego nacjonalizmu jako jeden z komponentów swojej identyfi kacji narodowej: „Polak – bo moja 
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Publicystyczna obecność Antoniego Słonimskiego w „Wiadomości Polskich” 
wygasa z końcem 1941 roku. Poeta nie aprobuje linii politycznej pisma. Jego 
zdaniem tygodnik Grydzewskiego stawał się coraz bardziej konserwatywny, 
schlebiający politykom narodowej prawicy23, wsteczny społecznie, tuszujący 
błędy i zbrodnie II Rzeczypospolitej, bezrozumnie opozycyjny wobec linii po-
litycznej generała Sikorskiego. Fakt zamieszczenia przez „Wiadomości Polskie” 
reprodukcji „Batorego pod Pskowem”, jako negatywnego komentarza do umo-
wy Sikorski – Majski, nazwał dziecięcym wybrykiem i ukuł określenie Bachory 
pod Pskowem24. Ocena ta wynikała z realistycznego przekonania, iż po wojnie 
na kontynencie głównym graczem okaże się zwycięska Rosja Sowiecka. Poeta 
kilkakrotnie wypowiadał się krytycznie o „Wiadomościach Polskich”. Ubolewał 
nad stanowiskiem redakcji, nad jej rezygnacją z wychowawczej funkcji pisma, 
swoistym redakcyjnym populizmem widocznym w dostosowaniu poziomu ty-
godnika, czytanego kiedyś przez polską elitę intelektualną, do możliwości umy-
słowych „nieuleczonych półtotalistów”25, karmionych „przez ostatnich parę lat 
w atmosferze <krzepy>, sloganów propagandowych i nienawiści”26. W artykule 
O wojnę ludów pisał:

Miało to być pismo obiektywne. Parokrotnie powtarzano mi te słowa „Nie chcę i nie 
umiem prowadzić pisma o określonej ideologii społecznej i politycznej”. „Wiadomości 
Polskie” przypominają mi anegdotkę o Żydzie, który się skarżył, że jego syn nie umie 
pić wódki i nie umie grać w karty. Gdy go pytano, czemu wobec tego się skarży, odpo-
wiedział: „On nie umie, ale on pije, on nie umie, ale on gra”. Może redakcja „Wiadomo-
ści Polskich” nie umie prowadzić pisma o określonej ideologii społecznej i politycznej, 
mimo to pismo ma wyraźny wydźwięk ideologiczny. Najzupełniej mętny politycznie 
i zdecydowanie reakcyjny społecznie27.

W innym miejscu wypomni druk w „Skarbnicy Myśli Polskiej” artykułu Ro-
mana Dmowskiego o międzynarodowym spisku żydowskim, kilkakrotnie wy-
tknie Grydzewskiemu wychwalanie „Myśli Polskiej”, kontynuatorki „Jestem 
Polakiem”. W świecie etycznych i politycznych wartości Słonimskiego nie było 
miejsca na żaden rodzaj sojuszu z antysemitami i faszystami, za jakich uważał 
redaktorów tych dwóch prawicowych pism. 

nienawiść do faszystów polskich jest większa niż do faszystów innych narodowości”. O problemach 
samoidentyfi kacji narodowej w cytowanym manifeście Tuwima pisze m.in. S. Gawliński, Henryk 
Grynberg – kwestie tożsamości [w:] Metafory losu. O współczesnej literaturze polskiej, Kraków 
2005, s. 81–94.

23 Rok wcześniej tygodnik Grydzewskiego uznawany był za liberalny i postępowy. Z opinią 
związanego z narodowcami ministra Mariana Seydy, wygłoszoną podczas rządowych dyskusji o li-
nii politycznej „Jestem Polakiem”, Słonimski z pewnością by się zgodził. We wrześniu 1940 roku 
określił on światopogląd ówczesnych „Wiadomości Polskich” jako „lewicowo-liberalno-ateistyczny 
i dla narodowców prowokacyjny” (Protokoły..., t. II, s. 118).

24 A. Słonimski, O ludziach, którzy wsiedli do fałszywego pociągu, „Robotnik Polski w Wielkiej 
Brytanii” 1941, nr 3.

25 Ibidem. 
26 Ibidem.
27 A. Słonimski, O wojnę ludów, „Wiadomości Polskie” 1941, nr 28. 
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Nic w tym dziwnego, że wychodząca w Londynie „Myśl Polska” organ KZON’u- 
Stronnictwa Narodowego, ONR, Falangi, etc. atakuje dziś literaturę polską ostatniego 
dwudziestolecia, gdyż literatura ta była w swej znakomitej większości wroga „Falangom” 
i faszyzmowi. Nieco dziwniejszy jest fakt, że te ponawiające się dość często plugawe ataki 
nie znajdują żadnego sprzeciwu. Wychodzi przecież w Londynie tygodnik literacki „Wia-
domości Polskie”. Pismo to nie walczy z organem „Falangi”, nie staje w obronie opluwanej 
literatury polskiej. Pismo to wyraża się z uznaniem o organie „Falangi” i niejednokrotnie 
pomieszcza przedruki z ofi cjalnego organu polskich oenerowców, falangistów28.

II
„Nowa Polska” miała być pismem ideologicznym, stawiającym sobie za cel 

przekonanie czytelnika do lewicowej i liberalnej wizji świata. Jednym z adresatów 
pisma byli polscy żołnierze. Stąd druk na łamach „Nowej Polski” tak popularnych 
powieści, jak: Janusza Meissnera Żądło Genowefy czy Arkadego Fiedlera Dywi-
zjon 303. To o umysły żołnierzy autor Alarmu toczył pojedynek z narodowcami. 
Jego miesięcznik uparcie i konsekwentnie przekonywał do przyszłego nowego, 
demokratycznego i liberalnego, ładu świata. Kamieniem węgielnym ideologii 
formułowanej w piśmie stanie się ogłoszona w drugim jego numerze Deklaracja 
praw człowieka29. Koncepcja praw człowieka wykraczała swym uniwersalizmem 
poza wspólnotę narodową. Była więc zwalczana przez wyznawców nacjonalizmu, 
jak i część polskiego duchowieństwa. W międzywojennej Polsce ksiądz Kruszyń-
ski widział w ich propagowaniu przemyślne działania Żydów. Pisał on wprost:

Zrozumieli żydzi, jak wielką uzyskają broń, o ile zostaną urzeczywistnione hasła, rzu-
cone przez Jakóba Rousseau, o tzw. prawach człowieka. Praw tych domagali się usilnie we 
wszystkich krajach bez względu na warunki i przywileje, z jakich przedtem korzystali30.

Dla ojca Józefa Marii Bocheńskiego podstawą narodu polskiego były jedynie 
wspólne wartości chrześcijańskie, co prowadziło – jak pisze Bogumił Grott – do 
wykluczenia materialistów, komunistów i liberałów, mimo iż mogą mówić po 
polsku i sami siebie uznawać za Polaków. Ważna dla jego poglądów była też kon-
cepcja stopniowania miłości bliźniego31. 

28 Fragment pochodzi z Kronik londyńskich publikowanych w „Robotniku Polskim w Wielkiej 
Brytanii”. Cytat na podstawie: A. Słonimski, Kroniki londyńskie, zebr. P. Kądziela, Warszawa 1995, 
s. 79.

29 W ten sposób ujmował zespół przekonań ideologicznych poety Adam Michnik.
30 Ks. J. Kruszyński, Antysemityzm, antyjudaizm, antygoizm, Włocławek 1924, s. 6. Przywoła-

na tu wypowiedź wpisuje się w ówczesne nauczanie papieskie. Ronald Modras pisze: „Pod koniec 
wieku XIX przywódcy Kościoła katolickiego uznali, że masoni i zasymilowani Żydzi są głównymi 
agentami liberalizmu, sekularyzmu oraz tego, co jezuickie pismo <La Civilta Cattolica> nazwało 
<semityzmem>, czyli wpływu zasymilowanych Żydów na gospodarkę i kulturę chrześcijańskich 
narodów” (op.cit., s. 389). 

31 B. Grott, Ojciec Józef Maria Bocheński i jego model nacjonalizmu chrześcijańskiego [w:] 
Nacjonalizm czy nacjonalizmy? Funkcja wartości chrześcijańskich, świeckich i neopogańskich 
w kształtowaniu idei nacjonalistycznych, pod red. idem, Kraków 2006, s. 80–81. 
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W przestrzeni emigracyjnej publicystyki polemiczność miesięcznika Słonim-
skiego zwrócona będzie przeciwko „Myśli Polskiej”, „Wiadomościom Polskim” 
oraz artykułom Ignacego Matuszewskiego, redaktora nowojorskiego „Nowego 
Świata”. Prezentowanej na łamach tych pism wizji Polski, państwa narodowego, 
lub marzeniom o powrocie do politycznej rzeczywistości Polski przedwrześnio-
wej, Słonimski przeciwstawi amerykańsko-angielski liberalizm demokratyczny 
oraz program istotnych reform społecznych, dający się wyczytać z docierających 
do Londynu publikacji krajowych. Z czasem publicystyka „Nowej Polski” będzie 
coraz szerzej adresowana, a po zakończeniu wojny zwróci się przeciwko całej 
emigracji londyńskiej. Odrzuci jej fundament polityczny i etyczny. Szczególnie 
ostro formułowany będzie tu zarzut rozminięcia się emigracji z odczuciami Po-
laków w kraju, nieczekających – zdaniem „Nowej Polski” – na trzecią wojnę 
światową. 

Redaktor „Nowej Polski” jest humanistą, chce wychowywać swojego czytelni-
ka, widzi szansę dla perswazyjnej mocy słowa. Wierzy w polityczne diagnozy i de-
klaracje wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, Henry’ego A. Wallace’a. Drukuje 
jego mowy, w których polityk ten przekonuje, iż obecna wojna toczy się o wolność 
człowieka, o przeprowadzenie rewolucyjnych zmian społecznych i ekonomicznych, 
w tym o ograniczenie roli międzynarodowych karteli gospodarczych32. Chcąc prze-
konać czytelników do wizji nowego ładu, poeta-redaktor toczy także walkę o obraz 
przeszłości. Występuje przeciw zakłamywaniu oblicza Polski przedwrześniowej, 
przeciwstawia się trwającej w Londynie jego idealizacji. Ta walka o pamięć obej-
mować będzie przypominanie antydemokratycznego systemu rządów, mocarstwo-
wych złudzeń, nieudolności wojskowego dowództwa oraz fatalnego stosunku do 
mniejszości, w tym tak drażliwej cały czas kwestii antysemityzmu. Trzeba koniecz-
nie zaznaczyć, iż „Nowa Polska” konsekwentnie podtrzymywać będzie ofi cjalną 
rządową interpretację stosunków polsko-żydowskich w czasie wojny. W tej wersji, 
którą zauważyliśmy także w eseju Tymona Terleckiego, polskie społeczeństwo, pod 
wpływem szoku wywołanego likwidacją narodu żydowskiego, zasadniczo zmie-
niło swoje nastawienie do jego przedstawicieli. Obserwowane mają być postawy 
wzrastającej sympatii i szeroko udzielanej pomocy.

Jest rzeczą interesującą, że Antoni Słonimski stosunkowo rzadko na łamach 
swego pisma pojawia się jako publicysta. Częściej wypowiada się poprzez publika-
cję wiersza i oczywiście kształt redagowanego przez siebie miesięcznika. W roku 
1941 Słonimski pisał o różnicy między rolami publicysty i poety. Ten pierwszy 
– twierdził – powinien dobrze zdawać sobie sprawę z tego, do kogo mówi, kto go 
słucha, i kto jest jego czytelnikiem. Ten drugi pisze zarówno dla współczesnych, 
jak i potomnych, jednak „źle jest, gdy ogranicza się do twórczości okolicznościo-
wej”33. Źródeł ideologicznych przekonań twórcy „Nowej Polski”, jak i poglądów na 
temat roli poezji czy publicystyki w życiu społecznym, należy oczywiście szukać 

32 Henry Agard Wallace (1888–1965).
33 A. Słonimski, O ludziach, którzy wsiedli do fałszywego.... 
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w dwudziestoleciu międzywojennym. Za ważne uważam potwierdzenie w nowych 
historycznych okolicznościach dawnych poglądów i opinii. 

Perswazyjność londyńskiego miesięcznika jest wielokanałowa i wyrafi nowa-
na. Ideologiczne przesłania pojawią się w krótkim artykule wstępnym, dłuższym 
tekście publicystycznym, cytowanych deklaracjach politycznych oraz w utworach 
literackich zamieszczonych na łamach pisma. Specjalne miejsce przypada utwo-
rom poetyckim34. Publikowane tu wiersze Antoniego Słonimskiego występują 
często w funkcji redakcyjnego komentarza, tak zwanej w języku angielskim edito-
rial page. Mówią one o, przekraczającej granice narodowe, ludzkiej solidarności, 
o trudnej i upartej wierze w człowieka, o wspólnych cierpieniach narodu polskie-
go i żydowskiego. Wiele z nich pisanych jest w poetyce wielkiego aforyzmu35. 
Poprzez liryczną perswazję przekazują treści znane z publicystycznych wystąpień 
poety, odwołują się do emocji związanych z odbiorem poezji, wykorzystując od-
mienny rodzaj porozumienia między nadawcą a odbiorcą36. Wymienić tu należy 
takie utwory, jak: Ten jest z ojczyzny mojej, Regnum polskie czy O Polsce słabej. 
Ten ostatni utwór to poetyckie echo ideologicznej polemiki z „Jestem Polakiem”. 
Duży ładunek lewicowego, społecznego radykalizmu, zawiera wiersz o roczni-
cowym tytule 11 listopada 1943. Z kolei utwór Mogiła nieznanego mieszkańca 
Warszawy jest krytyką politycznej decyzji o wybuchu powstania warszawskiego, 
zaś wiersz zatytułowany Braciom emigrantom jednoznacznie mówi o moralnej 
słuszności racji kraju, przeciwstawionej emigracji. Ta chęć przemawiania poprzez 
poezję osiąga kulminację w wierszu-apelu Do Rosjan, który miał bardzo odległe-
go adresata, na dodatek pozbawionego politycznej podmiotowości przez swojego 
jedynowładcę. Zapewne poeta pragnął tu raczej przywołać Mickiewiczowską tra-
dycję i zaprezentować swój głos polskim emigrantom w Londynie.

Kwestia czytelnika wymaga dookreślenia. Słonimski wiedział, że polskie 
pisma czytane bywają przez angielskich analityków politycznych pracujących 
w różnych agendach brytyjskiego rządu. To nie było przecież tak, iż można było 
w Londynie formułować w druku różne obłędne koncepcje i żyć w nadziei, że 
ich odbiór nie wykroczy poza polskie środowisko. Warto też pamiętać, o czym 
redaktor „Nowej Polski” doskonale wiedział, że w Londynie żyło w czasie wojny 
kilkanaście tysięcy polskich Żydów, którzy komentowali poczynania i polskiego 
rządu i koncepcje polskich publicystów37. Dlatego też ten zewnętrzny czytelnik, 

34 O retorycznej perswazyjności wierszy Słonimskiego pisała J. Sawicka w Sztuka perswazji 
Antoniego Słonimskiego (na wybranych przykładach) [w:] Skamander, t. 6. Studia o twórczości An-
toniego Słonimskiego, pod red. I. Opackiego, przy współudz. A. Węgrzyniak, „Prace Naukowe Uni-
wersytetu Śląskiego w Katowicach” nr 880, Katowice 1988. Autorka za nadrzędny cel różnorodnej 
twórczości Słonimskiego uważa chęć działania, przekonywania i wpływania na odbiorcę. 

35 Zob. interpretację wiersza Ten jest z ojczyzny mojej pióra Anny Kamieńskiej [w:] A. Kamień-
ska, Od Leśmiana. Najpiękniejsze wiersze polskie, Warszawa 1974, s. 80–84.

36 Chodzi tu gotowość identyfi kowania się czytelnika z lirycznym „ja” nadawczym, a tym sa-
mym większą skłonność do uznania przekazywanych w poezji idei za własne. Zob. A. Okopień-Sła-
wińska, Semantyka „ja” literackiego, „Teksty” 1981, nr 6, s. 60.

37 Między innymi wychodził tu syjonistyczny „Przedświt”, anglojęzyczne pisma „Jewish Chro-
nicle” i „Observator”.
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spoza społeczności polskich polityków i żołnierzy, musiał być uwzględniany przy 
redagowaniu pisma. „Nowa Polska” chciała być postrzegana w Londynie jako 
miesięcznik polski, liberalny i demokratyczny. W pewnym stopniu chciano też 
pozyskać opinię żydowską, która z rozpaczą odbierała wieści dochodzące z Eu-
ropy i była w sposób oczywisty wyczulona na wszystkie formy antysemityzmu38. 
Londyńscy Żydzi nie przechowywali w zbiorowej pamięci wspomnienia Polski 
przedwrześniowej jako kraju demokratycznego i tolerancyjnego. 

Emigracyjni badacze publicystyki i literatury podkreślali naiwność politycz-
nych idei autora Wieku klęski. Jego wiara w amerykańsko-angielski liberalizm 
demokratyczny okazywała się w ich komentarzu błędem39. Alianci o kształcie 
powojennej Europy zadecydowali, nie licząc się nie tylko z prawami człowieka, 
ale i prawami całych narodów. Także Antoni Słonimski pisał po latach, iż bliższa 
urzeczywistnienia okazała się pesymistyczna wizja Orwella, a nie optymistyczna 
utopia Wellsa40. Należy podkreślić, iż redaktor „Nowej Polski” nie był polity-
kiem. Nie tworzył programu stricte politycznego, nie stał na czele nawet kana-
powej partii. Swoją walkę o przyszły, lepszy świat, toczył w sferze politycznej 
wyobraźni, a nie politycznych faktów. Niemniej walka o wyobraźnię czytelników 
nie była bez znaczenia. Pragnął skompromitować nacjonalizm, totalitaryzm i an-
tysemityzm. Ideologiom tym przeciwstawiał nowe, głęboko humanistyczne mity 
– jako ideał, do którego należy dążyć. W deklaracji programowej w styczniu 1945 
roku, kiedy już było wiadomo, że Polskę oddano we władanie nowego totalitary-
zmu, „Nowa Polska” pisała: 

Najszczytniejszy idealizm stał się znów, jak w czasach <Trybuny Ludów>, jedyną 
polską racją stanu. Chrześcijaństwo było religią słabych i pokrzywdzonych, socjalizm 
międzynarodowy był nadzieją wydziedziczonych. Sprawą wszystkich wydziedziczo-
nych jest dziś przywrócenie tym dwu ideom ich prawdy i piękna41.

Trudno doszukiwać się w tym tekście akceptacji nowej powojennej rzeczy-
wistości i aprobaty dla wyłaniającego się kształtu Europy Wschodniej. W tym 
samym artykule wstępnym przeczytamy:

Chrześcijaństwo zwyrodniało, gdy osiadło w Rzymie i przejęło tradycje Cezarów. 
Socjalizm zwyrodniał, gdy osiadł na Kremlu i przejął tradycje carów42.

38 Zob. Parkes, Antisemitism. An Enymey of the People, fi rst American edition 1946, New York, 
s. 130–131.

39 Jan Kowalik pisał: „Z perspektywy dzisiejszej polskiej rzeczywistości, zarówno <Deklaracja 
praw człowieka>, jak i marzenia Kuncewicza o <pełnym wyzwoleniu człowieka>, czy też kazuistyka 
Słonimskiego na temat nacjonalizmu, Krzysztofa Radziwiłła pseudo-rozważania o istocie cywiliza-
cji zachodnio-europejskiej i roli polskiego katolicyzmu, okazały się bolesnym nieporozumieniem”. 
J. Kowalik, Czasopiśmiennictwo [w:] Literatura polska na obczyźnie 1940–1960, t. 2, pod red. 
T. Terleckiego, Londyn 1965, s. 521. Być może jednak z dzisiejszej perspektywy jednoczącej się 
Europy warto przyjrzeć się marzeniom Słonimskiego z większą rewerencją. 

40 Zob. O „Nowej Polsce”..., s. 114.
41 „Nowa Polska” 1945, nr 1, s. 2.
42 Ibidem.
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No cóż, wcześniej Słonimski chciał wierzyć, że ta wojna toczyła się o szczęś-
cie człowieka i o radykalną przemianę świata. Miała być rewolucją etyczną 
w przeciwieństwie do dawnych wojen, które były sporami o geografi czne granice, 
o panowanie nad ludźmi, o zwycięstwo jednego nacjonalizmu nad drugim. I ta-
kiej przemianie świadomości miał służyć redagowany przez niego miesięcznik 
literacki. 

Publicystykę „Nowej Polski” – ów właśnie zespół przekonań dzieli od emi-
gracyjnej prasy, nie tylko tej narodowej. Różnic jest zresztą więcej. Może naj-
ważniejszą była gotowość uznania utraty ziem wschodnich, co dla większości 
emigrantów sytuowało jednak polityczne koncepcje pisma po stronie kapitula-
cji. Podczas gdy publicyści wychodźczych pism snuli marzenia o realizacji idei 
jagiellońskiej, federacji krajów środkowoeuropejskich, idei słowiańskiej pod 
przywództwem Polski, na łamach pisma Antoniego Słonimskiego przeczytamy 
o drugorzędnym politycznym znaczeniu przyszłej Polski. Taka trzeźwa analiza 
sytuacji prowadziła jednak do lokowania nadziei w utopijnym wówczas projekcie 
przyszłych Stanów Zjednoczonych Europy, w oparciu ładu świata na instytucjach 
ponadnarodowych, ufundowanych dla przestrzegania praw człowieka. Dodajmy, 
iż ten sposób myślenia włączał wychodźczych intelektualistów nie tylko w lewi-
cowy nurt myślenia europejskiego, lecz także w powszechnie dyskutowane na 
Zachodzie projekty przyszłego świata. Można powiedzieć: Słonimski, Górka, 
Hertz przekraczali zaklęty krąg polskich spraw. Tytuł jednego z ważniejszych 
artykułów tego ostatniego brzmiał Niezniszczalne ghetto i był surową oceną emi-
gracyjnych sporów, toczonych w zaklętym kręgu wyznaczonym ideami autorstwa 
Piłsudskiego i Dmowskiego43.

Owo trzeźwe widzenie rzeczywistego znaczenia Polski w europejskim ukła-
dzie sił potęgowało krytycyzm wobec przedwojennej eksplozji mocarstwowej tę-
żyzny i dalszego jej pielęgnowania przez londyńskich prawicowych radykałów. 
Z czasem „Nowa Polska” przeciwstawiała się zarówno apoteozowaniu samej idei 
emigracyjności, jaki i przecenianiu jej politycznej roli. Zarówno w artykułach 
publicystycznych, jak i publikowanych utworach literackich sprzeciwiała się 
ochoczemu wpisywaniu się polityków i pisarzy w tradycję „Wielkiej Emigracji”. 
Uważała takie porównanie za nieuprawnioną uzurpację. W rozumieniu publicy-
stów „Nowej Polski” romantyczni uchodźcy zdobywali szacunek w całej Europie 
za swoją postępowość i przywiązanie do idei rewolucyjnej, natomiast dzisiejsza 
emigracja, poprzez swój konserwatyzm, reakcyjność i gloryfi kowanie półfaszy-
stowskiej Polski przedwrześniowej w istocie rzeczy szkodzi polskiej sprawie.

Za znaczącą decyzję redaktorów należy uznać umieszczenie w pierwszym 
numerze „Nowej Polski” artykułu Olgierda Górki Historyczny rewizjonizm prze-
budową polskiego myślenia, a także szkicu Karola Estreichera Walka klasyków 
z romantykami. Miesięcznik Słonimskiego przywoływał tradycję polskiego ra-
cjonalizmu i intelektualno-etyczną postawę wyznaczoną nazwiskami Kościuszki, 
Mickiewicza, Lelewela, Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Żeromskiego... Zauważmy 

43 Zob. „Nowa Polska” 1942, nr 3. 
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również, że kiedy Słonimski powołuje się na Mickiewicza, to, rzecz jasna, pamięta 
o poecie jako redaktorze „Trybuny Ludów”, a artykuł o nacjonalizmie rozpoczy-
na tymi słowy wieszcza Adama: „Kto mówi o interesach jednego tylko narodu, 
jest nieprzyjacielem wolności”44. Duchowy przywódca polskich nacjonalistów, 
Roman Dmowski – przypomnę, nie stronił od retorycznych i emocjonalnych na-
wiązań do Wielkiej Improwizacji45, a Konradowska bezgraniczna miłość do swo-
jego narodu służyła jego ideowym towarzyszom za moralny wzór i nakaz46. 

Inna, niż na przykład w „Wiadomości Polskich”, jest też w piśmie Słonimskie-
go pamięć lat międzywojennych. Obraz przeszłości – jak wiemy – zawsze konstru-
owany jest ze względu na przyszłość. Wobec przedstawionego tu w największym 
skrócie ideowego projektu, a także życiowych doświadczeń redaktora, nie może 
dziwić, iż w kreślonym na łamach „Nowej Polski” pejzażu międzywojnia pojawia 
się Bereza Kartuska, antysemityzm endecji, „zamordyzm”, machanie szabelką, 
„zwycięska” wyprawa na Zaolzie, nędza szerokich rzesz Polaków, przypomina-
nie okrzyków „wodzu prowadź”, pacyfi kacja mniejszości ukraińskiej. W arty-
kule Mieczysława Lisiewicza Z pamiętnych dni, którego tytuł sugeruje przecież 
emocje pozytywne, przeczytamy wspomnienie z dnia zaprzysiężenia prezydenta 
Gabriela Narutowicza. Opisana zostanie szkolna dziatwa, w zorganizowanych 
grupach skandująca: „Precz z żydowskim prezydentem!”47.

Wspomnijmy tu o bardzo krytycznej recenzji antologii Kraj lat dziecinnych, 
zarzucającej pomysłodawcom i uczestniczącym w niej pisarzom przedstawienie 
fałszywej wizji polskich Kresów, jako arkadii widzianej oczyma polskiego zie-
miaństwa. Krytyk zarzuca książce zrodzonej w kręgu „Wiadomości Polskich” 
– zredagowanej przez Grydzewskiego i Pruszyńskiego – brak obrazu kraju ludzi 
biednych, zwyczajnych Polaków48. Nie tylko nieporozumieniem Juliana Tuwima 
z redaktorem „Wiadomości Polskich”, ale i nasilającym się radykalizmem poety 
czy jego niechęcią do endeckiego i sanacyjnego Londynu, należy tłumaczyć prze-
niesienie Kwiatów polskich na łamy „Nowej Polski”. Przypomnijmy, iż począt-
kowe fragmenty poematu drukował Grydzewski na pierwszych stronach „Wia-
domości Polskich”, by w końcu potem upychać je gdzieś na samym dole trzeciej 
czy czwartej kolumny. Kształt opisywanej w poemacie przeszłości i proponowa-
na wizja przyszłej Polski nie mieściły się w obrazie świata zawartym w piśmie 
dawnego przyjaciela. 

Pisałem już, iż Antoni Słonimski wycofuje się z gwałtownych polemik. Poza 
szkicem O nacjonalizmie, zamieszczonym w numerze siódmym z 1942 roku, 

44 A. Słonimski, O nacjonalizmie, „Nowa Polska” 1942, nr 7, s. 537.
45 Myślę tu o Credo, którego słynne: „Jestem Polakiem” londyńscy emigracyjni narodowi rady-

kałowie wybrali na tytuł swojego czasopisma. Zob. „Jestem Polakiem” 1941, nr 23. 
46 Zob. S. Bełza, Mickiewicz jako najszczytniejsze wcielenie miłości do kraju. Warszawa–Kra-

ków 1907. 
47 M. Lisiewicz, Z pamiętnych dni, „Nowa Polska” 1944, nr 8. 
48 A. Ordęga, Kraj lat dziecinnych, „Nowa Polska” 1942, nr 6. Pisał też o tym A. Jagodziński 

w cytowanym artykule. 
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próżno szukać w „Nowej Polsce” jego publicystycznych wystąpień, podobnych 
do tych ogłaszanych wcześniej na łamach „Wiadomości Polskich”49.

Tym bardziej warto się przyjrzeć formułowanym w tym artykule tezom pub-
licystycznym. Słonimski jest tutaj w prostej linii kontynuatorem myśli pozytywi-
stycznej i tego nurtu romantyzmu politycznego, który wyrażał się hasłem „za na-
szą i waszą wolność”50. Artykuł, jak wcześniej wspomniałem, rozpoczyna się od 
przytoczenia znanych słów Adama Mickiewicza „Kto mówi o interesach jednego 
tylko narodu, ten jest nieprzyjacielem wolności”. Słonimski bardzo wyraziście 
odróżnia patriotyzm od nacjonalizmu. Patriotyzm jest po prostu miłością do swo-
jego narodu, nacjonalizm zaś ufundowany jest na nienawiści, głoszeniu pryma-
tu jednego narodu nad wszystkimi innymi. Poeta wprost pisze: „Nie można być 
dziś patryjotą nie będąc braterstwa ludów zwolennikiem”51. Wypowie się zatem 
przeciwko doktrynie egoizmu narodowego, przeciwko podwójnym standardom 
etycznym, innym w relacji między ludźmi, innym w stosunkach między naro-
dami. Konsekwentny nacjonalista musi, jego zdaniem, uznać prawo do podboju 
i widzieć w hitleryzmie skuteczny środek ekspansji. Wskazuje, iż język nacjona-
lizmu operuje emocjami, budzi nienawiść. Słonimski ideologii nacjonalistycznej 
przeciwstawia humanitaryzm, rozum oraz pozytywistyczną wiarę w postęp. Wie-
rzy w siłę racjonalnego argumentu, ale perswazje, jak wspomniałem, powierza 
także mowie poetyckiej. Nie precyzuje doktryny nacjonalistycznej, nie roztrząsa 
jej odmian. Poeta pisze w konkretnym czasie historycznym, w którym nazizm 
jest najdoskonalszym wcieleniem nacjonalizmu. Stąd wzywa do czujności, by 
zwalczając niemiecką „herezję”, nie naśladować jej wzorów. To czytelna aluzja 
uwikłana w bieżące spory polityczne. 

Dzisiaj naukowe studia nad nacjonalizmem imponują liczbą poświęconych mu 
książek i artykułów oraz wielowymiarowym rozpoznaniem zjawiska. Także w pol-
skiej politologii nacjonalizm stał się przedmiotem wnikliwych studiów. Zwłaszcza 
iż – w przeciwieństwie do jednoznacznie rasistowskiego i opartego na darwinizmie 
nazizmu – polski nacjonalizm w swoim głównym nurcie usiłował uzgodnić swą 
doktrynę z religią katolicką. Ostatnia książka zredagowana przez Bogumiła Grotta 
– znawcę tej tematyki – nosi tytuł Nacjonalizm czy nacjonalizmy?52. Z opracowa-
nia autora wynika, iż należy mówić o wielu nacjonalizmach. Postępowanie to pro-
wadzi tyleż do wyjaśnienia nacjonalizmu, ileż do jego „uzwyczajnienia”. Podob-
nie rzecz ma się z badaniami nad antysemityzmem. Heidrum Friese ostrzega przed 
przenoszeniem antysemityzmu z dyskursu społeczno-politycznego do kulturalno-
politycznego czy wręcz niezależnego od polityki53. Trzeba zatem podkreślić, iż na-

49 Zapewne poecie należy przypisać pojawiające się czasami w piśmie słowo wstępne. 
50 Tak opisywał intelektualny rodowód A. Słonimskiego A. Fiut, Gra w utopię [w:] Być (albo nie 

być) Środkowoeuropejczykiem, Kraków 2000, s. 106–107.
51 A. Słonimski, O nacjonalizmie, „Nowa Polska” 1942, nr 7, s. 537. 
52 Nacjonalizm czy nacjonalizmy?, pod red. B. Grotta, Kraków 2006.
53 H. Friese, „The Word Passed Away, as that World Awakened”. On the (Im)Possibility of Rep-

resentation [w:] Re-presenting the Shoah for the Twenty-First Century, ed. by R. Lentin, New York 
2004, s. 41–57.
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cjonalizm, podobnie jak antysemityzm, lokował się wówczas w jednoznacznym 
kontekście politycznym54. Słonimski unika w swym tekście słowa antysemityzm 
zapewne ze względu na swoją osobistą sytuację, nie chcąc dawać ewentualnym 
polemistom łatwych argumentów. Antysemityzm z nacjonalizmem jednoznacznie 
powiążą inni publicyści „Nowej Polski”. Poeta będzie jedynie pisał o nienawiści, 
jako emocji nieodłącznej od nacjonalizmu. Przekonany jest o anachronizmie na-
cjonalizmu, wierzy w jego defi nitywną klęskę. Ponownie zwróci się do młodego 
pokolenia narodowców, przeciwstawiając ich apologii siły – wynikłej z rzekome-
go „realizmu” doktryny egoizmu narodowego – rozpoznanie realnej sytuacji mili-
tarnej i geopolitycznej. Ta wskazuje, iż Polska nie tylko nie była mocarstwem, ale 
i nie odrodzi się mocarstwem. Szansą dla Polski ma być przymierze z tymi siłami, 
które dążą do przebudowy świata. Polski żołnierz w tej wojnie jest wojownikiem 
„o życie sprawiedliwe, moralniejsze, piękniejsze”. Walczy o przyszłość bez nie-
nawiści rasowej, klasowej, pozbawioną strachu degradującego ludzi. Powiedzmy, 
iż poeta jest głosicielem marzeń i utopii. Ale dobrze wie, że argument racjonalny 
najczęściej jest bezskuteczny w zderzeniu z mitami konstytuującymi nacjona-
lizm. Przeciwstawia im zatem także mit postępu i mit o przyrodzonej ludzkiej 
naturze dobroci. W tym ostatnim przypadku nie powołuje się na fi lozofów, a na 
bliżej nieokreślone ustalenia antropologów. Ani z takich założeń, ani z realistycz-
nego przekonania, dzielonego z otoczeniem generała Władysława Sikorskiego, 
iż Rosja Stalina wyjdzie z wojny zwycięska, nie wynikało poparcie dla ideologii 
komunistycznej. Nie przypadkiem pisze tu o przyszłym świecie wolnym od stra-
chu. Należy tutaj widzieć nawiązanie do diagnozy, którą postawił sowieckiemu 
państwu w swojej Podróży do Rosji z roku 1932. 

Słonimski – jak zaznaczyłem – rzadko w „Nowej Polsce” publikował progra-
mowe czy zasadnicze artykuły publicystyczne. Jako redaktor pisma ustępował 
miejsca innym. Autorami najbardziej krytycznych wypowiedzi wobec polskiej 
emigracyjnej wspólnoty byli: Aleksander Hertz (Niezniszczalne ghetto, 1942, 
nr 3, Zagadnienie istotne, 1942, nr 4/5), Ksawery Pruszyński (Oni i Wy, 1945, 
nr 6), Olgierd Górka (Historyczny rewizjonizm podstawą przebudowy polskie-
go myślenia, 1942, nr 1, Psychoza „Wielkiej Emigracji”, 1945, nr 6, Najgorsze 
strony antysemityzmu 1944, nr 6) Lucjan Michalczewski (Ofensywa oszczerstw 
potężnieje, 1943, nr 3) i Mieczysław Wionczek (Złośliwe bankructwo, 1946, nr 
6). Publicystykę wspierała literatura. Krytyczny obraz polskich uchodźców na-

54 Podobnie rzecz ujmował, przynależący do zupełnie innej generacji poeta, Bolesław Taborski. 
W liście do Jana Bielatowicza z 13 marca 1954 roku zauważa: „Pisze Pan, że Polak, który by nie był 
nacjonalistą, nie byłby Polakiem, z czego wnioskuję, że raczej <pokłóciliśmy się o słowa>. To co 
Pan określa jako nacjonalizm, określiłbym jako patriotyzm. Według katolickiego kodeksu etyki mię-
dzynarodowej, nacjonalizm a patriotyzm to nie to samo. Patriotyzm jest cnotą moralną prowadzącą 
nas do miłości kraju. Nacjonalizm jest związany bardziej z wspólnotą rasy i krwi niż z terytorium 
czy kulturą. Często jest on z patriotyzmem sprzeczny. Żaden naród nie wyraża pełnych wartości 
ludzkiej kultury [...]. Nie byłbym też zupełnie pewny, czy narodowość jest darem Bożym, a nie ludz-
kim wymysłem: Pan Bóg stworzył człowieka a nie naród”. W tym miejscu dziękuję drowi Rafałowi 
Moczkodanowi za udostępnienie mi korespondencji Bielatowicza i Taborskiego.
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szkicował Stefan Themerson w opowiadaniu Śledztwo, a w opowiadaniach Cień 
Gruzji i Podrzucona książka Ksawery Pruszyński ukazywał polityczną klęskę, 
na jaką skazana jest każda emigracja, oraz kpił z konserwatyzmu elit rządzących 
i ich służb wywiadowczych. W drugim opowiadaniu wywrotową książką okazują 
się Adama Mickiewicza Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego.

III
Wielokrotnie powraca w piśmie Słonimskiego problem antysemityzmu. I nie 

dotyczy to osobistych rozrachunków poety – te właściwie są nieobecne na stro-
nach „Młodej Polski” – lecz groźby, jaką antysemityzm stanowi dla demokracji 
i tym samym dla zbudowania po wojnie świata ufundowanego na liberalnych 
ideach i doktrynie praw człowieka. Stosunek do Żydów wyznaczał istotną linię 
podziału między demokratami a totalistami – pisał ponad dwadzieścia lat później 
na łamach „Tygodnia Polskiego” Józef Lewandowski, po lekturze protokołów 
z wojennych posiedzeń polskiej Rady Narodowej w Londynie55. Rzeczywiście 
kwestia jednakowych praw dla społeczności żydowskiej w powojennej Polsce 
stanowiła przedmiot sporu między partiami politycznymi. Przyczyniła się też do 
rozłamu w Stronnictwie Narodowym. Antysemityzm był nieodłącznym składni-
kiem ideologii nacjonalistycznych. Jak zostało to przypomniane w pierwszych 
dwóch rozdziałach tej pracy, zmitologizowany obraz Żyda pełnił funkcję nega-
tywnego autostereotypu, pozwalał defi niować swojskość, w tym także etniczną 
i narodową, poprzez zaprzeczenie przypisanych Żydom cech. O użyteczności an-
tysemityzmu dla politycznej taktyki endecji pisał na początku lat trzydziestych 
Ludwik Oberlander56. Jako racjonalista, nie doceniał jednakże siły tego manichej-
skiego podziału na Żydów i Polaków. Racjonalny i mityczny charakter antyse-
mityzmu połączył w jednej analizie Leszek Kołakowski, który po wydarzeniach 
polskiego października analizował posługiwanie się antysemityzmem przez re-
żim komunistyczny. Kołakowski pisał:

W naczelnej misji społecznego oddziaływania antysemityzm ma stworzyć uniwer-
salny symbol zła, który następnie chce się związać w umysłach z tymi zjawiskami w po-
lityce, kulturze, nauce – które trzeba zwalczać. Trzeba z żydostwa uczynić obelgę, którą 
będzie się piętnować wszystko, co ma być unicestwione, nosiciela nie określonego zła, 
ale zła w ogóle, abstrakcyjny symbol ujemny, dający się dołączyć do dowolnej sytuacji, 
jeśli pragnie się ją jako ujemną przedstawić przed światem57.

Ten precyzyjny wywód Kołakowskiego przypomniany został po latach w Izra-
elu na łamach „Nowin Kuriera” przy okazji dyskusji nad wydarzeniami marco-

55 J. Lewandowski, …A sprawa Polska, „Tygodnik Polski” 1973, nr 17.
56 L. Oberlander, Ewolucja poglądów Narodowej Demokracji w sprawie żydowskiej, „Miesięcz-

nik Żydowski” 1932, nr 1 i 4.
57 L. Kołakowski, Antysemityzm – pięć tez nienowych i przestroga [w:] Wybór artykułów, „Po 

prostu” 1955–1956, Warszawa 1956, s. 164.
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wymi. W rzeczywistości wojennego Londynu kwestia antysemityzmu jest kwe-
stią politycznych i etycznych reakcji na coraz precyzyjniejsze i dramatyczniejsze 
raporty mówiące o niesłychanym tempie i metodach likwidacji milionów euro-
pejskich Żydów. Powiedzmy również, że oskarżanie o antysemityzm – czasem 
uzasadnione, czasem nie – stawało się także swoistą stygmatyzacją politycznego 
przeciwnika, przypisania mu ideologii totalistycznej. Dotyczyło to zarówno we-
wnętrznych sporów politycznych, jak i było istotnym problemem w polityce rządu 
polskiego, który na międzynarodowej arenie spotykał się z oskarżeniami o pro-
wadzenie antyżydowskiej polityki. Nie ograniczały się one jedynie do środowisk 
żydowskiej diaspory, Żydów palestyńskich czy propagandy sowieckiej. Wobec 
wieści o dokonującym się unicestwieniu społeczności europejskich Żydów takie 
oskarżenia były groźne, co bynajmniej nie unieważnia zasadności wskazywania 
na obecność antysemityzmu także w świecie anglosaskim. Badacze Holocaustu 
podkreślają, iż jednym z powodów bezczynności Roosevelta była obawa, by przez 
eksponowanie dramatu Żydów nie zniechęcić amerykańskiej opinii publicznej do 
wspierania wojennego wysiłku, aby nie nabrała ona przekonania, iż wojna toczy 
się z powodu Żydów. Byłby to bowiem wielki sukces propagandy Hitlera.

Problem kierowanych pod adresem rządu polskiego oskarżeń o antysemityzm 
był jednym z ważniejszych w informacyjnej i propagandowej działalności rządu. 
Minister Stanisław Kot na przełomie grudnia 1942 i stycznia 1943 przeprowadził 
wiele rozmów z reprezentantami Żydów palestyńskich, starając się o ich poparcie 
dla obrony polskiej granicy wschodniej. Uległ tu stereotypowi międzynarodowej 
wszechpotęgi synów Izraela58. Generał Władysław Sikorski podczas wizyt w Sta-
nach Zjednoczonych spotykał się z przedstawicielami amerykańskich Żydów 
i składał deklaracje o przyszłym demokratycznym charakterze powojennej Pol-
ski. W zarysowanej tu sytuacji dla publicystów „Nowej Polski” było oczywiste, 
jak groźne są przejawy antysemityzmu dla obrazu Polski w świecie zachodnim 
i, dodajmy, jak bezkompromisowo trzeba zwalczać jego objawy. 

Antysemityzm, którego najbardziej zbrodniczym wcieleniem była urzeczy-
wistniana w praktyce teoria rasistowska, kompromitował w wolnym świecie 
wszystkie ruchy nacjonalistyczne. Rozrachunek z antysemityzmem był zatem nie 
tylko wyrazem moralnego protestu, lecz także orężem w walce z nacjonalistami 
polskimi, czy mówiąc językiem liberalnych demokratów – totalistami.

Publicyści miesięcznika Słonimskiego rządzącym elitom przedwojennej Pol-
ski wystawiali najsurowsze oceny właśnie za zniszczenie tradycyjnej sympatii, 
jaką miał dawniej świat zachodni dla Polaków pokrzywdzonych przez zabor-
czych sąsiadów. Wskazywali, jak bardzo zaszkodził naszym narodowym intere-
som obraz Polski jako kraju antysemickiego.

Z tą ostatnią diagnozą paradoksalnie zgadzali się również ideowi przeciw-
nicy „Nowej Polski”. Oto w narodowej „Myśli Polskiej” ukazał się artykuł, 
podpisany pseudonimem Stanisława Kowalskiego, pt. Małość i błąd. Mecha-

58 D. Engel, The Polish Government-in-Exile and the Holocaust: Stanisław Kot’s Confrontation 
with Palestinian Jewry, November 1942 – January 1943..., vol. 2, s. 269–309.
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nizm i konsekwencje małości, w którym autor również konstatował fakt istnienia 
w świadomości Zachodu przekonania, iż Polska była krajem nacjonalistycznym 
i faszystowskim. Tyle że autor obwiniał o ten stan rzeczy polski rząd w Londynie 
i dominujący w nim „czynnik lewicowy”, pielęgnujący mit o polskim faszyzmie, 
„którego nigdy nie było”59. Ten długi tekst, w zamierzeniu Kowalskiego będą-
cy „bilansem prac naszej emigracji”, doczekał się na łamach „Nowej Polski” 
gwałtownej polemiki. Jej autorem był Lucjan Michalczewski – autor zewnętrz-
ny, spoza redakcji, który – sprowokowany wystąpieniem prawicowo-narodowej 
„Myśli Polskiej” – postanowił zabrać głos. Redakcja „Nowej Polski” wyjaśnia-
ła, iż autor „nie należy do żadnego z lewicowych ugrupowań polskich; repre-
zentuje raczej poglądy centrowo-demokratyczne. Jest to więc głos obiektywny 
oświetlający najzupełniej bezstronnie metody oraz charakter ofensywy organów 
„Falangi” i „Obozu Narodowo-Radykalnego”60. Michalczewski przede wszyst-
kim rozprawia się z argumentem o potędze lewicy w Rządzie Polskim i Radzie 
Narodowej. Wskazuje na powtarzalność demagogicznych chwytów polemicz-
nych. Przed wojną endecja grzmiała o niebezpieczeństwie żydowskim, dzisiaj 
– powiada Michalczewski – piórem swojego działacza straszy totalizmem lewicy 
i na dodatek nie waha się przyrównać wewnętrznej polityki generała Sikorskie-
go do hitlerowskiej eksterminacji Żydów61. Michalczewski nie odmawia swym 
adwersarzom patriotyzmu, nie nazywa ich wprost hitlerowcami czy nazistami, 
woli operować terminem totaliści. Wskaże jednak na przedwojenne fascynacje 
nazizmem wśród młodych stronnictw narodowo-radykalnych. Przypomni rów-
nież nacjonalizm chrześcijański ks. Józefa Bocheńskiego, pisząc o jego sympatii 
dla „totalizmu”. Sformułuje także opinię, która w przyszłości nieraz pojawi się 
wśród głosów bardzo krytycznych wobec II Rzeczypospolitej. Otóż podkreśli 
powtarzalność absorpcji zachodnich idei przez polskie społeczeństwo, absorpcji 
dokonującej się zazwyczaj z kilkunastoletnim opóźnieniem, co jako argument 
miałoby sugerować możliwość także hipotetycznego sukcesu w Polsce prawi-
cowego totalitarnego modelu państwa i antysemityzmu typu rasistowskiego. 
Oczywiście, hitlerowska agresja na Polskę przerwała logikę tego procesu. Au-
tor ofi cjalnie podtrzymuje rozpowszechnianą przez rząd polski w Anglii tezę 
o osłabieniu postaw antysemickich w kraju62. Dobitnie stwierdza, iż na emigracji 
są ludzie, którzy nie wierzą „tragicznym wiadomościom nadchodzącym z kra-
ju, nie wczuwają się dostatecznie w tragizm ginących setkami tysięcy żydów 

59 S. Kowalski, Małość i błąd. Mechanizm i konsekwencje małości, „Myśl Polska” 1943, 
nr 40 i 41.

60 L. Michalczewski, Ofensywa oszczerstw potężnieje, „Nowa Polska” 1943, nr 3, s. 205.
61 Cytuję przytoczony przez Michalczewskiego fragment z „Myśli Polskiej”: „Należy przyznać, 

że Hitler, gdy się zabiera do podobnych egzekucji masowych, robi to okrutniej, jego wagony śmierci 
wyścielane niegaszonym wapnem oraz jego komory gazowe są zaiste bardziej barbarzyńskie, ale 
punkt wyjścia jest ten sam: i tu, i tam starania o jednotonowość grupy społecznej, o <czystość>. 
Żeby jakaś jednak różnica istniała po dwóch stronach frontu, realizacja marzeń Hitlera odbywa 
się w płaszczyźnie śmierci fi zycznej, realizacja marzeń polskiej lewicy w płaszczyźnie moralnej”. 
„Nowa Polska” 1943, nr 3, s. 209. 

62 Zob. rozdział „Alle Juden raus”…
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polskich, nie zdają sobie sprawy, że po eksterminacji żydów przyjdzie kolej 
na Polaków...”63. To niezrozumienie dokonującego się w Polsce unicestwienia 
Żydów w konsekwencji prowadzi do martyrologicznego współzawodnictwa
i w przypadku „Myśli Polskiej” zarzutów o przemilczanie zbrodni dokonywa-
nych na Polakach, które kierowano pod adresem rządu polskiego64. Michalczew-
ski ujawnia, iż autor pryncypialnego artykułu z „Myśli Polskiej” zajmuje „wybit-
ne stanowisko rządowe na odcinku informowania opinii publicznej”, w związku 
z tym sam jest odpowiedzialny za powiadamianie brytyjskiej opinii publicznej 
o zbrodniach popełnianych przez nazistów w Polsce65. 

„Nowa Polska” piórem Michalczewskiego jednoznacznie identyfi kuje poli-
tycznego przeciwnika. Artykuł nie jest skierowany do „ludzi z obozu” Kowal-
skiego, nazywanych w innym miejscu „prowodyrami”. To oczywiście język 
ostrej polemiki politycznej. Celem autora jest identyfi kacja przywódców i próba 
zneutralizowania wpływu, jaki wywierają oni na patriotyczną młodzież czy, mó-
wiąc najszerzej, na społeczność emigracyjną. Padają nazwiska: Zygmunta Prze-
takiewicza, Adama Doboszyńskiego66, ks. Stanisława Bełcha – współtwórców 
„Jestem Polakiem” i „Walki” – oraz działacza Stronnictwa Narodowego – Ta-
deusza Bieleckiego67. Przypomina porozumienie radykalnych ugrupowań naro-
dowych68 i ich zbliżenie, do umiarkowanej wcześniej, „Myśli Polskiej”. Wska-
że na ogromną aktywność wydawniczą tego środowiska, owocującą publikacją 
wspomnianych wyżej czasopism, wydawnictw książkowych, w tym Dziedzictwa 

63 L. Michalczewski, op.cit., s. 213. 
64 Michalczewski polemizuje tu z tezami artykułu Jerzego Rojka, Rozpiętość, „Myśl Polska” 

1943, nr 39. 
65 Pod nazwiskiem Stanisława Kowalskiego skrywał się Józef Kisielewski, współredagujący 

w tym czasie pismo „Poland and Germany”. Pseudonim ten rozszyfrowują także Maciej Urbanowski 
i Wojciech Turek, autorzy antologii „Myśl Polska” na emigracji, 1941–1976, Kraków 2005.

66 Artykuł Michalczewskiego niewątpliwie uwikłany był w polityczną konfrontację między 
zwolennikami gen. Sikorskiego a opozycją. Opublikowany został bowiem po aresztowaniu Ada-
ma Doboszyńskiego, autora listu otwartego do Prezydenta Rzeczypospolitej oraz gen. Kazimierza 
Sosnkowskiego, w którym protestował on przeciw polityce wschodniej rządu, a także Zygmunta 
Przetaczkiewicza redagującego „Walkę”. Podaję za: Aresztowanie Adama Doboszyńskiego, „Myśl 
Polska” 1 marca 1943, nr 42.

67 Warto w tym miejscu przywołać konkluzję współczesnego historyka dotyczącą stanowiska 
wobec tragedii żydowskiej, przedstawianego w krajowej podziemnej prasie nacjonalistycznej: „Lek-
tura prasy nacjonalistycznej z lat 1939–44 prowadzi do wniosku, że w tych środowiskach nienawiść 
do Żydów była tak głęboka, iż nie było ich stać na ogarnięcie tragedii Holocaustu jakąkolwiek re-
fl eksją. Przedstawiano natomiast obawę przed powrotem Żydów-komunistów, względnie Żydów-fi -
nansistów, lub Żydów-liberalnych demokratów” (A. Friszke, Publicystyka Polski podziemnej wobec 
zagłady Żydów 1939–1944, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 2000, nr 4). 

68 Rok wcześniej doszło do porozumienia części działaczy różnych odłamów stronnictw naro-
dowych, reprezentujących ich radykalne frakcje. Komunikat o takim fakcie został opublikowany 
w dwudziestym numerze „Myśli Polskiej” z 15 marca 1942. Czytamy tu: „Wobec powagi położenia 
międzynarodowego i wewnętrzno-politycznego Stronnictwo Narodowe, Obóz Narodowo-Radykal-
ny, „Falanga” i niezrzeszeni narodowcy postanawiają na czas wojny połączyć swe wysiłki zmierza-
jące do odbudowy państwa polskiego. W tym celu, zachowując swoje odrębne działania organiza-
cyjne, tworzą Komitet Zagraniczny Obozu Narodowego”. Tadeusz Bielecki reprezentował tu część 
działaczy Stronnictwa Narodowego. 
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Kazimierza Wybranowskiego, dziesiątkami politycznych broszur, setkami ulotek. 
Adres polemiczny ulega rozszerzeniu poprzez atak na „Wiadomości Polskie”, 
które w ocenie autora „z lubością” przedrukowują materiały z narodowej „Myśli 
Polskiej” i nowojorskiego „Świata”. Artykuł Michalczewskiego podejmuje wiele 
wątków poruszanych w przywołanych wcześniej tekstach Antoniego Słonimskie-
go, jeszcze sprzed utworzenia „Nowej Polski”. W tej politycznej polemice istotną 
rolę odgrywa kwestia antysemityzmu. To jeden z grzechów głównych radykal-
nego skrzydła narodowców. Właśnie swoich adwersarzy oskarża Michalczewski 
o przyczynianie się do utrwalania wizerunku Polaków-antysemitów, a w konse-
kwencji do osłabienia międzynarodowej pozycji rządu generała Władysława Si-
korskiego. 

Najważniejszym głosem o antysemityzmie był, opublikowany rok później 
esej Olgierda Górki. Historyk wskazuje, iż Hitler nie tylko fi zycznie likwiduje 
Żydów, ale, posługując się antysemityzmem, z premedytacją wciela w życie plan 
zniszczenia moralnej tkanki społeczeństwa niemieckiego oraz narodów podbi-
tych. Publicysta zauważa:

Antysemityzm mianowicie apeluje do czynników bardzo konkretnych, a mianowicie 
do tych stron ujemnych, do tych tendencji nieetycznych, które istnieją w duszy każdego 
człowieka69.

W systematycznym kultywowaniu przez Niemców tej rasistowskiej ideolo-
gii widział Górka przyczynę niewiarygodnych okrucieństw, które zaistniały pod-
czas wojny. Antysemityzm niszczy wszystkie normy etyczne, odbiera Żydom 
człowieczeństwo, robi z nich rasę podludzi, zobojętniając na ich los, a w kon-
sekwencji także na wszelkie inne zbrodnie. Propagowanie przez nazistów anty-
semityzmu wśród krajów podbitych – twierdzi Górka – ma jasno określony cel: 
„W pierwszym rzędzie jest to związanie z nazistowskimi Niemcami narodów i lu-
dzi – wspólną zbrodnią, przestępstwem, a choćby nadużyciem”70.

Autor twierdzi także, iż za eksplozją antysemityzmu w Polsce drugiej połowy 
lat trzydziestych kryła się akcja niemieckich nazistów, których celem było zatru-
cie umysłów oraz zainfekowanie Polaków ideologią prowadzącą do wewnętrz-
nych sporów i odciągnięcie ich tym samym od pracy na rzecz państwa. Wydaje 
się, iż ten typ argumentacji miał dwa cele. Po pierwsze, wskazując na agentural-
ne źródła antysemityzmu, chociaż częściowo uchylał oskarżenia kierowane pod 
adresem Polski przedwojennej, a po drugie, w tego typu argumentacji widział au-
tor możliwość racjonalnej perswazji skierowanej do szerokich rzesz emigrantów. 
Milcząco przyjmował zatem założenie, iż postawy antysemickie mają konkretne 
społeczne i polityczne przyczyny. Historyk z pewnością pomijał inne źródła pol-
skiego antysemityzmu. Postępowanie takie było zresztą konsekwentne dla środo-
wiska publicystycznego „Nowej Polski”. W omawianym artykule autor powoły-
wał się na stanowisko Piusa XI. Pisał : „Nikt z tak imponującą siłą charakteru, jak 

69 O. Górka, Najciemniejsze strony antysemityzmu, „Nowa Polska” 1944, nr 6, s. 383.
70 Ibidem, s. 384.
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właśnie Papież Pius XI nie głosił, że antysemityzm jest najniebezpieczniejszym 
wrogiem etyki chrześcijańskiej”71. Nie wspominał natomiast o milczeniu Piusa 
XII ani o walce Kościoła katolickiego z liberalizmem i związaniem go z wpływa-
mi masońskimi oraz żydowskimi. Tutaj bowiem argumenty racjonalne zawodzi-
ły, ponadto nacjonalistyczna wiara w mit osobowości narodowej była istotnym 
czynnikiem jednoczącym wspólnotę wygnańczą. Warto w tym miejscu przypo-
mnieć, iż Olgierd Górka z edukacyjnymi odczytami o antysemityzmie objeżdża 
jednostki polskiego korpusu w Szkocji. Akcja ta związana była z oskarżeniami 
o szerzenie się w wojsku antysemityzmu i łączonymi z tym faktem dezercjami 
żołnierzy polskich-Żydów72. 

W zakończeniu swego artykułu Olgierd Górka stara się wzbudzić współczucie 
dla tragedii narodu żydowskiego. W tym celu przedstawia wyidealizowaną wizję 
stosunków panujących w kraju. Stwierdza, iż śmierć milionów Żydów na tery-
torium Polski zmienia uczuciowe nastawienie Polaków do Żydów, szybciej, niż 
mogłyby to uczynić setki broszur. W tekście padają ważne dla emigrantów słowa, 
optymistyczne, ale będące przecież przestrogą i zarazem apelem skierowanym do 
czytelników-emigrantów:

W chwili obecnej ze spokojem i poczuciem prawdy możemy już stwierdzić, że 
w tym społeczeństwie, które mnie przede wszystkim obchodzi – w polskim, coraz 
bardziej uwidacznia się zwycięstwo tej zdrowej myśli, że walcząc z antysemityzmem, 
walczymy nie tyle o Żydów i ich prawa, ile przede wszystkim o własne zdrowie i siłę 
polityczną polskiego narodu73. 

Dydaktyczną funkcję pełni opowiadanie Ksawerego Pruszyńskiego Karabe-
la z Meschedu. Jej autor, przypominając w innym numerze pisma dramatyczne 
losy dwóch żydowskich działaczy socjalistycznych: Henryka Erlicha i Wiktora 
Altera – zatytułował swój szkic Dwaj ludzie, co w świecie wartości propagowa-
nym przez „Nową Polskę” było największym wyrazem hołdu. Zwraca też uwagę 
emocjonalna relacja Józefa Czapskiego z Moskwy o spotkaniu z dwoma starymi 
Żydami tęskniącymi za Polską, swym krajem ojczystym. Niewątpliwie, nakre-
ślone sylwetki bohaterów miały budzić u polskiego czytelnika uczucia sympatii 
i przełamywać stereotypowe uprzedzenia. Autor pyta:

Zostaję sam i myślę, dlaczego ten stary Żyd z Proszowic jest mi bliższy niż wszyscy 
ludzie, z którymi obcowałem przez dwa tygodnie, dlaczego łzy tego człowieka czułem 
prawie, jakby były mojemi własnemi łzami?74 

Miesięcznik odda również cześć zmarłemu tragiczną samobójczą śmiercią 
Szmulowi Zygielbojmowi – członkowi polskiej Rady Narodowej w Londynie. 

71 Ibidem, s. 383.
72 Kwestie antysemityzmu i dezercji związanych z tym problemem w wojsku gen. Andersa opisał 

Tomasz Gąsowski, Pod sztandarami Orła Białego: kwestia żydowska w Polskich Siłach Zbrojnych 
w czasie II wojny światowej, Kraków 2002. 

73 Najgorsze strony..., s. 387.
74 Jozef Czap. (Czapski), Dwa spotkania, „Nowa Polska” 1942, nr 3.
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IV
„Nowa Polska” stała się miejscem publikacji ważnych dzieł literatury polskiej 

poświęconej tematyce Holocaustu. Znalazły się na jej łamach teksty pisane na 
emigracji, począwszy od roku 1942, oraz powstałe w kraju i przedrukowane w la-
tach 1945–1946. Tak charakterystyczna dla emigracji pokusa martyrologicznego 
współzawodnictwa z żydowską mniejszością zostaje tu zdecydowanie odsunięta 
na bok. Podkreślić należy widoczny na łamach pisma wielki takt wobec cierpień 
dwóch zbyt często zantagonizowanych społeczności. W wierszu Regnum ostatnie 
Antoni Słonimski napisze:

I oto wyrokiem boskim
W dziejów zawiłym pochodzie, równasz się polski narodzie 
Z biblijnym ludem żydowskim75.

Znacząca część publikowanych tu wierszy znalazła się potem w antologii 
Jana Winczakiewicza Izrael w poezji polskiej i dziś współtworzy kanon polskiej 
poezji współczesnej. Wymieńmy tu: Józefa Wittlina Na sądny dzień żydowski 
roku 1942/5703 (1942, nr 8), „Ballady i romanse” Władysława Broniewskiego 
(1945, listopad), Szeptem Ireny Tuwim (1943, nr 2), a po wojnie przedruki dwóch 
być może najważniejszych pisanych w języku polskim wierszy o tej tematyce: 
Non omnis moriar Zuzanny Ginczanki (1946, nr 4) i Biedny chrześcijanin patrzy 
na rzeź w ghetcie76 Czesława Miłosza (1946, nr 3). Wymieńmy jeszcze, jeden 
z pierwszych wierszy poświęconych postaci wielkiego pedagoga, Pieśń o Janu-
szu Korczaku pióra Antoniego Słonimskiego (1943, nr 1). 

Obok tekstów lirycznych znajdziemy słynny manifest Juliana Tuwima My Ży-
dzi polscy (1944, nr 8) oraz autobiografi czne wspomnienie Jankiela Wiernika Rok 
w Tremblince (1944, nr 11), dwa opowiadania Zofi i Nałkowskiej Ludzie w Oświę-
cimiu (październik 1945) i Dwojra zielona (listopad, 1945), a także dwa utwory 
dramatyczne: Stefanii Zahorskiej Smocza 13 (1944, nr 9/10) oraz Stefana Otwi-
nowskiego Wielkanoc (1946, nr 5). Nie jest to lista pełna, ale reprezentatywna. 
Dramatyczna prawda o wzroście antysemickich postaw wśród Polaków w okupo-
wanym kraju stopniowo docierała do Londynu. Ponadto większość emigrantów 
była otwarta raczej na świadectwa mówiące o ich własnej martyrologii bądź na 
cierpienia swojej wspólnoty narodowej. Wojna wzmagała tu poczucie grupowej 
solidarności. Spostrzegamy oczywistą różnicę między utworami pisanymi przez 
emigrantów a dziełami pisarzy krajowych, którzy byli świadkami lub ofi arami 
„ostatecznego rozwiązania”. Autorzy emigracyjni po prostu adresują swoje teksty 
do emigrantów, widoczny jest tu zamysł perswazyjny. Chcą powiedzieć rodakom 
w Londynie czy Nowym Jorku, niewolnym przecież od uprzedzeń, iż męczeń-
stwo Żydów zrównuje ich dzieje z trwającą dwa wieki martyrologią Polaków. 

75 A. Słonimski, Regnum ostatnie, „Nowa Polska” 1943, nr 12.
76 To ten sam wiersz znany z tomu Ocalenie pod tytułem Biedny chrześcijanin patrzy na getto. 
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Literatura służy tu polemice z ciągle obecnymi wśród emigrantów stereotypami. 
Zagłada Żydów wpisywana jest często w propagandowy projekt, być może nie 
zawsze w pełni wypowiadany, którego cel stanowi zbliżenie Polaków i Żydów 
poprzez przedstawienie męczeństwa obu wspólnot oraz informowanie o solidar-
ności i pomocy niesionej Żydom przez polskie społeczeństwo. Cele te wspierane 
są w czasie wojny także przez redaktora „Nowej Polski”. We wspomnianym wier-
szu Regnum ostatnie Słonimski czynił to jako poeta. Jako redaktor publikował na 
przykład wspomniany wiersz Wittlina Na sądny dzień żydowski roku 1942/5703 
jednocześnie z utworem tegoż poety Stabat Mater77. 

Podobny zamysł Słonimski osiągał poprzez publikację w roku 1944 zapo-
mnianego dziś dramatu Stefanii Zahorskiej Smocza 1378. To ważny tekst w pol-
skiej kulturze emigracyjnej. Autorka pracowała w Ministerstwie Informacji Rzą-
du Polskiego w Londynie. Była osobą dobrze poinformowaną o sytuacji w kraju, 
ale i współodpowiedzialną za kształt polskiej propagandy. Wobec oczywistego 
braku „osobistego zaświadczenia” tworzywem utworu będzie pamięć o przedwo-
jennych sporach oraz przekaz z drugiej ręki: postawy i zachowania relacjonowane 
w raportach z kraju, świadectwa ideowych polemik, a także obiegowe sądy i ste-
reotypowe wyobrażenia. Akcja dramatu rozgrywa się tuż przed likwidacją war-
szawskiego getta. To dzień, w którym Adam Czerniaków popełnia samobójstwo, 
a Janusz Korczak kwestuje, błagając o pomoc dla swojego sierocińca. Miesz-
kańcy getta żyją „pogłoską” o akcji przesiedleńczej, konieczności dostarczenia 
Niemcom „kontygentu” siedmiu tysięcy Żydów. Zahorska przedstawia atmosferę 
strachu, niepewności, zagrożenia i nadziei zasadzającej się na niemożności racjo-
nalnego wytłumaczenia rozgrywającej się zbrodni. Bohaterowie dramatu łudzą 
się, że przecież celem Niemców nie może być unicestwienie wszystkich Żydów.

Groźba, ciągle jeszcze groźba Zagłady stawia mieszkańców Smoczej 13 przed 
dylematem, kogo wskazać, kogo umieścić na liście „przesiedlanych”? W tych 
fragmentach udało się Zahorskiej oddać dramatyzm sytuacji, zbliżyć do doświad-
czenia Holocaustu. Autorka przedstawi też zróżnicowanie ideowych postaw pol-
skich Żydów, jak również odmienne odpowiedzi na Zagładę wynikłe z teologicz-
nych i ideologicznych przesłanek. Wyliczyć tu można: oczekiwanie na przyjście 
Mesjasza, wierność syjonistycznej idei oraz marzenie o internacjonalistycznej re-
wolucji, której zwycięstwo ostatecznie uwolni Żydów od rasistowskiej stygmaty-
zacji i prześladowań. Przy czym należy tu mówić już tylko o publicystycznej słu-
żebności kreowanych postaci, a nie o wiarygodnym powiązaniu ideologicznych 
przekonań z psychologicznymi portretami bohaterów dramatu. Ilustracyjność jest 
tu zdecydowanie nazbyt widoczna. 

Autorce przyświeca też szlachetny cel propagandowy. To sztuka o dojrzewa-
niu Żydów do czynnego oporu, o sensie śmierci odniesionej w walce, a prze-
ciwstawionej biernemu poddaniu się tragicznemu losowi. Dlatego też w epilogu 
rozgrywającym się już podczas powstania w getcie, Józef Berg, żołnierz Żydow-

77 Zobacz rozdział Nieprzekładalne doświadczenia. Poeci o Zagładzie. 
78 Utwór został wydany osobno: S. Zahorska, Smocza 13, Londyn 1945, Rzym 1945.
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skiej Organizacji Bojowej, wysadza swoją kamienicę, by resztki materiałów wy-
buchowych nie dostały się w ręce wroga. Taki heroiczny postępek przypomina 
oczywiście los „małego rycerza”. W ten sposób walczący o godną śmierć Ży-
dzi stają się także naszymi bohaterami, przynależą do wzorów polskiej kultury. 
Zabiegowi temu służą także kompozycyjne nawiązania do arcydramatu Adama 
Mickiewicza. Wszystko to jest zrozumiałe, gorzej dla literackich wartości tekstu, 
gdy autorka przemawia do emigrantów i zachodnich sojuszników jako urzędnik 
Ministerstwa Informacji. W przedmowie do dramatu komentuje: „I twardsze od 
śmierci okazały się także prawa braterstwa. Broni dostarczył ghettu podziemny 
rząd polski”79. 

Po wojnie „Nowa Polska” wchodzi w ostry spór z polską emigracją politycz-
ną. Redakcja jednoznacznie opowiada się za ideą powrotu Polaków do kraju. Wy-
stępuje jednocześnie przeciwko powszechnym wśród emigrantów nadziejom na 
wybuch kolejnego światowego konfl iktu. Olgierd Górka i Ksawery Pruszyński 
odmawiają londyńskiej emigracji prawa wpisywania się w tradycję wychodź-
stwa romantycznego. Przywódców emigracji, a także jej czołowych publicystów 
oskarżają o małość, społeczny konserwatyzm i skrajny brak politycznego reali-
zmu. Problem nacjonalizmu i antysemityzmu wraca ponownie do artykułów pub-
licystycznych drukowanych w „Nowej Polsce”. Najbardziej gorzkie i gwałtow-
ne oskarżenie wyjdzie spod pióra wspomnianego już Romana Wionczka. Tutaj 
(użyty z dużą przesadą) zarzut antysemityzmu posłuży zaatakowaniu politycz-
nego i ideowego przeciwnika. Publicysta obarczy bowiem „ludzi gen. Andersa” 
współodpowiedzialnością za nową falę antysemityzmu w powojennej Polsce. 
W takim kontekście publikowane na łamach „Nowej Polski” słynne wiersze Cze-
sława Miłosza i Zuzanny Ginczanki zabrzmią – zapewne zgodnie z zamierzeniem 
redaktora – jak głos w rozrachunku z nacjonalistyczną ideologią.

Biedny chrześcijanin patrzy na rzeź w ghetcie – to być może najbardziej znany 
w świecie wiersz laureata Literackiej Nagrody Nobla. Antoni Słonimski opub-
likował go w marcowym wydaniu „Nowej Polski” z 1946 roku. W tym samym 
numerze Stefan Themerson ogłosił kolejny fragment powieści Bayamus. Znaj-
dziemy w nim całkowicie dziś zapomniany poetycki wyimek, będący ilustracją 
propozycji poezji semantycznej postulowanej przez tego awangardowego poetę. 
Interesujący nas tu wywód znajduje się w miesięczniku na stronach 162–163. 
Konieczny będzie dłuższy cytat. Wcześniej jednak przypomnę zdania komenta-
rza objaśniającego koncepcję poezji opartej na defi nicjach semantycznych prze-
ciwstawionych defi nicjom ogólnym. Otóż jedna z postaci Bayamusa przypomi-
na opinię Miltona mówiącą o prostocie, wrażliwości i pasji jako nieodzownych 
cechach poezji. Z owej prostoty wywiedziona jest potrzeba właściwej defi nicji. 
Musi ona zaskakiwać czytelnika swoją przenikliwością, pokazać mu na nowo 
ten sam świat, ale dostrzeżony po raz pierwszy, jakby po rozsunięciu zasłony, 
jaką jest defi nicja ogólna, którą zwykle się posługujemy. Tak przejawia się pasja 

79 S. Zahorska, Smocza 13, „Nowa Polska” 1944, nr 9.
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widzenia prawdy, prawdy odartej z tradycyjnych „wiar, legend, powiedzeń, oby-
czajów i przyzwyczajeń”. 

Themerson opowiada w swym utworze hipotetyczną sytuację, w której „ktoś 
wyciąga” od Żyda 164 dolary, a potem wydaje go w ręce gestapo. Czyn taki 
rodzi dramatyczne pytanie: „Jak chrześcijanin mógł to uczynić?”. Pisarz twier-
dzi, iż pozostając na gruncie ogólnej defi nicji pojęcia „chrześcijanin”, nigdy nie 
znajdziemy odpowiedzi. Pytanie trzeba przeformułować, terminy ogólne zastąpić 
uszczegóławiającą defi nicją. Oto, jaki utwór poetycki autor proponuje odbiorcy-
-emigrantowi: 

Jak ktoś kto został ochrzczony po urodzeniu; / ktoś komu mówiono, żeby był dobry 
bo inaczej żyd przyjdzie i zabierze go w swym worku / ze sobą / ktoś kto miał gruczoły 
limfatyczne zaatakowane przez bakcyle gruźlicy, wszy w fałdach / koszuli, a śmierdział 
kapustą która była głównym daniem jego obiadu, – był zaś za- / chęcany do tego aby 
z pogardą odnosił się do kogoś kto miał gruczoły limfatyczne za- / atakowane przez 
bakcyle gruźlicy, wszy w fałdach chałata, a śmierdział cebulą, która by- / ła głównym 
daniem jego obiadu; / ktoś komu mówiono że nie może dostać dwóch groszy na lody, 
trzeba bowiem płacić ko- / morne temu bogatemu żydowi, który jest ojcem chłopca imie-
niem Dawid; / ktoś komu mówiono: nie wstyd ci? ten brudny żyd Izak ma lepszy stopień 
z geografi i / niż ty; / ktoś komu mówiono: nie bądź tak głupi jak ten żyd Jojne; / albo: 
nie bądź tak arogancki jak ten Haim; / albo: nie bądź taki tchórz jak ten żyd Mendel; / 
ktoś kogo uczono: to jeden z nich, żyd imieniem Judasz, sprzedał słodkiego aryjskiego / 
Jezusa; / ktoś kogo uczono: to oni, żydzi zamordowali okrutnie słodkiego aryjskiego Je-
zusa; / ktoś komu mówiono: żydzi biorą krew niebieskookich dzieci chrześcijańskich do 
wypieku / swoich przaśnych placków / albo: żydzi śpią na złocie które ukradli Chrześ-
cijaństwu; / albo: nie możesz pójść na uniwersytet bo miejsce twoje zajęli żydzi; / albo: 
musisz pracować jako urzędnik w magistracie bo wszystkie intratne / zajęcia są w rękach 
żydowskich; / albo: musisz uwolnić Chrześcijaństwo od tych, którym nawet Miłość / 
Boga Samego zamknęła dostęp do Niebios – / – mógł to uczynić?!80

W takim uszczegółowieniu „łamigłówka przestaje być łamigłówką”81. Czy-
telnik już wie, dlaczego chrześcijanin mógł tak się zachować. Co oczywiste, nie 
przypadkiem teksty Themersona i Miłosza znajdują się w tym samym numerze 
„Nowej Polski”. Utwór autora Ocalenia, stawiający pytanie o moralną współ-
odpowiedzialność chrześcijan za zbrodnię Holocaustu, odegrał olbrzymią rolę 
w polskiej kulturze. W latach osiemdziesiątych – dzięki Janowi Błońskiemu – stał 
się zarzewiem dyskusji o stosunku Polaków do Żydów w czasie wojny. Wiersz 
Miłosza podnosi problem współodpowiedzialności chrześcijaństwa za Holocaust, 
przykład semantycznej poezji Themersona jest próbą rzetelnego i racjonalnego 
wyjaśnienia fenomenu sukcesu antysemityzmu polskiego za pomocą odwoła-
nia się do faktów historycznych, interpretacji socjologicznej i psychologicznej 
oraz wykładni teologicznej. Odnajdziemy tu wizerunek Żyda jako obcego, wstręt 
i pogardę jako skuteczne narzędzie separacji; Żyd jest tu także wyzyskiwaczem, 
zdrajcą i mordercą Chrystusa skazanym przez niego na potępienie, okrutnikiem 

80 S. Themerson, Bayamus, „Nowa Polska”, marzec 1946, s. 162–163.
81 Ibidem.
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i gnębicielem chrześcijaństwa. Autor Bayamusa wskazuje na jednoczesność wy-
stępowania wielu odmian antysemityzmu. Ten niezwykle syntetyczny wykład, 
adresowany pierwotnie do emigrantów – wart jest przypomnienia i dzisiaj.

I na koniec tych rozważań chcę powrócić do wiersza Zuzanny Ginczanki Non 
omnis moriar... Słonimski zamieścił go w całości na pierwszej stronie swego mie-
sięcznika, a więc w miejscu uprzywilejowanym, do którego przywiązywał szcze-
gólną wagę. Powiedzmy jednoznacznie, iż wiersz Zuzanny Ginczanki zabrzmieć 
musiał w tym miejscu jako wielkie oskarżenie polskiego romantyzmu i stworzo-
nych przez niego mitów. Mitów – dodajmy – pieczołowicie pielęgnowanych na 
emigracji, a przecież prowadzących do zlikwidowania samokrytycyzmu i reali-
zmu w polskim myśleniu o polityce i Polakach. Tym samym to dramatyczne świa-
dectwo poetki wpisał redaktor w nadrzędny publicystyczny cel „Nowej Polski” 
– jakim była rewizja narodowych mitów i obnażenie samozakłamania emigracji. 

Jest prawie niemożliwe rozstrzygnąć dzisiaj, kto w „Nowej Polsce” i w jakich 
numerach pisma podejmował konkretne redakcyjne decyzje? Co było pomysłem 
Antoniego Słonimskiego, a co Karola Estreichera lub Ksawerego Pruszyńskie-
go? Z pewnością posłużyłem się uproszczeniem, przyjmując, iż za kształt pisma 
w pełni odpowiedzialny był jego redaktor, Antoni Słonimski. Pewne jest jednak, 
że temperament polemiczny poety, przywiązanie do liberalnej i lewicowej wizji 
świata, pasja demaskowania skłamanych interpretacji i rewizji mitów przeszło-
ści oraz rozumienie poezji jako „moralnej ingerencji w rzeczywistość ludzką”82 
wszystko to miało decydujące znaczenie dla doboru współpracowników, wyboru 
publikowanych tekstów i stylu redagowania pisma. Krytyka nacjonalizmu i an-
tysemityzmu oraz problematyka Holocaustu znalazły w „Nowej Polsce” szeroki 
wyraz, wyróżniając tym samym miesięcznik Antoniego Słonimskiego z emigra-
cyjnego piśmiennictwa. 

82 Zob. W.P. Szymański, O Gałczyńskim i Tuwimie – rozmowa z Antonim Słonimskim, „Tygodnik 
Powszechny” 1963, nr 47.
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Nieprzekładalne doświadczenia. 
Poeci o Zagładzie

I 
Literaturę Holocaustu James J.E. Young defi niuje jako każdą artystyczną – pi-

saną bądź ustną – odpowiedź na unicestwienie europejskich Żydów przez niemie-
ckie państwo nazistowskie i kolaborujące z nim podczas drugiej wojny światowej 
państwa1. To możliwie najszersze zakreślenie jej granic. Z tego zbioru można wy-
odrębnić poezję Holocaustu. Milcząco przyjmujemy, iż wiadomo, co się za uży-
tymi terminami kryje. Nie rozstrzygam tutaj, czym jest „artystyczna odpowiedź” 
i co to jest poezja. Większość przywołanych w tym rozdziale tekstów powstała 
poza epicentrum Zagłady2. W okresie wyznaczonym przez czasowe ramy przy-
jęte w niniejszej książce zachodziły istotne zmiany w społeczności emigracyjnej. 
Również biografi e poetów były różnorodne, większość z nich nosiła w sobie pa-
mięć traumatycznych przeżyć. 

Życie w okupowanym kraju i życie w wojennym Londynie, udział w bitwie 
pod Lenino i bitwie pod Monte Cassino, doświadczenie obozu w Auschwitz, 
a z drugiej strony pobyt w Jercewie czy zesłanie na Kołymę to doświadczenia cał-
kowicie odrębne. Do tego rodzaju osobnych przeżyć należy bycie Żydem ściga-
nym w całej Europie. W każdym z przypadków wskazane doznania traumatyczne 
wykształciły odmienne dyskursy literackie, niemal równoległe, lecz pozbawione 
punktów stycznych. Wyjątkowo wcześnie literatura polska dokumentuje świa-
domość istnienia takich psychologicznych barier. O niemożności porozumienia 
między emigracją a Polakami, którzy wojnę przeżyli w kraju, pisze Maria Kun-
cewiczowa w Zmowie nieobecnych, natomiast Gustaw Herling-Grudziński tak 
powie o towarzyszach-współwięźniach: „Tworzymy zapewne – byli mieszkańcy 

1 Zob. J.E. Young, Introduction [w:] Reference Guide to Holocaust Literature, St. James Press, 
Farmington Hills, MI, USA, 2002, s. xxxi.

2 Powracam tu do rozróżnień Henryka Panasa z książki Pismo i rana. Zob. przyp. 8 do rozdz. 
„Alle Juden Raus”... – Tymona Terleckiego głos samotnego chrześcijanina.
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<innego świata> – zamkniętą społeczność wtajemniczonych”3. W Trzech uśmie-
chach Idy Henefeld-Ron przeczytamy relację ze spotkania w Rzymie z lekarzem 
Żydem z armii Andersa. Ten bohater, wysłuchawszy relacji poetki o śmierci i ży-
ciu, o żydowskim losie w okupowanej Polsce, nie wytrzymuje owej konfronta-
cji i, uciekając z sielskiego castello, w którym toczy się rozmowa, wykrzykuje: 
„Jesteście straszni ludzie straszni, ludzie”4. Ta odmienność doświadczeń znajdzie 
dramatyczny wyraz w wierszu Tadeusza Borowskiego: 

Jeśli się nie zrozumiemy,
kolego, chłopcze z Emigracji 
wiedz, że jesteśmy obaj winni
i z nas dwu żaden nie ma racji5.

Jest oczywiste, iż tak jak tożsamość współczesnych Żydów określa przynależ-
ność do narodu, który doświadczył Holocaustu, tak tożsamość pokolenia polskich 
emigrantów wojennych tworzyły doświadczenie łagru, zbrodnia katyńska, bitwa 
pod Monte Cassino i jałtańska zdrada aliantów. I pomimo że szesnaście żydow-
skich mogił na cmentarzu koło włoskiego klasztoru przypomina o możliwym wa-
riancie wspólnego losu, to jednak te groby nie świadczą o wspólnej tożsamości 
walczących przedstawicieli obu narodów, należy bowiem ciągle powtarzać praw-
dę o zasadniczej odmienności wojennego losu Polaków i Żydów. 

Ta prawda nie zawsze była rozumiana i zasadnie mówimy o współzawodni-
ctwie w cierpieniu między polską i żydowską diasporą6. Zatem prymarnym za-
daniem polskiej literatury powstałej na wychodźstwie i emigracji, przynajmniej 
w początkowej jej fazie historycznej, była odpowiedź na wyzwanie dziejów 
i spełniający się los narodu, jak również kształtowanie tożsamości wygnańców 
i żołnierzy. Doświadczenie Holocaustu nie było więc doświadczeniem polskiej 
grupy emigracyjnej. Mimo to jednak powstałe wówczas utwory, pisane na wieść 
o Zagładzie, drukowane w londyńskich „Wiadomościach”, „Nowej Polsce”, je-
rozolimskiej „Drodze”, nowojorskim „Tygodniku Polskim” oraz innych pismach, 
weszły na stałe do kanonu polskiej poezji dwudziestego wieku. Dzisiaj czytane są 
w oderwaniu od swojego macierzystego kontekstu. W takiej lekturze część z tych 
utworów zyskuje na uniwersalizmie, ale przecież nic nie dzieje się za darmo. Poza 
obręb refl eksji badawczej usuwamy wówczas problemy związane ze stosunkiem 
polskiej diaspory do Żydów, nie dostrzegamy znaczenia, jakie ma miejsce publi-
kacji tych utworów. 

Poświęcone męczeństwu Żydów, emigracyjne wiersze w większości pisane 
były przez Polaków mających żydowskie korzenie. Nazistowska stygmatyzacja, 

3 G. Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą (1984–1988), Paryż 1989, s. 134.
4 I. Henefeld-Ron, Sąsiad z domu (uśmiech trzeci), w tomie: Wczorajsze jutro. Wiersze z Izraela, 

Londyn 1979, s. 16–17.
5 Wiersz „Jeżeli się nie rozumiemy...” cytuję za: T. Borowski, Utwory zebrane, oprac. A. Werner, 

Wrocław 1991. Pierwodruk, Imiona nurtu, Monachium 1945.
6 Podobnie było i w komunistycznej Polsce, o czym świadczą choćby spory o tożsamość ofi ar 

Oświęcimia.
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certyfi katy czystości krwi do czwartego pokolenia, „ostateczne rozwiązanie” i nie-
słychana metodyczność jego wykonania7 należały do skrajnych doświadczeń euro-
pejskiej cywilizacji. Świadomość cierpienia bliskich, okrutna wiedza, iż na podsta-
wie ustaw norymberskich w okupowanej Polsce sami poeci nie uniknęliby śmierci, 
wywoływała empatię, rodziła poczucie solidarności z ginącymi, niekiedy zmusza-
ła do uznania korzeni żydowskich za istotny składnik własnej tożsamości8. 

Wielu polskich poetów mających żydowskie pochodzenie, co przypominałem 
w pierwszych rozdziałach książki, doznało w międzywojennej Polsce antysemi-
ckiego wykluczenia. Mimo olbrzymiej popularności ich emigracyjnych wierszy, 
zdarzało się, że etniczną obcość wytykano tym poetom także poza krajem. Nieak-
ceptowanie żydowskości, wobec śmierci i cierpienia swoich braci i sióstr, ozna-
czałoby w tym przypadku zdradę samego siebie. Chodzi tu o fundament etycznej 
postawy9. Przypominając uwagę z poprzedniego rozdziału, powiemy, iż budowa-
nie tożsamości wiąże się z postawą etyczną. Wobec sześciu milionów zamordo-
wanych musimy postawić sobie pytanie: kim jesteśmy? Powraca też inna kwestia 
postawiona w słynnym liryku Czesława Miłosza, a mianowicie, co oznacza po 
Zagładzie być chrześcijaninem? 

Wiersz późniejszego laureata Literackiej Nagrody Nobla należy do tych utwo-
rów, które przekraczały granice wyznaczone mieszkańcom Europy przez polity-
ków i wojskowe sztaby. Dzieje tego rodzaju tekstów warte są osobnego szkicu. 
Przykładowo: opublikowana w Polsce w roku 1944 antologia Z otchłani została 
utrwalona w postaci mikrofi lmu i przemycona do Londynu. Zawarte w niej wier-
sze opublikowała w czasie wojny nowojorska „Nasza Trybuna”, po czym zostały 
one wydane w osobnym zbiorze Poezje z ghetta – ze wstępem Jakuba Appenszla-
ka i przedmową Józefa Wittlina. Z kolei Michał Borwicz, układający w Krakowie 
w roku 1947 antologię Pieśń ujdzie cało, włączył do swojego tomu o martyrologii 
Żydów wiele utworów pisanych przez polskich poetów na obczyźnie. Dodajmy 
także, iż wiersz Miłosza Biedny chrześcijanin patrzy na rzeź w getcie (taki był 
pierwotny tytuł) oraz Zuzanny Ginczanki Non omnis moriar... w 1946 roku An-
toni Słonimski ogłosił na łamach ukazującej się w Londynie „Nowej Polski”, 
w numerach 3 i 4. Wszystkie przywołane fakty świadczą o przenikaniu się lite-
ratury powstałej w kraju i na obczyźnie w latach wojny i w latach tużpowojen-
nych. Uwaga ta – rzecz jasna – dotyczy tylko rozważanej tu literatury. Warto też 
przypomnieć, iż pierwodruk bardzo ważnego dla problematyki Zagłady tomiku 

7 Daniel Jonah Goldhagen w książce Hitler’s Willing Executioners: Ordinary Germans and the 
Holocaust (wydanie polskie: Gorliwi kaci Hitlera. Zwyczajni Niemcy i Holocaust, tłum. W. Horabik, 
Warszawa 1999) pokazuje, iż w eliminacji milionów Żydów o wiele większą rolę, niż przedstawiali 
to Arendt, Bauman i inni podkreślający znaczenie nowoczesności, systematyczności i biurokracji, 
odegrała improwizacja, inicjatywa bezpośrednich wykonawców i antysemityzm jako utrwalony 
wzór kultury. 

8 Najdobitniejszym przykładem jest tu deklaracja Juliana Tuwima, My, Żydzi Polscy..., opubli-
kowana w sierpniowym numerze „Nowej Polski” z 1944 roku. Deklaracja ta oscyluje między pro-
gramowym „my” a konfesyjnym „ja”. Stąd Natan Gross nazwał ją lamentem. Zob. N. Gross, Poeci 
i Szoa. Obraz zagłady Żydów w polskiej poezji, Sosnowiec 1993, s. 188. 

9 Zob. rozdz., Odrzucone wyznania starego człowieka (Edward Dusza i Aleksander Hertz).
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poetyckiego Odczytanie popiołów Jerzego Ficowskiego ukazał się w 1979 roku 
w Londynie nakładem Association of Jews Polish Origin in Great Britain. Tym 
samym zbiór wierszy poety krajowego wpisał się w obieg literatury na obczyź-
nie. Ale czy w tym przypadku ma w ogóle sens włączenie Odczytania popiołów 
do poezji emigracyjnej, skoro autor emigrantem nie był? A jak potraktować po-
wstałe w Izraelu liryki Stanisława Wygodzkiego, jeśli najważniejsze z jego wier-
szy o Holocauście zamieszczone zostały w Pamiętniku miłości opublikowanym 
w Polsce trzy lata po wojnie? 

Wróćmy do emigrantów wojennych. Nie szukam odpowiedzi na pytanie o et-
niczną przynależność Józefa Wittlina, Antoniego Słonimskiego, Julian Tuwima, 
Mariana Hemara i innych przywołanych w tym tekście poetów. Zbyt często py-
tanie takie miało (i nadal ma) rasistowski wydźwięk. Nie oznacza to jednak, że 
czytając wiersze poetów polskich żydowskiego pochodzenia czy żydowskich 
poetów języka polskiego albo – po prostu – polskich poetów, wyrzekam się pa-
mięci o pochodzeniu ich autorów. Wystarczają jednak ich własne odpowiedzi 
i deklaracje wyrażane w języku poezji. O tej stronie ich biografi i nie można zapo-
mnieć właśnie dlatego, że Holocaust się wydarzył, że pozostaje cywilizacyjnym 
faktem, któremu nie sposób zaprzeczyć10. Istnieje bowiem nieredukowalna róż-
nica pomiędzy zwróceniem się do braci Żydów w słynnym wierszu Józefa Wit-
tlina Żydom w Polsce a apostrofami Mariana Pankowskiego w krótkim utworze 
Homer. Wittlin identyfi kuje się z żydowskim cierpieniem, szuka słów, by wyrazić 
jego istotę: „Krew z waszej krwi, kość z waszej kruchej / kości, / O bracia moi 
w gettach, ja nie mam słów dla mej / wielkiej żałości...”11. W innym, równie zna-
nym i pisanym w tym samym czasie wierszu Na sądny dzień żydowski roku 1942 
(5703) Wittlin zwraca się z wezwaniem do Boga w imieniu żydowskiej wspól-
noty, niosąc pamięć także wielowiekowych prześladowań: „Jehowo! Zjaw się na 
Sądzie i wykryj błąd w protokóle, z nadobłocznego zejdź tronu i sam przez Sobą 
nas / broń!”12. Deklaracji wspólnotowej przynależności znajdziemy w tym wier-
szu znacznie więcej. Tego utworu nie sposób w pełni zrozumieć bez świadomości 
żydowskich korzeni poety. Z kolei kiedy w wierszu Homer Marian Pankowski 
zwraca się do zgładzonych Żydów: „– Bracia... – rzekłem” to wypowiada się 
w imieniu własnym, podwójnie im obcy, oddzielony nieprzekraczalną granicą, 
jaka oddziela żywych od zmarłych, i współwinnych od ofi ar: „Pochylili głowy / 
i popiół wysypał się z orbit. // Biłem się w piersi”13. Liryki o Holocauście stają się 

10 F. Ankersmith zauważa: „Ze wszystkich wydarzeń w całej historii ludzkości Holocaust naj-
gorzej znosi ukrycie za zasłoną tekstu i języka. Nigdy nie ciąży na historyku większa odpowiedzial-
ność – zarówno z poznawczego, jak i moralnego punktu widzenia – wobec samej przeszłości w jej 
wymiarze „noumenalnym” niż w wypadku Holocaustu. Należało się zatem spodziewać, że zwrot 
lingwistyczny w teorii historii napotka swoją nemezis w postaci problemu przedstawiania Holocau-
stu” (F. Ankersmit, Postmodernistyczna „prywatyzacja przeszłości” [w:] Narracja, reprezentacja, 
doświadczenie. Studia z teorii historiografi i, wstęp i red. E. Domańska, Kraków 2004, s. 382). 

11 J. Wittlin, Żydom w Polsce [w:] J. Winczakiewicz, Izrael w poezji polskiej, Paryż 1958, 
s. 244–245.

12 Ibidem, s. 244.
13 M. Pankowski, Izrael w poezji..., s. 231.
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jednocześnie wierszami o tożsamości i tej oscylacji sensów nie można w naszym 
odczytaniu pominąć. 

W antologii Izrael w poezji polskiej Jan Winczakiewicz zebrał znakomitą więk-
szość wierszy emigracyjnych o Holocauście pisanych w czasie wojny14. Wiele 
z rozproszonych liryków zyskało w tej książce swój drugi żywot. „Jak wzruszająco, 
jak symbolicznie. Jak nieprawdziwie”15 – pisze Natan Gross o wierszu Stanisława 
Balińskiego Wizja ghetta, otwierającym rozdział dedykowany ofi arom Holocaustu 
w paryskiej antologii Winczakiewicza. Utwór Balińskiego był tłumaczony na język 
angielski już w roku 1943. W obronie poety powiemy, iż autor, pełen pokory wobec 
niewyobrażalnej z oddalonego Londynu rzeczywistości Zagłady, jednoznacznie 
nazwał swój tekst „wizją”. Jednocześnie, pamiętając o staraniach Adama Czernia-
kowa o włączenie części Ogrodu Saskiego w obręb getta, możemy zauważyć, jak 
nieoczekiwanej wartości konkretu nabierze ta symboliczna (i jak chce Natan Gross 
nieprawdziwa) wizja zielonej gałązki, przyniesionej dziecku spoza murów getta.

Lektura zamieszczonych w zbiorze Izrael w poezji polskiej wierszy o Holo-
cauście daje możliwość sformułowania kilku generalnych spostrzeżeń. Otóż te-
mat śmierci polskich Żydów przedstawiany przez pisarzy uchodźców (czy też 
emigrantów) wyraźnie łączy się z losem polskim, gdyż jest częścią wspólnej hi-
storii. Powstanie w getcie i powstanie warszawskie wymieniane są jako warianty 
tej samej heroicznej batalii. Walczący Żydzi nawiązują do tradycji Machabeuszy 
i polskich bojów o niepodległość, a także do walk o sprawiedliwość społeczną. 
Wszystkie trzy tradycje przywołane zostaną w wierszu Władysław Broniewskie-
go Żydom polskim, dedykowanym pamięci działacza socjalistycznego Bundu 
Szmula Zygielbojma: „Synowie Machabeuszów! i wy potrafi cie umierać, / pod-
jąć bez cienia nadziei walkę we wrześniu zaczętą” – i dalej: „i jedna powstanie 
rasa, najwyższa: ludzie szlachetni”16. Prawdziwe rozmiary żydowskiej tragedii 
nie są tu jeszcze rozpoznane, słowa poezji i jej patetyczny ton chcą nieść ułudę 
nadziei na lepsze jutro. Dodajmy, że w czasie, kiedy powstał ten wiersz, marze-
nie o jednej przyszłej rasie ludzi szlachetnych musiało być odczytane nie tylko 
jako metafora, lecz także polityczna wizja społeczeństwa – bez antysemityzmu 
i jakiejkolwiek segregacji etnicznej. Problem w tym, że takiego jutra już nie było. 
Oto poeci oddają cześć powstańcom getta, a takiego upamiętnienia najwyraźniej 
zabrakło w wojennej publicystyce. O żydowskich powstańcach piszą także Ka-
zimierz Wierzyński (Do Żydów) oraz Marian Czuchnowski w wierszu dedyko-
wanym „Żołnierzom Ghetta w rocznicę II-ej Bitwy Warszawskiej” (Epitafi um). 
W liryku autora tomu Ziemia-Wilczyca, tak jak w przykładach już przywołanych, 
mówi się o wspólnocie cierpienia i wspólnocie walki. Żydzi są tu narodem wy-
branym do cierpienia, są braćmi „z tej samej komory gazowej”, a powstańcy getta 
rozpoczęli w Warszawie swą walkę, by ginąć jako wolni ludzie. 

14 O jej znaczeniu w wydawniczej strategii „Kultury” piszę w następnych rozdziałach.
15 N. Gross, op.cit., s. 65. 
16 W. Broniewski, Żydom polskim [w:] J. Winczakiewicz, Izrael w poezji polskiej, Paryż 1958, 

s. 210.
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Dwa, wspomniane już wcześniej, wiersze Józefa Wittlina Na sądny dzień ży-
dowski roku 1942 (5703) oraz Żydom w Polsce, uznawane są za arcydzieła pol-
skiej liryki wojennej. Po latach, w liście do Wacława Iwaniuka poeta pisał o pa-
triotycznym uwikłaniu swojej ówczesnej poezji17. Co prawda w korespondencji 
komentował w ten sposób inne utwory, mianowicie Stabat Mater i Do języka pol-
skiego, ale pewna idealizacja polsko-żydowskich stosunków w czasach nazistow-
skiego terroru jest w adresowanym do Żydów wierszu więcej niż zauważalna. 
Jedność w cierpieniu podkreślona została również poprzez retoryczne nawiązanie 
do biblijnych psalmów i litanijnych wzorów mowy: „Gdzie jesteś, manno nie-
bieska na nowej świata pustyni” oraz „Gdzie jesteś zorzo światłości, przed którą 
pierzcha / ciemnota?”. Starotestamentowy cud, ani też cud łaski miłosierdzia nie 
powtórzy się w czasie Zagłady: „Daremnie czekacie na cud, śmierć was papierem 
otula”18. Warto mieć w pamięci odautorski komentarz Józefa Wittlina i ujawnione 
preferencje poezji mniej uwikłanej w czas teraźniejszy i niekoniecznie wprost 
realizującej oczekiwania wspólnoty. Wiersz Na sądny dzień żydowski roku 1942 
(5703) opublikował poeta w listopadowym numerze „Nowej Polski” z roku 1942 
oraz w pierwszym numerze nowojorskiego „Tygodnika Polskiego”. Dodajmy, że 
w piśmie Jana Lechonia liryk ukazał się bez żydowskiego oznaczenia rachuby lat 
w tytule. Wiersz Wittlina niejako uzupełniał dramatyczne relacje o losie polskich 
Żydów przywiezione na Zachód przez Jana Karskiego19. Lektura tego liryku, któ-
ra uwzględnia pierwotny czas i miejsce jego publikacji, lamentacyjnym formom 
mowy dodaje dramatyzmu, uwypukla autentyzm współcierpienia i deklarację 
identyfi kacji z żydowskim doświadczeniem wojennym. 

W ekstatycznym epitafi um dla zamordowanej w czas Zagłady Zuzanny Gin-
czanki Józef Łobodowski odwołuje się do biblijnej Pieśni nad Pieśniami, eks-
ponując język poetycki tego arcydzieła. Z tego szacownego źródła pochodzą 
również orientalne estetyczne wyobrażenia o pięknie kobiecego ciała. Zabójstwo 
poetki, muzy przedwojennych artystów Warszawy, w liryku Łobodowskiego poj-
mowane jest jako mord podwójny, dokonany na wcieleniu piękna doskonałego 
i reprezentantce cywilizacji żydowskiej. W tym wierszu bezbożny „wojownik ze-
lżywy” narusza cały porządek świata Pieśni nad Pieśniami poprzez „poniżenie” 
języka poematu: 

W dzień pogański, w złe przeklęte rano
rozrzucono bróg zboża, winnicę zdeptano, 
porąbano siekierami
cedr, heban i sandał...20 

17 Na ten list Wittlina powoływał się W. Ligęza w książce Jaśniejsze strony katastrofy, Kraków 
2001, s. 46–47. Analizując przywołane tu wiersze Wittlina, autor zwraca uwagę, iż poprzez zesta-
wienie faktografi i Holocaustu z retoryką i motywami biblijnymi poeta uwypukla „absolutną różnicę 
i niedające się oswoić potworności współczesnych dziejów”.

18 Op.cit. 
19 Zob. rozdział „Alle Juden Raus”... Tymona Terleckiego głos samotnego chrześcijanina.
20 J. Łobodowski, Na śmierć Sulamity [w:] J. Winczakiewicz, op.cit., s. 226.



113Nieprzekładalne doświadczenia. Poeci o Zagładzie

Poeta-emigrant odczuwa potrzebę mówienia odświętnego, używa patetyczne-
go języka, o dość tradycyjnej poetyce. Adresuje swoją wypowiedź do wspólnoty 
żydowskiej, ale mówi oczywiście tak, by słyszeli go rodacy. Sięga po biblijne 
motywy i korzysta z repertuaru romantycznych wzorów mowy. Często męczeń-
stwo Żydów porównywane jest do ofi ary Chrystusa. Emigracyjni poeci lat wojny 
odwoływać się będą do takich gatunków, jak epitafi um, hymn, elegia. Inkrustują 
swój poetycki język żydowskimi imionami, które już nigdy nie będą współtwo-
rzyć demografi cznego pejzażu Polski, co oczywiście nasuwa skojarzenia z póź-
niejszymi, głośnymi wierszami Jeszcze Wisławy Szymborskiej i Spisem abonen-
tów sieci telefonów miasta stołecznego Warszawy 1938/39 Jerzego Ficowskiego. 

Inaczej jest w wierszach z antologii Winczakiewicza, pisanych w kraju przez 
polskich Żydów. Tu przede wszystkim doświadczenie Zagłady staje się doświad-
czeniem indywidualnym, unicestwieniem rodziny. Poeci wypowiadają w swoim 
własnym imieniu, konstrukcja sytuacji lirycznej często opiera się na intymnym 
przeżyciu, wiersz przynależy do literatury dokumentu osobistego, mowa poety-
cka jest mową codzienną. Poeci żydowscy podkreślają wyjątkowość Holocaustu, 
swój los wyłączają z kręgu doświadczeń Polaków i chrześcijan. Kanoniczne teks-
ty polskiego romantyzmu przywoływane są po to, by świadczyć o małości współ-
czesnych Polaków. Możemy tu mówić o poczuciu bycia oszukanym, o zdradzie 
– wszak przecież bardzo często to poezja naszych wieszczów stanowiła o atrak-
cyjności polskiej kultury dla asymilujących się Żydów21. 

Romantyczny mit wspólnoty zakwestionuje również Broniewski w znanym 
wierszu „Ballady i romanse”. O funkcjach, jakie pełni to odwołanie się do ro-
mantycznego gatunku ballady i konkretnie utworu Mickiewicza Romantyczność, 
pisał Tomasz Żukowski22. Według krytyka, Broniewski kompromituje romantycz-
ne założycielskie mity narodu. Inaczej niż w romantycznej balladzie, gdzie lud 
zostaje włączony do wspólnoty narodowej, wiersz Broniewskiego podkreśla ob-
cość wykluczonych Żydów. Odchodząca od zmysłów Karusia zostaje otoczona 
współczuciem gromady, natomiast szalona Ryfka pozostaje fundamentalnie obca 
i skazana na śmierć przez obojętność polskiej wspólnoty. Łyk z Lubartowa, dający 
żydowskiemu dziecku bułkę, chłop, który rzuca jej grosik, i wreszcie baba, która 
dała „cosik”, reprezentują gromadę, niezdolną do udzielenia skutecznej pomocy. 
Ryfka, postawiona obok Chrystusa przed plutonem egzekucyjnym SS, włączona 
zostaje w archetyp męki, jednocześnie wydobyto tu żydowskość Chrystusa. W tym 
sugestywnym odczytaniu bardzo popularnego liryku Broniewskiego zamazana zo-
staje jednak możliwość interpretacji bardziej powiązanej z czasem historycznym.

Obok biernej polskiej wspólnoty istotną rolę odgrywają nie tylko grubi Niem-
cy, ale i przecież esesmani, zbrojne ramię ideologii nazistowskiej, główni wyko-
nawcy zbrodni. W ich słowach zwróconych do Chrystusa i Ryfki: 

21 Zob. rozdział Inna pamięć. Żydzi z „Nowin Kuriera”. 
22 T. Żukowski, Ballady o Szoa [w:] Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie?, pod red. 

M. Głowińskiego, K. Chmielewskiej, K. Makaruk, A. Molisak, T. Żukowskiego, Kraków 2005, 
s. 223–244.
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Słuchaj Jezu, słuchaj Ryfka sie Juden
za koronę cierniową, za te włosy rude
za to żeście nadzy,
za to żeśmy winni,
obojeście umrzeć powinni 

zawarta jest nienawiść do chrześcijaństwa jako religii żydowskiej, religii ludzi 
słabych, godnych pogardy. Interpretacja tego liryku nie może pominąć faktu, 
iż słowa te są przytoczeniem ujętym w cudzysłów. Ta mowa pochodzi z inne-
go porządku kultury. Broniewski wskazuje na upowszechnione poczucie obco-
ści Żydów w polskiej kulturze, na obojętność chrześcijańskiej wspólnoty wobec 
ich męczeństwa. Potrzebne jest jeszcze dobitne wskazanie głosu samego poety. 
„Ballady i romanse” są poetyckim głosem wołającym o przezwyciężenie owego 
wykluczenia. Służy temu dramat losu niewinnego żydowskiego dziecka, zagłada 
jego rodziny „Mama pod gruzami, tata w Majdanku...”23 i wspólnoty oraz wydo-
bycie na jaw żydowskości Chrystusa, nacjonalistycznego skandalu24.

Po zakończeniu wojny temat Holocaustu jest mniej widoczny w poezji wojen-
nego wychodźstwa. Szok zdrady aliantów, polityczna klęska, konieczność zor-
ganizowania podstaw egzystencji na obczyźnie, a także utrata dotychczasowych 
źródeł fi nansowania przez instytucje życia literackiego spowodowały nie tylko 
spadek produkcji literackiej, ale i wymuszały skupienie się pisarzy na własnym 
losie. Niemniej jednak, po wyzwoleniu z obozów, pozostali na Zachodzie twórcy, 
dla których Holocaust okaże się doświadczeniem fundamentalnym i określi także 
kształt ich literackiej twórczości. Wypowiedzieć wstrząs, wykrzyczeć Zagładę, 
próbował w wydanych w Brukseli w 1946 roku Pieśniach pompejańskich były 
więzień Auschwitz, Gross-Rosen i Bergen-Belsen Marian Pankowski. Jego pisa-
ny oktawą poemat Auschwitz powstał więc w tym samym roku, w którym Tadeusz 
Borowski przygotowywał tom prozy trojga autorów Byliśmy w Oświęcimiu i za-
mieszczał w nim swoje arcydzieła sztuki narracyjnej. W przypadku poematu Pan-
kowskiego zasadność słynnego pytania Theodore’a Adorno o etyczność czerpa-
nia estetycznej przyjemności z opisu niepowtarzalnych cierpień ofi ar Holocaustu 

23 Cytuję za: J. Winczakiewicz, op.cit., s. 211–212.
24 Podobnie uważają A. Molisak i A. Sekuła w szkicu Wątki biblijne w literaturze o Zagładzie. 

Wybrane przykłady [w:] Stosowność i forma..., s. 129. Warto podkreślić fi zyczne podobieństwo Je-
zusa i Ryfki. Problem rasowej przynależności Chrystusa budził spory, tezę o aryjskim, a nawet ger-
mańskim pochodzeniu syna Marii formułował jeden z prawodawców nowoczesnego antysemityzmu 
– Houston Stewart Chamberlain. Zob. H. Sternbach, O antysemityzmie, „Miesięcznik Żydowski” 
1932, nr 2, s. 99. Ks. Waldemar Chrostowski zwraca uwagę, iż teologia tradycyjna „przyczyniła się 
do izolowania” Chrystusa z „żydowskiego środowiska (ks. W. Chrostowski, Znaczenie Shoah dla 
chrześcijańskiego zrozumienia Biblii, „Znak” 1991, nr 5). Autor uważa, iż pomijanie żydowskiej 
tożsamości Zbawiciela sprzyjało znieczulicy wobec cierpień Żydów. W przedwojennej prasie kato-
lickiej można znaleźć wiele artykułów podkreślających cudowne poczęcie Chrystusa, jego boskość, 
a tym samym brak związku z rasą semicką. Literackie opracowanie fi zycznej odmienności Jezusa od 
Żydów odnajdziemy w opowiadaniu Adolfa Fierli Maria z Magdali, opublikowanym w wielkanoc-
nym (12) numerze „Orła Białego” z 1947 roku. Kreśląc postać Zbawiciela, autor aż sześciokrotnie 
podkreśla poprzez wyszukane neologizmy niebieski kolor oczu Zbawiciela.
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mogłoby wydawać się zasadne. Należy jednak podkreślić, iż patos, retoryczność, 
sięgnięcie po romantyczne wzory mowy i wiersza: kunsztowną oktawę, rym i rytm 
znajduje uzasadnienie w sile empatii. Podniosłość języka jest wyrazem współod-
czuwania, identyfi kacji z cierpieniami ofi ar nazizmu: „Tu – dzień w dzień pada 
kościstą mogiłą, / pod krzyżem bierwion – tysiące Chrystusów”25. Szczególny los 
narodu wybranego zostaje w poemacie wyraziście wypowiedziany.

Artystyczne rozwiązania Pankowskiego biegły drogą przeciwną do tych po-
szukiwań poetyckiego języka, które zwykliśmy cenić najwyżej. Oktawy Pan-
kowskiego, z zadziwiającymi archaizmami, lokują się na przeciwnym biegunie 
poszukiwań Tadeusza Różewicza. W późniejszych wierszach, takich jak wspo-
mniany na początku tego rozdziału liryk Homer czy Żydzi sanoccy, poetyckie 
słowo Pankowskiego „przechodzi w milczenie”, nadmiar słów ustąpił trudności 
ze znalezieniem choćby tego jednego, adekwatnego do zbrodni, które pozwoli 
rozpocząć poetyckie zdanie26. Należy jednakże dostrzec w poemacie Auschwitz 
– mimo powszechnego przez krytykę kwestionowania wyboru poetyckiego języ-
ka, naruszenia zasady stosowności – te wersy, w których poeta formułuje pytania 
nurtujące później teologię Holocaustu. Obecność takich przedstawień Boga, oraz 
skierowane w ostatniej oktawie wobec Stwórcy żądanie: „Odwróć się od nas!”27 
potwierdzają skalę moralnego i religijnego wstrząsu, dokumentowanego w poe-
macie. Znajdziemy tu obrazy Boga bezsilnego – „Tyś nie Wszechmocny! Bezsil-
niejesz coraz”28 – oraz Boga w Auschwitz nieobecnego – „A widząc ludzkość, jak 
w boleściach kona / czas chciałbyś prześnić w grobie Irydiona?”29.

Wacław Iwaniuk jako żołnierz Pierwszej Dywizji Pancernej generała Stanisła-
wa Maczka brał udział w walkach we Francji, Belgii, Holandii i Niemczech. Do 
roku 1946 przebywał – wraz Brytyjską Armią Okupacyjną – na terytorium rozbi-
tego państwa nazistowskiego. Tu zetknął się z rzeczywistością obozów koncen-
tracyjnych, z ludźmi ocalonymi z Zagłady. Na pytania Natana Grossa o charakter 
fragmentów poetyckich powstałych jako świadectwa Zagłady Iwaniuk odpowia-
dał: „Wracając do wierszy pisanych w pierwszej osobie, to właśnie są ludzie, 
których uwalniałem, dla których podczas okupacji stworzyliśmy specjalny ośro-
dek, Maczków, pod Mepen, gdzie były szkoły polskie, instytucje, teatr, itd.”. Esej 
o poezji Iwaniuka izraelski krytyk zatytułował Ocalić pamięć. Iwaniuk i epoka 
pieców30. Ukazał się on w jednym z ostatnich numerów londyńskich „Wiadomo-
ści”. Natan Gross wskazuje widoczną w poezji Iwaniuka identyfi kację z tragedią 
narodu żydowskiego, ale jednoczenie zauważa obecne w niej poczucie winy. Cy-
tuje wiersz Dziedzictwo, w którym poeta przemawia głosem Żyda: 

25 M. Pankowski, Auschwitz. Fragment poematu [w:] Pieśni pompejańskie, Bruksela 1946, s. 6.
26 Zob. W. Ligęza, Marian Pankowski, Od formy do anarchii [w:] Ligęza, op.cit., s. 224. 
27 M. Pankowski, Auschwitz..., s. 12.
28 Ibidem, s. 12.
29 Ibidem, s. 11.
30 N. Gross, Ocalić pamięć. Iwaniuk i epoka pieców, „Wiadomości” 1981, nr 1.
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W czasach podminowanych codziennym odejściem
byłem sam 
(i to nas dzieli)
nad Twoim piekłem czuwał anioł
a nasze dzieci wrzucano do kotłów
z cieczy ich ciał wyrabiano mydło 
(i to nas dzieli)31. 

Granica między losem żydowskim a polskim jest tu nieprzekraczalna, zazna-
czona równie wyraźnie jak w poezji Władysława Szlengla. Pamięć epoki pieców 
przenika świat poetycki Wacława Iwaniuka. Na fakt ten zwracali uwagę wszy-
scy piszący o twórczości poety. Personę liryczną jego wierszy prześladują obra-
zy z przeszłości, a upływ czasu zostaje uchylony32. Poeta wydaje kolejne tomy 
wierszy, nie znika z nich trauma dotknięcia świata nieludzkiego. To, co nie daje 
się wyrazić, domaga się jednak wypowiedzenia. Z upływem czasu zmienia się 
język poezji Iwaniuka. Utrwalanie emocji, podobnie jak w przypadku Pankow-
skiego, przechodzi w zapis milczenia. Widoczne jest także poszukiwanie fi lozo-
fi cznej i teologicznej formuły dla katastrofy Holocaustu. Wydany pod koniec lat 
pięćdziesiątych w Paryżu skromny objętościowo tomik wierszy Iwaniuka nosi 
tytuł Milczenia. Wiersze z lat 1949–1959. W tym zbiorze istotnym przekazem 
jest znak grafi czny pauzy umieszczony w wygłosie każdej strofy i prawie zawsze 
zamykający konstrukcję poetyckiego obrazu. W ten sposób milczenie wdziera się 
w tkankę wierszy i zagarnia także wypowiedziane zdania i sensy. Dramatyczna 
odpowiedź na pamięć traumy: 

w okropny kształt moich snów
wdzierają się kobiety bez włosów
nagie i torturowane 
kobiety idące na spotkanie z ogniem
jak w ramiona mężów –33 

sformułowana zostaje w liryku Przewrażliwieni, z którego pochodzi zacytowany 
fragment. Następne strofy przynoszą obraz „niesamowicie długiej dłoni opatrzno-
ści” leżącej w „chaosie pobojowiska”. To wizja świata z zamordowanym Bogiem. 
Tu jest inaczej niż w Piosence o końcu świata Miłosza, żaden staruszek nie prze-
wiązuje pomidorów. Więcej, katastrofa Auschwitz oznacza nie tylko śmieć Boga 
i człowieka, lecz także rozpad porządku natury:

na ambonach 
wśród starych ksiąg 

31 Ibidem. 
32 J. Kryszak, Wyobraźnia traumatyczna. Próba przybliżenia poezji Wacława Iwaniuka [w:] Pi-

sarz na obczyźnie, pod red. T. Bujnickiego i W. Wyskiela, Biblioteka Polonijna nr 14, Kraków 1985; 
J. Kryszak, Poeta ciemnego czasu [w:] Literatura złej chwili dziejowej, Warszawa 1995; J. Święch, 
Iwaniuk, „Akcent” 1990, nr 3 (41), J. Wolski, Wacław Iwaniuk. Szkice do portretu emigracyjnego 
poety (rozdz. Poezja doświadczona wojną), Toronto–Rzeszów 2002. 

33 W. Iwaniuk, Przewrażliwieni [w:] Milczenia. Wiersze 1949–1959, Paryż 1959, s. 38.
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bocian gniazdo układa z żałosnych patyków  
i wątpi –34. 

Pamięć nieodchodząca, pamięć prześladująca, pamięć popiołów, to stałe mo-
tywy poezji Iwaniuka. Każdy kolejny tom przynosi wiersz, w którym Holocaust 
opisany jest jako graniczne doświadczenie ludzkości, epifania nieobecności, wy-
znaczająca inny – bo trudno powiedzieć nowy – początek. W wierszu Arkadia 
manną są popioły zmarłych:

Pod moją skórą pieni się jeszcze bunt
Skowyt słów przeszywa mi skronie 
Gdy się grzebię w mannie popiołów 
Gdzie spalono na oczach Boga pięć milionów Żydów35.

Poetę nie opuszcza poczucie winy. Tu także zbrodnia dokonana została wbrew 
porządkowi natury: „Syk ziemi zdaje się mówić: / Oto jak owocuje ziarno ludzkie / 
wśród czystych dłoni Piłatów”36. Liryk Kanon z wydanego w Londynie w roku 
1978 tomiku Nemezis idzie pustymi drogami jeszcze dobitniej mówi o Holocau-
ście jako o doznaniu epifanii negatywnej i ustanowieniu porządku cywilizacji 
na fundamencie popiołów pomordowanych. Przypomnijmy spostrzeżenie Dori 
Laub, iż ludobójstwo daje nam wrażenie dotknięcia nagiej rzeczywistości37. Otóż 
w wierszu Kanon poeta opisuje podróż do miejsca, gdzie palono ludzi. Kanon to 
nie tylko ogólnie przyjęte normy, lecz także główna część mszy świętej. Wiersz 
Iwaniuka odwołuje się do obu znaczeń tego słowa. Nowy kanon ufundowany 
może być tylko na zrozumieniu Holocaustu, a podróż do miejsca Zagłady, „by 
zaczerpnąć z substancji”38 śmierci palonych ludzi, staje się uczestnictwem w ofi a-
rowaniu i Komunią Świętą. Popioły Auschwitz, Treblinki, Majdanka, Bełżca, So-
biboru to przecież także popioły spalonego Boga39. 

II
Ponad dwadzieścia lat po Zagładzie, tym razem w komunistycznej Polsce, 

znów zadawano pytania o pochodzenie ojców, matek i dziadków. Krystyna Wein-
traub w rozmowie z Rutą Pragier mówi: „Do roku 1968 byłam absolutnie przeko-
nana, że jestem Polką [...] Dopiero gdy zaczyna się czytać o zagładzie, fakt bycia 

34 Ibidem.
35 W. Iwaniuk, Arcadia [w:] Ciemny czas, Paryż 1968, s. 70.
36 Ibidem, s. 71.
37 Spostrzeżenie Dori Laub, przywołuje F. Ankersmit, Postmodernistyczna „prywatyzacja” 

przeszłości [w:] F. Ankersmit, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografi i, 
Kraków 2004, s. 387.

38 W. Iwaniuk, Kanon [w:] Nemezis idzie pustymi drogami, Londyn 1978, s. 63.
39 Zob. interpretację poezji Paula Celana w: A.H. Rosenfeld, Podwójna śmierć. Rozważania o li-

teraturze Holocaustu, tłum. B. Krawcowicz, Warszawa 2003, s. 135. 
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Żydem ukazuje się w innym wymiarze. Od tego zależały losy ludzkie”40. Ofi ary 
marca noszą w sobie również pamięć o Holocauście. Z racji przynależności do 
różnych pokoleń będzie to pamięć osobistego bądź symbolicznego doświadcze-
nia. O literackiej emigracji 68 roku piszę w rozdziale Antynostalgia i nostalgia. 
Rzecz o wygnaniu.

W atmosferze roku 1968 widziałbym również istotny impuls powstania takich 
wierszy Józefa Wittlina, jak Osobiste i Lament barana ofi arnego, z roku 1968, 
wiersza Aleksandra Janty Ecce homo czy artystycznie słabszego tomiku Mariana 
Hemara Ściana Płaczu (1968). Istotne znaczenie dla powstania tego ostatniego 
tomu miały podróże autora do Izraela, przeżycie wojny sześciodniowej oraz jego 
konsekwentny antykomunizm. Próba scalenia tak różnych doświadczeń w języku 
politycznej satyry nie przyniosła jednak dobrego artystycznie rezultatu. Efektem 
był rodzaj wierszowanej, emocjonalnej publicystyki. Inną zupełnie rangę posia-
dają wspomniane utwory Wittlina i Iwaniuka. Do dzisiaj obrosły też one licznymi 
interpretacjami.

W 1969 roku ukazał się poetycki tom Jana Darowskiego Drzewo sprzeczki. 
Poeta zamieścił w nim wiersz Post mortem, wcześniej publikowany w Polsce 
w roku 1960. Czesław Miłosz wyraził opinię, iż „żaden tak gorzki i okrutny wiersz 
nie został napisany w Polsce”41. Musimy poecie wybaczyć nieznajomość chemicz-
nych związków, uznanie dwutlenku węgla za gaz śmiertelny. Każdy wers utworu 
Darowskiego nie tylko godzi w polskie poczucie niewinności, ale dręczy i jątrzy 
sumienie polskiego czytelnika. Poeta pisze w imieniu wspólnoty, używa zaimków 
liczby mnogiej, ale jego głos przez wielu może być traktowany jako uzurpacja. 
Także Czesław Miłosz pisze: „Kto wie, może ten utwór zasługuje na analizę, wers 
po wersie, z intencją polemiczną wobec wyrażonego w nim poczucia winy”42. Po-
lacy są w tym wierszu nie tylko świadkami mordu, ale muszą „z katem iść pochy-
leni w dziejach”. Nie wszystkich smucił los unicestwianego narodu żydowskiego. 
Chrześcijanin winny jest grzechu zaniechania: „rzec może, owszem, napis był 
i ręka, / ale nie miałem okularów”. Usprawiedliwienia niewiedzy są zbyt banalne. 
Poeta wskazuje na wyjątkową odpowiedzialność Polaków, jako że: 

Jedliśmy chleb wspólny, z tej skały
pili, ich ręce dotykały nas, 
bezkrwiste ręce biblijnych krawców.

Wyrzutów sumienia nie da się utopić w alkoholu, niczego nie usprawiedliwia 
nasza bezsilność „...żeśmy bezbronni / byli jak oni”43. Także i w tym wierszu po-
jawia się wstyd. Pamięci o Żydach i naszej współwinie nie da się wymazać. 

40 R. Pragier, Żydzi czy Polacy, Warszawa 1992, s. 185.
41 Cz. Miłosz, Spiżarnia literacka, Kraków 2004, s. 53.
42 Ibidem.
43 J. Darowski, Drzewo sprzeczki, Londyn 1969, s. 13.
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W literaturze Holocaustu bardzo często pojawiają się poetyckie oraz prozator-
skie wspomnienia o Januszu Korczaku44. W następnym rozdziale piszę o artyku-
łach Marii Czapskiej i Tamary Karren45. Jednym z pierwszych wierszy poświę-
conych heroicznej śmierci doktora Korczaka była Antoniego Słonimskiego Pieśń 
o Januszu Korczaku, opublikowana już w styczniowym numerze „Nowej Polski” 
z roku 1943. Wyobrażenie pochodu żydowskich dzieci z prowadzącym ich ku 
śmierci doktorem stało się metonimią Zagłady. Niezawiniona męka dziecka jest 
bowiem skandalem metafi zycznym. Iwan Karamazow Dostojewskiego nie znaj-
duje usprawiedliwienia dla cierpienia choćby jednego niewinnego dziecka, nawet 
jeśli miałoby być ono konieczne dla ostatecznej szczęśliwości, jaką Bóg obdarzy 
ludzkość. Podobnie Albert Camus w Dżumie. Autor pokazuje emocjonalne zała-
manie ojca Paneloux wobec pełnej bólu dziecięcej śmierci. Wcześniej bohater 
Camusa wierzył, iż dżuma jest karą Bożą, słusznie zesłaną na grzeszne miasto46. 

Rok Korczakowski przyniósł nowe utwory poświęcone wielkiemu wycho-
wawcy młodzieży i pisarzowi. Zwraca uwagę wiersz Wojciecha Gniatczyńskiego 
Ocet i wino. Utwór drukowany był na pierwszej stronie londyńskich „Wiadomo-
ści”. Liryk dziennikarza radiostacji Free Europe jest artystycznie nierówny. Kil-
ka obrazów wartych jest jednak przypomnienia. Pierwszy przedstawia wspólną 
śmierć dzieci i doktora. Wejście do komory gazowej ukazane jest jako wejście 
w ogień, co nadaje śmierci charakter ofi ary: 

Powoli szły drobnymi kroczkami,
nieśpiesznie,
aby zdążyły także
najmniejsze. 
I wchodzi na ich czele
do pieca gorejącego.
Wypełniał swoje serce miłością, to wiemy
na pewno. 

Drugi obraz zaskakuje:

Gdyby na bocznym krzyżu
Umierało dziecko
I krwawy pot by spływał
Po nagich ramionach,
Może by żołnierze
Wtedy zapłakali?47

44 Zob. A. Szlązakowa, Janusz Korczak w legendzie poetyckiej, Warszawa 1992.
45 Londyńska poetka jest też autorką sztuki Kim jest ten człowiek? Rzecz o Januszu Korczaku, 

Londyn 1981.
46 Referuję za R.L. Rubensteinem, After Auschwitz. History, Theology, and Contemporary Juda-

ism, second edition, Baltimore–London 1992, s. 15–17.
47 „Wiadomości” 1978, nr 23. Pod zmienionym tytułem Dzieci wiersz ten Gniatczyński opubli-

kował w tomiku Wiersze dla Magdalenki, posł. J. Nowak, Londyn 1986, s. 17–24. 
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Wizja ukrzyżowanego dziecka łączy dwa często opracowywane przez poe-
tów motywy: niedającego się wyjaśnić niezawinionego cierpienia i ukrzyżowania 
jako prefi guracji męczeństwa Żydów. 

Do tematu Zagłady powrócił Józef Łobodowski w Balladzie lubelskiej z tomu 
W połowie wędrówki, opublikowanym w Londynie w roku 1972. W nostalgiczne 
wspomnienie ziemi ojczystej i rodzinnego Lublina poeta włączy wizyjny obraz 
wędrówki w poszukiwaniu śladów żydowskiej obecności. Szuka kirkutu, Jeszy-
bothu, biegnie lubelskimi uliczkami. Nazywa siebie „archeologiem przeddziejo-
wych czasów”. Ta zaskakująca perspektywa czasowa podkreśla ostateczny i nie-
odwracalny charakter zagłady miasta jego młodości. W innych, pełnych patosu 
fragmentach poeta kreśli zbiorowy portret żydowskich przyjaciół, pisze o dzie-
lonej z nimi niezgodzie na świat i ich buncie zrodzonym ze studiów nad Talmu-
dem. Przywoływanym obrazom śmierci towarzyszą słowa żydowskiej modlitwy 
za duszę zmarłych El Male Rachamim.

III
Osobne uwagi poświęcić chcę dwóm wspomnianym wcześniej wierszom Jó-

zefa Wittlina. Spośród dziewięciu wierszy Esencji zamykających autoantologię 
Józefa Wittlina sześć powstało w latach 1967–1968. Wśród nich znajdują się liry-
ki Osobiste, Ściśle osobiste oraz narosły interpretacjami i komentarzami Lament 
barana ofi arnego. W precyzyjnie skomponowanym tomie Poezji Wittlina odnaj-
dziemy motto wzięte z Rozmów z Goethem Petera Eckermanna. Poprzedza ono 
wybór 25 liryków nazwanych przez poetę „wierszami przygodnymi”. W tłuma-
czeniu Juliana Rogozińskiego fragment niemieckiego tekstu brzmi: „Wszystkie 
moje wiersze są wierszami okolicznościowymi, są one inspirowane przez rze-
czywistość i tam tkwią ich korzenie”48. W nazwaniu wierszy przygodnymi należy 
dostrzec ironię. Nie po to cytuje się Goethego, by dezawuować ciężar własnych 
słów. Przeciwnie, poprzez przywołany epigraf podkreślony zostaje związek sło-
wa z rzeczywistością, w lirykach należy widzieć poetycką odpowiedź na dotkli-
wość czasu teraźniejszego. Wolno mniemać, iż Esencje mają charakter syntezy 
jednej książki poetyckiej, którą pisał i komponował przez całe życie49, pozosta-
wiając na jej stronicach ślady autorskiego „ja”. Zamieszczony w tym minicyklu 
Lament barana ofi arnego napisany został w roku 1968. Nie ma w nim odwołań 
do sześciodniowej wojny na Bliskim Wschodzie ani też do antysemickiej kampa-
nii w Polsce. Aluzji takich można doszukać się w wierszu Osobiste, opatrzonym 
datą: Wrzesień 1968. Czytamy: „Faszerowani fałszem jak ryba po żydowsku / 

48 J. Rogoziński, O poezji Józefa Wittlina [w:] J. Wittlin, Poezje, Warszawa 1978, s. 15–16. 
49 Jednolitość tematyczną i etyczną dzieła Józefa Wittlina podkreślał Wojciech Wyskiel w szkicu 

Na górze Moria i gdzie indziej [w:] „Ktokolwiek jesteś bez ojczyzny...”. Topika polskiej współczesnej 
poezji emigracyjnej, studia pod red. W. Ligęzy i W. Wyskiela, Łódź 1995, s. 181–206.
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obcałowują mnie fałszywi przyjaciele”50. Bez zinterpretowania widniejącej pod 
tym wierszem daty, bez przywołania właściwego kontekstu historycznego liryk 
ten będzie ciągle niepokoił swoją semantyczną migotliwością. Konkret faktów 
stanowi tu głęboką strukturę tekstu, sensy są zaszyfrowane, ale przecież dominu-
jącym odczuciem świata jest przejmujący ból: 

Mniej os ukłucia piekły, gdy w Jaremczu 
wiązałem hamak na gałęzi jodły
i gniazdo ich ruszyłem nieostrożną ręką.
Mlekiem i miodem – Ziemi Obiecanej,
nadzieją – dziki ból uśmierzono, 
lecz czym uśmierzyć judaszowej śliny
zatrutą słodycz, co policzki pali?

Widzę tu zapis autentycznego zdarzenia, próbę uśmierzenia bólu ręki poprzez 
okład z mleka i miodu. Ale twierdzę, iż poeta w lirycznym wspomnieniu odsłania 
cierpienie spowodowane międzywojennym antysemityzmem. To cierpienie koiło 
wtedy marzenie o płynącej mlekiem i miodem Ziemi Obiecanej. Wyobraźnia poe-
ty nie może jednak zastygnąć na tym obrazie okaleczonej Arkadii. Nie ma żydow-
skiej pamięci bez Holocaustu, stąd pojawi się obraz człowieka powieszonego:

Czterdzieści lat minęło od tej chwili,
a jeszcze w oczach mam tę czarną gałąź
nad bystrym Prutem i powróz hamaka,
na którym biedny brat mój, Judasz, wisi.

W tym wierszu nie mówi się o samobójczej śmierci. Judasz zostaje zamordo-
wany, tak jak naród żydowski oskarżany o zabójstwo Boga. Poeta, wielokrotnie 
utożsamiający się w swoich lirykach z cierpiącymi, wykluczonymi i poniżanymi, 
zawiera ze zmarłymi przymierze braterstwa.

Otwierający liryk dwuwiersz zdaje się zapisem konkretnych sytuacji składania 
poecie współczucia z powodu nowego wybuchu antysemityzmu. Przyjaciele są 
jednak fałszywi i fałszywe ich deklaracje. Wydaje się bowiem, że amerykańskie 
życie Wittlina, wobec narodowych sentymentów emigracji, toczyło się na uboczu 
polskiej diaspory51. Bólu tym razem nie ukoi opowieść o Ziemi Obiecanej. Cud 
się co prawda wydarzył, ale istnienie Izraela jest przecież ciągle zagrożone. Poza 
tym nie istnieje marzenie, które może się ostać wobec Zagłady sześciu milionów 
żydowskich istnień. 

Następny w Esencjach wiersz poeta zatytułował Ściśle osobiste. To zapis nie-
zgody na swoje starcze ciało. Bunt ducha przeciwko upływowi czasu oraz atrofi i 
tkanek i komórek. Koncept poetycki jest iście barokowy, poeta pyta Stwórcę, 
czy skoro został stworzony na Boże podobieństwo, to godzi się on z takim swym 
wyglądem? Zwrócić chcę uwagę na grę tytułów. Można powiedzieć, iż Osobiste 

50 J. Wittlin, Poezje, Warszawa 1978, s. 138. Wszystkie cytaty z omawianego wiersza przywołuję 
z tego wydania.

51 Zob. W. Ligęza, op.cit., s. 48.
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jest mniej osobiste od Ściśle osobistego, co oznacza, że pierwszy liryk ma mniej 
prywatny charakter. Dodajmy, iż dramatyzm przekazu wiersza Osobiste spotęgo-
wany jest poprzez umieszczenie w wygłosie wiersza formy czasu teraźniejszego 
czasownika „wisieć”, który w tym miejscu stanowi ekwiwalent dramatycznego 
poetyckiego przesłania. Brat Judasz ciągle wisi, bycie Żydem oznacza nieustanne 
zagrożenie. Wiersz jest bardzo kunsztowny. To rodzaj sonetu o wyraźnej dwu-
członowej budowie. Część pierwsza buduje obraz-wspomnienie, który jednocześ-
nie rozwija się w przypowieść, druga wprowadza refl eksyjno-elegijny komentarz. 
Kompozycja wydaje się nawiązywać do słynnego Trenu V Jana Kochanowskiego. 
Uczucie żalu i pretensja zostały wypowiedziane w języku poetyckim odwołują-
cym się do arcywzoru polskiej poezji. 

Próba, jakiej Bóg poddał Abrahama, jest jedną z najbardziej dramatycznych 
historii opowiedzianych w Starym Testamencie. Gotowość sędziwego starca 
złożenia Bogu w ofi erze umiłowanego syna potwierdza wcześniej zawarte przy-
mierze między patriarchą a Najwyższym. Okazanie absolutnego posłuszeństwa 
oznacza całkowite podporządkowanie się wyrokom Boskim, nawet wtedy, kiedy 
są one sprzeczne z poczuciem dobra i sprawiedliwości. Wiara jest absurdalna. Bi-
blijna historia Abrahama po raz pierwszy porusza problem teodycei. Uczy także, 
iż wszystko, co mamy, pochodzi od Boga i może on zażądać od nas wszystkiego. 
Ale czy historia Izaaka mówi nam również, że Stwórca może nie dotrzymać przy-
mierza i zażądać sześciu milionów żydowskich istnień?

Lament barana ofi arnego to najczęściej interpretowany wiersz Józefa Wittli-
na z cyklu Esencje. Biblijną opowieść o Abrahamie uznał Wojciech Wyskiel za 
„modelującą” twórczość poety i przypominał pytanie Kierkegaarda, czy istnieją 
takie sytuacje, w których człowiek ma prawo dokonać „teleologicznego zawie-
szenia etyki”52. Krytyk wskazywał na obsesyjne wręcz powracanie tego konfl iktu 
w twórczości poety. Diagnozę tę potwierdza istnienie przedwojennego wiersza, 
zrodzonego z przerażenia mnogością śmierci, doświadczenia wojny i doznania 
lęku. W liryku Trwoga przed śmiercią – jak z kolei konkluduje Wojciech Ligę-
za – znaczący jest biblijny cytat będący wyrazem „świadomości afi rmującej”, 
który „potwierdza poddanie się woli Boga”. Krytyk ostatecznie jednak uchyla 
jednoznaczność takiej interpretacji, podkreślając rozdarcie monologującego pod-
miotu „między rozpaczą a nadzieją”53. Z proponowaną interpretacją i konkluzją 
nie sposób się nie zgodzić. Zauważmy jednak, iż kończące wiersz słowa: „Otom 
przed Tobą, Abraham”54 wypowiedziane są w odmiennej sytuacji niż w Księdze 
Rodzaju. Pierwotnie są one odpowiedzią na wezwanie Pana. Patriarcha nie wie 
jeszcze, czego Bóg może zażądać. W wierszu Wittlina sytuacja komunikacyjna 
jest odwrotna, przypomina Mickiewiczowską Improwizację, gdyż najpierw Ab-
raham wyłuszcza swój gniew, nie godzi się z powszechnością cierpienia, buntuje 

52 W. Wyskiel, op.cit., s. 187.
53 W. Ligęza, Bezimienny, niewidzialny, milczący. O kilku wizerunkach Boga w polskiej poezji 

współczesnej, „Znak” 2006, nr 12.
54 J. Wittlin, Poezje, s. 30.



123Nieprzekładalne doświadczenia. Poeci o Zagładzie

się przeciwko skończoności ludzkiego bytu55. Wygłosowe słowa „Otom przed 
Tobą Abraham” nie są dokładnym cytatem z Biblii. Abraham zdaje się mówić: 
przedstawiłem Ci Panie moje racje, teraz ruch należy do Ciebie. Abraham jest we-
zwany, by dać świadectwo absolutnego zawierzenia (tak jak w Księdze Rodzaju), 
ale jednocześnie sam wzywa Boga, sprawdza Najwyższego. 

Z problemem Boskiej sprawiedliwości poeta mierzy się także w przypomnia-
nym wcześniej wierszu wojennym Na Sądny Dzień żydowski roku 1942 (5703). 
Liryk ten poeta umieścił w „wierszach przygodnych”. Powstały w roku 1968 
Lament barana ofi arnego także jest odpowiedzią na Holocaust: „Dwunożnych 
kozłów ofi arnych, tych z duszą, / całe narody w krematoriach płoną [...]”56. Nie-
zwykły jest podmiot wiersza. O swoim bólu mówi tu pozbawiony głosu świadek 
i jedyna rzeczywista ofi ara wydarzeń na górze Moria, baran ofi arowany na stos 
zamiast Izaaka. Krzysztof Kłosiński, autor najobszerniejszej dotychczas interpre-
tacji wiersza Wittlina, uchyla dotychczasowe alegoryczne odczytania tekstu57. Ju-
lian Rogoziński pisał, iż w liryku nie mówi baran, lecz rozpaczający Abraham58. 
Wojciech Wyskiel wskazuje na lament zwierzęcia i Izaaka, po czym rozszerza 
podmiot, obejmując nim wszystkie bezbronne ofi ary i wreszcie samego Boga, 
który przecież też był barankiem ofi arnym. Kłosiński oraz Ligęza piszą o po-
zaludzkim punkcie widzenia. W interpretacji pierwszego z tych krytyków poeta 
dzięki oddaniu głosu zwierzęciu desakralizuje biblijną historię, obnaża jej świecki 
wymiar. Za kultem Jahwe stoi mord, fundujący wspólnotę. Z kości niedopalonego 
zwierzęcia zbudowany zostanie „najświętszy przybytek”, z żył „spleciono struny 
na harfę Dawida”, skórą barana „przepasał się prorok Eliasz”.

Bohater wiersza przekracza ramy opowieści biblijnej, odkrywa mechanizm 
kozła ofi arnego i odrzuca historię świętą: „Ach, dmijcie sobie w oba moje rogi, / 
pod Ścianą Płaczu”59. Wojciech Ligęza pisze o efekcie obcości. I dla niego przy-
jęcie pozaludzkiej perspektywy służy sugestywnemu przedstawieniu „grozy nie-
rozumienia”60. Umysł nie ma tu dostępu. Cierpienie jest niepojęte, wymyka się 
jakiejkolwiek racjonalizacji. Wiersz kończy się aluzyjnym przypomnieniem św. 
Franciszka: „I tylko raz jeden w dziejach tej ziemi / braćmi zwierzęta nazwał 
– święty człowiek”61. Komentując te dwa wersy, Kłosiński stwierdza: „desakrali-
zacja biblijnego wątku nie równa się jednak przekreśleniu świętości w ogóle”62. 
Myśl krytyczna zatrzymuje się przed wnioskiem ostatecznym, unieważnieniem 
Sacrum. Spojrzenie z perspektywy barana, odmowa alegorycznego odczytania, 

55 Na bunt patriarchy wskazywali też W. Wyskiel, op.cit., s. 188, oraz K. Nowosielski, Hiobowe 
wołanie Józefa Wittlina, „Znak” 1984, z. 5/6, s. 663.

56 J. Wittlin, Poezje, s. 143.
57 K. Kłosiński, Cztery interpretacje ofi ary Abrahama. Wokół wiersza Józefa Wittlina „Lament 

barana ofi arnego” [w:] Studia o twórczości Józefa Wittlina, pod red. I. Opackiego, Katowice 1990, 
s. 55–72. 

58 J. Rogoziński, O poezji..., s. 17.
59 K. Kłosiński, Cztery interpretacje..., s. 70–71.
60 W. Ligęza, Bezimienny..., s. 35.
61 J. Wittlin, Poezje, s. 144.
62 K. Kłosiński, Cztery interpretacje..., s. 71. 
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nieoczekiwanie prowadzi do banalizacji wiersza, który okazuje się wariacją na 
temat biblijnego wątku. Odrzucająca alegorię interpretacja Ligęzy broni się przed 
taką ilustracyjnością. Krytyk odnajduje nadzieję we współczuciu, empatii skiero-
wanej ku „konkretom cierpienia”, obojętnie „zwierzęcego czy ludzkiego”63. 

Cierpienie zwierząt jest oczywistym skandalem, pozbawione duszy i wolnej 
woli nie mogą grzeszyć. Ich cierpienie nie może być interpretowane w katego-
riach kary. Jest ono złem samym w sobie. Stąd pytanie o Boską sprawiedliwość 
z perspektywy barana jest pytaniem dobrze postawionym, co dokumentują przy-
wołane interpretacje. Widzę jednakże potrzebę trochę innego jeszcze spojrzenia. 
Interesuje mnie usytuowanie głosu poety, miejsce, w którym manifestuje się 
jego ból, opisany w wierszach Na Sądny Dzień żydowski roku 1942 (5703) oraz 
Osobiste z roku 1968. Otóż głos Wittlina stowarzysza się z monologiem bara-
na. Przypomnijmy: „Dwunożnych kozłów ofi arnych, tych z duszą / całe narody 
w krematoriach płoną”. Metafi zyczny horror, zaświadczony już w międzywojen-
nej Trwodze przed śmiercią, spotęgowany zostaje poprzez Holocaust. Wstrząsa 
on fundamentami wiary religijnej. Bóg nie dotrzymał słowa danego Abrahamowi: 
„I błogosławione będą w nasieniu twojem wszystkie narody ziemi, dlatego żeś 
usłuchał głosu mego”64. Auschwitz zaprzecza Bogu, rozmiary zbrodni zmuszają 
religijną duszę do pytania, czy Bóg istnieje? Jest to najbardziej zasadnicze z py-
tań, dotyczy ono tożsamości człowieka. Zostało postawione dzięki przyjęciu per-
spektywy zwierzęcia. Ale nie można nie słyszeć głosu poety, zwłaszcza że odpo-
wiedź jest dramatyczna. Przypomnijmy: 

Ach, dmijcie sobie w oba moje rogi, 
pod Ścianą Płaczu
mój ból się nie liczy, 
mój strach nieważny, bo ja nie mam duszy.

I tylko jeden raz w dziejach tej ziemi
Braćmi zwierzęta nazwał – święty człowiek.

To ten sam głos, który usłyszeliśmy w Pieśniach pompejańskich Pankowskie-
go, kiedy poeta wykrzykuje do Boga: „Odejdź!”.

Ma rację Krzysztof Kłosiński, pisząc, iż perspektywa zwierzęcia ujawnia, że 
historia święta „jest w istocie maską, uroczystym kostiumem historii świeckiej”65. 
Chcę powiedzieć, iż poeta w Lamencie barana ofi arnego jest konsekwentny aż 
do ostatniego słowa. W cytowanych wcześniej dwóch ostatnich wersach nie zo-

63 W. Ligęza, Bezimienny..., s. 40.
64 Genesis, rozdz. XX, werset 18. Cytowane tłumaczenie oparte jest na łacińskim tekście Vul-

gaty. Biblia Tysiąclecia proponuje inny przekład słów Jehowy: „Wszystkie ludy ziemi będą sobie 
życzyć szczęścia na wzór twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu”. Różnica sensu 
jest widoczna. W pierwszym przypadku można mówić o „wprowadzeniu do Bożych obietnic nuty 
uniwersalizmu” (P. Johnson, Historia Żydów, Kraków 1993), w drugim: o szczególnym wyróżnieniu 
potomków Abrahama. 

65 K. Kłosiński, Cztery interpretacje..., s. 71.
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staje wymienione imię świętego z Asyżu. Słowa nadziei związane są ze „świętym 
człowiekiem”. To dlatego właśnie, że wydarzył się Auschwitz, człowieka należy 
uczynić fundamentem nowej teologii. 

W pisanej w roku 1962 przedmowie do Orfeusza w piekle XX wieku Józef 
Wittlin tak wypowiada się o obecności autora w dziele literackim:

Nigdy nie pisałem pamiętników, nie prowadziłem dzienników i nie zamierzałem 
pisać autobiografi i. Wydaje mi się, że każdy uczciwy utwór literacki zawiera pierwiastki 
autobiografi czne, nawet gdy jest opowieścią o zwierzętach, w niczym do autora niepo-
dobnych66.

Wiersze Osobiste i Lament barana ofi arnego zrodziły się jako literackie od-
powiedzi na ból poety, jaki przyniosły mu wydarzenia lat 1967 i 1968. Można by 
powiedzieć, iż są tyleż „esencjami”, ileż „wierszami przygodnymi”. W pierw-
szym przypadku czas zapisu skonfrontowany jest także z pamięcią przedwojennej 
Polski, w obu z nieusuwalną pamięcią Holocaustu. Nie mogę nie napisać, że oba 
są arcydziełami liryki polskiej. Lament barana ofi arnego to teodycea daremna, 
w której poeta rozważa paradoksy wiary. Wiersz Wittlina jest także lirykiem oso-
bistym, dramatyczną odpowiedzią poety na los milionów, na metafi zyczną traumę 
Holocaustu67. 

W październiku 1943 roku poeta opublikował List do Kongresu Pisarzy w Ka-
lifornji. Zwraca uwagę na odwrócenie się literatury od wyobraźni. Przyczynę 
upatruje w porażeniu okrucieństwem. W epoce „zorganizowanego obłędu” dawne 
przedstawienia okropności wojen i torturowanych ciał wydają się „idyllicznymi 
obrazkami”. Wobec wieści o Zagładzie sztuka okazuje się bezradna. Ale w tym 
strasznym czasie Wittlin odnajduje świętego człowieka:

Tam zginęli i giną pisarze polscy, którzy byliby ozdobą tego kongresu. Tam zamę-
czony został na śmierć Tadeusz Boy-Żeleński, pisarz znakomity [...] Tam zginął jeden 
z najwybitniejszych historyków literatury polskiej, Juliusz Kleiner, profesor i mój przy-
jaciel. Proszę Was pisarze o zapamiętanie nazwisk tych męczenników. I o zapamiętanie 
nazwiska Janusza Korczaka. Jeżeli w dzisiejszych czasach istnieją święci – to niewątpli-
wie należy do nich Janusz Korczak68.

66 J. Wittlin, Orfeusz w piekle XX wieku, Kraków 2000, s. 6.
67 We wstępie do pierwszego wydania książki R.L. Rubensteina After Auschwitz. Radical Theo-

logy and Contemporary Judaism autor pisze: „Contemporary theology reveals less about God than 
it does about the kind of men we are. It is largery an antropological discipline. Today’s theologian, 
be he Jewish or Christian, has more in common with the poet and the creative artist than with the 
metaphysician and physical scientist. He communicates a very private subjectivity” (na podstawie 
R.L. Rubenstein, After Auschwitz. History, Theology, and ..., s. XX). W wypadku rozważanego wier-
sza można powiedzieć, iż mamy tu przypadek poety, który zajmuje się teologią wyrastającą z nie-
ograniczonej empatii.

68 J. Wittlin, List do Kongresu Pisarzy w Kalifornji, „Tygodnik Polski” 1943, nr 40. 
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W sercu piekła (In hare fun gihenomon) to tytuł pamiętnika Załmena Gradow-
skiego. Autor zginął w Auschwitz-Birkenau, był więźniem Sonderkommanda. Na 
rozległym obozowym cmentarzysku jego zapiski odnaleźli poszukiwacze zagrze-
banych pożydowskich skarbów. Notatki wywiózł do Izraela Chaim Volnerman, 
były mieszkaniec Oświęcimia, po czym opublikował je w roku 1977. Stanisław 
Wygodzki, recenzent zapisków Gradowskiego, pisze:

Przez cały rok obserwowałem teren krematoriów I i II, mianowicie z Krankenbau. 
Otóż z tego obozu, poprzez druty, z odległości niewielu metrów, można było widzieć ludzi 
pędzonych ku terenowi krematorium; poprzez żywopłot mogłem widzieć grupy idących, 
mogłem zaobserwować ss-manów zaglądających do komór po wrzuceniu trucizny, lecz 
tego, co się działo na podwórzu, przed wejściem do bunkra, w przejściu z bunkrów do 
komór, w pobliżu pieców, tego nikt nie mógł widzieć. To wszystko widział Gradowski1.

Wygodzki zauważa, iż zapisując kartki w tym szczególnym miejscu, kronikarz 
wystawiał nazistom niechciany przez nich pomnik. Świat miał się o tej zbrodni 
przecież nigdy nie dowiedzieć. Szymon Laks, inny więzień Auschwitz, odnoto-
wał w swoich wspomnieniach słowa SS-Unterscharführera Joachima Wolfa: 

Inaczej mówiąc, nie będzie nikogo, kto by mógł opowiedzieć światu to, co się tu 
działo w ciągu tych kilku lat. Ale nawet, gdyby tacy świadkowie się znaleźli – i właśnie 
na tym polega genialny plan naszego Fuhrera – NIKT IM NIE UWIERZY2. 

Literatura Zagłady, taka jak notatki Gradowskiego, wspomnienia Laksa i sło-
wa recenzji Wygodzkiego – wyrasta z biblijnego nakazu świadczenia o zbrodni. 
Być świadkiem, to według ksiąg Starego Testamentu nie tylko zeznawać o tym, 
co się widziało samemu, ale również powiadamiać o zbrodni, o której uzyskało 
się wiadomości. Na takie rozumienie roli świadka zwraca uwagę James E. Young 
w książce Writing and Rewriting the Holocaust3. 

1 S. Wygodzki, W sercu piekła, „Nowiny Kurier” 1977, nr 157. 
2 S. Laks, Gry oświęcimskie, Oświęcim 1998, s. 81 (Pierwodruk, Londyn 1979).
3 J.E. Young, Writing and Rewriting the Holocaust, Indiana University Press 1988, s. 18.
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Ujęcie to rozszerza potoczne rozumienie świadectwa. Autor nie musi być na-
ocznym świadkiem zdarzeń. Wystarcza, iż posiadł wiedzę o zbrodni, by obowią-
zywał go nakaz powiadomienia. W takiej właśnie sytuacji znaleźli się w czasie 
wojny polscy emigranci. Informacje o trudnej do wyobrażenia skali eksterminacji 
narodu żydowskiego docierały do nich za pośrednictwem Polskiego Rządu, który 
otrzymywał je od podziemia w kraju oraz depesz agencyjnych. 

Po wojnie przybywali na Zachód bezpośredni świadkowie zdarzeń oraz nie-
doszłe ofi ary Holocaustu – Żydzi z wyzwolonych przez alianckie armie obozów 
koncentracyjnych, a także nieliczni, którzy przetrwali na aryjskich papierach. Spi-
sywali swoje świadectwa, by świat usłyszał o zbrodni. Relacje ocalałych z Holo-
caustu Primo Levi nazwał opowieściami nowej „biblii”. Załmenowi Gradowskie-
mu przypada w niej opis doliny Hinom wieku wysoko rozwiniętej przemysłowej 
technologii mordu. 

Bycie Żydem pod rządami nazistów, a Żydem w wolnym świecie, Polakiem 
obserwatorem eksterminacji narodu żydowskiego, a Polakiem poza obszarem 
zbrodni – to fundamentalnie odmienne doświadczenia. Status autora różnicuje 
tu rodzaj świadectwa. Odmienności jest więcej: przynależność piszących do róż-
nych generacji, ich powojenne doświadczenia, data opuszczenia Polski, miejsce 
osiedlenia – a także czas i miejsce publikacji tekstów. Różnicuje te relacje język, 
w jakim zostały spisane, a także, w jakim zostały opublikowane po raz pierwszy. 

Literatura Holocaustu powstała w obu językach żydowskich i w większości 
języków europejskich. Obok tej wielojęzyczności – jako jej cechę wyróżniającą 
– wskazuje się częste przekraczanie granic rodzajowych i gatunkowych w po-
szczególnych utworach4. Zdarza się też, iż jedno zdanie o charakterze poetyckim 
poraża swoją szczególną wymową. Przykładowo, w powieściowej narracji Miny 
Tomkiewicz wskazałbym tu metaforę opisującą sytuację Żydów w warszawskim 
getcie po jego wielkiej likwidacji latem 1942 roku. Autorka zauważa: „Pozostałe 
z czterystutysięcznej masy resztki wiją się jak węgorze w misie”5. 

Pisanej w jidysz relacji Gradowskiego nie można oczywiście zaliczyć do pol-
skiej prozy emigracyjnej. Nie zawahamy się jednak włączyć w jej obręb recenzji 
Stanisława Wygodzkiego, mimo iż przynależy ona do dziedziny literackiej kryty-
ki i opublikowana została w wychodzących w Tel Awiwie „Nowinach Kurierze” 
trzydzieści dwa lata po Zagładzie i dziewięć lat po antysemickiej kampanii w Pol-
sce. Dramatyczny los Wygodzkiego każe nam uznać za świadectwo nie tylko li-
ryki Pamiętnika miłości czy jego krótkie formy prozatorskie, lecz także cytowane 
tu słowa, zapis czytelniczej konfrontacji z innym świadectwem. To przykład, jak 
szeroko można zdefi niować emigracyjną prozę i obecność w niej problemu Za-
głady. Wobec rozmiarów katastrofy, jaka rozegrała się wewnątrz cywilizacji eu-
ropejskiej, każda relacja, każde świadectwo i każde zdanie komentarza powinno 
być zauważone. Wypełnienie takiej powinności przerasta – co oczywiste – możli-

4 Zob. A.H. Rosenfeld, Podwójna śmierć. Rozważania o literaturze Holocaustu, tłum. B. Kraw-
cowicz, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2003, s. 20.

5 M. Tomkiewicz, Bomby i myszy. Powieść mieszczańska, Londyn 1966, s. 261.
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wości czytelnika czy badacza literatury Zagłady. Nakłada ona jednak obowiązek 
szczególnego pochylenia się nad każdą znaną mu wypowiedzią. Stąd też za sto-
sowne uważam przywołanie w tym artykule dramatycznej relacji Gradowskiego 
i słów komentarza Stanisława Wygodzkiego. 

Wyróżniając z wielojęzycznej i wielorodzajowej literatury dzieła polskiej pro-
zy emigracyjnej, czynię to z dwóch powodów. Holocaust – z przyczyn historycz-
nych – nie mógł być jej centralnym problemem. Jest oczywiste, iż były nimi: 
walka zbrojna, doświadczenie łagrów, antykomunizm i doświadczenie bycia emi-
grantem. Stąd też mniejsze – wśród badaczy prozy emigracyjnej – zaintereso-
wanie tekstami poświęconymi problematyce eksterminacji Żydów europejskich. 
Warto zatem wiele dzieł literackich po prostu przypomnieć6. Po drugie, w po-
wstałej poza krajem polskiej literaturze Zagłady wyróżnić można zapisy zawiłego 
splotu polsko-żydowskiej historii. O czasach dawnych i tych najtragiczniejszych 
mówią tu – lub milczą – Polacy i Żydzi. Autorzy opowiadający o czasach przed-
wojennych nie mogą już opuścić cienia rzucanego przez Auschwitz, chociaż wy-
dawać by się mogło, iż takie było na przykład pragnienie Stanisława Vincenza 
czy Andrzeja Chciuka.

Dodajmy, że również exodus Żydów polskich pod koniec lat sześćdziesiątych 
nie może być interpretowany bez pamięci o Zagładzie i antysemityzmie w przed-
wojennej Polsce. Tak przynajmniej patrzą na swoje wygnanie polscy Żydzi czy, 
według nazewnictwa obowiązującego w Izraelu, Żydzi z Polski. Ich punkt wi-
dzenia odmienny będzie od spojrzenia tych polskich emigrantów, którzy antyse-
mityzm kampanii 1968 roku chętnie widzieliby jako wyeksportowany do Polski 
produkt sowiecki. Tej interpretacji przeciwstawiają polski antysemityzm lat mię-
dzywojennych, a także pamięć o dawniejszych prześladowaniach7. Temat Zagła-
dy w literaturze emigracyjnej pisarze łączą z dziedzictwem rodzimego antysemi-
tyzmu. To istotna kwestia dialogu polsko-żydowskiego, tak swoją konferencję 
nazwał w roku 1958 Polski Instytut Naukowy w Ameryce, lub monologu pol-
sko-żydowskiego, według celnego, powtórzonego za Aleksandrem Klugmanem, 
tytułu eseistycznego zbioru Henryka Grynberga8.

Zwłaszcza po roku 1968 polscy Żydzi domagają się od Polaków rachunku 
sumienia, skorygowania rozpowszechnianych narracji o przedwojennej Polsce 
i oceny skali antysemickich postaw polskiego społeczeństwa w okresie Zagła-

6 Wiele omawianych tu pozycji przywołał kilkanaście już lat temu Józef Wróbel w książce Tema-
ty żydowskie w prozie polskiej, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 
Kraków 1991. W moim artykule zwracam uwagę na ich emigracyjny kontekst i miejsce, jakie zajmo-
wały w toczącej się na emigracji dyskusji o stosunkach polsko-żydowskich.

7 Ich katalog odnajdziemy w publikowanej w języku polskim opowieści S.L. Shneidermana, 
Kiedy Wisła mówiła po żydowsku, „Nowiny Kurier” 1970 (pierwszy odcinek w numerze z 28 sierp-
nia, ostatni z 30 października).

8 Zob. A. Klugman, Żydzi się zawsze pchają..., „Nowiny Kurier” z 5 września 1970. W Post 
Scriptum swego tekstu pisze: „Byłbym bardzo rad, gdyby polskie pisma emigracyjne zechciały za-
poznać czytelników z tym stanowiskiem. Dyskusja musi być bowiem dialogiem, a nie monologiem”. 
H. Grynberg, Monolog polsko-żydowski, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2003.
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dy. Cytuję słowa profesora Jehudy Bauera z roku 1977, opublikowane w Izraelu, 
podczas Dnia Upamiętnienia Zagłady i Bohaterstwa:

Dyskusja, jaką toczymy z gigantycznym historiografi cznym fałszerstwem dokony-
wanym dzisiaj przez antysemityzm polski, polega na tym, że historiografi a polska nie 
tylko zataja polski antysemityzm w okresie Zagłady, lecz w ten sposób automatycznie 
zataja też prawdziwą wartość bohaterstwa tych Polaków, którzy w atmosferze aplauzu 
dla morderców i radości z męki mordowanych narażali swoje życie dla ratowania ży-
dowskich sąsiadów9. 

Otóż literackie świadectwa szerzenia się postaw antysemickich w czasie woj-
ny odnajdziemy na kartach relacji wielu ocalonych Żydów, pisanych czy to w ji-
dysz, czy po polsku. To jest cecha wyróżniająca zeznania Żydów-Polaków. Przy 
czym dodajmy od razu, iż w ich wspomnieniach odnotowane są też nazwiska 
ratujących im życie. Bez tych Polaków by nie przetrwali. Jest jednak faktem, iż 
żyjący na aryjskich papierach, opisują jak raz po raz stają się obiektem szanta-
żu. Wymieńmy tu choćby spisaną w jidysz w roku 1948 relację Vladki (Władki) 
Meed, przetłumaczoną na język angielski w 1972 pod tytułem On the Both Side of 
the Wall. W języku polskim książka ta ukazała się dopiero w 2003 roku10. 

Większość opublikowanych w czasie wojny tekstów o eksterminacji Żydów 
ma charakter artykułów prasowych. Powstawały one poprzez przetworzenie infor-
macji i raportów docierających z okupowanego kraju za pośrednictwem polskie-
go podziemia lub depesz agencji prasowych. Artykuły takie ukazywały się naj-
pierw w „Dzienniku Polskim” – ofi cjalnym organie prasowym Rządu Polskiego, 
a potem przedrukowywane były lub omawiane w innych pismach wychodźstwa 
wojennego i polonijnego. Z kolei krótkie depesze agencji prasowych mówiące 
o eksterminacji Żydów zamieszczały praktycznie wszystkie periodyki.

Przykładowo, w ukazujących na Bliskim Wschodzie polskich gazetach druko-
wano informacje pochodzące ze szwedzkiej agencji prasowej. Ciąg kilkuzdanio-
wych depesz tworzy bardzo lakoniczny, ale przerażający poprzez nieustanne po-
wtarzanie, zapis likwidacji kolejnych społeczności żydowskich w miasteczkach 
Środkowo-Wschodniej Europy. Dłuższe relacje ukazywały się rzadziej. Przede 
wszystkim brakowało świadków, wydostanie się z kręgu Zagłady graniczyło z cu-
dem. Ewenementem był wywiad, jaki przeprowadził Melchior Wańkowicz z ca-
dykiem Rokahem z Bełżca, który powiadamiał o spaleniu żywcem czterdziestu 
Żydów w Przemyślanach przez „dywersantów działających pod patronatem nie-
mieckim” oraz o spaleniu dwustu w synagodze w Brzeżanach „przy wkroczeniu 
Niemców”11. 

Wyjątkowe miejsce pośród wszystkich tego rodzaju publikacji zajmuje esej 
Tymona Terleckiego „Alle Juden raus”..., który ukazał się w roku 1943 w 45 
numerze „Wiadomości Polskich” Mieczysława Grydzewskiego. Powstał on na 

9 J. Bauer, Więcej pytań niż odpowiedzi, „Nowiny Kurier” 1977, nr 71. 
10 W. Meed, Po obu stronach muru, przedm. E. Wiesel, tłum. z j. ang. K. Krenz, Warszawa 2003. 
11 M. Wańkowicz, U cadyka z Bełżca, „Orzeł Biały” 1944, nr 9.
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podstawie dokumentów dostarczonych do Londynu przez kurierów polskiego 
podziemia. Autor daje wyraz swojemu przerażeniu i niewątpliwie chce także o do-
konującej się zbrodni poinformować szerokie grono czytelników polskojęzycz-
nej prasy emigracyjnej. Jego esej sięga po rozmaite odmiany literackiego słowa. 
W zetknięciu z tematem uwidoczniona zostaje tu nieprzydatność biblijnych i kul-
turowych odwołań. Holocaustu nie ma do czego przyrównać. Autorowi pozosta-
je odwołać się do zapisu faktografi cznego, obszernego przytoczenia dokumentu 
przysłanego z Polski oraz lirycznego wzruszenia, słów prywatnej modlitwy12.

Warto też zwrócić uwagę na dwa dłuższe teksty, zredagowane w Polsce, któ-
re opublikowane zostały na łamach polskich pism emigracyjnych. Były to bo-
wiem najobszerniejsze materiały. Konspiracyjna broszura autorstwa Zofi i Kossak 
W piekle obozów koncentracyjnych przedrukowana została w „Polsce Walczącej” 
w roku 194313. Autorka pisała ją w formie raportu o niemieckich obozach kon-
centracyjnych, informowała o sadyzmie oprawców, solidarności więźniów i pota-
jemnie odprawianych nabożeństwach, o sile wytrwania, jaką dawała religia; od-
notowała też w jednym zdaniu fakt wymordowania Żydów w obozie w Dachau. 
W listopadzie 1944 roku miesięcznik „Nowa Polska” opublikował wstrząsające 
wspomnienia Jankiela Wiernika Rok w Tremblince (sic!). One także napisane 
były w okupowanym kraju i opracowane zostały przez „Komisję Koordynacyjną 
w Warszawie”. Drukując najistotniejsze fragmenty relacji żydowskiego stolarza, 
redakcja zaznacza: 

Trudno jest czytać te opisy mąk ludzkich, bo naturalny instynkt broni się przed zbyt 
już potwornym obrazem okrucieństw, ale nie ma ucieczki od prawdy straszliwej zawar-
tej w tych stronach, spisanych ręką człowieka do granic ostatecznych umęczonego.

I dalej: 

Zanim tekst pełny, obejmujący kilkadziesiąt stron druku, ukaże się w wydaniach osob-
nych, podajemy poniżej najistotniejsze fragmenty tej przeraźliwej relacji, utrwalenie jej 
na łamach „Nowej Polski” za swój obowiązek poczytując i wolę autora wypełniając14.

Oba przemycone z Polski teksty przygotowane zostały przez polskie podzie-
mie. Odegrały olbrzymią rolę informacyjną nie tylko wśród polskich uchodźców. 
Raport Wiernika wymieniany jest w wielu książkach poświęconych problema-
tyce braku reakcji świata zachodniego na dokonującą się zbrodnię eksterminacji 
Żydów europejskich. W publikacji „Nowej Polski” zwraca uwagę błąd w nazwie 
miejscowości. Treblinka została przemianowana na dobrze brzmiącą w kontek-
ście Zagłady „zangielszczoną” Tremblinkę. Sama możliwość popełnienia takiego 
błędu jest również świadectwem, śladem nieuwagi bądź niewiedzy15. Z kolei Pie-

12 Esejowi Terleckiego poświęciłem rozdział trzeci niniejszego opracowania. 
13 Zob. „Polska Walcząca” 1943, nr 30–34. 
14 „Nowa Polska” 1944, nr 11, s. 788.
15 Redakcja „Nowej Polski” prawdopodobnie powiela błąd, który znalazł się w dokumentach 

udostępnionych przez Ministerstwo Dokumentacji i Informacji Rządu Polskiego. Na wskazaną tu 
pisownię Treblinki zwrócił już uwagę D. Engel w książce Facing a Holocaust. The Polish Govern-
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kło obozów koncentracyjnych Zofi i Kossak jest tekstem ważnym, lecz niezauwa-
żonym przez krytyków piszących o oświęcimskiej prozie Tadeusza Borowskiego. 
Otóż okazuje się, iż Borowski nie pisał swoich opowiadań przeciw hipotetycznie 
wyobrażonemu wzorcowi literatury martyrologicznej. Ten wzorzec już istniał. 
O Borowskim będzie jeszcze mowa, wszak zbiór Byliśmy w Oświęcimiu został 
opublikowany w Monachium.

Pierwszą ważną powojenną publikacją o Zagładzie, która ukazała się w in-
stytucjach wydawniczych polskiej emigracji, był reportaż Józefa Mackiewicza 
Ponary – „Baza”. Ukazał się on we wrześniu 1945 roku. To relacja świadka 
obserwującego epizod z eksterminacji Żydów wileńskich. Do tekstu, który uka-
zał się na łamach „Orła Białego”, dołączony jest szkic sporządzony ręką autora. 
Sytuuje on opowieść w realiach topografi cznych, co jest dodatkowym sygnałem 
prawdziwości prezentowanej relacji. Nagromadzenie okrucieństwa, umiejętność 
koncentracji na szczególe i po prostu horror opisywanych wydarzeń oraz wpisa-
na w literacki projekt szczerość świadka zbrodni – wszystko to decyduje o sile 
powiadomienia, bo powiadomienie świata jest tu celem. W pierwszych zdaniach 
opowiadania Mackiewicz pisze: 

Ponary stały się w tej wojnie uosobieniem niesłychanej dotychczas grozy. Na dźwięk 
tych sześciu liter zakończonych „ypsylonem” truchlał niejeden człowiek. Ich ponura, 
odrażająca sława przesączała się z wolna od roku 1941, jak lepko cieknąca krew ludzka. 
Coraz szerzej, szerzej po kraju i z kraju do kraju, ale nie objęła jeszcze świata całego, 
do dziś dnia16. 

Świadectwem niepokoju polskiego sumienia redakcji jest przypis, wyjaśnie-
nie dodane do tekstu. Otóż użyte przez postać epizodyczną określenie „żydek”, 
dotyczące mordowanych w Ponarach, opatrzone jest w przypisie następującym 
komentarzem: „Słowo Żydek w gwarze wileńskiej nie ma znaczenia obraźliwego 
czy szczującego, wręcz przeciwnie. W Wilnie właśnie <Żyd> ma dźwięk urągają-
cy. Stwierdzamy to dziś dla uniknięcia nieporozumień – red. O.B.”17. 

Nieporozumieniem natomiast (lub świadectwem niemożności zrozumienia 
skali mordu) można by nazwać brak komentarza redakcji do publikowanego kilka 
tygodni później, anonimowego wspomnienia więźnia Auschwitz, który twierdził, 
iż w obozie zginęło 40 tysięcy Żydów18. Dla omawianej problematyki istotne jest 
również drugie opowiadanie-reportaż Józefa Mackiewicza, także przedstawione 
z perspektywy autobiografi cznej: Getto wileńskie. Zwraca tu uwagę autokorek-
ta antysemickich przekonań podmiotu opowieści, jego wcześniejszej akceptacji 
ideologii czyniącej przed wojną z Żydów zarówno bogaczy, jak i komunistów, na-
rodu nienawidzącego chrześcijan oraz Polaków; chytrych, przebiegłych egoistów 

ment-in-Exile and the Jews, 1943-1945, The University of North Carolina Press, Chapel–London, 
1993, s. 73.

16 J. Mackiewicz, Ponary – Baza, „Orzeł Biały” 1945, nr 35. Relacja ta została potem wykorzy-
stana przez pisarza w powieści Nie trzeba głośno mówić. 

17 Ibidem.
18 Oświęcim, „Orzeł Biały” 1945, nr 40.
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i jednocześnie ludzi najlepiej poinformowanych o świecie, wszak to oni mieli po-
ciągać nitkami wszystkich spisków. Wydarzenia obu okupacji – zdaniem autora 
– w żaden sposób nie potwierdzały tego wizerunku. Stąd podjęte jeszcze w czasie 
wojny zobowiązanie: „...jeżeli kiedyś będę znów pisał, i pisał o Żydach, to tylko 
prawdę bez względu na miejsce i moje sympatie czy antypatie do poszczególnych 
obozów”19. To zarówno wyznanie win, jak i deklaracja poprawy. Sytuujący się na 
zewnątrz żydowskiego świata narrator – „Ja nie jestem Żydem, więc nic mi do 
tego”20 – wskazuje na psychologiczny mechanizm nieprzyjmowania do wiado-
mości możliwych najgorszych scenariuszy. Wileńscy Żydzi – tak jakby nigdy nie 
czytali gazet – nie dostrzegali, jakie były prawdziwe zamiary Niemców: „Podczas 
tej wojny nie spotkałem ludzi bardziej naiwnych. A przecież getto to jeszcze nie 
były Ponary... Getto było po prostu piekłem na ziemi. Ponary była rzeź”21. Ciosy 
na wileńskich Żydów spadały kolejno, z każdym ostatnim mieli nadzieję, że to 
już koniec represji. Ten mechanizm ułudy wielokrotnie opisywany jest w historii 
Zagłady. Tym razem nabyta przez wieki prześladowań mądrość przetrwania obra-
cała się przeciwko Żydom. Zwraca uwagę opis opuszczonej żydowskiej dzielni-
cy. Puste rozszabrowane miasto, niezamieszkane – tak różne od powszechnego 
obrazu wojennych ruin. Zatem odmienna niż aryjska architektura katastrofy. Tak-
że i w tym tekście zwraca uwagę, wszechobecny w literaturze Zagłady, motyw 
ukrytego żydowskiego złota. 

Przywołajmy tu rzadko cytowany fragment, pochodzący z relacji innego 
autora: 

Organizatorów była wielka różnorodność. Od cygana, który sporządził miotłę i przy-
niósł ją z pola do obozu, aby sprzedać za miskę zupy, od żydówki sprzedającej się za 
porcję chleba albo fi ldekosowe pończochy, przez handlarzy spirytusem, niosących w no-
gawkach spodni ukrytą fl aszkę, aż po kaprawych żydków, w których kieszeni leżały 
garście parokaratowych brylantów22. 

To słowa z przedmowy do Byliśmy w Oświęcimiu, najważniejszego utworu 
literackiego o obozach i Zagładzie wydanego w języku polskim. Książka autor-
stwa Tadeusza Borowskiego, Janusza Nela Siedleckiego i Krystyna Olszewskie-
go, opublikowana w Monachium w czerwcu 1946, powstała również z impulsu 
powiadomienia o zbrodni, opowiedzenia o Auschwitz. Prawdziwość relacji nie 
tylko poświadczały umieszczone na okładce numery obozowe jej autorów, ale 
i kształt grafi czny książki, z partią egzemplarzy oprawionych w płótno więzien-
nych pasiaków. Prawda przekazywana o Auschwitz ma wymiar encyklopedycz-

19 J. Mackiewicz, Getto wileńskie, „Lwów i Wilno” 1947, nr 17. Cytuję za: J. Mackiewicz, Fakty, 
przyroda, ludzie [w:] Dzieła, t. 12, Kontra, Londyn 1984, s. 72.

20 Ibidem, s. 72.
21 Ibidem, s. 75.
22 J. Nel Siedlecki, K. Olszewski, T. Borowski, Byliśmy w Oświęcimiu, Monachium 1946, s. 19. 

Cytat pochodzi z rozdziału pióra Nela Siedleckiego, W widłach Soły i Wisły. Jaki był tu redakcyjny 
udział Tadeusza Borowskiego, nie można ustalić. 
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ny, autobiografi czny i literacki jednocześnie23. Dokumentalny charakter widoczny 
jest w słowie wstępnym omawiającym historię obozu, w przedmowach do każde-
go opowiadania oraz w słowniczku 64 terminów języka obozowego – autorstwa 
Tadeusza Borowskiego. Obóz i Zagłada powołują do istnienia swój język, bez 
jego znajomości zrozumienie opowiadań będzie zawsze niepełne. Samo zestawie-
nie 64 terminów staje się socjolingwistycznym studium Auschwitz. 

Cień kasztanów jest zielony i miękki. Kołysze się lekko po ziemi jeszcze wilgotnej, 
bo świeżo skopanej, i wznosi się nad głową seledynowymi kopułami pachnącymi po-
ranną rosą24.

Nie ma chyba wykształconego Polaka i miejmy nadzieję, iż długo nie będzie, 
który nie znałby tych dwóch zdań rozpoczynających opowiadanie Tadeusza Bo-
rowskiego. W monachijskim pierwodruku poprzedza je odautorski komentarz: 

Dzień na Harmenzach jest opowiadaniem o komandzie zewnętrznym, pracującym 
poza wielką postenkettą. Było wiele komand zewnętrznych i miały one rozmaite imiona, 
ale dni ich były podobne do dnia komanda Grabenbau z Harmenz. I choć wychodzili-
śmy poza wielką postenkettę na „prawdziwy” świat – to jednak ciągnął się za nami nasz 
prawdziwy „świat”. Wydarzenia zebrano w opowiadaniu w jeden dzień. Ludzie nie mają 
nazwisk, ale imiona, prócz imienia kobiety, pozostały niezmienione. Tylko Beker nazy-
wał się inaczej. Prawdziwy Beker pracował na komandzie, ale nie pochodził z Poznania, 
lecz był francuskim żydem i jadł z głodu surowe żaby25.

W późniejszych wydaniach opowiadań Borowskiego próżno szukać takich od-
autorskich informacji. Ich literackość staje się zatem jeszcze bardziej wyrazista26. 
Podkreślmy jednakże, iż u źródła sztuki pisarskiej Borowskiego odnajdziemy ten 
sam nakaz dawania świadectwa, co w wielu prostych relacjach pamiętnikarskich. 
To jedenaste przykazanie dla chrześcijan lub 614 reguła, dodana do tradycyjnych 
zasad wiary i obyczaju w ortodoksyjnym kanonie żydowskim. Wymieniam tu 
Borowskiego, gdyż jego diagnoza Auschwitz pojawia się w wielu późniejszych 
tekstach napisanych przez emigrantów. Fragmenty Gwiazdy Dawida Marii Czap-
skiej czy Muzyki w obozie Szymona Laksa wydają się rozwinięciem objaśnień do 
Byliśmy w Oświęcimiu. Borowski dlatego jest jednym z najważniejszych w lite-
raturze światowej pisarzy Zagłady, gdyż jego dzieło przekracza wymiar autobio-

23 „Takiej książki zdaje się jeszcze nie było [...] Tak powstała książka <Byliśmy w Oświęcimiu>, 
która wbrew twierdzeniom autorów nie jest jednakże pozbawiona wartości artystycznych”. To frag-
ment recenzji Ludność z numerami na rękach, sygnowanej literami APK, która ukazała się w 3 
numerze z 1946 roku pisma „Lwów i Wilno”. Cytuję ją, gdyż pokazuje ona, iż autorzy Byliśmy 
w Oświęcimiu zaprojektowali swoją książkę jako dokument. Oto recenzent, na przekór autorskim 
sygnałom zawartym w książce, broni jej literackości.

24 T. Borowski, Dzień na Harmenzach, cytat za: Byliśmy w Oświęcimiu, s. 68.
25 Ibidem.
26 To pierwotne osadzenie opowiadań Borowskiego w faktografi cznej ramie nie zachowało się 

w anglojęzycznym wyborze The Way for the Gas, Ladies and Gentelmen (New York 1977). Stąd 
B. Lang, pisząc o prozie Borowskiego, wskazywał na „niewypowiedziane chociaż <niewątpliwe> 
odwołanie się autora do prawdy historycznej”. Zob. B. Lang, Przedstawianie zła: etyczna treść a li-
teracka forma, tłum. A. Ziębińska-Witek, „Literatura na Świecie” 2004, nr 1–2. 
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grafi i. Pamiętajmy, iż cztery z opowiadań decydujących o pozycji jego twórczości 
zostały napisane i opublikowane w Monachium. Nie miejsce tu na przywoływa-
nie, klasycznych już dzisiaj, krytycznych opracowań jego twórczości. Podkreślę 
jedynie, iż wątpliwości Henryka Grynberga, czy Borowski jest rzeczywiście pisa-
rzem Holocaustu, a nie obozu koncentracyjnego, przekonująco rozwiał Zygmunt 
Ziątek27. Dodam jeszcze, że Borowski – na co chyba nie zwracano wystarczającej 
uwagi – odnotował antysemityzm pośród więźniów Auschwitz. 

Temat Zagłady zdominowany został poprzez literaturę świadectwa, najczęś-
ciej pojawiającą się w krótkich formach prozatorskich. Na fakt ten zwracał już 
uwagę Tadeusz Borowski, sam zresztą kreując w Kamiennym świecie ograniczo-
ne do jednego motywu opowiadania-scenki. Ten stan rzeczy wyjaśniał wówczas 
krótkim dystansem czasowym28. W dzisiejszym rozpoznaniu krytycznym frag-
mentaryczność tej literatury wiąże się z istotą Shoa. Dłuższa forma powieściowa 
wymaga postaci będącej podmiotem akcji, bohatera dążącego do określonego 
celu. Tymczasem cechą Zagłady była niemożność kształtowania indywidualnego 
losu, Żydzi nie mogli wpłynąć na wyznaczoną im przyszłość – powiada Berel 
Lang, tłumacząc zarówno predylekcję pisarzy do realizmu czy faktografi i, jak 
również jednoczesną fragmentaryzację dzieł tej literatury29.

W opublikowanej w roku 1966 relacji Anny Winczakiewiczowej Przeżyłam 
przeczytamy: „Nic nie mogłam. Nikt nikomu nie mógł pomóc”30. I chociaż au-
torka ocalała także dzięki pomagającym jej Polakom, to jednak owo zdanie naj-
lepiej charakteryzuje czas Zagłady. Spisana po latach autobiografi czna relacja 
Winczakiewiczowej – wzbogacona o elementy wiedzy późniejszej – przypomina 
fotografi e z życia w getcie, skrawki reportaży, charakterystyczne scenki, przera-
żające „drobiazgi”. W ich wyborze i starannym opracowaniu tkwi artystyczny 
zamysł. Tak skonstruowane wspomnienia dążą do pewnej kompletności, autorka 
ma ambicje przedstawić możliwie najpełniejszy opis czasów Zagłady. Przedsta-
wia zatem: rozwarstwienie społeczeństwa żydowskiego w getcie, głód, szmugiel 
żywności, selekcje, próby ratowania żydowskich dzieci, dramatyczne targi o ży-
cie (historia jej pojmania przez „polskich gestapowców”) i heroizm granatowego 
policjanta – wymienionego z imienia i nazwiska: Jana Lecha. Opisuje też życie 
w ukryciu na aryjskiej stronie, towarzyszący mu koszmar nieustającego zagro-
żenia i związane z nim pozornie nieistotne, a jednak dokuczliwe niedogodności, 
jak choćby technikę spuszczania wody w toalecie tak, by hałas nie zwrócił uwagi 
nieżyczliwych sąsiadów. Odnotuje też przypadek chirurgicznego „naprawiania” 
ubytku powstałego w wyniku rytualnego obrzezania. Dramatyczna wymiana zdań 

27 Zob. Z. Ziątek, Wiek dokumentu: Inspiracje dokumentarne w polskiej prozie współczesnej, 
Warszawa 1999, rozdział: Głód prawdy.

28 T. Borowski, Blaski i cienie <Wielkiego cienia> [w:] Utwory zebrane, Warszawa 1954. Spo-
strzeżenie Borowskiego rozwijał J. Wróbel w przywołanych wcześniej Tematach żydowskich..., 
s. 98–99.

29 Zob. B. Lang, Przedstawienie zła: etyczna treść a literacka forma, tłum. A. Ziębińska-Witek, 
„Literatura na Świecie” 2004, nr 1/2, s. 48–49.

30 A. Winczakiewiczowa, Przeżyłam, Ofi cyna Poetów i Malarzy, Londyn 1968, s. 33.
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pomiędzy autorką „o kompromitującym” wyglądzie a ukrywającym ją chrześci-
janinem Janem odsłania antysemickie dziedzictwo polskich nacjonalistycznych 
ruchów politycznych, „No, ale nareszcie problem żydowski będzie uregulowany. 
Przecież, mimo wszelkich bojkotów, nie można było sobie z nimi dać rady!”31. 
To schizofreniczne rozdarcie – Polaka ukrywającego Żydówkę – w literackim 
skrócie obnaża spustoszenie, jakiego endecka ideologia dokonała w polskiej men-
talności. Jeśli jest to wierny zapis autentycznej rozmowy, to i tak trudno oprzeć 
się wrażeniu, iż rok powstania książki nie był bez znaczenia dla pracy pamięci 
autorki Przeżyłam.

Dwie niewielkich rozmiarów relacje autorstwa Marii Czapskiej odnoszą się 
do męczeństwa Żydów. Pierwszą Czapska opublikowała wraz z bratem Józefem 
w książeczce Dwugłos wspomnień, która ukazała się w roku 1965 nakładem lon-
dyńskiej Fundacji Kulturalnej. Dzieło rodzeństwa zawiera Wspomnienia staro-
bielskie Józefa oraz dwa teksty Marii: Ostatnie odwiedziny i Kartki z pamiętnika. 
Autorka tych ostatnich pisze: „Wspomnienia starobielskie, podobnie jak moje 
Kartki z pamiętnika, są świadectwem”32. W Ostatnich odwiedzinach Maria Czap-
ska wspomina swoje spotkania z doktorem Januszem Korczakiem (Henrykiem 
Goldszmitem): przed wojną i w warszawskim getcie. Portret twórcy nowatorskich 
metod edukacyjnych w sierocińcach oraz pisarza, między innymi autora Dziecka 
salonu – ulubionej w latach młodzieńczych książki Marii Czapskiej – dopełniają 
fragmenty z ocalałego „przedśmiertnego” Pamiętnika doktora.

Autorka Odwiedzin podkreśla bezwyznaniowość Janusza Korczaka i jego 
późniejsze poszukiwanie Boga w modlitwach żydowskich i katolickich. Na proś-
bę doktora przesłała mu do getta „Mszał Rzymski, polsko-łaciński, gdzie mógł 
znaleźć żądaną litanię i dużo tekstów liturgicznych ze Starego Testamentu”33. 
Chociaż głównym tworzywem tekstu Marii Czapskiej jest osobiste wspomnienie, 
to posiłkuje się ona innymi tekstami. Będzie to wymieniony wcześniej Pamiętnik 
doktora Korczaka oraz słowa poprzedzającego go wstępu pióra Hanny Mortko-
wicz-Olczakowej. Autorka cytuje też zdania z Ewangelii św. Łukasza, których 
wysłuchała w warszawskim kościele, w czasie likwidacji getta. To fragment roz-
działu XIX, w którym Chrystus płakał nad Jerozolimą: „Albowiem przyjdą na 
Cię dni i otoczą cię nieprzyjaciele twoi wałem i oblegną cię i ścisną zewsząd i na 
ziemię obalą... a nie zostanie w tobie kamień na kamieniu...”34. Tę Jerozolimę 
przyrównuje teraz autorka do getta otoczonego nieprzyjaciółmi. Nie ma w tekście 
Czapskiej ani tłumu gapiów, ani szmalcowników polujących na uciekinierów. 
Zdawałoby się, iż nie było też polskiego antysemityzmu, a chrześcijanie płaczą 
wraz z Chrystusem nad losem getta.

Postać doktora Korczaka obrosła legendą, jego śmierć przekształcona zosta-
ła w mit. Spór o interpretację ostatnich dni Korczaka zaowocował dziesiątka-

31 Ibidem, s. 57.
32 J. i M. Czapscy, Dwugłos wspomnień, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn 1965.
33 Ibidem, s. 92.
34 Ibidem, s. 93.
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mi, jeśli nie setkami, poświęconych mu artykułów i wierszy. Czytając Dwugłos 
wspomnień, nie mamy wątpliwości, iż Maria Czapska – katoliczka – szuka słów, 
by wyrazić los i cierpienia polskich Żydów. Zauważmy, że istotne fragmenty 
opowieści Marii Czapskiej ukazały się na łamach „Orła Białego” w roku 194535. 
Dwugłos wspomnień – jako całość – poświęcony jest martyrologii obu narodów. 
Autorzy piszą o zamordowanych w Rosji polskich ofi cerach, unicestwieniu pol-
skiego żydostwa i tragedii powstańców warszawskich. 

To szlachetne poczucie wspólnoty cierpień nie znajduje jednak potwierdzenia 
w wielu relacjach żydowskich. Warto tu przywołać końcową scenę opowiadania 
Beniamina Tenze Na gruzach. Małżeństwo Polki i spolonizowanego Żyda przyglą-
da się tu płonącemu warszawskiemu gettu. Aryjka wyraża zadowolenie z takiego 
właśnie „rozwiązania” problemu żydowskiego w Polsce. Przyjmuje rolę „sadystycz-
nego kibica”36. Ten fragment prozy drukowały w Tel Awiwie „Nowiny Kurier”37. 

Maria Czapska jest również autorką wydanej w roku 1975 opowieści Gwiaz-
da Dawida. Dzieje jednej rodziny. Już pierwsi recenzenci tej książeczki zwracali 
uwagę na wielość obecnych w niej narracyjnych strategii. Odnajdziemy tu relację 
Baumy – ocalałej z Holocaustu żydowskiej dziewczyny, fragmenty pamiętnika 
jej brata Beniamina, przetłumaczone przez Michała Borwicza, oraz głos Marii 
Czapskiej. Autorka występuje tu – na co nie zwracano uwagi – w kilku rolach. 
Jest świadkiem Zagłady i eseistką. Opowieść komponuje, posługując się cytatem, 
przytoczeniem z naukowych opracowań tematu, cudzym świadectwem (Dziennik 
Mary Berg), a także sięgając po wiersz Campo di Fiori Czesława Miłosza. Jest 
osobą religijną, odnotuje istotną dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego decyzję 
Jana XXIII o zmianie Modlitwy za żydów wiarołomnych. Niejednokrotnie przej-
ście od słowa autorskiego do relacji innych świadków jest nagłe i, wprowadzane 
jednym zdaniem, brzmi sztucznie: „teraz oddajmy głos Baumie” – przy czym 
użycie liczby mnogiej, mówienie w imieniu zbiorowości, podmiotu ujawnia pub-
licystyczny charakter przedsięwzięcia. Gwiazda Dawida to w naszej literaturze 
emigracyjnej pozycja ważna, nie ukrywa tu autorka polskiego antysemityzmu, 
działających bez skrupułów szantażystów, przypadków likwidowania przez pol-
skich bandytów ukrywających się w lasach żydowskich uciekinierów. Zauwa-
żalny jest w tej narracji moralny niepokój katoliczki, stąd przywołuje soborowe 
decyzje Kościoła. 

Książka ta powstała – celowo użyję staroświeckiego określenia – ze szlachet-
nych pobudek. Głos Marii Czapskiej ma istotny wymiar etyczny, został on za-

35 Zob. D. Obuchowicz (pseud. Marii Czapskiej), Pisarz polski i wychowawca dzieci żydowskich, 
„Orzeł Biały” 1945, nr 48. Dwa lata później Maria Czapska opublikowała także w „Orle Białym” 
(„I obtoczą cię nieprzyjaciele twoi wałem...”, 1947, nr 15) opowieść o kobiecie imieniem Jadwiga, 
która ukrywała dzieci żydowskie. Tutaj bohaterka wysłuchuje nie tylko tych samych słów Nowego 
Testamentu, ale ponadto kazania księdza, który – z czym nie mogła się pogodzić – eksterminację Ży-
dów, tłumaczył karą za ich winę ukrzyżowania Chrystusa. W relacji autobiografi cznej nie umieściła 
takiego wspomnienia. 

36 Zob. R. Grunberg, Historia społeczna Trzeciej Rzeszy, t. 2, Warszawa 1987, s. 360. 
37 B. Tenze, Na gruzach, „Nowiny Kurier”, 4 kwietnia 1980. 
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uważony i życzliwie odnotowany przez Żydów z Polski w Izraelu, o czym świad-
czy przedruk recenzji Józefa Garlińskiego38. Autorka Gwiazdy Dawida nie unika 
prawdy o antysemityzmie rodaków, o ich nagannych postawach, lecz jednocześnie 
wchodzi w rolę obrończyni dobrego imienia Polski. Gwiazda Dawida powstała 
po emigracji marcowej, po gorzkich rozrachunkach żydowskich z Polską, prawie 
dziesięć lat po Dwugłosie wspomnień. Oddając głos ofi arom Holocaustu, autorka 
wydaje się bliższa zrozumieniu żydowskich narracji o polskim społeczeństwie 
czasu wojny.

Trzy lata przed omawianą książką Marii Czapskiej ukazała się relacja Janiny 
Surynowej-Wyczółkowskiej Ze wspomnień straganiarki. Warto przypomnieć, iż 
autorka parę lat wcześniej była jedną z głównych polemistek Józefa Wulfa, któ-
rego artykuł Dialog polsko-żydowski rozpoczął gwałtowną, ciągnącą się przez 
niemal dwa lata dyskusję na łamach londyńskiego tygodnika39. W ówczesnym 
wystąpieniu gwałtownie odpierała sformułowane przez autora zarzuty prze-
ciwko Polakom. Odwoływała się do swojego własnego doświadczenia, oglądu 
okupacyjnej Warszawy z perspektywy właścicielki herbaciarni w Hali Mirow-
skiej. Temu okresowi życia Janina Surynowa-Wyczółkowska poświęca właśnie 
swe Wspomnienia straganiarki. Przylegająca do muru getta, targowa hala staje 
się dogodnym miejscem poznania nastrojów mieszkańców Warszawy. Szerokie 
spektrum ludzkich indywiduów i masa ludzi przewijająca się przez halę zdaje się 
upoważniać autorkę do formowania generalizujących sądów:

Ktoś nie chciał jeść obok żydowskiego dziecka. Ktoś inny przeniósł się do rywalizu-
jącej ze mną herbaciarni. Jednak dobrych ludzi w hali było więcej od złych. Ich dobroć 
miała i różne przyczyny, ale nie zanikała aż do końca okupacji40.

To dalszy ciąg autorskiego wystąpienia w polsko-żydowskim dialogu, który 
zintensyfi kował się wśród emigracji wraz z zasileniem jej przez ofi ary antysemi-
ckiej czystki końca lat sześćdziesiątych w Polsce. Janina Surynowa-Wyczółkow-
ska broni tu oczywiście rodaków przed oskarżaniem ich o powszechny antysemi-
tyzm. Warto jednakże zauważyć, iż Wspomnienia straganiarki ukazują o wiele 
bardziej skomplikowany obraz polskiego społeczeństwa niż ten, który pojawiał 
się w publicystycznym wystąpieniu autorki. W książce dominuje jednakże wypo-
wiedź prywatna. Stosunek do cierpiących Żydów przepełniony jest głęboką em-
patią. Ważne świadectwo stanowi tu także stopniowe odkrywanie prawdy o Za-
gładzie, prawdy o życiu, a potem śmierci po drugiej stronie muru. Ten głos ma 
świadczyć również o tym, iż zrozumienie tego, co naprawdę się działo, nie było 
dostępne także jej, aż do momentu

38 Zob. Jeszcze jedna prawda „Nowiny Kurier” 1975, nr 284.
39 Zob. rozdział: Trudny dialog. Henryk Grynberg i emigranci.
40 J. Surynowa-Wyczółkowska, Ze wspomnień straganiarki, Gryf Publications LTD, London 

1972, s. 28.
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...kiedy stojąc u wylotu Solnej zobaczyłam palące się domy na Lesznie. I zobaczyłam 
ludzi, którzy jak płonące żagwie z tych okien wyskakiwali na bruk. I już nie miałam 
złudzeń, co do losu starego Salomona, Ryby, Berła i małej Stasi Kreutenkraft41.

Fragment ten pochodzi z rozdziału Niobe, kluczowego dla omawianej tu prob-
lematyki. Janina Surynowa-Wyczółkowska wspomina w nim „swoich Żydów”, 
pisze o konkretnych, wymienianych z imienia i nazwiska, osobach. Odnośniki do 
tekstu kilkakrotnie przypominają, iż przywołuje pamięć o ludziach autentycznych, 
stanowiących część jej życia, których obecność współkreowała jej tożsamość. To 
wyliczenie żydowskich znajomych jest jednocześnie pożegnaniem świata, który 
odszedł na zawsze. Autorka wymienia też przykłady heroicznych zachowań Pola-
ków, niosących pomoc ofi arom Ostatecznego rozwiązania.

Dzieje tytułowej Niobe to historia młodej Polki, która przed wojną wychodzi 
za mąż za Żyda – na złość antysemickim tradycjom rodziny. Podczas okupacji 
walczy o życie dwóch córeczek zrodzonych z tego związku. Nękana przez de-
nuncjatora, walkę przegrywa. Uwięziona na gestapo traci córki i popada w obłęd. 
Autorka odnajduje Zosię w szpitalu dla umysłowo chorych, gdzie nieszczęsna 
matka wykrzykuje oskarżenie: „Myślę, że moje dziewczynki gdzieś tam być mu-
szą. Myślę, że im ze strony Boga nic nie grozi?! Co?! Nic im nie grozi?!”42.

Ten przytoczony krzyk to najbardziej dramatyczne zdanie Wspomnień stra-
ganiarki. W zakończeniu swej opowieści autorka raduje się wyzwoleniem i od-
zyskuje dystans wobec najbliższej przeszłości. Poszukuje nadziei i, przywołując 
postaci Korczaka oraz ojca Kolbe, formułuje dla siebie i czytelnika optymistycz-
ne przesłanie katoliczki: „Jakże piękną rzeczą jest człowiek – myślę – który do-
chodzi do czwartego, najwyższego stopnia miłości, o której pisze Święty Bernard 
w Traite de l’amour de Dieu”43.

Przywołane tu teksty powstały z pragnienia przekazania prawdy o Zagładzie. 
Piszą ocaleńcy i polscy świadkowie. Uwikłane są także w toczący się polsko-
-żydowski spór o pamięć przeszłości. Autorzy posługują się autobiografi cznym 
wspomnieniem. Przekaz osobistego doświadczenia w miarę oddalania się czasu 
zapisu i czasu Zagłady wspierają wywodami historycznymi, cytatami z innych 
opracowań. Opowiadają o indywidualnym doświadczeniu, a jednocześnie dążą 
do przekroczenia takiej perspektywy.

Szymon Laks, w wydanych w roku 1979 w Londynie Grach oświęcimskich, 
deklaruje: „Piszę wspomnienia, nie zaś studium: opowiadam, komentuję, ale nie 
wydaję wyroków”44. Przytoczony cytat pochodzi z fragmentu, w którym autor 
opisuje swoje spotkania ze współwięźniami Polakami. Przypomnijmy, iż trafi ł 
on do Auschwitz z Francji. Notuje gorycz antysemickiego odrzucenia, poniżenia 
przez rodaków. Kreśli jednakże sylwetki kilku przyjaciół, którzy pomogli mu prze-

41 Ibidem, s. 52.
42 Ibidem, s. 56.
43 Ibidem, s. 88.
44 S. Laks, Gry oświęcimskie, Państwowe Muzeum Oświęcim-Brzezinka, Oświęcim 1998, 

s. 104.
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żyć czas uwięzienia. Stąd o tych relacjach z Polakami ostatecznie powie: „były 
promienne i gorzkie”45. Laks przetrwał Auschwitz dzięki muzyce, najpierw grał 
w obozowej orkiestrze, a potem nią dyrygował. Autor wielokrotnie podkreśla, iż 
tematem wspomnień jest muzyka w obozie, przeciwstawia się zarówno demonizo-
waniu winy muzyków – jako więźniów-kolaborantów – jak i opiniom o jej pozy-
tywnym wpływie na więźniów obozu. Zauważy, że jeśli kogo podtrzymywała przy 
życiu, to jedynie muzyków. Po raz pierwszy Laks napisał wspomnienia w języku 
francuskim. Książeczka Musiques d’un autre monde ukazała się w roku 1948. Gry 
oświęcimskie nie stanowią jedynie jej polskiej wersji językowej. Fakty są takie 
same – powiada autor, ale wzbogacone zostały o nowe świadectwa, dokumenty. 
Od publikacji francuskojęzycznej relacji minęło blisko lat czterdzieści, stąd Gry 
oświęcimskie są pisane z dystansu, narracja mniej emocjonalna i według byłego 
więźnia – bardziej obiektywna. Relacja Szymona Laksa łączy zatem zapis bio-
grafi czny (zanotowany zaraz po wojnie) z opowieścią powstałą na podstawie wie-
dzy szerszej niż wynikająca z osobistych przeżyć. Powiedziałbym – nie zgadzając 
się z autorem – że pisze on jednocześnie wspomnienia i studium socjologiczne. 
Chociaż rzadko cytuje konkretne opracowania, to zdradza dogłębną znajomość 
literatury przedmiotu. Niekiedy wdaje się w polemiki. Jednym z celów autora jest 
przeciwstawienie się często upowszechnianym, lecz – jego zdaniem – błędnym 
przeświadczeniom. Zaznaczyłem już wcześniej, iż na kształt relacji Laksa – tak 
jak i na wiele narracji o obozach – miało wpływ dzieło Tadeusza Borowskiego. 
W znaczeniu tytułowych „gier” zawiera się bowiem także gra o życie.

Kompozytor podkreśla zróżnicowanie losu więźniów w zależności od typu 
komanda, do jakiego trafi li: „Jednym słowem – raj za drutami kolczastymi”46 – to 
o tzw. kanadzie. Szymon Laks wraz ze swoją kapelą grał dla Sonderkomando, 
w którym zaginął Gradowski. Wiadomość o buncie więźniów obsługujących 
komory gazowe dociera do niego dopiero po kilku dniach. Zwróćmy uwagę, iż 
badacz Holocaustu Emil Fackenheim – były więzień Sachsenhausen – powiada, 
iż mechanizmy tego obozu zrozumiał dopiero po zapoznaniu się z naukowym 
studium powstałym po wojnie na jego temat47. Jedną z cech nazistowskiego obo-
zu była nieustająca gra z więźniem, polegająca na oszukiwaniu go, odizolowaniu 
całych grup i pewnej teatralizacji życia obozowego. Laks nieustannie podkre-
śla wszechwładzę „organizowania”. Nazywa Auschwitz „<negatywem świata>, 
z którego zostaliśmy uprowadzeni. Białe stało się czarnym, czarne białym, warto-
ści były wywrócone o 180 stopni”48, a sami więźniowie przyjęli jako „wyznanie 
wiary”, wprowadzoną przez „geniusz niemiecki” – tę „unowocześnioną teorię 
Darwina”49. Język, jakim pisze Laks, jest precyzyjny, zdania oszczędne, a wśród 

45 Ibidem, s. 105.
46 Ibidem, s. 101.
47 Podaję za: A.H. Rosenfeld, Podwójna śmierć. Rozważania o literaturze Holocaustu, Wydaw-

nictwo Cyklady, Warszawa 2003, s. 31. Rosenfeld powołuje się na pracę E. Fackenheima, Sachsen-
hausen 1938: Grundwork for Auschwitz, Midstream XXI (April 1975): s. 27–31. 

48 S. Laks, op.cit., s. 19.
49 Ibidem, s. 105.
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nich zwracają uwagę ironiczne spostrzeżenia o charakterze mikrodefi nicji, a tak-
że zdania pozornie cyniczne, do jakich przyzwyczaiła nas proza Borowskiego. 
Rdzeniem relacji Laksa jest świadectwo własnej biografi i, wierność pamięci. Jeśli 
okazuje się, że pamięć zawodzi – to autor otwarcie przyznaje się do błędu.

Odmienne zjawisko tworzy kilka powstałych na emigracji dzieł literackiej 
fi kcji. Ich autorkami były powieściopisarki: Mina Tomkiewicz (Bomby i myszy), 
Barbara Toporska (Siostry), Stefania Zahorska (Ofi ara). Wszystkie wymienione 
utwory spotkały się na emigracji z bardzo przychylnym przyjęciem. Dramatycz-
nie te opowieści różni jednak fakt spoza porządku literackiego. Oto Mina Tom-
kiewicz była Żydówką, Toporska przebywała w czasie wojny w kraju, a Stefania 
Zahorska w Londynie i te fakty trzeba mieć w pamięci, czytając ich powieściowe 
relacje.

Książka Miny Tomkiewicz Bomby i myszy opatrzona jest podtytułem „powieść 
mieszczańska”, a ponadto objaśnieniem, iż postaci są prawdopodobne, ale nieau-
tentyczne, zaś zbieżność nazwisk przypadkowa. Tak ostrzeżony czytelnik przystę-
puje zatem do lektury dzieła fi kcji literackiej. Chciałoby się jednak rzec, iż fi kcja 
ta zbyt mało jest fi kcyjna. Przekonujący jest tu obraz dekonstrukcji żydowskiej 
społeczności Warszawy, dramatyzmu życia na aryjskich papierach, psychologicz-
ne emocje bycia obcym i odrzuconym. Do świata fi kcji wydają się przynależeć 
główne postaci powieści, aczkolwiek w portrecie bohaterki przegląda się sama 
autorka, niemniej format intelektualny bohaterki wydaje się znacząco odmienny, 
niż autora ujawnionego w tekście. Ostentacyjna naiwność Naty jest elementem 
literackiej kreacji. Także powieściowy mąż bohaterki wydaje się postacią przy-
wołaną na potrzeby polsko-żydowskiego sporu o postawy polskiego społeczeń-
stwa w czasie okupacji. Ten polski patriota dotkliwie odczuwa odrzucenie, wy-
kluczenie również ze strony polskiego podziemia militarnego. Jego losy ilustrują 
szerszy niż jednostkowy dramat. Obraz czasu Zagłady przedstawia Tomkiewicz 
także poprzez wywody o charakterze eseistycznym. Chce być historykiem, socjo-
logiem, psychologiem getta i tamtych czasów. Portretując społeczeństwo polskie, 
nie unika drastycznych ocen i przykładów zbrodniczych działań szmalcowni-
ków. Stara się jednak o obiektywizm, unika prostych generalizujących osądów. 
To książka, w której literacka fi kcja – ostentacyjnie zadekretowana w podtytule 
– spiera się z autentyzmem autorskiego przeżycia. Dodajmy, iż pierwodruk tej 
powieści ukazał się w tłumaczeniu na język hebrajski w Tel Awiwie w roku 1955. 
Z kolei autobiografi czna relacja autorki z pobytu w obozie Bergen-Belsen opubli-
kowana została w roku 1946 w Izraelu, a wersja oryginalna w Stanach Zjednoczo-
nych w 1947. Wspomnienie Tam się też żyło ukazało się w 1984 roku w Londynie. 
Wersja ostatnia tej książeczki jest poprawiona. Ujawnia się tu narrator piszący 
z dłuższego dystansu czasowego, dysponujący większą wiedzą. Bohater auto-
biografi czny występuje w roli świadka zdającego relację, ale przecież jego imię 
i losy sugerują, iż mamy do czynienia z dalszymi losami postaci powołanej do 
życia w akcie tworzenia literackiej fi kcji. Lektura obu książek komplikuje relacje 
między prawdą a fi kcją, przy czym, paradoksalnie, nie tyle uwypukla kreacyjny 
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charakter bohaterki Tam się też żyło, ile obdarza większym autentyzmem bohater-
kę powieści Bomby i myszy. To bardzo szczególny przypadek.

Opublikowane w roku 1966 Siostry Barbary Toporskiej uznane zostały przez 
londyńskie „Wiadomości” za najwybitniejszą polską powieść, która w tym czasie 
ukazała się na emigracji. Jej istotny fragment Miasto Rebeki miał swój pierwo-
druk dwadzieścia lat wcześniej. Ukazał się – pod tym samym tytułem – na łamach 
„Orła Białego” w 21 numerze z 1947 roku. W powieści został on wzbogaco-
ny o bardziej szczegółową charakterystykę pozycji, jakie zajmowały w mieście 
rodziny przyszłych małżonków. Bohaterem tego opowiadania jest Jakub Meyer 
rozpamiętujący przedwojenną przeszłość, swoją miłość do Poli i Rebeki. Pola 
– tak jak i bohater – przynależy do polskiego żydowskiego mieszczaństwa, Rebe-
ka mieszka w dzielnicy żydowskiej biedoty, z której zdołał się już wydostać oj-
ciec Jakuba Meyera. Wybór kobiety oznaczał wybór tożsamości. Tylko z Rebeką 
mógł Jakub czuć się dobrze jako Żyd. „Raz jedyny słowo Żyd zabrzmiało przy-
jaźnie i serdecznie, wówczas w ustach Rebeki. Pierwszy i ostatni raz w życiu”50 
– wspomni po latach ocalony z Holocaustu. W każdym innym przypadku, także 
w antysemickiej Polsce słowo to miało charakter piętna. Jakub ożenił się w końcu 
z Polą, a Rebeka „miała szczęście”, gdyż umarła przed wojną, nie doświadczając 
zbrodniczego napiętnowania. 

Bohaterkami tej psychologicznej powieści są jednak dwie przyrodnie siostry: 
Anisia i wspomniana Pola. Gdyby nie nazizm, obie byłyby Polkami. Odmienne 
identyfi kacje narzuciła im przede wszystkim historia. Śmiertelna choroba Poli 
– żony Jakuba, daje okazje do wspomnień i rozliczeń. Umierająca Żydówka mówi 
prawdy gorzkie i raczej rzadko spotykane w polskich utworach literackich. To tu 
padnie fraza: „trzeba o tym głośno mówić”. Jedynie trochę zmodyfi kowana stanie 
się później tytułem głośnej książki Józefa Mackiewicza, do której zresztą autor 
włączy wspomnianą tu wcześniej relację o rzezi w Ponarach. To do Anisi Pola 
zaadresuje gorzkie słowa o polskim antysemityzmie i żerowaniu jej rodaków na 
nieszczęściu Żydów. Oskarżenie wypowie wobec siostry, gdyż jest ona Polką, 
a najboleśniejszą prawdę mówi się wśród swoich: „A rozmawiam z Tobą, z moją 
przyrodnią siostrą, rozmawiam z Polką”51. Prawda Poli nie była popularna wśród 
polskich emigrantów. Zgodna jest natomiast z cytowanym na początku tego arty-
kułu głosem profesora Jehudy Bauera. W Siostrach są to sądy wygłaszane przez 
jedną z dwóch głównych postaci literackich. Ten status łagodził ich wydźwięk. 
Niemniej nakaz nieprzemilczania, lecz mówienia o polskim antysemityzmie był tu 
nie tylko postulatem powieściowej Poli, ale przecież także Barbary Toporskiej. 

Trzecia z omawianych tu powieści, Ofi ara Zahorskiej, nie jest ceniona wśród 
krajowych badaczy literatury Holocaustu. Warto zwrócić uwagę, iż entuzjastycz-
nie przyjął ją wielki przyjaciel Żydów – Stanisław Vincenz52. Dzieło odpowiadało 
jego rozumieniu literatury jako mitu. To odwołanie się przez autorkę do biblijnej 

50 B. Toporska, Siostry, Instytut Literacki, Paryż 1966, s. 64.
51 Ibidem, s. 172.
52 S. Vincenz, „Ofi ara” Stefanii Zahorskiej, „Kultura”, Paryż 1955, nr 12.
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opowieści miało przynieść głębsze zrozumienie Zagłady. Vincenz, wierny uczeń 
Arystotelesa, cenił literaturę za to, iż jest bardziej fi lozofi czna od historii. Pozo-
stawał sceptyczny wobec relacji reportażowych i faktografi cznych53. 

Przestrzeń w powieści Zahorskiej jest wyizolowana, zdarzenia rozgrywają się 
niemalże w jednym miejscu. Wznosząca się nad doliną góra stanie się w powieści 
drugą biblijną górą Moria. W znajdującym się u jej podnóża domu mieszkają 
polscy patrioci przerzucający kurierów za granicę. Ukrywają oni Żyda Abrahama 
i jego syna Izaaka. Żona Abrahama i matka chłopca zginęła podczas pierwszego 
z najść Niemców. Wtedy Izaak stracił zmysły. Jego rozdzierający krzyk przeszy-
wa raz po raz dolinę i grozi mieszkańcom dekonspiracją. 

Autorka trafnie sięga po akedę – historię biblijną przywoływaną przez żydow-
ską teologię Holocaustu. I tym razem Izaak nie ginie, życie straci natomiast Klara 
– zastrzelona podczas ucieczki z niesionym na rękach Izaakiem. To Klara, która 
zbiegła z katowni gestapo, ratując żydowskiego chłopca, składa ofi arę z życia. 
W powieści pojawi się – tak jak w historii biblijnej – anioł, nie po to jednak, by 
wstrzymać rękę Abrahama, wyznaczy mu jedynie miejsce schronienia. Wydaje 
się, że temu dziełu – chociaż krytycy literatury Holocaustu okazują generalny 
brak zaufania do narracji fi guratywnej – szkodzi przede wszystkim, przyświeca-
jący autorce, patriotyczny cel obrony polskiego imienia. Było przecież i tak, że 
Polacy tracili życie, próbując ratować żydowskie istnienie, ale historia tej niewy-
tłumaczalnej racjonalnie, okrutnej próby wiary, opowiadana w kontekście Zagła-
dy, brzmi wymowniej, pozostając w obrębie plemienia Abrahama. Śmierć Klary, 
ofi ara Klary – mająca wskazywać na jedność cierpienia obu narodów, wydaje się 
tu niepotrzebną próbą zawłaszczenia żydowskiego mitu.

Odrębną pozycję w polskiej literaturze o żydowskiej tematyce zajmuje twór-
czość Stanisława Vincenza. Jako o przyjacielu Żydów pisano o tym piewcy wy-
idealizowanej przeszłości wieloetnicznych Karpat w izraelskich „Nowinach Ku-
rierze” w Tel Awiwie54. Jego literacką odpowiedzią na Zagładę było zapełnienie 
w krajobrazie karpackim pustego miejsca po Żydach i kulturze chasydzkiej, którą 
uważał za przejaw nowej religijności. Przywoływał na kartach swej twórczości 
portrety znajomych Żydów, zaludniał nimi na nowo Kołomyję i Lwów. W szkicu 
Ofi ary w Kołomyi pisze:

53 Pisząc o powieści Manesa Sperbera Qu’ne larme dans l’ocean, wprost deklaruje takie prze-
konanie: „Sperber wypowiada po raz pierwszy w nowszej żydowskiej literaturze memento dla świa-
ta, słowem do człowieka, obrazem artystycznym i przez to twórczym, a nie reportażem ani mową 
statystyk, która może znużyć, i na pewno znużyła, bo nie porusza stępionej wyobraźni”. Cytuję za: 
S. Vincenz, Tematy żydowskie, Wydawnictwo Atex, Gdańsk 1993, s. 109. 

54 Zob. R. Auerbach, Żydowskie koneksje Stanisława Vincenza, „Nowiny Kurier”, 26 marca 
1971; H. Dankowicz, Żydzi Stanisława Vincenza, „Nowiny Kurier” 1971, nr 118; S. Scheps, „Tematy 
żydowskie”, „Nowiny Kurier”, 1 lipca 1977.
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I dlatego wydaje mi się, że inicjatywa w Hajfi e ku pamięci ofi ar kołomyjskich jest 
zarówno początkiem, jak i wskazówką tego, co robić należy: w miarę możliwości ludz-
kich zbliżyć się naprawdę i konkretnie do ludzi, do tych, którzy żyli i padli ofi arą55.

Stąd pojawi się tu formuła bliska zarówno apelowi poległych, jak i romantycz-
nej (oraz religijnej) koncepcji duchowej łączności ze zmarłymi: 

Wspominam profesora greki Zachariasza Dembitzera [...] Wspominam mego sąsia-
da, sprawiedliwego starca Berla Lantnera [...] Wspominam mych kolegów i przyjaciół 
szkolnych [...] spośród Żydów, tych, co zginęli w młodości przed pierwszą wojną, jak 
Marcel Rittigstein, w pierwszej wojnie, jak Misio Hules, i Miszelka Suchera, o którym 
nasz ksiądz katecheta mówił zawsze: „przypatrzcie mu się, on ma twarz Jezusową” [...] 
Wspominam babcię Hulesową, która maleńkimi nogami przemierzała Kołomyję i z dat-
ków założyła ochronkę dla sierot żydowskich, a w osiemdziesiątym roku życia wraz 
z prawnuczką została wywieziona przez hitlerowców...56

Szkic Stanisława Vincenza zrodził się z namysłu nad corocznymi spotkania-
mi grona Kołomyjan w Hajfi e, czczących pamięć wymordowanych przez hitle-
rowców żydowskich mieszkańców Kołomyi w Lasku Szeparowskim. Ten rodzaj 
sprzeciwu powszechny jest wśród rozsianych po świecie ocalonych Żydów, wy-
dających pamiątkowe księgi-kroniki opuszczonych przez nich miast. Karty tych 
ksiąg wypełniają imiona oraz zdjęciowe portrety wymordowanych. Synagoga 
w Pradze upamiętnia nazwiska wszystkich członków gminy żydowskiej wymor-
dowanych przez nazistów. Podkreślając wyjątkowe znaczenie prozy autora Tema-
tów żydowskich i jego etycznej postawy, trzeba jednakże zauważyć, iż Vincenz 
przynależał zdecydowanie do cywilizacji sprzed katastrofy57.

W tych polskich ujęciach Shoa i zasymilowanych z polską kulturą Żydów nie 
zostanie postawione dramatyczne pytanie o obecność Boga w Auschwitz58. Poza 
późniejszymi książkami Grynberga nie pojawi się też oskarżenie chrześcijaństwa 
jako współwinnego zbrodni. Jedynie Stanisław Vincenz w alegorycznym opo-
wiadaniu Rarytas – o czym pisał Andrzej Stanisław Kowalczyk – wskazywał na 
antyjudaistyczną tradycję chrześcijaństwa59. 

Pytanie o religijny sens Shoa sformułowane zostało przede wszystkim przez 
przedstawicieli narodu wybranego, i jak by to miało zabrzmieć okrutnie – wybra-

55 S. Vincenz, Ofi ary w Kołomyi [w:] Tematy żydowskie, Wydawnictwo Atex, Gdańsk 1993. Pier-
wodruk w roku 1954.

56 Ibidem, s. 62.
57 Takie wrażenie niemożności zracjonalizowania mechanizmów Zagłady sugeruje snucie uto-

pijnego – co zresztą Vincenz sam przyznaje – marzenia o skuteczności cywilnego nieposłuszeństwa, 
o aktywnym pacyfi zmie jako szansie sparaliżowania nazistowskich planów i o możliwej ucieczce 
milionów Żydów w pokrywające Europę lasy. Zob. S. Vincenz, Qu’une larme dans l’ocean [w:] 
Tematy żydowskie..., s. 111.

58 W prozie Borowskiego Auschwitz jest co prawda miejscem pozbawionym Boga, ale nieobec-
ność ta nie stanowi teologicznego skandalu.

59 A.S. Kowalczyk, Stanisław Vincenz wobec Zagłady [w:] Literatura polska wobec Zagłady, 
pod red. A. Brodzkiej-Wald, D. Krawczyńskiej, J. Leociaka, Żydowski Instytut Historyczny, War-
szawa 2000.
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nego także do Zagłady. To przede wszystkim Żydzi musieli odpowiedzieć sobie na 
fundamentalne pytanie o sens nieporównywalnej z niczym katastrofy ich narodu. 
Zadawali je już w gettach, obozach koncentracyjnych i obozach zagłady. To myśl 
żydowska sformułowała teologię Holocaustu. Nie zapomnijmy także, iż sama 
możliwość realizacji ostatecznego rozwiązania w chrześcijańskiej Europie i jego 
okoliczności oznaczały dla Żydów kres atrakcyjności samego chrześcijaństwa. 
Uczniowie Jezusa z Nazaretu pozostali bowiem obojętni na cierpienia narodu ży-
dowskiego, 6 milionom Żydów wyznaczony został los Chrystusa, zaś chrześci-
janie przez swoją obojętność i milczenie Watykanu stali się nowymi poganami, 
wyrzekli się ewangelicznej nauki swego nauczyciela60. Takich dramatycznych 
teologicznych refl eksji trudno szukać w literaturze polskich emigrantów. 

Trzeba pamiętać, iż na terenie okupowanej Polski szansę przetrwania mieli 
właściwie jedynie Żydzi, którzy mówili po polsku i byli zasymilowani z pol-
ską kulturą. W ich tekstach pojawiać się będą przede wszystkim pytania natury 
etycznej, namysł nad zachowaniami i postawami Żydów, księży katolickich oraz 
zwyczajnych chrześcijan. Strach przed szmalcownikami będzie tu zawsze odno-
towywany. Z kolei zagmatwane dzieje wydawnicze ich książek wskazywać będą 
na odmienny rytm percepcji problematyki Shoa w obu społecznościach, do któ-
rych należą. Dobrym przykładem są tu losy wspomnieniowej opowieści Haliny 
Szereszewskiej Krzyż i mezuza, wydanej w języku jidysz w Argentynie w roku 
1959 i nagrodzonej w Izraelu.

Autorka, ukrywająca się w domu opieki prowadzonym przez siostry felicjan-
ki, kreśli portrety zakonnic i współlokatorek. Znacząca część tych ostatnich to 
Żydówki zaopatrzone w aryjskie papiery. Mieszkają one razem z polskimi anty-
semitkami wychowanymi w ideologii endeckiej. Ich postawy wobec nieszczęścia 
Żydów są jednakże dalekie od jednoznaczności. Autorka nie potrafi ła również 
do końca zracjonalizować postawy księdza, który, głosząc kazania, odwoływał 
się do przedwojennej antysemickiej frazeologii, a jednocześnie darzył szczerą 
sympatią jej synka i niewątpliwie rozpoznawał jej żydowską tożsamość. Ironia 
historii zadecydowała, iż wszyscy mieszkańcy katolickiego domu opieki zostali 
wymordowani, ocalała zaś ona, Żydówka, wyrzucona z niego godzinę wcześniej 
przez jedną z sióstr. Nawet w tej powieści problem obecności Boga w świecie 
Shoa nie został postawiony – ani Boga żydowskiego, ani chrześcijańskiego. Za-
powiada go jedynie symboliczny tytuł Krzyż i mezuza. 

Powieść, jak wspomniałem, ukazała się w języku jidysz. Pierwotnie napisana 
została jednak po polsku i w tej wersji udostępniona była czytelnikom nad Wisłą 
dopiero w roku 1993. Przypomnijmy również, iż omawiane tu Bomby i myszy 
Mina Tomkiewicz opublikowała najpierw – choć książka również pisana była po 
polsku – w języku hebrajskim w Izraelu. Te zagmatwane losy książek mówią nie 
tylko o skomplikowanych tożsamościach autorek, ich jednoczesnej przynależno-

60 Tezę o śmierci chrześcijaństwa w Auschwitz i moralnej odpowiedzialności chrześcijan za Ho-
locaust jednoznacznie sformułował E. Berkovits w książce Faith After the Holocaust, KTAV, New 
York 1973. 
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ści do dwóch kultur, lecz także o powojennym podziale świata na narody wolne 
i zniewolone.

Przywołując w niniejszym artykule tak odmienne powiadomienia o Zagładzie, 
nie myślałem o próbie tworzenia ich typologii. Nie wyczerpałem również listy 
autorów i tytułów, które ze względu na omawianą tu problematykę należałoby 
jeszcze przywołać. Omówione teksty są najczęściej niejednolite gatunkowo, cze-
go przyczyny upatruję nie tylko w generalnym kierunku rozwoju form powieścio-
wych czy cechach właściwych literaturze Holocaustu. Wskazać chcę na znaczenie 
podstawowego impulsu twórczego. Otóż przywołane tu utwory literackie rodziły 
się przede wszystkim jako świadectwa, rozumiane również jako powiadomienia. 
Autorzy dla osiągnięcia tego głównego celu sięgali po rozmaite formy wypowie-
dzi jednocześnie: zeznanie, esej, cytat, wywód naukowy czy liryczną frazę. Pró-
bowali też przemówić do czytelnika za pomocą literackiej, fi kcyjnej opowieści. 
Przedstawione utwory ukazywały się w różnym kontekście historycznym, jaki 
tworzyła wojna, powstanie drugiej emigracji niepodległościowej i exodus pol-
skich Żydów. 

W latach osiemdziesiątych dynamika dyskursu o polsko-żydowskiej przeszło-
ści nie tylko uległa przyśpieszeniu, lecz także zaowocowała nową jakością. Nie 
oznacza to jednak, iż wcześniej w emigracyjnej przestrzeni wolnego słowa taki 
dialog, także w dziełach literatury, nie był prowadzony. 



IV 
OKOLICE MARCA 1968 





Antynostalgia i nostalgia. 
Rzecz o wygnaniu

Tak słyszałem, że są w Polsce Żydzi i chodzą do synagogi. Ale ja nigdy w synagodze 
nie byłem, więcej, nie znam żadnego Żyda. Nie wiem, jak wygląda i czym się różni od 
Polaka. Nie wiem, co mówi, czego chce od siebie i innych. Jakże mogę być Żydem?1

– pyta bohater prozy Świderskiego. Na nic jednakże jego obrona. Funkcjonariusz 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zakomunikuje mu: „Niech pan odejdzie. Jest 
pan niepotrzebny”2. 

Kultura polskiego żydostwa skończyła się w roku 1968 – ogłosił Henryk Gryn-
berg w miesięczniku Jerzego Giedroycia. Ostatnią kartę jego historii nie pisał ani 
Adolf Hitler, ani Józef Stalin, lecz Władysław Gomułka i jego poplecznicy3. Exo-
dus objął blisko piętnaście tysięcy polskich obywateli. Niektórzy z nich, wtedy to 
właśnie, dowiadywali się, iż są Żydami. Inni – ocaleni z Holocaustu i pogromów 
– znów zaczynali się bać4. Dla jeszcze innych antysemicka nagonka znaczyła 
koniec komunistycznej utopii. Opuszczali Polskę: Warszawę, Wisłę, Czarnolas, 
Treblinkę i oświęcimskie pole5. Naznaczano ich hańbiącym pismem, spotykali się 
z bolesną niechęcią ulicy. W pamięci przechowali warszawski Dworzec Gdański, 
z którego odchodził pociąg do Wiednia, garstkę przyjaciół, do których bali się 

1 J. i B. Świderski, Autobiografi e, Londyn 1981, s. 25.
2 Ibidem.
3 H. Grynberg, Wygnanie z Polski, „Kultura”, Paryż 1968, nr 11, s. 53.
4 Atmosferę strachu, terroru, nagonki opisuje Alina Grabowska w artykule Łódzki marzec, „Kul-

tura” 1969, nr 5. Krystyna Sztrem w relacji z opuszczenia Polski odnotowuje wizytę znajomej. „Za 
kilka dni zjawiła się znów. Mimo sześćdziesiątki, wyglądała dobrze i młodo. Elegancka zielona 
suknia harmonizowała z czernią jej włosów. Piwne oczy błyszczały, w uszach miała zielone klipsy, 
włosy wprost od fryzjera. Pochwaliłam jej wygląd, na co pani Renia odpowiedziała szeptem, rozglą-
dając się wkoło. – Wiesz, w czasie okupacji bardzo ważne było, żeby wyglądać elegancko [...] Teraz 
nie jest okupacja i nie chodzi o życie, ale dla mnie utrata pracy to śmierć...”. K. Sztrem, Nieznośni 
cudzoziemcy, Londyn 1974, s. 19. 

5 Zob. H. Grynberg, Topole [w:] Antynostalgia, Londyn 1971, s. 18–19.
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pisać6, i często upokarzające wyczyny różnych urzędników i celników. „Byli Po-
lacy”7 wyruszyli na wygnanie, konfrontację z obczyzną i nową ojczyzną.

Rozjechali się po świecie. Do Izraela przybyło 28 procent emigrantów, po-
zostali trafi li głównie do krajów skandynawskich i do Stanów Zjednoczonych8. 
Wszędzie towarzyszyła im pamięć Polski i Polacy. Filip Istner w eseju Moja dro-
ga do Izraela notował: „Człowiek nosi w sobie swoją przeszłość i nie może się 
od niej uwolnić równie łatwo, jak od starego ubrania”9. Nie dyskutowali o śmierci 
podmiotu i końcu historii. Ta ostatnia, ustami polityków i urzędników, wielokrot-
nie sprawdzała ich tożsamość. 

Zygmunt Bauman wyznawał wówczas: 

Skończyłem z wędrówką. Nie będę już żył w kraju, w jakim będę się zaliczał do mniej-
szości narodowej. Pragnę żyć we własnym domu. Zbłądziłem [...] Mam jeszcze czas, aby 
naprawić błąd. To moje szczęście. Moim trzem córkom dam własną ojczyznę10.

Wśród wygnańców 1968 roku byli także literaci. Językiem ich twórczości był 
język polski. Poza bardzo nielicznymi wyjątkami nie mieli wyboru, skazani byli 
na pisanie w języku Kochanowskiego i Mickiewicza. O istotnym fermencie in-
telektualnym, jaki wnieśli ci twórcy do polskiej kultury emigracyjnej, pisała już 
w pierwszej książkowej wersji swych Szkiców o literaturze emigracyjnej Maria 
Danilewicz Zielińska11. Bardzo różne mieli daty urodzenia. Byli wśród nich pi-
sarze o uznanych nazwiskach i właściwie debiutanci. Wygnani zostali z Polski 
geografi cznej, ale Polsce duchowej oddali talent. 

Nie można zapominać jednak o tym, co różni wygnańców 1968 roku od 
wcześniejszych emigrantów. Otóż polscy Żydzi zostali przymuszeni do opusz-
czenia Polski na mocy decyzji organów państwa12, natomiast emigranci polityczni 

6 W opublikowanym w Chicago dzienniku Jadwigi Kopery przeczytamy rozważania o przyczy-
nach milczenia nowej emigracji: „Prawie wszyscy zostawiliśmy w Polsce najbliższych. Nie chcemy, 
aby spotkała ich jakaś krzywda, w związku z tym nie mówimy głośno o sprawach, nawet oczywi-
stych, które mogłyby się nie spodobać polskim władzom” (J. Kopera, Pamiętnik Jetty, Chicago, 
grudzień 1987, s. 61). Przytoczony zapis nie dotyczy co prawda korespondencji, ale ujawnia rodzaj 
strachu, który dosięga emigranta z systemu totalitarnego nawet za oceanem. 

7 „...obrzucono mnie wyzwiskami jako byłego <Polaka>” – przypomina Witold Wirpsza w Li-
ście otwartym do Związku Literatów Polskich, „Kultura”, Paryż 1973, nr 3, s. 25. Dodajmy, iż wy-
jeżdżający otrzymywali zamiast paszportu „dokument podróży”, w którym stwierdzano: „posiadacz 
niniejszego paszportu nie jest obywatelem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”.

8 Informacje statystyczne podaje Dariusz Stola w opracowaniu, Emigracja pomarcowa, Instytut 
Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Seria: Prace Emigracyjne, nr 34. 

9 F. Istner, Moja droga do Izraela, Jerozolima 1970, s. 30.
10 O Zygmuncie Baumanie, „Nowiny Izraelskie i Kurier”, Tel Awiw 1968, nr 195.
11 Zob. M. Danilewicz-Zielińska, Szkice o literaturze emigracyjnej, Paryż 1978, s. 364–365.
12 Zdarzały się oczywiście i przypadki, kiedy wyjazd traktowany był jako szansa wydostania 

się z kraju komunistycznego nonsensu, w związku z tym zdarzało się również, że Żydom zazdrosz-
czono takiej możliwości. „Życie w Polsce stawało się już nie do zniesienia właściwie dla każdego 
uczciwego człowieka” – wyznaje bohater powieści Eugeniusza Żytomirskiego, który nawet przed 
najbliższymi zataja swoje żydowskie pochodzenie, podczas gdy nieświadoma jego korzeni żona uda-
je Żydówkę, by małżeństwo mogło opuścić Polskę (E. Żytomirski, Spowiedź, Londyn 1973, s. 163). 
Narastająca atmosfera intelektualnego zniewolenia w Polsce Gomułki jest często wymieniana jako 
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w słusznej obawie o swój los, a niektórzy i życie, postanowili nie wracać do kraju 
i na obczyźnie świadczyć o zniewoleniu Polski. Nie zmienia to faktu, iż to oni 
sami podejmowali decyzję o wyborze emigracyjnego losu. Jednoznacznie pisze 
o tej różnicy Anna Frajlich: 

Istnieje bowiem pewna tendencja bagatelizowania tamtych wydarzeń, ujawniająca 
się nawet w semantyce: wygnanie czy emigracja? Te dwa słowa odnoszące się do róż-
nych realności są bardzo często używane wymiennie, choć wymienne nie są. Każdy wy-
gnaniec jest emigrantem, ale nie każdy emigrant jest wygnańcem. Nasza emigracja jest 
skutkiem wygnania [...] Kryterium wygnania jest bycie/zostanie podmiotem wygnania 
i nie zmienią tego otwarte obecnie granice polityczne, ani semantyczne13.

Żydowski wygnaniec – twórca, nosił w sobie inny jeszcze kompleks. Wskazał 
go Henryk Grynberg, pisząc o poezji Stanisława Wygodzkiego. Otóż polski pi-
sarz nigdy nie wątpi w swój powrót do kraju. Pewność taka towarzyszyła zarówno 
Mickiewiczowi, jak i współczesnym emigrantom. Wszyscy oni uchodzili przed 
oczywistymi wrogami swojego narodu, nie przestając weń wierzyć. Przeciwni-
kiem Wygodzkiego jest natomiast antysemityzm, jak wskazuje autor Żydowskiej 
wojny: „skryty podskórny wróg, zjadający Polaków od środka”14. Rozpacz – tak 
widoczna w poezji autora Podróży zimowej – wynika z niewiary w zwycięstwo 
narodu polskiego nad takim przeciwnikiem. 

Wydarzenia roku 1968 z pewnością wzmagały pesymizm, odświeżały dawne 
urazy. Oto fragment wiersza Stanisława Wygodzkiego, odnalezionego po latach, 
pisanego w Niemczech na wieść o pogromie kieleckim: 

Nie –
Nie chciałem uwierzyć
Nie – 
Nie wierzyłem słowom 
W polskich miastach znów leży 
Żyd z postrzeloną głową.
Nie, to kłamstwo, ohyda
Przestańcie wreszcie
To blef! 
Komu potrzebny trup Żyda?15

jedna z przyczyn podjęcia decyzji o emigracji. Eugeniusz Żytomirski dokumentuje ten psychiczny 
proces w wierszu, pisanym co prawda w roku 1963, ale opublikowanym dopiero po opuszczeniu 
ojczyzny. Nosi on, tak jak i cały poetycki tomik, znamienny tytuł: Odebrano mi Polskę. Oto jego 
ostatnie fragmenty: „Odebrano mi Polskę / Odebrano mi Polskę // Bo Polska to była wolność / Polska 
to byli przyjaciele / których nie ma / książki / których nie napisano / honor / który opluto / prawda / 
którą ukrzyżowano / młodość / która minęła / i ja sam / który nie jestem sobą” (E. Żytomirski, Ode-
brano mi Polskę, Wiedeń 1969, s. 7). 

13 A. Frajlich, Marzec zaczął się w czerwcu, „Midrasz” 1998, nr 3, s. 6.
14 H. Grynberg, Podróż do dna rozpaczy, „Wiadomości” 1976, nr 5.
15 S. Wygodzki, Wiersz do Polski [w:] Zeszyt Pamięci o Stanisławie Wygodzkim, praca zbiorowa 

pod red. K. Bernard, Tel Awiw 1992, s. 82.
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Fakt bycia napiętnowanym, odrzuconym, pozbawionym prawa do polskości, 
wymusza refl eksję o własnej tożsamości16. Istotną rolę odgrywa tu też konfrontacja 
z obczyzną czy Izraelem traktowanym jako prawdziwa ojczyzna. Traumatyczny 
wymiar tych przeżyć spotęgowany jest też pamięcią o Holocauście. Identyfi kacja 
narodowa i religijna są bardzo trwałymi elementami tożsamości – to opinia po-
wszechnie akceptowana. Każda ich zmiana jest bolesna i wymaga szczególnego 
wysiłku autonegocjacji17. Chodzi bowiem o zachowanie poczucia podmiotowej cią-
głości i „wierności samemu sobie”. Tożsamość musi być nieustannie powtarzana, 
wzmacniana przez akt autointerpretacji18. Taki przymus widoczny jest szczególnie 
w momentach przełomowych, kiedy – jak pisze Anthony Giddens – „jednostka sta-
je niejako na rozdrożu”19. Stąd widoczna w tej literaturze skłonność do form auto-
biografi cznych i pojmowania poezji jako ekspresji ludzkiej osobowości. 

Filip Istner20 zanotuje w Tel Awiwie: 

Tylko że do tej pory nie potrafi łem dojść ładu z samym sobą. Wszystko ogarnąć i prze-
myśleć do końca. Usiłuję to uczynić tutaj na tych kartkach. Ten mój notatnik ma służyć nie 
tylko rejestracji faktów, ale stawia sobie za zadanie ukazanie procesu przemian21.

16 W przeprowadzonych w Szwecji badaniach tożsamości emigrantów marcowych (J. Licki, Den 
foranderliga identiteten – podaję za D. Stola, Emigracja..., s. 24–24) uzyskano obraz wyrazistego 
przesunięcia autoidentyfi kacji pytanych. W przebadanej grupie 60 procent respondentów deklarowa-
ło, iż przed kampanią antysyjonistyczną uważało się za Polaków. Po emigracji odsetek ten wyniósł 
tylko 8 procent. W tym czasie na swoją żydowską tożsamość wskazało 64 procent respondentów. 
Tożsamość emigrantów marca 1968 roku stała się też przedmiotem polemiki wychodzącego w Tel 
Awiwie dziennika (poświęcam mu jeden z kolejnych rozdziałów) „Nowiny Kurier” z paryską „Kultu-
rą”. Otóż Edward Rostal zaprotestował przeciwko tytułowi opracowania Kamili Chylińskiej Emigra-
cja polska po 1967 r. („Kultura” 1970, nr 10). Autorka omawiała w nim wyniki 130 odpowiedzi na 
ankietę wysłaną do konkretnych emigrantów. Rostal podkreślał, że bez względu na to, czy emigranci 
udali się do Izraela, czy nie, są oni w 90 procentach polskimi Żydami. Publicysta wskazywał też, iż 
w ankiecie nie ma pytań odnoszących się do Izraela i sprawy żydowskiej, co jednoznacznie ujawnia 
polonocentryzm organizatorów ankiety. Twierdził też, że powojenna polska emigracja „nie kwapi 
się do kontaktów” z nowymi emigrantami. Zob. E. Rostal, „Emigracja polska” czy Żydzi z Polski?, 
„Nowiny Kurier”, 18 grudnia 1970 roku. Bardzo silne związki tych żydowskich emigrantów z Pol-
ską i polską kulturą podkreślał piszący o depolonizacji Aleksander Hertz: „Prawie wszyscy oni byli 
bardzo mocno związani z Polską. Wyrośli z polskiej kultury, uważali się za Polaków. Opuszczając 
Polskę, zabierali książki polskie, przede wszystkim utwory literatury polskiej. Ale musieli składać 
oświadczenie, że nie są Polakami. Dla większości z nich było to bardzo bolesne i poniżające. Ta 
urzędowa depolonizacja zrobiła na mnie szczególnie ciężkie wrażenie” (A. Hertz, Wyznania starego 
człowieka, Warszawa 1991, s. 180).

17 Interesujące przykłady takich zachowań pokazuje E. Michna w artykule Etyczny wymiar toż-
samości etnicznej w sytuacji zmiany identyfi kacji narodowej [w:] Etyczny wymiar tożsamości kultu-
rowej. Studia z antropologii społecznej, pod red. M. Flis, Kraków 2004. Autorka badała autoidenty-
fi kacje Rusinów Karpackich.

18 W sposób najogólniejszy odwołuję się tu do ustaleń Charlesa Taylora przedstawionej w książ-
kach: Etyka autentyczności, tłum. A. Pawelec, Znak, Kraków; Fundacja im. Stefana Batorego, War-
szawa1996 oraz Źródła podmiotowości: narodziny tożsamości nowoczesnej, tłum. M. Gruszczyński, 
nauk. oprac. T. Gadacz, wstęp A. Bielik-Robson, Warszawa 2001. 

19 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, 
tłum. A. Szulżycka, Warszawa 2001, s. 156.

20 O Filipie Istnerze jako krytyku literatury piszę w rozdziale piątym.
21 F. Istner, op.cit., s. 31–32.
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„Nie próbowałam nigdy pisać o czymś, czego sama głęboko nie przeżyłam”22 
– powiada Anna Frajlich, a Henryk Grynberg bronił będzie liryki wyznania, pi-
sząc: „sentymentalizm wcale nie musi być brzydkim słowem”23. Wymóg auten-
tyczności tej literatury spotęgowany jest poczuciem obowiązku powiedzenia całej 
prawdy, zwłaszcza gdy narracja tożsamościowa pokrywa się z opowieścią o Ho-
locauście. 

Wygnańcy 1968 roku budują swoją tożsamość uwikłani w najważniejsze ideo-
logie i wydarzenia dwudziestego wieku. Opowieści o swoich pogmatwanych lo-
sach dodają do tożsamościowych narracji emigracji niepodległościowej. Często 
są to historie polemiczne wobec, dominujących pośród tej grupy, stereotypowych 
wyobrażeń i wizji historii. 

Omawiani w tym rozdziale autorzy wypowiadali się w języku polskim, ich 
twórczość funkcjonowała w obiegu literackim stworzonym przez polską emigra-
cję niepodległościową. Innym miejscem publikacji były polskojęzyczne pisma 
w Izraelu. Liczne polemiki świadczą, iż wydawnictwa te były czytane także nad 
Tamizą i Sekwaną. „Niepotrzebni” i „mogący odejść” zwracali się więc do pol-
skiego emigranta bądź polskojęzycznego mieszkańca Izraela. 

I
Stanisław Wygodzki, Arnold Słucki i Filip Istner po marcowej nagonce znaleźli 

się w Izraelu. Różne były ich biografi e, ale każdy z nich wierzył kiedyś w komu-
nistyczną utopię. W pośmiertnym wspomnieniu Witold Wirpsza nazwał Arnolda 
Słuckiego „łaknącym i pragnącym sprawiedliwości”24. Filip Istner i autor Biografi i 
anioła czas Zagłady spędzili w ZSRR, ale w skrajnie odmiennych warunkach. Ar-
nold Słucki jako nauczyciel, pracownik partyjny i żołnierz Armii Czerwonej, Ist-
ner jako więzień na Kołymie. Dramatycznie okrutny, lecz typowy był los Wygodz-
kiego i jego najbliższych. Rzecz przetworzył w liryczny zapis Pamiętnika miłości. 
Słucki i Wygodzki byli poetami uznanymi w Polsce. Nie można tego powiedzieć 
o Istnerze, autorze kilkudziesięciu, raczej przemilczanych wierszy. 

Jako miejsce osiedlenia wybrali początkowo Izrael. Do końca życia pozostał 
w nim jedynie Wygodzki. Tylko Słucki znał język hebrajski, a Istner w wieku 
lat sześćdziesięciu rozpoczął jego naukę. Przyjechali zatem do Tel Awiwu, bo 
skoro narzucona im żydowskość stała się przyczyną wygnania, to chcieli być jej 
wierni. W tym potwierdzeniu tożsamości można widzieć też akt buntu, dumną 
odpowiedź daną tym, którzy zmuszali ich do wyjazdu. Podobnie jak cytowany już 
Bauman, także Istner poszukuje domu, w którym: 

22 Zob. Dwa istnienia rozszczepione, z Anną Frajlich rozmawia Czesław Karkowski (dokończe-
nie), „Przegląd Polski”, Nowy Jork, 5 grudnia 2003.

23 H. Grynberg, Tylko ziemia, poezja i miłość, „Wiadomości”, Londyn 1979, nr 44. 
24 Tymi słowy Witold Wirpsza nazwał w pośmiertnym wspomnieniu Arnolda Słuckiego (Śmierć 

wygnańca, „Kultura”, Paryż 1973, nr 1/2, s. 173).
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...nikt nie będzie mi miał prawa powiedzieć, że jestem obcy, niepotrzebny. Domu, w któ-
rym nareszcie pozbędę się dręczącego poczucia wyobcowania, kompleksów, do których 
się nigdy przyznać nie chciałem, ani wobec siebie, ani tym bardziej wobec innych25 

oraz swojej własnej ziemi

...w której nikt, patrząc na mnie, nie pomyśli: „To jest obcy, nie nasz, ma inny nos, inne 
oczy, inny akcent, inny typ inteligencji, a nawet inaczej wymawia literę <r>”26.

Świadectwem odnalezienia swej prawdziwej tożsamości jest cytowana po-
wyżej autobiografi a Moja droga do Izraela. W pierwszych jej zdaniach Istner 
deklaruje chęć powiedzenia „całej prawdy”, chociaż świadomy jest niemożności 
wypełnienia tego postulatu. Jego relacja nie tylko opowiada o odkryciu ojczyzny, 
ale jest także spowiedzią z grzechu fascynacji komunistyczną utopią, do której 
zaprowadzić go miała wiara w braterstwo ludzi i polityczne posłannictwo Ży-
dów. To oni, pozbawieni ojczyzny i żyjący w diasporze, mieli wskazać drogę do 
świata bez narodowych, etnicznych i religijnych waśni. Istner przedstawia siebie 
jako ofi arę atrakcyjności tejże utopii. Ironia losu polega na tym, iż teraz u progu 
starości uczy się hebrajskiego i pojawia się na jego ustach słowo ojczyzna. Jest 
nią Izrael. Swoją autobiografi ę i wiersze pisze po polsku. Kilkakrotnie podkreśla 
sentyment do Polski i jej kultury: „Nie przestałem kochać języka, w którym tak 
wiele dla mnie piękna, ciągle mi bliscy są liczni przyjaciele”27.

W jego patriotycznej reedukacji nie odgrywają znaczącej roli kwestie religij-
ne. Zarówno Tora, jak i historia ukrzyżowania funkcjonują na prawach literackie-
go motywu. Nie oznacza to, iż podmiot liryczny jego wierszy nie rozważa spraw 
ostatecznych:

Umierać nie wielbiąc żadnej potęgi
– praw w sobie szukałem nie rytych w kamieniu –
lecz porażony cierpieniem nie wiedziałem
w czym potwierdzenie sensu (Pustynia Synaj)28.

Często wiersze poety mówią w imieniu każdego człowieka. Dlatego ich autor 
nie stroni od form liczby mnogiej lub wprost zwraca się do czytelnika. Posłu-
guje się słowem najogólniejszym. W jego poezji koncepcja jednostki ludzkiej 
bliska jest przekonaniom egzystencjalistów. Człowiek to istota samotna, wokół 
rozprzestrzenia się pustka, a jego przeznaczeniem jest niebyt. „Pustka za nami, 
a przed nami nicość”29 – napisze w wierszu pod znamiennym tytułem Obcy II. Ta 
metafi zyczna pustka i samotność zrymowana zostanie wkrótce z poczuciem jak 
najbardziej ziemskiego wyobcowania:

25 F. Istner, op.cit., s. 19.
26 Ibidem, s. 3.
27 Ibidem, s. 29.
28 F. Istner, To już, Sztokholm 1989, s. 35.
29 Ibidem, s. 21.
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Ale i tutaj
– Jeśli nawet nie odepchną –
Znajdziemy również tylko
Fałsz i smutne cienie udające ludzi.
Zamiast tkliwego braterstwa
Gest lekceważenia i słowa raniące. 
Wszędzie – dookoła – pustynia obcości
I wiecznego wygnania
Tak już do końca –30.

Nierówna to poezja, ciekawsza tam, gdzie bliżej nieokreślony, medytujący 
podmiot zastąpiony zostaje przez „ja” liryczne obdarzone biografi ą autora, zgod-
nie z deklaracją zawartą w wydanym w Sztokholmie tomiku: „Zawsze miałem 
skłonność do zwierzeń / – dzielenia się sobą” (Wyznanie)31. Pojawi się też w tych 
wierszach pamięć Polski. Nie jest ona łatwa. Zwraca oczywiście uwagę zachwyt 
nad przyrodą i klimatem, tak odmiennym od gorącego powietrza Izraela. W liryku 
Jerozolimska wiosna poeta pyta: 

Jak tam teraz w Warszawie? 
Plucha? Śnieg pada mokry i zaraz się topi?
A bazie? Zakwitły już bazie?
A w Tatrach? – Na Pysznej? na Cyrhli Toporowej
w niebieskim śniegu krokusów fi olety – 
Czy jeszcze pojmiesz jak tam zachodzi słońce?

Ale też tej nucie tęsknoty towarzyszy przekonanie o „bezpowrotności” minio-
nego czasu oraz dojrzała rezygnacja 

– Czy w końcu nie wszystko jedno
gdzie usypią ten niepokaźny, 
ostatni ślad?32 

Takich nostalgicznych przywołań znajdziemy więcej. Ale też w innych wier-
szach biblijny pejzaż Ziemi Świętej nie pozwala zapomnieć o Auschwitz. W utwo-
rze Pustynia Synaj czytamy: 

W pustyni Synajskiej cudownym płomieniem
zapalało się o zachodzie niebo –
Ale ja widziałem stosy zapalone
z Jego przyzwolenia – 
stosy Oświęcimia –33.

W opublikowanym w londyńskich „Wiadomościach” wierszu San Francisco 
II odnajdziemy podmiot ciągle poszukujący swej tożsamości. Podróż aż na dru-

30 Ibidem, s. 21.
31 Ibidem, s. 11.
32 Op.cit.
33 Ibidem, s. 36.
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gą stronę Stanów Zjednoczonych, nad Pacyfi k, okaże się romantyczną podróżą 
w poszukiwaniu siebie. Ostateczną wiedzę poeta osiągnie oczywiście, wchodząc 
w „nieprzeniknioną czerń”. Pyta więc: 

Skąd przybyłem i dokąd zmierzam?
Z Polski?
Z Jerozolimy?
Z Kołymy
Może po tej podróży dowiem się nareszcie
kim jestem34. 

O ile zatem prozatorska autobiografi a Istnera – pisana w Izraelu – jednoznacz-
nie i w sposób, rzekłbym, dydaktyczny, afi rmuje jego nową ojczyznę i odnalezio-
ną tożsamość, o tyle inaczej rzecz wygląda w wyznaniach lirycznych powstałych 
w późniejszym okresie życia i w różnych miejscach świata. Tu poeta nie zdaje 
sprawy ze swych ideologicznych wcieleń, autoidentyfi kacja staje się przedmio-
tem bolesnych i zarazem melancholijnych pytań. Trudno jednakże rozstrzygnąć, 
jak wiele wiersze te zawdzięczają tradycyjnym poetyckim kliszom. Nie można 
pominąć liryku W Nazarecie, będącego bezpośrednią reakcją na antysemicką 
kampanię w Warszawie. Postawiona pod nim data 23 kwietnia 1969 roku nadaje 
mu charakter lirycznej noty dziennikowej. Ważna jest też dedykacja. Wiersz zaad-
resowany jest do Jerzego Stadnickiego i „wszystkich Przyjaciół” w Polsce:

Gdzie się znalazłem (zgubiłem) – gdzie?
W Nazarecie?
za jakie winy przodków 
Niesie mnie tak po świecie.
W stronę Twojego krzyża?
w stronę mojego krzyża?
Dlaczego wśród czerwonych kwiatów Galilei,
roku Pańskiego tysiąc dziewięćset sześćdziesiątego dziewiątego
Szukam śladów rzymskich podków,
Na własnym ciele?
Dlaczego gwoździe Jego krzyża
Ostrzone w Polsce,
Przybiły mnie do kruszejącej skały
W Dolinie „Bóg-Pomoże”/ Jizra-El35. 

Nie zawsze Izrael okazywał się ojczystym domem. Filip Istner ostatecznie 
osiedlił się w Szwecji. Komunistyczne zaangażowanie wymienionych poetów 
nieraz było im wypominane. Wielokrotnie o wyjaśnienie jego powodów pytano 
Stanisława Wygodzkiego. Z takim apelem zwracał się do niego już w roku 1969 
Henryk Dankowicz36. Poeta przyznawał, iż zabłądził, służył złej sprawie, pisywał 
też „haniebne” teksty, ale bronił prawa człowieka do marzeń o sprawiedliwości 

34 „Wiadomości” 1980, nr 36/37.
35 To już..., s. 67.
36 H. Dankowicz, „Apel” Stanisława Wygodzkiego, „Nowiny Kurier” 1968, nr 35.



157Antynostalgia i nostalgia. Rzecz o wygnaniu

społecznej, o świecie bez wojen, rasizmu i waśni etnicznych. Nie unicestwiał więc 
swym osądem doktryny, twierdził natomiast, że wcielali ją w życie barbarzyńcy. 
Także i on uznał, iż w sytuacji, gdy nie chcą go w kraju, który wybrał za ojczyznę, 
jego miejsce jest tylko pośród Żydów. Po latach, w rozmowie z dziennikarzem 
„Polityki”, ujmie to tak: „Wyjeżdżałem z przymusu, ale Izrael był moim wolnym 
wyborem”37. Decyzja ta przyniosła wiele rozczarowań. Pisarz nie akceptował po-
litycznej rzeczywistości państwa żydowskiego. Gorzkie słowa o nowej ojczyźnie 
skierował w liście do Anny Frajlich:

U nas życie toczy się normalnie, czyli ohydnie, krajem rządzi kler. Jeśli jeszcze 
uznajemy istnienie pojęcia „kleru światłego”, wiem, że taki istnieje, to tutaj czegoś ta-
kiego nie ma. Ohyda38. 

Ryszard Löw nazywa Wygodzkiego „emigrantem we własnym kraju”39, pi-
sarzem wykorzenionym, oddzielonym od izraelskiego czytelnika językiem, bio-
grafi ą i psychiką. Warto w tym miejscu przywołać fakt, licznych w Izraelu, ne-
gatywnych opinii o ofi arach Holocaustu. Otóż często przywoływany w Europie 
antysemicki stereotyp Żydów, idących bezwolnie na rzeź, był również popularny 
w dyskusjach toczących się w Izraelu40. Wszystko to skazywało Wygodzkiego na 
samotność oraz powierzanie natrętnie powracających uczuć i obrazów jedynie 
swojej poezji.

Na emigracji Wygodzki wydał trzy poetyckie tomy: Drzewo ciemności (część 
opublikowanych w nim utworów powstała jeszcze w kraju), Podróż zimową i Po-
żegnanie. Wydane zostały w Londynie przez Ofi cynę Poetów i Malarzy. W wier-
szach tego ostatniego postskamandryty – jak sam pisał o sobie – mówiąca persona 
ma wyraźnie autobiografi czne cechy. Emigracyjne wiersze stapiają się w jeden 
wielki monolog o samotności i śmierci. Artykułowane są w nich podobne stany 
emocjonalne i motywy: smutek, poczucie końca, melancholia, pamięć śmierci, 
czerń, obłoki, dworce kolejowe, szyny i pociągi jako „wehikuły śmierci”41. Hen-
ryk Grynberg zwraca uwagę na obecną w tych wierszach obsesję wygnania i na-
rastającą nostalgię, manifestującą się przypomnieniami polskiego pejzażu, wprost 
wypowiadaną tęsknotą za deszczem i śniegiem oraz obecnością motywów Polski 
„miodno-pszczelej”42. 

Pejzaże Wygodzkiego nie przywołują jednak żadnej utraconej małej ojczy-
zny, ani tym bardziej – arkadii. Cień Auschwitz jest tu wszechobecny. Ten polski 
pejzaż jest zawsze pusty, dom niezamieszkany, nikt w nim na poetę nie czeka. 
Krajobrazy przypominają młodopolskie pejzaże wewnętrzne, są fantasmagoriami 

37 Służyłem złej sprawie. Ze Stanisławem Wygodzkim rozmawia Piotr Sarzyński, „Polityka”, 
3 marca 1990. 

38 List do Anny Frajlich z dnia 17.04.1988 r. [w:] S. Wygodzki, Listy do Anny Frajlich, „Kontu-
ry” IX, Tel Awiw 1998, s. 49–60. 

39 R. Löw, Znaki obecności [w:] Zeszyt pamięci o Stanisławie Wygodzkim..., s. 55.
40 Zwracam uwagę na ten fakt w następnym rozdziale książki. 
41 Zob. W. Ligęza, Jerozolima i Babilon. Miasta poetów emigracyjnych, Kraków 1998, s. 215.
42 H. Grynberg, Podróż do dna rozpaczy...
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pozbawionymi topografi cznych odniesień. Wyrażają emocje, nie ma tu pamięci 
miejsc. Tematem tej poezji jest ból samotności i pamięć śmierci. Związek z Pol-
ską – wielką raną – manifestuje się poprzez wyraziste nawiązania do arcywzorów 
liryki polskiej. Z oczywistych biografi cznych powodów pojawi się w tej twórczo-
ści gospodarz Czarnolasu. Jeden z ostatnich wierszy poety nawiązywać będzie 
z kolei do romantycznego arcydzieła – Liryków lozańskich Adama Mickiewicza: 

Leniwa czarna woda rzeki
i gęstwa ziół i traw, i szumów,
obłoki wędrowały tłumem
pod niebem cichym i dalekim. 

Leniwa czarna woda rzeki,
w niej księżyc dzierga swe desenie. 
W donośnej ciszy fali cienie
toczyły szelest swój kaleki.

Leniwa czarna woda rzeki 
przeze mnie snuje się i wlecze.
Smakują słono jej dorzecza,
te, które płyną spod powieki43.

Trzeba zauważyć, iż typowe motywy opisujące polski pejzaż przemawiały do 
licznych izraelskich czytelników tej poezji. Wywoływały tęsknotę za krajobrazem 
dzieciństwa. Zaświadcza o tym Jael Shalit w poświęconym poecie wspomnieniu 
i wierszu44. Wydaje się, iż w poetyckich zapisach Wygodzkiego nie ma świa-
dectw wskazujących, by fakt osiedlenia się w Izraelu wywołał istotną autorefl ek-
sję o charakterze tożsamościowym. Brak tu zafascynowania zarówno pejzażem, 
dniem codziennym Izraela, jak i kulturą judaistyczną. Żydowskość Wygodzkiego 
została w sposób najbardziej traumatyczny zdefi niowania przez nazizm. Uważał 
się za polskiego Żyda. W liście do Anny Frajlich tak komentował wiersz poświę-
cony mu przez nowojorską poetkę:

Nie umiałbym tak spojrzeć, aby ujrzeć i opisać ziarno, które spadło na kamienie. 
Na kamieniu nie można zakiełkować, pod kamieniem tak, ale wtedy pojawia się mech, 
wiesz skąd rodem45.

Inny jest jeszcze przypadek Arnolda Słuckiego – niegdyś również wyznawcy 
komunistycznej utopii. Ten przedwojenny student Państwowego Seminarium dla 
Nauczycieli Religii Mojżeszowej, a potem młody komunista, pierwsze lata wojny 
przeżył w głębi Związku Radzieckiego jako nauczyciel, a później żołnierz Armii 

43 Cytuję liryk oznaczony numerem 40 za krajowym wydaniem, S. Wygodzki, Pożegnanie, War-
szawa 1990, s. 194.

44 Zob. J. Shalitt, Oni wszyscy żyją we mnie [w:] Zeszyt pamięci o Stanisławie Wygodzkim..., 
s. 13–18.

45 Cytuję za: A. Frajlich, Nie zbudzę więcej nikogo [w:] Ibidem, s. 25. Pierwodruk, „Przegląd 
Polski”, Nowy Jork, 21 maja 1991.
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Czerwonej. Autor wierszy zebranych w tomie Biografi a anioła aż do późnych 
lat pięćdziesiątych nie najlepiej mówił po polsku, znał natomiast języki hebraj-
ski i aramejski46. Po roku 1956 zobaczył prawdziwą twarz komunizmu. Odbyta 
w latach sześćdziesiątych podróż do Izraela zaowocowała istotną zmianą jego 
poetyckiej wyobraźni. W wierszach dokonywał poetyckiej syntezy kultury juda-
istycznej, chrześcijańskiej i hellenistycznej. To wtedy rodzi się jego fascynacja 
wspólnotą z Qumran, w której – jak pisano – widział brakujące ogniwo pomiędzy 
judaizmem a chrześcijaństwem. Niewątpliwie, wśród omawianych pisarzy jego 
związek z kulturą żydowską był najgłębszy. Jako pierwsze miejsce swej wygnań-
czej wędrówki wybrał Izrael, kierując się motywacją znaną nam już z życiorysów 
Wygodzkiego, Baumana i Istnera: „Zrozumiałem, gdzie jest moje miejsce. Oni 
mnie wypędzają, ale ja zrozumiałem. Mam być w Izraelu”47.

W Tel Awiwie związał się z polskojęzycznym dziennikiem „Nowiny Kurier”. 
Do jego działu literackiego napisał kilkadziesiąt tekstów krytycznoliterackich. Za-
jął się w nich popularyzowaniem pisarzy żydowskich posługujących się językiem 
hebrajskim i jidysz. Omawiał także dzieła literatury polskiej, głównie te poświę-
cone zagładzie Żydów. W artykule Treny koronne postulował napisanie studium 
komparatystycznego o literaturze Holocaustu powstałej w językach hebrajskim, 
polskim i jidysz. Wydaje się, iż sam Słucki byłby tu osobą najbardziej kompeten-
tną, niestety, dzieło takie nie powstało. Także i w jego przypadku Izrael nie okazał 
się tym wymarzonym domem. Poróżniony z ludźmi i cierpiący z powodu klimatu, 
udał się w roku 1970 do Republiki Federalnej Niemiec, gdzie się leczył w sana-
toriach i szpitalach. Zmarł w roku 1972. Anna Kamieńska w wygnaniu odnajduje 
podstawową sytuację egzystencjalną jego poezji i formułę ludzkiego losu48. 

Lektura wierszy Słuckiego wymaga niezwykłych kompetencji czytelnika. 
I nie chodzi już tutaj tylko o ogromną erudycję poety, lecz o ich związek z misty-
cyzmem żydowskim. Monografi sta tej problematyki w twórczości poety pisze:

Poezja Słuckiego jest niczym tekst kabalistyczny, rzeczywistością ukrytą, której 
manifestacja dokonuje się jedynie w akcie medytacji. Podstawową trudność w analizie 
tekstów sprawia właśnie ich mistyczny i ezoteryczny charakter, gdyż otwiera on sze-
rokie obszary interpretacyjne. W wierszach Słuckiego nic nie jest powiedziane wprost 
i jednoznacznie, cały świat wymaga ciągłego wyjaśniania i porządkowania49.

Przypomnijmy również, iż Witold Wirpsza pisał o istotnej komplikacji zna-
czeń w tej poezji, wskazując na charakteryzujący ją „szum, informacyjny”50. 

46 Biografi ę Arnolda Słuckiego zrekonstruował S.J. Żurek, Wieczne exodus z Ur (Próba bio-
gramu) [w:] S.J. Żurek, „...lotny trud półistnienia”. O motywach judaistycznych w poezji Arnolda 
Słuckiego, Kraków 1999, s. 43–53.

47 J. Bocheński, O Arnoldzie Słuckim (słowo wstępne do wieczoru literackiego, wygłoszone 
24 stycznia 1979 w warszawskim Domu Literatury), „Zapis” 1979, nr 12. 

48 A. Kamieńska, Poeta środka wieku. Wstęp do: A. Słucki, Poezje wybrane, Warszawa 1982.
49 S.J. Żurek, op.cit., s. 56.
50 Zob. W. Wirpsza, O skuteczności poetyckiej szumu informacyjnego, „Twórczość” 1966, nr 4.
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Arnold Słucki nie opublikował na emigracji żadnego poetyckiego tomiku. Nie-
liczne jego wiersze były drukowane w czasopismach. Całość jego wygnańczego 
dorobku ukazała się w Polsce w tomie Biografi a anioła w roku 1982. Wydaje się, 
że sam fakt wygnania nie stanowi istotnego przełomu w jego poezji. Możemy jed-
nak wskazać wiersze, które odnoszą się bezpośrednio do jego biografi i. Krytycy 
wychwycili wszystkie nuty nostalgiczne pojawiające się w tej liryce. W kontek-
ście ewokacji wspomnień i przywoływanych motywów polskiego pejzażu wy-
mieniane są najczęściej: Koncert, Via Dolorosa, Kadłub, Ramensdorf, Z podróży. 
Przywoływanymi z nich cytatami dokumentuje się końcowe lata życia poety oraz 
jego chęć i wiarę w możliwość powrotu do Polski. 

Szczególnie ważne dla przedstawianych tu rozważań są te wiersze poety, które 
powstały w październiku i listopadzie 1968 roku w Aszkod, a opublikowane były 
w paryskiej „Kulturze”. Tym samym istniały w emigracyjnym obiegu literatury 
polskiej. Otóż odnoszą się one do emocji związanych z wygnaniem i doświadcze-
niem politycznej sytuacji Izraela. Widoczna jest w nich możliwość identyfi kacji 
z Izraelczykami i pretensja do Polaków: 

W Jerozolimie
dymię
granat arabski
we mnie
trafi ł –
dym wraca
stąd
do pewnej parafi i
między wierzby
na sąd51.

oraz:

Widziałem skarpę – 
to był Jarkon
nie Wisła – Rzecz niezawisła
przyśniła mi się,
powróz
na karku
Krzyczałem przez sen
przez jawę
na milczącą Warszawę
i na kilku
przyjaciół,
aż sen mi
się zaciął
pełen piasku,
jak na wojnie karabin52. 

51 Wiersz bez tytułu, „Kultura” 1969, nr 1/2, s. 94.
52 Ibidem.
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W tej samej publikacji paryskiej „Kultury” pojawi się wiersz, w którym zbio-
rowym podmiotem lirycznym jest naród żydowski: 

Czytaj morze otwarte – jak elementarz,
czytaj wodę zrytą światłami –
jak groby,
powtórz: to fala, to promień, 
jak rózga w ręku Jehowy.
Jakże wywyższył nas ogromnie,
byliśmy tu
solą w oku słońca53. 

Powstałe w Izraelu – bezpośrednio po wyjeździe z Polski – liryki świadczą 
o możliwościach istotnej przemiany w obrębie narodowej samoidentyfi kacji poe-
ty. Proces ten – być może z powodu głębokiego rozczarowania – został powstrzy-
many. Już w kwietniu następnego roku poeta pisał:

Więc opuścić te piaski? –
a jużem się zwąchał
tu z kośćmi i płaski
z dna cienia
wypadłem jak list
snu do sumienia54.

Istotnie za cechę liryki Słuckiego trzeba uznać wieloznaczność – wynikłą 
z lapidarności, z oszczędności, a nie nadmiaru słów. Stąd bierze się jej zdolność 
jednoczesnego otwarcia wielu interpretacji, a co za tym idzie – atrakcyjność inte-
lektualna. Jeśli na jeden z najczęściej cytowanych wierszy autora Biografi i anioła 
popatrzymy poprzez przedstawioną tu perspektywę interpretacyjną, to rysuje się 
inna – niż ustalona dotychczas – możliwość jego odczytania:

Miasto mówiące przeszło nade mną,
jak Golfsztrom,
szum ciepłą falą ominął mnie – i znów byłem sobą,
przejęzyczeniem swym, POLSKĄ55. 

Przyjmuję, iż owym miastem mówiącym jest miasto wygnania, myślę oczywi-
ście o Jerozolimie. Trudno bowiem znaleźć przestrzeń architektoniczną nasyconą 
w większym stopniu mitami, symbolami, znakami. W takiej lekturze powyższy 
liryk dokumentuje „pourazowy” powrót do siebie, do polskiej tożsamości. Za-
uważmy jednakże, iż „Golfsztrom [...] ominął” wypowiadające się liryczne „ja”. 
Byłby to zatem wiersz, w którym poeta mówi również o nieadekwatności kategorii 
narodowej, nigdy w pełni nie defi niującej jednostki, a będącej przedmiotem nie-
ustannych negocjacji. Mówi się tu przecież o przejęzyczeniu, zatem o błędzie56. 

53 Ibidem, s. 95.
54 A. Słucki, Biografi a anioła, Warszawa 1982, s. 244.
55 Op.cit., s. 299. 
56 Por. W. Ligęza, op.cit., s. 123.
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II 
W wyznaniach Henryka Grynberga i Anny Frajlich, reprezentujących młodsze 

pokolenie twórców emigracji końca lat sześćdziesiątych, pojawia się – co może 
zaskakiwać – problem tchórzostwa i zdrady. Henryk Grynberg, tłumacząc się ze 
swojego postanowienia pozostania w Ameryce, pisał o poczuciu podwójnego zo-
bowiązania. Wcześniej decyzję o ucieczce z Polski gotów był oceniać jako tchó-
rzostwo, teraz pisał: „Nie wytrzymałem jednak i niech mi Polacy wybaczą!”57. 
Usprawiedliwiał się koniecznością zachowania wierności samemu sobie, chęcią 
ocalenia własnej żydowskiej godności, co stawało się w Polsce, wraz z narasta-
niem antysemickich postaw, niemożliwe. A tę godność winien był nie tylko sobie, 
ale tym wszystkim, którzy narażali swoje życie i ginęli, aby go ocalić z Zagłady. 
Pisał więc: „...jako <Żydowi> wytrącono mi wszelką broń z ręki – dlatego poczu-
łem się tam nieprzydatny”58.

Z kolei o zdradzie pisze – w tym przypadku po latach – Anna Frajlich:

Bardzo to wszystko przeżyłam, dla mnie pobyt w pięknym Rzymie był bardzo smut-
ny i bolesny. Oboje [z mężem – obj. K.A.] czuliśmy się wygnani i oskarżeni o zdradę. 
I zarazem jakby sami potwierdziliśmy tę zdradę przez zrzeczenie się obywatelstwa, do 
czego nas zmuszono59.

Opisywanie wygnania za pomocą języka zdrady i wierności jest nie tylko syg-
nałem silnej więzi poetki z Polską, ale uzmysławia również prawdę formułowaną 
przez współczesnych badaczy tożsamości, iż ma ona wymiar etyczny. Obserwację 
tę potwierdzają także używane przez Grynberga kategorie: tchórzostwa i godności.

W roku 1967 autor Ekipy Antygony, aktor Teatru Żydowskiego, był w Polsce 
pisarzem o rozpoznawalnej tożsamości i uznanej randze. Inna była sytuacja młod-
szej o sześć lat Anny Frajlich. Co prawda publikowała pojedyncze wiersze, ale 
tomikiem poetyckim debiutowała dopiero na emigracji. Grynberg był dzieckiem 
Holocaustu. Przyszła poetka urodziła się w azjatyckiej części Związku Radziec-
kiego i po wojnie wraz z rodzicami osiedliła się w Szczecinie. Cała rodzina, pozo-
stająca na terytoriach kontrolowanych przez nazistów, zginęła. To dopiero w No-
wym Jorku odwiedzać będzie pierwszy rodzinny grób. Oboje skończyli studia 
w Warszawie: Grynberg dziennikarstwo, Frajlich polonistykę. Osiedlili się w Sta-
nach Zjednoczonych i zaakceptowali ten kraj, jako swój dom, a obywatelstwo 
amerykańskie jako kolejny wyznacznik swojej tożsamości. 

Grynberg ujmować będzie swoją twórczość jako powinność wobec wymor-
dowanego narodu, obowiązek pamięci. Z kolei jako pisarz emigracyjny wal-
czyć będzie z antysemickimi stereotypami obecnymi w polskim, emigracyjnym 
i krajowym życiu politycznym oraz literackim, a także w świadomości Polaków. 

57 H. Grynberg, Pytania i odpowiedzi, „Wiadomości” 1968, nr 11.
58 Ibidem.
59 Zob. Dwa istnienia..., z Anną Frajlich rozmawia Czesław Karkowski. 



163Antynostalgia i nostalgia. Rzecz o wygnaniu

Polemiczny temperament raz po raz dochodzi do głosu w jego twórczości60. 
Oczywiście, swą tożsamość pisarz potwierdza nie tylko w ciągle ponawianych 
autobiografi cznych narracjach, lecz także w polemicznych wystąpieniach, histo-
rycznych studiach, lirycznych wyznaniach i poprzez liczne związki z żydowską 
myślą religijną i fi lozofi czną61. 

Inaczej rzecz się ma w przypadku Anny Frajlich. Tu refl eksja nad żydowską 
tożsamością jest o wiele bardziej dyskretna, wydaje się, że jej poezja stanowi 
świadectwo procesu rozciągniętego na lata. Ten dialog z samą sobą prezentowany 
jest za pomocą języka aluzji i dopiero w jej tomach z lat ostatnich czytelnik znaj-
dzie tekst-wyznania, w których jednoznacznie, a nawet dobitnie, zaakcentowany 
jest żydowski wymiar złożonej tożsamości lirycznego „ja”. Jedną z przyczyn tego 
stanu rzeczy można widzieć w fakcie, iż wczesne dzieciństwo przyszłej poetki, 
aczkolwiek dramatyczne, rozgrywało się poza przestrzenią Holocaustu. Lata ży-
cia na emigracji muszą upłynąć zanim Anna Frajlich wprost nazwie swoje najbo-
leśniejsze przeżycie: 

a z drzwi warszawskiego mieszkania 
czyjąś obelgę ścieram
i dotąd zetrzeć nie mogę. (Ogrody i domy)62

W udzielonym Czesławowi Karkowskiemu wywiadzie wyjaśni, o jakich sło-
wach tu mowa: „Gdy wyszliśmy z domu 1 stycznia 1969 r., dosłownie na godzinę, 
napisano nam na drzwiach: <Tu mieszka hołota Żydzi>”63. Od takiego traumatycz-
nego określenia tożsamości uwolnić się już nie da. To ten sam akt pohańbienia, 
przejaw okrutnej przemocy symbolicznej, jaki opisuje Grynberg w Ojczyźnie. 

Oboje pisarze – wygnańcy z Polski – zostali współtwórcami polskiej literatury 
emigracyjnej. Oboje publikowali w czołowych pismach i wydawnictwach emi-
gracji niepodległościowej. „Nie potrafi ę przecenić ani wyrazić znaczenia <Wia-
domości> w moim życiu”64 – stwierdza w sierpniu 2001 roku Anna Frajlich na 
łamach izraelskiego pisma „Nowiny Kurier”.

Także w londyńskich „Wiadomościach” ukazała się też pierwotnie słynna An-
tynostalgia Henryka Grynberga65. To powszechnie znany wiersz, dlatego ogra-
niczę się do podstawowych uwag. Wszystko w tym utworze jest rzeczywiście 
na opak w porównaniu z normami poezji nostalgicznej. Zamiast nostalgicznej 
tęsknoty, przekonanie, iż nie dość daleko się jeszcze odjechało. Zostawiona 
za sobą ojczyzna, to kraina traumy i strachu. Aktualizowany w pamięci „głos 

60 O Grynbergu, polemiście polskich emigrantów, piszę w następnym rozdziale książki.
61 Temu ostatniemu problemowi poświęcona jest książka S.J. Żurka Synowie księżyca. Zapisy poe-

tyckie Aleksandra Wata i Henryka Grynberga w świetle tradycji i teologii Żydowskiej, Lublin 2004. 
62 A. Frajlich, Ogrody i domy [w:] W słońcu listopada, Kraków 2000, s. 24. 
63 Dwa istnienia..., z Anną Frajlich rozmawia Czesław Karkowski.
64 Anna Frajlich o sobie i o wierszach, „Kontury” XII, 2002, s. 22. Pierwodruk w: „Nowiny 

Kurier”, Tel Awiw, 17 sierpnia 2001.
65 Zob. „Wiadomości” 1969, nr 34/35.
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rybitwy / brzmi jak zgrzyt brzytwy”, a zapachy (wielokrotnie dokumentowana 
przez poetów obsesja emigranta), to „swąd swastyką przypalanego dzieciństwa”. 
Tu nie boli teraźniejszość, przeciwnie – czasowi obecnemu ciągle zagraża prze-
szłość. I może jedynie z opowieściami nostalgicznymi łączy – paradoksalnie – ten 
wiersz fakt, iż mówi się tu o świecie zapamiętanego detalu, tyle że wspominane 
szczegóły to nazwiska „antyludzi, zwanych czasem antysemitami”. Nostalgik 
żyje rozpamiętywaniem szczęśliwej przeszłości, Grynberg nie może uwolnić się 
od pamięci traumatycznej66. W Antynostalgii Grynberga musimy widzieć zapis 
losu polskiego Żyda oraz polemikę z romantycznym paradygmatem uczuciowo-
ści i idealizacjami dawnej Polski, tak widocznymi w literaturze emigracyjnej. 
Mało jest miejsca w twórczości Grynberga na motywy nostalgiczne. Jeśli się one 
zdarzają, to odnoszą się raczej do wyobrażonych, a nie zapamiętanych ułamków 
świata sprzed Zagłady oraz do fragmentów polskiego pejzażu i zakorzenienia 
w mowie czarnoleskiej. Nie mogą rozwinąć się w żaden całościowy projekt. 
Grynberg jest bowiem pisarzem antyświata, antyczłowieka i antynostalgii. Jego 
twórczość w całości przynależy do wielkiej narracji o Zagładzie.

Nie myślę, aby znaczącym wyjątkiem był wiersz Zmartwychwstałe miastecz-
ko, w którym Jacek Żurek chciałby widzieć powrót poety do świata zapamięta-
nego z dzieciństwa67. Bardziej należałoby tu mówić nie o pamięci, lecz o świa-
domości bezpowrotnej utraty, zrodzonej z konfrontacji z miasteczkiem realnym, 
jakim jest żydowska dzielnica Nowego Jorku. To ona jest opisana jako miastecz-
ko zmartwychwstałe. Poeta odwołuje się do wiedzy o świecie Sztetł i obserwacji 
fragmentu amerykańskiej metropolii, a nie do wspomnienia z dzieciństwa. Pod 
wierszem Grynberg podaje miejsce i datę powstania utworu w żydowskiej ra-
chubie czasu: „Wiliamsburg, Nowy Jork 5745”, co ma wyrażać ciągłość historii 
narodu wybranego. Tu Holocaust się nie wydarzył.

W pierwszym tomiku Aby wiatr namalować – wydanym w Londynie w roku 
1973, Anna Frajlich umieściła dwa wiersze odnoszące się do doświadczenia an-
tysemickiej kampanii 1968 roku. To Aklimatyzacja oraz liryk zaczynający się od 
słów: „jestem oddzielna”. W pierwszym przeczytamy:

Zapominam dokładnie
zapominam sumiennie

mój krajobraz ojczysty
mój krajobraz codzienny

zapominam kosmate
zapominam kłębiaste

chmury na jakimś niebie
chmury nad jakimś miastem

66 Wypunktowane tu elementy wyobrażonej ojczyzny są dokładnym zaprzeczeniem „małych oj-
czyzn” w polskiej prozie emigracyjnej i krajowej lat dziewięćdziesiątych. Zob. P. Czapliński, Wznio-
słe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych, Kraków 2001, s. 106–107.

67 Zob. Synowie księżyca..., s. 57–58.
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zapominam do końca
zapominam je ciągle

– twarze w mrok zagarnięte
za oknami pociągu68. 

w drugim: 

jestem oddzielna 
liść co dla mnie spada
tak się niezwykle u mych stóp układa
nikt go nie widzi moimi oczyma
jestem oddzielna

i dalej: 

mogę pokochać – mogę
nagle rzucić
i umierając wyświęcić wargami 
oddzielne imię oddzielnego Boga69.

Zauważmy, iż prawdziwe przyczyny wygnania są tu głęboko zaszyfrowane. 
Nie mówi się o faktach historycznych ani o odrębności etnicznej. Oba wiersze 
opowiadają o uniwersalnym doświadczeniu emigranta i doznaniu podmiotowej 
odrębności. Trudno nawet stwierdzić, czy proces zapominania w Aklimatyzacji 
jest wartościowany ujemnie czy pozytywnie. Może ten poetycki utwór jest jedy-
nie konstatacją na temat pracy pamięci. Sama autorka wyjaśnia po latach: 

Otóż Aklimatyzacja jest wierszem o konieczności zapominania i niemożności zapo-
mnienia. Konieczności w tym sensie, że ciągłe odwracanie się ku przeszłości doprowa-
dzi do jałowej nostalgii. Niemożność spowodowana jest bólem, poczuciem ważności 
i niepowtarzalności przeżyć dzieciństwa i młodości. Niedokonana forma czasownika 
świadczy, że chociaż „zapominam” nie zapomniałam, bo gdyby tak było, nie musiała-
bym więcej zapominać70.

Te słowa autorskiego komentarza pisane były z perspektywy lat trzydziestu. Za-
notowane w wierszu przeżycie zostało zracjonalizowane i zinterpretowane. Nie-
mniej, jeśli będziemy czytać ten wiersz jako pourazową odpowiedź na bolesne 
doświadczenie wykluczenia, to wtedy ładunek emocji tkwiący w upartym po-
wtarzaniu czasownika „zapominam”, wydaje się ekwiwalentem buntu i zapisem 
świadomie podjętej próby – chociaż nieskutecznej – wymazywania z pamięci 
dawnej ojczyzny.

Liryki późniejsze, te z lat dziewięćdziesiątych i początku nowego stulecia, 
w sposób bardziej wyrazisty dokumentują żydowską część tożsamości autorki. 

68 A. Frajlich, Aklimatyzacja [w:] „Aby wiatr namalować”, Londyn 1976, s. 28.
69 Ibidem, s. 10.
70 Anna Frajlich o sobie i o wierszach...
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Wskazać tu raz jeszcze można cytat odnoszący się do hańbiącego zapisu, a także 
przykładowo pierwszy fragment utworu Powrót: 

Znów przejeżdżam
nad Dworcem Gdańskim
tylko nie mogę
nad nim przejść
do porządku dziennego71.

W rozważanym tu kontekście interpretacyjnym Anna Frajlich wskazuje jesz-
cze na wiersze Tożsamość, Na ten sam temat inaczej, Bez adresu oraz te na te 
utwory, które dokumentują jej zainteresowania judaizmem: Chłodna noc, 5749, 
Wiedza ezoteryczna oraz Ulice wciąż są nagrzane72. Nie można, oczywiście, 
w tym wyliczeniu pominąć fragmentu poetyckiej prozy Imię ojca, opublikowanej 
w roku 2001 w tomie wierszy Znów szuka mnie wiatr.

Powiem tak: o ile w przypadku Henryka Grynberga kwestia podwójnej czy 
potrójnej tożsamości – tak chętnie analizowana przez krytyków – wydaje mi się 
cokolwiek zaprojektowaną przez nich samych i pisarza, o tyle w przypadku Anny 
Frajlich zaryzykowałbym inną opinię. Zacznę od twierdzenia o bardzo osobistym 
charakterze tej poezji. Wiersze poetki – szczególnie te z pierwszych kilkunastu lat 
emigracyjnej twórczości – mają charakter stronic z dziennika lirycznego. Nie przy-
padkiem prawie zawsze pojawiają się pod nimi daty. Sekwencje utworów można 
czytać jako zapis procesu konstruowania i potwierdzania tożsamości. Temat wy-
gnania ujmowany jest tu najczęściej poprzez topikę ugruntowaną już w poezji pol-
skiej emigracji niepodległościowej. W innych wyznaniach mówiąca persona jest 
kobietą, matką, żoną kochającą i zdradzaną. Opisuje ciało cierpiące, które doznaje 
bólu, ale także oddane jest we władanie erotycznej ekstazy. Wiele w jej poezji 
– znacznie więcej niż u Grynberga – nawiązań do dzieł literatury polskiej. Anna 
Frajlich jest przecież polonistką oraz lektorką języka i kultury polskiej na Univer-
sity of Columbia w Nowym Jorku. Stanisław Wygodzki napisze do niej: 

Odkryłem chyba tajemnicę Twoich wierszy (nie użyję ani jednego przymiotnika): 
mieszkasz w Brooklynie, przeżywasz, a raczej uczestniczysz w jakimś Indian Summer, 
ale Ty przecież z Polski JESZCZE nie wyjechałaś73. 

W tym wariancie losu jest miejsce na nostalgiczną pamięć, przywoływanie pol-
skiego pejzażu i obrazów arkadii lokowanej w Szczecinie – mieście dzieciństwa. 
Pojawią się zatem krajobrazy podwojone, postrzegane i te wywoływane z pamię-

71 A. Frajlich, Znów szuka mnie wiatr, Warszawa 2001.
72 Anna Frajlich o sobie i o wierszach.... Problem żydowskiej tożsamości poetki omówił Natan 

Gross w szkicu Nie przeminęło z wiatrem (poetka emigracyjna Anna Frajlich), Archiwum Emigracji. 
Studia, szkice, dokumenty” 2001, z. 4. W swej refl eksji autor podąża za przywołanym tu szkicem 
autorki tomiku Aby wiatr namalować.

73 List z dnia 30 XI 1982, s. 53.
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ci74. Przykładowo będzie to Nowy Jork i Warszawa, Vermond i Czarny Dunajec. 
Nie możemy jednakże nie zauważyć, że te poetyckie przypomnienia także i w tym 
przypadku nie przekształcą się w opowieść o krainach idealnych. Pozostaną od-
pryskami świata, fragmentami niemożliwych narracji. W nostalgiczne obrazy 
wkracza trudna historia, bo pachnący jabłkami dom i miasto dzieciństwa to: 

Miasto
[...]
komuś odebrane
aby czyjeś dzieciństwo
mijało gdzie indziej 

Dodajmy, że istotnym składnikiem tej poetyckiej wizji nadmorskiego Szczeci-
na lat pięćdziesiątych jest jego wielokulturowość: 

ktoś półgłosem 
wciąż mówił po niemiecku 
i jidysz niedobitków 
rozbrzmiewał w ulicach. (Miasto)75 

W tych lirycznych rozmowach z samą sobą trauma antysemickiego pohań-
bienia – jak już wskazałem – zostaje pierwotnie stłumiona. Uznanie siebie w ży-
dowskiej tożsamości jest procesem stopniowym, tak przynajmniej dokumentu-
ją to publikowane wiersze. Istotne okaże się tu miejsce osiedlenia: Nowy Jork 
– z liczną społecznością religijnych Żydów (Wielkanoc w Nowym Jorku), powrót 
do Polski – a podczas niego ponowne zetknięcie się z antysemityzmem:

wsiadają do taksówki
i w drodze z lotniska
do śródmieścia dowiadują się
że to wina Żydów
wszystko przez Żydów
Żydów Żydów (Powroty)76

oraz podróż do Izraela. Jej owocem jest poetycki cykl Wiersze izraelskie. Tu poet-
ka w Sali dziecięcej w muzeum męczeństwa w Yad Vashem wspomina swoich za-
mordowanych kuzynów i stojąc pod Ścianą Płaczu, mówi w imieniu żydowskiej 
wspólnoty.

W końcu, po długim procesie aklimatyzacji, w lirycznym wyznaniu Ogrody 
i domy, Anna Frajlich uzna Nowy Jork za własne miasto, w nim nie musi obawiać 
się zawieszenia mezuzy na framudze wejściowych drzwi: 

74 Na tę właściwość wyobraźni poetyckiej Anny Frajlich wskazywała już Maja Elżbieta Cybul-
ska w szkicu Uwikłana wśród żywiołów, „Wiadomości” 1981, nr 1, przedruk [w:] M.E. Cybulska, 
Tematy i pisarze, Londyn 1982, s. 54–68.

75 A. Frajlich, Który las, Londyn 1986, s. 94–95.
76 A. Frajlich, Ogrodem i ogrodzeniem, Warszawa 1993, s. 23.
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Pewnie tu jest mój dom 
a nie tam
gdzie moja prababka
zmarła śmiercią zwyczajną
[...]
Więc chyba tu
gdzie nad drzwiami
strzeże mnie stara mezuza 
a koper za oknem wystrzela 
w moim przenośnym ogrodzie77.

Interesował mnie tu ślad, jaki w twórczości kilku pisarzy wygnanych z Polski 
w roku 1968 zostawiło doświadczenie napiętnowania, wykluczenia oraz insty-
tucjonalne pozbawienie polskości. Omawiani autorzy konfrontowali się z różną 
obczyzną. Żyli na uboczu polskiego życia emigracyjnego lub próbowali aktywnie 
się w niego włączyć. Myślę, iż fakt wcześniejszego zaistnienia polskiej emigracji 
niepodległościowej łagodził owo wykluczenie. Tu ich przyjęto i tu mogli prowa-
dzić swój spór z Polską oraz dialog z własną tożsamością. Trudno o uogólniające 
i zarazem niewyczerpujące się w banale ujęcie omawianej problematyki. 

Wskazałbym jedynie na wagę narracji autobiografi cznych, preferencje poetów 
do ekspresywnych form lirycznych oraz brak opowieści nostalgicznych. Mit utra-
conej arkadii nie mógł zadomowić się w tej literaturze. Pojawiające się ułamkowe 
wyobrażenia polskiego pejzażu nie przekształcają się w dłuższe narracje, nie będą 
też metonimiami utraconej ojczyzny. „Tam” jest zawsze zbyt bolesne. Idealizują-
ca władza pamięci nie przemoże traumy wykluczenia i pohańbienia. Przyjaciele 
nie zasiądą z poetą, dopowiadając wieszczowi coraz to nowe szczegóły do jego 
„piosnki”. Większość z nich po prostu nie ocalała, tak jest to zapisane w liryku 
Anny Frajlich Nad listami Brunona Schulza: 

Czytałam właśnie listy Schulza 
listy pisane w Drohobyczu
w ciemnym pokoju na Floriańskiej
spalone listy do kobiety
spalonej
gdzieś zakopane do przyjaciół
gdzieś zakopanych ...78 

77 A. Frajlich, W słońcu listopada..., s. 23–24.
78 Cyt. za: A. Frajlich, Jeszcze w drodze. Wybór wierszy, Warszawa 1994, s. 21. 



Trudny dialog. 
Henryk Grynberg i emigranci

I
Pisarstwo Henryka Grynberga prawie w całości poświęcone jest Zagładzie. To 

jego obsesyjny temat. Powinność pamięci – a zatem i wierność, rozumiana jako 
nakaz mówienia całej prawdy, współczucie zamęczonym – a więc identyfi kacja 
z ich cierpieniem, oraz bycie Żydem – to główne dominanty twórczości auto-
ra Memorbuchu1. Jego dzieło jest ważnym świadectwem w sprawie największej 
i wyjątkowej zbrodni w dziejach europejskiej cywilizacji. 

Piszący o twórczości Henryka Grynberga skupiają się przeto na problema-
tyce Zagłady i możliwości jej literackiego przedstawienia2. Rozważania nad 
miejscem tej twórczości w emigracyjnym obiegu literackim, nie wychodzą poza 
ogólną konstatację o możliwości mówienia poza zasięgiem komunistycznej cen-
zury. Dotyczą one przede wszystkim poetyckiej twórczości autora Antynostalgii, 
gdyż w liryce sięga on po tak charakterystyczne dla polskiej poezji emigracyjnej 

1 Wymienione tu dominanty pisarstwa Henryka Grynberga pochodzą z różnych wypowiedzi sa-
mego pisarza. Warto zauważyć, iż wokół nich zbudowane są też liczne interpretacje jego twórczości. 
Henryk Grynberg jest tutaj zapewne uczniem Witolda Gombrowicza, pragnie sterować procesem 
krytycznego oglądu swoich dzieł. Za iście Gombrowiczowski z ducha koncept uznać należy opubli-
kowanie w paryskiej „Kulturze” (1976, nr 6–7) autorecenzji Życia ideologicznego.

2 Pełna bibliografi a prac poświęconych pisarstwu Henryka Grynberga liczyłaby dzisiaj kilka-
dziesiąt stron. Obszerne ich zestawienie opublikował Sławomir Buryła w monografi i twórczości 
autora Memorbuchu, zatytułowanej Opisać Zagładę. Holocaust w twórczości Henryka Grynberga, 
Wrocław 2006. Istotne fragmenty swojej książki Stanisław Buryła poświęcił przedstawieniu zmagań 
Grynberga z antysemickimi kliszami obecnymi w myśleniu Polaków. Autor nie zajmuje się jednakże 
obecnością twórczości Grynberga w emigracyjnym obiegu literatury polskiej. Czytelnikowi należy 
się wyjaśnienie, iż pierwsza wersja tego rozdziału mojego opracowania ukazała się w książce Życie 
literackie drugiej emigracji niepodległościowej II, pod red. B. Czarneckiej i Janusza Kryszaka, To-
ruń 2004. W niniejszym wydaniu rozbudowane zostały fragmenty dotyczące paryskiej „Kultury”, 
a także „Tygodnia Polskiego”, a niektóre natomiast usunięto. W książce toruńskiej artykuł nosił tytuł: 
Henryk Grynberg – pisarz, polemista i czytelnik londyńskich „Wiadomości”.
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motywy, jak: tęsknota do rodzinnej ziemi i poetyckie zakorzenienie w czarnoles-
kiej mowie3.

Historycznoliteracka refl eksja wydaje się natomiast pozostawiać poza swoim 
zainteresowaniem obecność dzieła pisarza w polskim środowisku emigracyjnym. 
Zdaje się dominować opinia, podzielana na przykład przez Józefa Wróbla, mó-
wiąca, iż od momentu emigracji twórczość Grynberga „była poniekąd zawieszo-
na w społecznej próżni”4. Chciałbym poddać weryfi kacji takie przeświadczenia. 
Uważam, iż było inaczej. Emigracja dostrzegła wagę i wyjątkowość literackiego 
oraz moralnego przesłania pisarstwa Grynberga, a on sam, publikując wiersze, 
powieści, eseje, artykuły oraz recenzje w czasopismach i ofi cynach wydawni-
czych polskiej diaspory, stał się aktywnym uczestnikiem wychodźczego życia 
literackiego. Opuszczając Polskę, zamienił też na lat kilkanaście czytelnika kra-
jowego na emigracyjnego – tej perspektywy czasowej pisarz nie był, rzecz jasna, 
świadomy. To przede wszystkim do polskich środowisk emigracyjnych adresował 
w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych swoje artykuły i książki5.

Autor Życia ideologicznego umieszczał swoje wiersze i artykuły między inny-
mi na łamach „Kultury” paryskiej, londyńskich „Wiadomości”, „Tygodnia Pol-
skiego”, „Archipelagu” i londyńskiego „Pulsu”. Książki publikował w paryskim 
Instytucie Literackim, Polskiej Fundacji Kulturalnej, Ofi cynie Poetów i Malarzy 
oraz Archipelagu. Zatem autor Żydowskiej wojny współpracował z czołowymi 
pismami i ofi cynami wydawniczymi niepodległościowej emigracji. Był tym pi-
sarzem, który poprzez aktywność publicystyczną i artystyczną twórczość kon-
sekwentnie i najpełniej polemizował z przeważającymi wśród emigrantów, ale 
także i Polaków w kraju, narracjami o polsko-żydowskiej przeszłości, a także ze 
stereotypowym wizerunkiem Żydów. 

W niniejszym szkicu przyglądam się przede wszystkim związkom Henryka 
Grynberga z londyńskimi „Wiadomościami”. Chcę spojrzeć na pismo Mieczysława 
Grydzewskiego, Michała Chmielowca i Stefanii Kossowskiej, jako na tę wspólno-
tę autorów oraz czytelników, do której adresował swoją twórczość literacką i pub-
licystyczną Henryk Grynberg – żydowski emigrant, pisarz polski, a później także 
obywatel amerykański. Przywołane też będą, istotne z perspektywy tego tekstu, 
głosy publikowane na łamach paryskiej „Kultury” oraz „Tygodnia Polskiego”. 

3 Zob. A. Frajlich-Zając, Antynostalgia, „Wiadomości”, 15 lutego 1973 oraz M. Stępień, Zagu-
biony w Czarnolesie (o Henryku Grynbergu) [w:] Literackie portrety Żydów, materiały z międzyna-
rodowej konferencji naukowej, Lublin–Nałęczów 1993, Lublin 1996.

4 J. Wróbel, Pamięć i wygnanie, „Polonistyka” 1993, nr 4, s. 209–210. 
5 Wydaje się, iż Grynberg wiązał też jakieś nadzieje z zaistnieniem na międzynarodowym rynku 

czytelniczym. Świadczyć by o tym mogła taka refl eksja: „Zanim uciekłem z Polski paru zachodnich 
wydawców wyrywało sobie opcję na <Żydowską wojnę>, a nawet na <Ekipę Antygonę>, choć od 
czasu telewizyjnego potopu krótkie opowiadania są towarem niechodliwym w druku. Natomiast, 
kiedy zostałem uchodźcą, ci sami wydawcy zwlekali z publikacją zakupionej książki, a po interwen-
cji adwokata wydali ją w sposób jak najmniej zauważalny, żeby nie zrazić sobie Authors Agency of 
the Polish People’s Republik” (Obsesyjny temat [w:] Prawda nieartystyczna, Berlin Zachodni 1984, 
s. 142). Żydowska Wojna została opublikowana po angielsku, pod tytułem Child of the Shadows, 
w roku 1969.
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Z pewnością dla wielu emigrantów była to twórczość kontrowersyjna i wywo-
łująca sprzeciw. Wagi uczestnictwa Henryka Grynberga w emigracyjnym życiu 
literackim nie może pomniejszyć też fakt, iż polska diaspora – według słów pisa-
rza – nie była zainteresowana opublikowaniem kilku szkiców z Prawdy niearty-
stycznej, wobec tego wcześniej ukazały się one w wersji anglojęzycznej.

Trudną decyzję porzucenia Teatru Żydowskiego podjął Henryk Grynberg 
podczas tournée w Kalifornii w 1967 roku6. Postanowienie nie było łatwe, gdyż 
wcześniej pisarz uważał taki krok za ucieczkę i tchórzostwo7. Później wielokrot-
nie przedstawiał motywy swojej decyzji. Najważniejszym była niezgoda na do-
tkliwe ocenzurowanie jego twórczości i chęć protestu przeciwko zagęszczającej 
się w kraju antysemickiej atmosferze. Motywy te pisarz potwierdzi także po la-
tach. W Posłowiu do antologii jego wierszy Wróciłem, wydanych w Polsce w roku 
1991, przeczytamy: „Zrozumiałem, że nie będę mógł być pisarzem w Polsce”8. 
Oto najkrótsze wyznanie, wpisujące się w etos niepodległościowej emigracji. Pi-
sarz opuszcza kraj, bo akt ten jest jedynym możliwym protestem, wyjeżdża, bo 
nie może pisać prawdy, a prawda jest warunkiem koniecznym literatury. Podkre-
ślając znaczenie takich założeń literackich, Józef Wittlin zgłaszał Antynostalgię 
Grynberga do nagrody „Wiadomości”. Pisał on w roku 1972: 

Antynostalgia Henryka Grynberga jest nie tylko zapowiedzią autentycznego talentu 
poetyckiego, ale dojrzałym dokumentem walki o prawdę. Prawdę tę wyraził już Gryn-
berg w swych przejmujących książkach pisanych prozą i w swojej publicystyce. Istniały 
niegdyś i dziś chyba istnieją szkoły głoszące że [interpunkcja oryg. – K.A.] prawda 
poetycka nie musi być identyczna z prawdą życia. Antynostalgia Grynberga zadaje kłam 
tej teorii. Jest piękna, nie wyrzekając się gorzkich prawd9.

We wspomnieniu opublikowanym w roku 1995 w toruńskim „Archiwum Wia-
domości” Henryk Grynberg pisze:

Nieocenione są zasługi „Wiadomości” w wyjaśnianiu naszej niedawnej przeszłości, 
w tym także polsko-żydowskiej, wciąż wymagającej szczerej dyskusji przy prawdziwie 
dobrej woli, aby usunąć tragiczny cień świadomości Polaków i Żydów10.

6 Jerzy Giedroyc, który z każdym polskim pisarzem opuszczającym kraj wiązał polityczne na-
dzieje, pisał 14 lutego 1968 roku do Jerzego Stempowskiego: „Z Grynberga obawiam się, że nie 
będziemy mieli pociechy. Wybierając wolność w Stanach Zjednoczonych (gdzie, jak się okazuje, ma 
zamożną rodzinę), niezmiernie naraził Idę Kamińską, z której teatrem wyjechał. Poza tym rozpoczął 
swoją działalność od wywiadów do prasy i telewizji amerykańskiej w tonie niezmiernie antypolskim, 
przedstawiając się jako ofi ara prześladowań antysemickich etc. Było to utrzymane w takim tonie, że 
wywołało oburzenie Żydów polskich w Ameryce, a jak Pan wie, o to nie jest łatwo” (Jerzy Giedroyc 
Jerzy Stempowski. Listy 1946–1969. Część druga, wstęp, wyb. i oprac. A.S. Kowalczyk, Warszawa 
1998, s. 429).

7 Zob. H. Grynberg, Pytania i odpowiedzi, „Wiadomości” 1968 , nr 11 (1146). 
8 H. Grynberg, Autor o sobie [w:] Wróciłem. Wiersze wybrane z lat 1964–1989, Warszawa 1991, 

s. 144.
9 J. Wittlin, „Wiadomości” 1972, nr 46 (1389). 
10 H. Grynberg, Pożegnalna skarga [w:] „Wiadomości” i okolice. Szkice i wspomnienia, red. 

i oprac. M.A. Supruniuk, Toruń 1995. 
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Pisarz nazwał się też wychowankiem „Wiadomości”, które – jak mówił – „...po 
latach deprawacji w komunistycznych szkołach i codziennego prania mózgu nauczy-
ły mnie wiele w zakresie pluralizmu, demokracji i tolerancji”11. Do tego zaledwie 
półstronicowego tekstu dołączony jest wiersz Humanum est, dedykowany Stefanii 
Kossowskiej. Całość nosi zaś tytuł właściwy dla poetyckiego lamentu Pożegnalna 
skarga. Doprawdy piękne to epitafi um i zwracające uwagę na tę rolę londyńskich 
„Wiadomości”, która nie została jeszcze wystarczająco rozpoznana i opisana. 

Współpracę z „Wiadomościami” nawiązał Henryk Grynberg trzy miesiące po 
opuszczeniu Polski, w marcu 1968 roku, publikując wspomniany już artykuł Pyta-
nia i odpowiedzi, w którym tłumaczył motywy podjętej decyzji. W kwietniu pisał 
o swoich przygodach z cenzurą12, zaś w sierpniu opublikował fragmenty opowiada-
nia Buszujący po drogach w wersji oryginalnej wraz ze skreśleniami i partiami teks-
tu dopisanymi przez cenzora13. W 43 numerze „Wiadomości” z tegoż roku Gryn-
berg polemizował14 z artykułem Wiktora Tomira Drymmera Zagadnienie żydowskie 
w Polsce w latach 1935–1939. Wspomnienie z pracy w Ministerstwie Spraw Zagra-
nicznych, zamieszczonym w trzynastym tomie „Zeszytów Historycznych” wyda-
wanych przez paryski Instytut Literacki. W roku następnym zwraca uwagę artykuł 
Grynberga o Marku Hłasce15 oraz omówienie powieści Józefa Mackiewicza16. Istot-
ne znaczenie miała też publikacja Antynostalgii17 – wiersza nie tylko polemicznego 
wobec wzorów emigracyjnego pojmowania tęsknoty, ale im wręcz zaprzeczającego. 
Ten okres współpracy Grynberga z czołowym pismem londyńskiej emigracji poli-
tycznej poprzedza publikację w Instytucie Literackim w Paryżu powieści Zwycię-
stwo (1969) oraz opowiadania Ojczyzna18. Henryk Grynberg był też pilnym czytel-
nikiem bieżących i archiwalnych numerów pism emigracyjnych, o czym świadczy 
jego dobra znajomość publikowanych w „Kulturze” i „Wiadomościach” artykułów, 
nawiązujących do problemu antysemityzmu i dziejów relacji polsko-żydowskich. 
Wiele takich tekstów i dłuższych polemik toczonych w środowisku emigracyjnym 
zostanie w tym rozdziale przywołanych, by uwypuklić wagę wystąpień Grynberga 
i wskazać na ich właściwy kontekst polemiczny19.

11 Ibidem.
12 Zob. H. Grynberg, Przygody z cenzurą, „Wiadomości” 1968, nr 14. Wykreślenie przez cenzurę 

z publikowanego w „Twórczości” opowiadania pisarza fragmentu „...bo Frydowie byli Żydami. Fry-
dowie pewno myśleli, że po tym jak tyle przecież cierpieli i zostali przy życiu, prawie sami z całego 
miasteczka, to wszyscy inni będą im współczuli, dodawali otuchy, a może nawet cieszyli się nimi...” 
Konstanty Jeleński uznał za symboliczny przykład powrotu demonów antysemityzmu nad Wisłę 
(K. Jeleński, „Hańba” czy wstyd?, „Kultura” 1968, nr 5). 

13 H. Grynberg, Diabeł mnie kołuje po drogach..., „Wiadomości” 1968, nr 34. Opowiadanie Buszują-
cy po drogach z zasadniczymi zmianami cenzora zostało opublikowane w „Twórczości” w lipcu 1967.

14 Zob. H. Grynberg, Madagaskar, czyli sposób myślenia, „Wiadomości” 1968, nr 43 (1178).
15 Zob. H. Grynberg, Ostatni samotny romantyk, „Wiadomości” 1969, nr 31 (1218). 
16 Zob. H. Grynberg, Wielka wojna małych ludzi, czyli musimy głośno o tym mówić, „Wiadomo-

ści” 1969, nr 52 (1239).
17 Zob. „Wiadomości” 1969, nr 34/45 (1221/1222).
18 H. Grynberg, Ojczyzna, „Kultura” 1970, nr 12 i 1971, nr 1/2.
19 Oczywiście, ich lista nie może być kompletna. Moim celem jest wskazanie tekstów dla tej 

problematyki najważniejszych i reprezentatywnych dla emigracyjnych narracji.
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II
Koniecznie trzeba tu przypomnieć również politykę redakcyjną paryskiej 

„Kultury”, która dostrzegła w 1956 roku manipulowanie antysemickimi nastro-
jami przez komunistów w kraju i starała się wówczas wywołać wśród emigracji 
dyskusję, zwracając się do pisarzy i intelektualistów z pytaniami o polski antyse-
mityzm. Odzew na ankietę nie zadowolił jednak jej pomysłodawców. Nadeszło 
niewiele odpowiedzi, a spośród emigracyjnych twórców odpisali raczej ci, którzy 
podzielali poglądy redakcji. Głosy czytelników zostały przedstawione za pośred-
nictwem interpretującego komentarza20. Stanowisko „Kultury” było jednoznacz-
ne i odpowiadało linii Jerzego Giedroycia, formułowanej jeszcze w przedwojen-
nych „Buncie Młodych” i „Polityce”. Jego sprzeciw wynikał wtedy z głęboko 
humanistycznej postawy oraz przekonania o groźbie anarchizacji II Rzeczypo-
spolitej jako skutku przemocy inspirowanej ideologią antysemicką21. W latach 
pięćdziesiątych „Kultura” dostrzegała w kraju obecność nowej, importowanej ze 
stalinowskiej Rosji, wersji antysemityzmu. Przestrzegała też przed politycznymi 
stratami, jakie może przynieść emigracji wciąż istniejący pośród tej społeczności 
antysemityzm22.

Wprowadzający ankietę artykuł pióra Konstantego A. Jeleńskiego nosił wy-
mowny tytuł: Od endeków do stalinistów23. Wybitny krytyk był wyraźnie wstrząś-
nięty powrotem antysemityzmu w Polsce, stawiał pytanie:

...jak przyznać się przed sobą, że antysemityzm polski przetrwał okupację hitlerowską, 
że widok największej masowej zbrodni w historii świata nie spowodował masowego 
odruchu solidarności Polaków w stosunku do ludności żydowskiej24. 

W propagowaniu antysemityzmu przez część stalinowskiego aparatu władzy 
widział akcję polityczną groźną dla kondycji polskiego społeczeństwa. Wyrażał 
obawy, że działania tych komunistów mogą okazać się skuteczne i przez rozbu-
dzenie antysemityzmu uzyskają oni poparcie najbardziej zacofanej części społe-
czeństwa. Wskazywał, że tradycyjny polski antysemityzm nie stracił na znacze-

20 Zob. Problem antysemityzmu, „Kultura” 1957, nr 1/2, Paryż. Autorem komentarza był Kon-
stanty A. Jeleński. Informację tę podaje Krzysztof Pomian w książce W kręgu Giedroycia, Warszawa 
2000, s. 70. Pomian omawia też artykuł Jeleńskiego, Od endeków do stalinistów, s. 68–70. 

21 Precyzyjniejsze ustosunkowanie się do kwestii miejsca antysemityzmu w ideologii pism 
„Bunt Młodych” i „Polityka”, choćby ze względu na pewne powinowactwa młodych mocarstwo-
wców z młodym pokoleniem endecji wymaga odrębnego opracowania. Książka Rafała Habielskie-
go Dokąd nam iść wypada. Jerzy Giedroyć. Od „Buntu Młodych” do „Kultury” (Warszawa 2006) 
wspomina o antysemityzmie w przedwojennych tytułach redagowanych przez Giedroycia raczej 
marginalnie. Sygnalizowana przez autora ankieta z „Buntu Młodych”, zatytułowana Co zrobić z Ży-
dami? nr 33, spotkała się z istotną odpowiedzią Ludwika Oberlandera w „Miesięczniku Żydowskim” 
(rocznik III, t. 1). Fragment rozważań Oberlandera cytuję w rozdziale poświęconym izraelskim „No-
winom Kurierowi”.

22 Jednoznacznie tezę tej odpowiedzi na ankietę „Kultury” wypowiedział Rafał Malczewski.
23 Zob. „Kultura” 1956, nr 9. 
24 Ibidem.
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niu od czasów pogromu kieleckiego25, lecz został jedynie przemilczany. Jeleński 
sformułował tezę, która stała się w „Kulturze” myślą przewodnią politycznych 
interpretacji antysemityzmu poprzez wszystkie następne dekady jej publicystycz-
nych krucjat. W języku poezji teza została podana w celnej i lapidarnej formule 
w Traktacie poetyckim Czesława Miłosza: „Niechaj tutaj będzie wreszcie powie-
dziane: Jest ONR-u spadkobiercą Partia”26. 

Dwie wypowiedzi w tej nieudanej – ze względu na znikomy odzew wśród czy-
telników – ankiecie poświęcone zostały antysemityzmowi tradycyjnemu, którego 
ciągłe trwanie czyniło polskie społeczeństwo nieodpornym na nowy antysemi-
tyzm polityczny importowany z sowieckiej Rosji. Mam na myśli głosy Mariana 
Pankowskiego i Marii Czapskiej. Wskazywali oni na religijny charakter polskie-
go antysemityzmu. Mieszkający w Belgii slawista, więzień niemieckiego obozu 
koncentracyjnego, późniejszy autor dramatu Chrabąszcze, poświęconego żydow-
skiej i polskiej pamięci Holocaustu, wskazywał na magiczny charakter polskiego 
antysemityzmu. Pisał, że dla Polaków Żyd jest istotą nieczystą, skalaną, winną 
śmierci „naszego pana Jezusa”. Ten rodzaj antysemityzmu Pankowski uważał za 
bardziej rozpowszechniony i groźniejszy niż antysemityzm ideologiczny spod 
znaku przedwojennego ONR-u czy nawet doktryn rasistowskich27. Maria Czapska 
swoją trzystronicową odpowiedź zatytułowała natomiast Pro Perfi dis Judeis, na-
wiązując do słów modlitwy Kościoła katolickiego, zmienionych dopiero w wyni-
ku postanowień Soboru Watykańskiego II. Autorka późniejszej Gwiazdy Dawida 
sięga do okresu II Rzeczypospolitej, by wskazać siłę ówczesnego antysemityzmu. 
Pisze o katolickiej prasie podsycającej nienawiść do Żydów, operującej hasła-
mi żydokomuny i żydomasonerii, ostrzegającej przed etyką Talmudu. Czapska 
wspomina o ekscesach antyżydowskich kierowanych przez fanatycznych księży, 
o obcinaniu „bród i pejsów” w roku 1920 i o gwałtach urządzanych przez mło-
dzież ślubującą na Jasnej Górze. Wskazuje na antyjudaizm liturgii Wielkiego Ty-
godnia i zaniechania Kościoła katolickiego, polegające na świadomym przemil-
czaniu związków chrześcijaństwa z judaizmem. Zwraca uwagę, iż z kościelnych 
ambon nie mówiono, że Matka Boska była wychowana w Świątyni Salomona, 
a uczniowie Chrystusa byli Żydami. Wskazuje również na prawie całkowitą nie-
znajomość wśród katolików języka i obyczajów narodu, który żył z „nami” pod 
jednym dachem. W konsekwencji zauważa z goryczą:

Ale ta najstraszniejsza w świecie zbrodnia; która się spełniła na ziemi polskiej nie 
obaliła muru obcości dzielącego oba narody, nie wytępiła wzajemnej wrogości, zako-
rzenionej w tylu sercach. Dlatego krew pomordowanych ciąży na sumieniu katolickiej 
Polski za brak miłości, tej co odmienia wnętrzności ludzkie, za obojętność jednych, za 
udział w zbrodni drugich28.

25 Ten uważał za sprowokowany przez urzędników lokalnego, rosyjskiego w ówczesnym czasie, 
Urzędu Bezpieczeństwa. 

26 Cz. Miłosz, Traktat poetycki [w:] Wiersze, Kraków–Wrocław, s. 18. Pierwodruk Traktatu poe-
tyckiego nastąpił w roku 1957.

27 Problem antysemityzmu..., s. 74.
28 Problem antysemityzmu..., s. 77.
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Autorka przestrzega, że w dzisiejszej Polsce, odwet za „nieprawości” Polski 
Ludowej znów zagraża Żydom – „odwiecznemu kozłowi ofi arnemu”. Apeluje 
zatem do Kościoła katolickiego w Polsce, by przeciwstawił się rosnącej fali an-
tysemityzmu. Wnioski wysnute z omawianej ankiety i rozpoznania sytuacji poli-
tycznej w kraju skłoniły redakcję „Kultury” do prób skompromitowania antyse-
mityzmu na emigracji, a w dalszej perspektywie i w kraju.

Strategia redakcji nie ograniczała się do zamieszczania publicystycznych ar-
tykułów związanych z demaskowaniem politycznych źródeł powracającej fali 
antysemityzmu. Istotną rolę odgrywała tu publikacja antologii Jana Winczakiewi-
cza Izrael w poezji polskiej29 (Paryż 1958) oraz książki Aleksandra Hertza Żydzi 
w kulturze polskiej (Paryż 1961). Sukcesywnie powstające rozdziały tej ostatniej 
rozprawy publikowane były na łamach „Kultury”. Jej książkowe wydanie po-
przedzone zostało niepodpisanym słowem wstępu, w którym autor przestrzega, 
iż w krajach komunizmu totalitarnego antysemityzm wykorzystywany jest jako 
narzędzie dławienia wszelkich ruchów rewizjonistycznych, a zatem i wolnościo-
wych. Antysemityzm ma więc te same zadania co kiedyś w carskiej Rosji. Nie-
stety, ta taktyka może liczyć na poklask „mas ludzkich” i przynieść sowieckim 
totalitarystom sukces. Książka Aleksandra Hertza, stwierdza autor przedmowy:

...była pisana z myślą o tych jednostkach, które walczą o przyszłość kultury polskiej. 
I była pisana z myślą o tych wszystkich Polakach, od których postawy tak bardzo zależy, 
czy Moskwa w swej walce z rewizjonizmem odniesie zwycięstwo, czy przegra30. 

Bez mała dekadę później, w roku 1965, redakcja „Kultury” rozpisała ankie-
tę O religii bez namaszczenia. I tym razem odzew był skromny. Odpowiedzi-
artykuły ukazywały się bardzo nieregularnie, niemniej jednak tak zatytułowana 
rubryka utrzymywała się przez kilka lat31. Nie powiodła się podjęta przez Stani-

29 Jerzy Stempowski w liście do Jerzego Giedroycia z 18 lipca 1957 roku wyraża się sceptycznie 
o pozaliterackich skutkach projektu Winczakiewicza, ujawniając jednocześnie, jakie nadzieje z pomy-
słem wydania tego zbioru wierszy wiązał redaktor „Kultury”: „Kochany Panie Jerzy. Z wielkim zain-
teresowaniem czytałem prospekt antologii Winczakiewicza. Można mu pogratulować pomysłu. Jest 
w nim coś pomnikowego. W antologii znajdzie się wiele rzeczy mało znanych, bo w takich okolicz-
nościach powoływano się dotąd zawsze na prozaików. Będzie to w każdym razie bardzo interesująca 
publikacja. Nie wiem natomiast, czy będzie miała jakieś skutki pozaliterackie i zamierzony przez Pana 
wpływ kojący na powstałe znów dookoła Żydów zaognienia” (Jerzy Giedroyc, Jerzy Stempowski. Listy 
1946–1969. Część pierwsza, wyb., wstęp, oprac. A.S. Kowalczyk, Warszawa 1998, s. 447.

30 A. Hertz, Żydzi w kulturze polskiej, Paryż 1961, s. 11. Słowo wstępu wydaje się raczej dziełem 
redakcji niż autora książki. W listach do Jerzego Stempowskiego redaktor Giedroyc ujawniał, jak 
wielkie polityczne nadzieje wiąże z cytowaną przedmową.

31 Głos zabierali między innymi Józef Mackiewicz, Maria Czapska, Jerzy Jedlicki i Czesław 
Miłosz. Poeta zauważał: „cena, jaką zapłacono za zepchnięcie religii do roli strażniczki narodowych 
obyczajów, była wysoka i wie coś o tym każdy, kto pamięta tłumy młodzieży w deklach z pałkami 
<ślubujące> na Jasnej Górze” (Na marginesie Ankiety, „Kultura” 1966, nr 3, s. 103). Jerzy Jedli-
cki polemizował z entuzjazmem Marii Czapskiej, spowodowanym deklaracją Nostra Aetate Soboru 
Watykańskiego II, i bronił Piusa XII przed oskarżeniem zawartym w głośnym dramacie Namiestnik 
Rolfa Hochhutha, twierdząc, iż papież postępował po prostu rozsądnie, Żydom nie pomógł i wątpli-
we, czy mógłby pomóc. Według Jedlickiego, był on też więźniem swojego czasu: „...antysemityzm 
nawet w swoich skrajnych formach był, przynajmniej w całej Europie Centralnej i Wschodniej, nie 
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sława Mroczkowskiego próba przekształcenia ankiety w dyskusję nad polskim 
antysemityzmem32. Może dlatego, że właśnie taka dyskusja toczyła się w latach 
1965–1966 na łamach „Wiadomości”.

Redaktor londyńskiego pisma dopuścił do głosu obie strony postulowanego 
polsko-żydowskiego dialogu. Rozmaitość prezentowanych w tygodniku opinii 
pokazywała zasadniczą odmienność doświadczeń obu społeczności, a także siłę 
przedwojennych urazów i stereotypów. Z jednej strony, zauważalne jest ideali-
zowanie Polski przedwrześniowej, a z drugiej – widoczna pamięć odrzucenia, 
nacjonalistycznego wykluczenia z polskości, bycia obywatelem drugiej kategorii. 
Ocaleni z Holocaustu widzieli przedwojenny antysemityzm ostro i wyraziście. 

Dyskusję rozpoczął Józef Wulf, który sformułował długą listę zarzutów. Wy-
pomniał poniżanie Żydów przez żołnierzy generała Józefa Hallera, poparcie pre-
miera Sławoja-Składkowskiego, dotyczące ekonomicznego bojkotu Żydów, po-
grom w Przytyku. Pisał o antysemityzmie w przedwojennym polskim wojsku, 
o tym, jak ukrywał się przed polskim nacjonalistycznym podziemiem w czasie 
okupacji, o antysemickich rozruchach w powojennym Krakowie i wreszcie o tym, 
że jego syn, Dawid, musiał już po wyzwoleniu zmienić imię na słowiańskie33. 
Uważał, iż Polacy zdradzili swych współobywateli w czasie drugiej wojny świa-
towej34. Padły bardzo mocne słowa i redaktor „Wiadomości”, decydując się na 
opublikowanie tego listu, wiedział, że wywoła publicystyczną burzę. I rzeczywi-
ście głos Józefa Wulfa spotkał się z ostrymi odpowiedziami Kazimierza Iranka- 
-Osmeckiego oraz Janiny Surynowej-Wyczółkowskiej. Ta para autorów ułożyła 
z kolei znany powszechnie katalog oskarżeń pod adresem Żydów, wzbogacony 
o własne doświadczenia. Kazimierz Iranek-Osmecki, przyszły autor książki Kto 
ratuje jedno życie (Londyn 1968), pisał:

Czy pan Wulf naprawdę jest przekonany, że służył dobrej sprawie, wszczynając dia-
log polsko-żydowski od wyliczenia ciężkich oskarżeń zwróconych przeciw społeczeń-
stwu polskiemu? Czy słusznie zrobił, zapominając o drugiej stronie medalu?35

Jak zatem w dyskusji przedstawiano rewers, drugą stronę tego medalu? Żydzi 
przybyli na ziemie polskie, korzystając z gościnności. Nigdy nie poparli dążeń 

tylko traktowany jako coś najzupełniej oczywistego? W sytuacji, w której antysemityzm był natu-
ralnym <band-vagon effect>, naturalnym kierunkiem konformizacji, w której ci nieliczni, którzy się 
mu przeciwstawiali, robili to zwykle z jakimś zawstydzeniem [...] Pod jakim szantażem moralnym 
Hitlerowców musiałby się taki żarliwy moralnie papież znajdować w związku ze sprawą deicidium 
i sloganem obrony Chrześcijaństwa przed Bolszewizmem... („Kultura” 1966, nr 3, s. 147).

32 S. Mroczkowski, Antysemityzm, „Kultura” 1966, nr 7–8. Autor w skrócie referuje tu stosunek 
średniowiecznego papiestwa do judaizmu, pisze o wypędzaniu Żydów z zachodnich krajów Europy, 
przyjęciu ich przez Turcję i Polskę. Następnie diagnozuje sytuację Polaków i Żydów po powstaniu 
styczniowym, przytacza zakaz osiedlania się Żydów na ziemi rosyjskiej i związany z tym napływ 
tzw. Litwaków. 

33 Warto tu pamiętać o głośnym wierszu Wisławy Szymborskiej Jeszcze, który nie tylko wskazu-
je na niepokojące milczenie o Zagładzie, ale zauważa także powojenny antysemityzm.

34 J. Wulf, Dialog polsko-żydowski, „Wiadomości” 1965, nr 12 (nr 990).
35 K. Iranek-Osmecki, Druga strona medalu, „Wiadomości” 1965, nr 25 (nr 1003). Tu też arty-

kuł, polemiczny wobec tez Wulfa, Jadwigi Surynowej-Wyczółkowskiej, Dialog czy monolog. 
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niepodległościowych, nie walczyli wspólnie z narodem polskim w powstaniach, 
nie wspierali też walki wyzwoleńczej materialnie, kolaborowali z zaborcami, 
odegrali negatywną rolę podczas kongresu wersalskiego, nie włączyli się do dzie-
ła odbudowy kraju po zaborach, opanowali kraj ekonomicznie, brali udział w ru-
chach anarchistycznych, w czasie drugiej wojny witali z radością wkraczające od-
działy Armii Czerwonej i wydawali polskich patriotów w ręce NKWD. Poza tym 
aż do wybuchu powstania w getcie nie brali udziału w walce z nazistami ani nie 
wstępowali do partyzantki. Ponadto dezerterowali z armii Andersa w Palestynie, 
a w powojennej Polsce wsparli aparat terroru i zajęli w nim oraz w partii komu-
nistycznej główną pozycję. Tak artykułowane żydowskie przewiny pojawiają się 
w różnym zestawieniu w wielu głosach tej dyskusji. Były też często wzbogacane 
o zarzut ekonomicznego wyzysku Polaków.

Inni polemiści, wspierający z kolei w swych wystąpieniach stanowisko Józefa 
Wulfa, dodali do jego listy podzielane przez Żydów poczucie odrzucenia. Twier-
dzili, iż przedwojenna ojczyzna nigdy nie była ich matką, co najwyżej macochą, 
antysemityzm usuwał ich poza krąg narodowej polskiej wspólnoty. Dyskrymino-
wano ich w szkole, na uczelni, w harcerstwie, byli traktowani nad Wisłą jak obcy. 
Istotny jest tu głos Jadwigi Maurer, która pisała, iż nie rozumie współczesnego 
dążenia emigracji do wybielania się za wszelką cenę. Jej artykuł A ja wolę sama 
bez Jankiela36 spotkał się z uznaniem Józefa Wittlina37. 

Redakcyjny liberalizm redaktora „Wiadomości” posunął się tak daleko, że 
umożliwił wypowiedź Jędrzejowi Giertychowi38 – jak zwykle przywołującemu 
„centralny składnik”39 antysemickiej ideologii, czyli teorię żydowskiego spisku 
zmierzającego do zniszczenia chrześcijaństwa. Zdarzały się też, oczywiście, gło-
sy dalekie od myślenia ideologicznego i dokonujące trzeźwego, surowego osą-
du Polski przedwojennej z jej antysemicką fobią. Do tych dyskutantów należeli 
Michał Kryspin Pawlikowski i Bogdan Zaporowski40. Otóż stwierdzali oni, iż 
zdecydowana większość polskiej inteligencji przedwojennej prezentowała anty-

36 Zob. „Wiadomości” 1965, nr 42 (1020).
37 J. Wittlin, Do redaktora „Wiadomości”, „Wiadomości” 1965, nr 3 (nr 1033). Autor Soli ziemi 

pisał: „Dużą satysfakcję, moralną przede wszystkim, sprawił mi artykuł Jadwigi Maurer <A ja wolę 
sama, bez Jankiela> („Wiadomości”, nr 1020). W czasach gdy nawet utalentowani pisarze zatra-
cają poczucie godności i prawdy, należy wyrazić uznanie tym, u których to poczucie jest natężone 
do bolesnej ostateczności. Pani Maurer jest właśnie przykładem tego typu autorów, którzy zerwali 
z grzecznościowym <owijaniem w bawełnę> krwawiących ran. Młodej pisarce należy życzyć powo-
dzenia w dalszej pracy”.

38 J. Giertych, Głos polskiego antysemity, „Wiadomości” 1966, nr 33 (1069). O artykule Gierty-
cha w aspekcie liberalnej polityki redaktora wspominał Rafał Habielski w książce Niezłomni nieprze-
jednani. Emigracyjne „Wiadomości” i ich krąg 1940–1981, Warszawa 1991.

39 Zob. M. Kofta, Stereotyp spiskowy jako centralny składnik antysemityzmu [w:] Stereotypy 
i uprzedzenia. Uwarunkowania psychologiczne i kulturowe, pod red. M. Kofty i A. Jasińskiej-Kani, 
Warszawa 2001.

40 Zob. Kropki nad „i” w dialogu polsko-żydowskim, „Wiadomości” 1966, nr 14/15 (1044–1045). 
Jadwiga Maurer w nadesłanym do paryskiej „Kultury” krótkim wspomnieniu o profesorze Wacła-
wie Lednickim wyjawia, iż pseudonimem Zaporowski posługiwał się współpracownik profesora 
– B. Marison. „Kultura” 1968, nr 12, s. 141. 
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semickie postawy, pogardzała Żydami. Źródeł antysemityzmu w Polsce upatry-
wali w postawie kleru katolickiego. Zauważali, że odrzucanie żydowskiej mniej-
szości skutkowało narastającymi tendencjami izolacjonistycznymi i powodowało 
jej ucieczkę we własny świat. Zaporowski wskazywał też na analogie między 
postawami Żydów a sytuacją Polaków, pozbawionych kiedyś państwowości. My 
też – twierdził – pielęgnowaliśmy nasze rodzime tradycje, szukaliśmy w nich 
racji moralnego wywyższenia, a z drugiej strony braliśmy udział we wszystkich 
rewolucjach i powstaniach, widząc w ich zwycięstwie szansę na poprawę i nasze-
go losu. Apelował, by nie okłamywać samych siebie:

Bo Polaków jako naród, jako społeczeństwo cechował i cechuje antysemityzm głę-
boki i wrodzony, dający o sobie poznać przy każdej okazji, cechuje nas – konstatował 
– nietolerancja bardziej przykra niż innych41.

Wobec formułowanych pod adresem Żydów oskarżeń o tchórzostwo i uchy-
lanie się od wspólnej walki z Polakami warto tu przytoczyć głos Józefa Bujnow-
skiego, który skarżył się, iż od czasu przeczytania takich artykułów nie może 
patrzeć bez zażenowania w oczy kolegom Żydom, a ma wśród nich przyjaciół, 
którzy przeszli bojowy szlak 2 Korpusu i walczyli pod Monte Cassino42. Dysku-
sja trwała ponad rok, a „Wiadomości” zostały przez żydowską gazetę „Jewish 
Vanguard” oskarżone o propagowanie antysemityzmu. Była to cena płacona za 
opublikowanie artykułu Jędrzeja Giertycha43.

Z kolei Andrzej Chciuk ostrzegał przed rozpoczęciem dyskusji, nie wierząc 
w jej terapeutyczny skutek. Zamiast historycznych czy socjologicznych rozważań 
zaproponował czytelnikom, nostalgiczną i idylliczną, poetycką wizję przedwojen-
nej społeczności karpackiego miasteczka, żyjącej w zgodnej harmonii i wzajemnym 
poszanowaniu swej odrębności, wśród której tylko przedstawiciel władzy państwo-
wej – policjant – był obcy44. Późniejsze prozatorskie książki Chciuka, szczególnie 
Atlantyda ze wspomnieniowymi szkicami o Brunonie Schulzu i Drohobyczu, pre-
zentują w zasadniczym swym kształcie podobną, jak w liryku, wizję przedwojennej 
Polski. Przywołany w wierszu obraz II Rzeczypospolitej nie powinien być odczy-
tywany jako świadectwo idealizującej władzy pamięci. Przeciwnie, unicestwiona 
przez wojnę Atlantyda Chciuka była zapewne realnym miasteczkiem45. Różnie wy-

41 B. Zaporowski, ibidem. 
42 J. Bujnowski, List do redaktora „Wiadomości”, ibidem. Autor korespondencji pisał: „Tak. Mia-

łem i mam takich, których właśnie ze względu na lojalny stosunek do Polski i udokumentowany krwią 
patriotyzm cenię wielokrotnie wyżej od krzykliwego pseudopatriotyzmu wielu katolików-Polaków”.

43 Zob. odpowiedź Następcy (Michała Chmielowca), W oczach Zachodu, „Wiadomości” 1967, 
nr 7 (1089). 

44 A. Chciuk, Impresje z małego miasteczka na Podkarpaciu, „Wiadomości” 1966, nr 31 (1061).
45 O atrakcyjności dla Żydów kultury polskiej w Galicji, a także mniejszych tu napięciach etnicz-

nych ze względu na autonomię polityczną i kulturalną przed pierwszą wojną światową, pisze Jolanta 
Żyndul (Z getta do asymilacji. Żydzi w poszukiwaniu tożsamości [w:] Tematy żydowskie, pod red. 
E. Traby i R. Traby, Olsztyn 1999).
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glądało przecież współżycie Polaków i Żydów na Podkarpaciu, w Poznańskiem, 
w Warszawie, na Podlasiu i Polesiu46. 

Dlaczego postulowany polsko-żydowski dialog okazał się przede wszystkim 
litanią wzajemnych oskarżeń, a nie rzetelną polemiką prowadzącą do destrukcji 
fałszywych uogólnień i błędnych wyobrażeń?47 Czy dlatego, że – jak twierdził 
Michał Kryspin Pawlikowski – polski antysemityzm jest zjawiskiem niewytłuma-
czalnym i cechuje go „charakter mistyczny”, a w związku z tym nie ma przed nim 
obrony? Autor Wojny i sezonu wskazywał na polskie odczucie fundamentalnej 
obcości Żydów. Nawiązując do „linii osiedlenia” usuwającej Żydów z centralnej 
Rosji, pisał o „specjalnej psychicznej <linii osiedlenia>, która nas niewidzial-
nie, ale mocno odgradzała od Żydów”48. Inne źródło „mistycznego” charakteru 
polskiego antysemityzmu upatrywał w postawie katolickiego kleru, szerzącego 
antysemityzm podczas katechezy49.

46 Franciszek Wysłouch w zbiorze opowiadań Na ścieżkach Polesia (Londyn 1976) opisuje 
wrośnięcie Żydów w tamtejszą społeczność, udowadnia, iż bez nich niemożliwa byłaby organizacja 
społecznego życia poleskiej wsi. Pierwodruk opowiadania „Nasi Żydzi” nastąpił w „Tygodniu Pol-
skim” w 10 numerze 1970 roku. 

47 Przychylić się można oczywiście, do powszechnie podzielanego poglądu, że istotą stereoty-
pów jest ich niezmienność, a jedynym sensem takich dialogów jest zwrócenie uwagi na niebezpie-
czeństwo zbyt łatwych uogólnień.

48 Zob. Kropki nad „i” w dialogu polsko-żydowskim... .
49 Pawlikowski wspomina lekcję religii z roku 1912, kiedy to w Mińsku Litewskim ówczesne-

mu siódmoklasiście ksiądz prefekt M.J. pokazywał książeczkę z rysunkiem dzieci „od Żydów kłutych 
igiełkami”. Działo się to podczas słynnej sprawy Bejlisa oskarżonego o rytualne morderstwo. Ksiądz 
prefekt M.J. nie był wyjątkiem. W Krakowie katecheta Gimnazjum św. Anny, ksiądz Mateusz Jeż 
(zbieżność inicjałów jest tu chyba przypadkowa) był autorem kilkakrotnie wydawanej broszury Tajem-
nice żydowskie, w której przypominał postaci błogosławionych i kanonizowanych dzieci, uważanych 
za ofi ary rytualnych mordów żydowskich. Ks. Jeż powołuje się na pracę wiedeńskiego proboszcza 
ks. dra Józefa Deckerta Das Christenthum im Talmud der Juden (Wiedeń 1894), w której wylicza ponad 
sto dzieci zamordowanych przez Żydów między rokiem 1071 a 1891, oraz tego samego autora Vier Ti-
roler Kinder, Opfer des chasidischen Fanatismus (Tajemnice żydowskie, Kraków 1898, wyd. II, s. 41). 
Wielkim autorytetem ks. Mateusza Jeża jest ks. Piotr Skarga i jego Żywoty Świętych. O popularności 
tych wyobrażeń pośrednio świadczą polemiczne wobec nich artykuły w „Krytyce” – Ludwika Brunera 
(pseud. Jan Sten) oraz Wilhelma Feldmana (zob. E. Tymoczko-Tichoniuk, Rzeczywistość żydowska 
na łamach „Krytyki” w latach 1900–1914, „Kultura i Społeczeństwo” 1995, nr 3, s. 125). Zauważmy, 
iż dzieło księdza Mateusza Jeża nosi wszelkie znamiona pracy naukowej. Autor cytuje źródła dawne, 
powołuje się na najnowsze prace wiedeńskie, przytacza wyryte na nagrobkach napisy upamiętniające 
męczeństwo dziecięcych ofi ar (często pochowanych w kościołach), powołuje się na literaturę piękną. 
W jego broszurze pojawi się bowiem słynny fragment z Pana Tadeusza, w którym Mickiewicz, według 
słów ks. katechety, uwiecznił „wiarę naszego ludu” w morderstwa rytualne: „<Widzę> – rzekł Sędzia 
– <że się na rozbój zanosi>. / Jęknęli wszyscy; wszystkich zagłuszył wrzask Zosi, / Która krzyczała, 
Sędzię objąwszy rękami, / Jako dziecko od żydów kłute igiełkami!” (ks. VIII, w. 667–670). Oskarżenia 
o mord rytualny służą ks. Mateuszowi jako uzasadnienie współczesnych pretensji wobec Żydów. Te 
ostatnie z kolei uprawdopodobnić mają fakt rytualnego morderstwa: „Zresztą patrząc na nasz nieszczę-
śliwy naród, szczególnie na naszą Galicyę, widzimy, że żydzi [pisownia oryginalna – K.A.] są zdolni 
nie tylko morderstw rytualnych, ale do zupełnego wyniszczenia i wyludnienia naszego kraju. Któż 
wyparł setki tysięcy naszych mieszczan z miast i miasteczek? Kto posłał tysiące naszych emigrantów 
na drugą półkulę? Kto sprzedawał i sprzedaje setki niewinnych dziewcząt w ręce handlarzy lub wprost 
do domów zepsucia? A ileż to moralnej trucizny, ile niewiary, ile bezwstydu wsączyli już żydzi w nasz 
naród nieszczęśliwy. To też nie bez przyczyny napisał o ks. Karol Antoniewicz T.J., ten apostolski mąż, 
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Spróbujmy wskazać inne jeszcze bariery utrudniające wzajemne zrozumienie. 
Zacząć trzeba od rzeczy podstawowej, to znaczy odmienności losu i generalizacji 
jednostkowych doświadczeń. Większość wychodźczej elity literackiej przybyła 
do Londynu, tuż po katastrofi e wrześniowej lub później – z sowieckich obozów 
pracy, zesłania i armii generała Władysława Andersa. Doświadczenie Zagłady 
Żydów nie było ich doświadczeniem. Nie łączyli oni także rodzimego antysemi-
tyzmu z Holocaustem. Tak przecież w Polsce często bywało, że ideolodzy anty-
semityzmu byli jednocześnie patriotami oddającymi swe życie w walce z nazi-
zmem50. W innych krajach partie nacjonalistyczne współpracowały z Niemcami, 
po wojnie antysemityzm jednoznacznie kojarzony był z pojęciem narodowej 
zdrady51. Rząd Polski w Londynie wielokrotnie alarmował świat o dokonującej 
się tragedii. Emigracja czuła, iż wykonała swój obowiązek. Idealizowano też po-
stawę rodaków w okupowanym kraju52. Studia nad Holocaustem – w czasie, kie-
dy toczyła się ta dyskusja – dopiero zdobywały należne miejsce w humanistyce 
dwudziestowiecznej53. Emigranci pozbawieni byli po prostu także wielu infor-
macji z kraju. Cenzura była szczególnie wrażliwa na wszelkie kwestie dotyczące 
historii i współczesności polskich Żydów. 

W roku 1959 Zofi a Kozarynowa, recenzując książkę Józefa Wulfa i Leona Po-
liakowa Problemes te Documents. Le III-e Reich et les Juifs (Paryż 1959), mogła 
z ulgą zauważyć:

Poliakow i Wulf nie przytaczają ani jednego przykładu akcji zbiorowej podjętej 
przez Polaków, jak pogromy, choćby sprowokowane, udział w pacyfi kacjach, pomoc 
w obławach. W raportach niemieckich nie zjawia się nigdy słowo wdzięczności za <zro-
zumienie>. Jak dobrze, że takie świadectwo wystawiają nam rdzenni Żydzi, nie tknięci 
polonofi lstwem, i że ogłaszają je w językach dostępnych szerokiemu światu54.

prawdziwy miłośnik i znawca naszego ludu: < Jak te brudne pająki, gdziekolwiek pełzają, wszelkie 
ślady po sobie zostawiają, tak i to żydostwo napiętnowało zepsuciem cały kraj nasz i biedny lud z pod 
ich piekielnego jarzma wyłamać się nie może” (Tajemnice żydowskie..., s. 49). 

50 Głośne są też przypadki antysemitów pomagających w czasie wojny Żydom. 
51 Zob. M.C. Steinlauf, Bondage to the Dead. Poland and the Memory of the Holocaust, Syra-

cuse, New York 1997, s. 32–33. Wydanie polskie: Pamięć nieprzyswojona: polska pamięć zagłady, 
tłum. A. Tomaszewska, Warszawa 2001.

52 O wzroście uczuć antysemickich w kraju informował, depeszą z 25 września 1941 roku, gen. 
Władysława Sikorskiego Komendant Główny Związku Walki Zbrojnej Stefan Rowecki. Zob. Polacy-
-Żydzi. Polen-Juden. Poles-Jews 1939–1945, oprac. A.K. Kunert, Warszawa 2001, s. 197. O rozsze-
rzaniu się w kraju antysemickich postaw mówił też wcześniejszy, bo pochodzący z 1940 roku, raport 
Jana Karskiego. Jego pełny tekst opublikowany został w czasopiśmie „Mówią wieki” z listopada 1992 
roku. Porównanie jego dwóch wersji: tej pierwotnej i tej poprawionej przez autora na prośbę Stanisła-
wa Kota – ministra Rządu Polskiego na Wychodźstwie, stało się istotną przesłanką dla Jana Tomasza 
Grossa w formułowaniu oceny postawy polskiego społeczeństwa wobec Holocaustu. Zobacz jego esej 
Ten jest z ojczyzny mojej... ale go nie lubię [w:] J.T. Gross, Upiorna Dekada. Trzy eseje o stereotypach 
na temat Żydów, Polaków, Niemców i komunistów 1939–1948, Kraków 2001, wyd. II, s. 25–60.

53 Co prawda, w tym czasie znane już były choćby tak fundamentalne prace, jak Raula Hilberga 
The Destruction of European Jews i Hanny Arendt Ejchman in Jerusalem. Chociaż omówiono je 
w krótkich recenzjach, to trudno przypuszczać, by istniały one w popularnym obiegu czytelniczym.

54 Z. Kozarynowa, Swastyka przeciw Gwieździe Davida, „Wiadomości” 1959, nr 35 (700).
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Co prawda Tadeusz Nowakowski upomniał się o zasłużone miano polonofi la 
dla Józefa Wulfa55, ale w niczym to nie podważało trudnego spokoju Zofi i Ko-
zarynowej. Pisarka mogła zatem forsować tezę, że „nieprzeliczone polskie domy 
przechowywały Żydów”, a „spekulantów ciągnących zyski z ukazywania Żydów 
był niewielki odsetek”56. Taki obraz rzeczywistości zapewne pielęgnowała liczna 
grupa emigrantów. Pielęgnowali oni jednak przede wszystkim pamięć własnych 
traumatycznych przeżyć, wielu straciło przecież krewnych i dobytek całego ży-
cia. Praca ich pamięci idealizowała przeszłość. Po następującym bezpośrednio po 
katastrofi e września okresie rozliczeń i historycznego rewizjonizmu szybko przy-
szedł etap wyciszania sporów i przeciwstawiania Polsce komunistycznej – Polski 
przedwrześniowej, jako „państwa kontrastowego, na które patrzono z pozbawio-
nym <systemowej> krytyki sentymentem”57. Skoro przywołana tu dyskusja to-
czyła się w „Wiadomościach”, w drugiej połowie lat sześćdziesiątych, to rysy 
na wizerunku przeszłości musiały zostać zatarte. Każda ze stron sporu przywo-
ływała inną wersję historii. W przypadku polskiej emigracji niepodległościowej 
idealizacja przeszłości i pamięć o własnej martyrologii odgrywała zasadniczą rolę 
w kształtowaniu wychodźczej tożsamości.

Doświadczenia i pamięć ocalałych Żydów były diametralnie odmienne, bo – jak 
pisała Jadwiga Maurer – „to, że przeżyliśmy, jest cudem, a cud nie daje się uogól-
nić”58. Występowała ona przeciw pielęgnowanej na emigracji fi kcji solidaryzmu 
społecznego w okupowanej Polsce. Argumentowała, że w Generalnej Guberni „ro-
iło się w tym okresie od szpicli, donosicieli, tajniaków, szantażystów i że liczba ich 
wzrastała gwałtownie, gdy chodziło o wydanie Żydów”59. Przypominała, iż wielu 
żołnierzy polskiego podziemia również zostało wydanych przez polskich donosi-
cieli. W tej grupie najprawdopodobniej znalazł się również generał Stefan Rowecki. 
Jadwigę Maurer irytowało uprawiane przez emigrantów wybielanie przeszłości. 

Mówiąc o trudnościach postulowanego w „Wiadomościach” dialogu, nie 
można zapomnieć, iż dla niewielu ocalałych Żydów nadejście Armii Czerwonej 
w 1944 roku oznaczało ratunek przed śmiercią, dla Polaków – otwierało nowy 
etap historii zniewolenia narodu. Przyznajmy też, że Polacy wypuszczeni z sybe-
ryjskich łagrów odczuwali potrzebę wypowiedzenia własnych doświadczeń, udo-
kumentowania cierpień. To oni właśnie stanowili podstawowy trzon emigracji. 
Każda z grup mówiła o swojej martyrologii. 

Przywoływana w tych rozważaniach dyskusja umożliwiła – dzięki redak-
cyjnej tolerancji dla skrajnych nawet opinii – ujawnienie zasadniczych różnic 
w postrzeganiu najnowszej historii przez żydowskich ocaleńców i polską dia-

55 Zob. T. Nowakowski, List do redaktora „Wiadomości” 1959, nr 45 (710).
56 Z. Kozarynowa, „Wiadomości” 1959, nr 49 (714). 
57 Zob. R. Habielski, Niezłomni nieprzejednani. Emigracyjne „Wiadomości” i ich krąg 1940–

–1981, Warszawa 1991, s. 187. Uwaga ta dotyczy zwłaszcza „Wiadomości”, ale z pewną ostrożnoś-
cią można ją odnieść do całości wojennej diaspory. 

58 J. Maurer, A ja wolę sama, bez Jankiela, „Wiadomości” 1965, nr 42 (1020).
59 J. Maurer, wypowiedź [w:] Kropki nad „i” w dialogu polsko-żydowskim, „Wiadomości” 1966, 

nr 14/15 (1044/1045).
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sporę. Dyskusja pokazała też trwałość uprzedzeń, które przed i w czasie wojny 
wykorzystywały polskie ruchy nacjonalistyczne. Była jednocześnie zapowiedzią 
późniejszego otwarcia „Wiadomości”, redagowanych przez Michała Chmielow-
ca, a potem Stefanię Kossowską, na problematykę – tak różnych doświadczeń 
i odmiennych generalizujących ujęć. 

III
Henryk Grynberg nawiązuje współpracę z „Wiadomościami” po wygaśnięciu 

omawianych wcześniej wielomiesięcznych polemik, kiedy to pismo było już go-
towe do podjęcia trudnego dialogu, do sprostania wyzwaniu. Wydarzenia marca 
1968 roku, kiedy tak dramatycznie ujawnił się antysemityzm w nowej, państwo-
wo-komunistycznej wersji, niewątpliwie także wpłynęły na redakcyjne decyzje, 
nie tylko zresztą „Wiadomości”, ale i innych pism polskiego wychodźstwa. Po-
trzeba dyskusji o antysemityzmie okazała się nagląca. Henryk Grynberg, poprzez 
swoją publicystykę i twórczość, stanie się jednym z głównych jej żydowskich 
uczestników. Jednocześnie, zwłaszcza w liryce, chociaż pierwszym jego wier-
szem opublikowanym na łamach „Wiadomości” była Antynostalgia, wpisywał 
się będzie w paradygmat emigracyjnej uczuciowości. Podejmie wyrażające go 
motywy poetyckie, podzieli rodzaj sentymentu charakteryzujący emigracyjną 
społeczność. Tym samym uczyni także problematykę polskiego antysemityzmu 
bardziej „strawną” dla swojego nowego czytelnika, który zresztą zdawał sobie 
sprawę z rangi jego pisarstwa. Skarżąc się na nadmiar problematyki żydowskiej 
w „Wiadomościach”, pisał w 1970 roku Leo Lehman:

Czas żeby zapadła kurtyna. Polacy, czy ze słabości, czy z grzeczności, za dużo in-
teresują się Żydami. Łamy „Wiadomości” są dosłownie nimi wysłane. Żydzi natomiast 
są sami sobą zajęci – nie potrzebują pomocy. A tymczasem historię Polski współczesnej 
upraszcza się do historii prześladowań Żydów. Ważne jest, aby się z tego wyzwolić. 
Ale nie ceną Grynberga. Bo Grynberg jest jak woda źródlana. Jeżeli nawet z domieszką 
arszeniku, tej starej żydowskiej trucizny60.

Autor Żydowskiej wojny określa siebie jako „spokojnego zapisywacza dziejów 
ludobójstwa”61, wyznaczając tym samym nie tylko temat swojej twórczości, ale 
i tłumacząc jej emocjonalny ton, w którym widzieć możemy ślad terminowania 
w szkole Tadeusza Borowskiego. Zauważmy również, że podobnie jak twórca Po-
żegnania z Marią, Henryk Grynberg odznacza się temperamentem publicystycz-
nym. „Wiadomości”, czytane we wszystkich kręgach emigracyjnych, otwarte na 
polemiki, dały mu możliwość stoczenia kilku potyczek, w których podjął próbę 
ujawnienia antysemickich klisz w wywodach czołowych publicystów londyń-
skiej emigracji. Wśród stałych współpracowników pisma znalazł gotowych wejść 

60 L. Lehman, Wojna Grynberga, „Wiadomości” 1970, nr 28 (1267).
61 Zob. przypis 12.
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z nim w spór polemistów. Na łamach tygodnika publikował fragmenty Życia 
ideologicznego, wyraźnie pisanego także z myślą o czytelniku emigracyjnym.

Obecność Henryka Grynberga w piśmie Michała Chmielowca, a później Ste-
fanii Kossowskiej, nie nosi znamion współpracy owocującej prowadzeniem sta-
łego felietonu czy też rubryki. Jednak ma charakter stały, powtarzalny. Grynberg 
zamieszcza tu wiersze, fragmenty prozy, recenzuje książki i stacza publicystyczne 
boje. W grudniu 1969 roku Grynberg omawia książkę Józefa Mackiewicza Nie 
trzeba głośno mówić. Artykuł nosi tytuł Wielka wojna małych ludzi i widać w nim 
pełną akceptację tez formułowanych przez pisarza. Najważniejszą precyzuje tak:

...wrogiem małych kraików wschodniej Europy, nie mniejszym niż ich wielcy okupanci, 
są same kraiki tejże wschodniej Europy, gotowe się wzajemnie wymordować do nogi62.

Prezentowany w prozie Mackiewicza obraz Europy Wschodniej czasu drugiej 
wojny światowej w pełni pokrywa się z wizją etnicznych relacji samego Grynber-
ga. Oczywiście, autor recenzji nie usprawiedliwia wzajemnych mordów. Henryk 
Grynberg zwraca uwagę, iż Niemcy wykorzystywali tę powszechną nienawiść 
i dyrygowali nią „jak doborową orkiestrą”63. Poświadcza też, iż Zachód – w tym 
wypadku amerykańskie środowiska intelektualne, które poznawał w czasie 
swych kalifornijskich studiów slawistycznych – jest zamknięty na prawdę histo-
rii. Szczególnie zaś broni się przed przyjęciem rzetelnej wiedzy o komunizmie. 
Oczywiście, konkluzja wywodu może być tylko jedna: głośne mówienie prawdy 
nie jest mile widziane, jednakże należy je traktować jako podstawową powinność 
intelektualisty i pisarza. 

Omawiając książki Anny Winczakiewiczowej Przeżyłam64 (Londyn 1968) 
oraz Szymona Szechtera Uciekłem (Londyn 1969), Grynberg zastanawia się nad 
odmiennością ludzkich postaw na terenie okupowanej Polski i na terenie Rosji 
sowieckiej. W książce Winczakiewiczowej odnajduje nadzieję, uparte poszuki-
wanie szlachetności i godności ludzkiej, a także odruchów humanitaryzmu na 
samym dnie upodlenia. Omawiając zaś wydarzenia przedstawione u Szechtera, 
stwierdzi, iż na Wschodzie nie było miejsca na dobro. Wojna zaczęła się tam 
dwadzieścia lat wcześniej, a to wystarczający okres, by istota ludzka wyzbyła się 
fundamentalnych wartości etycznych: 

A czas ma decydujące znaczenie, gdy wystawić człowieka na próbę. Nie ma takiego 
upodlenia, którego człowiek nie mógłby przetrwać i pozostać człowiekiem, pod warun-
kiem, że upodlenie nie trwa zbyt długo65.

Recenzent rozpoznaje w Uciekłem przenikliwą diagnozę komunistyczne-
go zła, czyli odebranie człowiekowi jego „dóbr moralnych”. Niespodziewanie 

62 H. Grynberg, Wielka wojna małych ludzi, czyli musimy głośno mówić, „Wiadomości” 1969, 
nr 52 (1239).

63 Ibidem.
64 H. Grynberg, Znaki dobra i znaki zła, „Wiadomości” 1970, nr 34 (1273).
65 Ibidem.
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autentyczna historia, zanotowana w opowiadaniu Winczakiewiczowej Z rąk do 
rąk, okazuje się fragmentem losów rodziny Grynberga. Autorka opisuje bowiem 
dzieje tego samego dziecka, które ojczym pisarza mylnie rozpoznał po woj-
nie jako swoją córkę. Tę historię Grynberg opisał w Zwycięstwie. Teraz, dzię-
ki Winczakiewiczowej, poznał ją z perspektywy drugiej strony sądowego sporu 
o prawa rodzicielskie. Ten nieprawdopodobny zbieg okoliczności staje się dla 
pisarza pretekstem do sformułowania uwagi o sztuce pisania. Otóż podkreśla nie-
przydatność wielkiej prozy realistycznej dla dania świadectwa czasom, bowiem 
„...zbyt wiele się stało, aby trzeba było jeszcze wymyślać”66, i deklaruje, iż pisze 
zawsze o autentycznych historiach i autentycznych ludziach. Postulowaną litera-
turę Grynberg określa mianem małego realizmu, przy czym proponowany termin 
rozumie zupełnie inaczej, niż się to przyjęło w krajowej krytyce literackiej. Tu-
taj wartościowany jest on jednoznacznie pozytywnie. A zatem chodzi o dawanie 
wyrazu prawdzie zaświadczonej osobistym przeżyciem, w przeciwieństwie do 
„wielkiego realizmu” – domeny literackiej fi kcji.

Antysyjonistyczna kampania Gomułki – zmuszenie ostatnich polskich Żydów 
do wyjazdu z kraju – spowodowała przybycie na Zachód nowej fali emigran-
tów, dla których „Wiadomości” otworzyły szeroko swoje łamy. Marzec 1968 
roku wywołał też ponowną dyskusję o antysemityzmie, komunizmie i o Żydach, 
z różnym natężeniem toczącą się w polskich emigracyjnych pismach, jak i też 
w polskojęzycznej żydowskiej prasie w Izraelu. Emigracja generalnie potępiała 
akcje polskich komunistów67, solidaryzowała się z protestami krajowych twór-
ców, występowała w obronie młodzieży, a w ocenie konfl iktu bliskowschodniego 
stawała po stronie Izraela68. 

66 Ibidem.
67 Całościowe omówienie publicystyki marca 68 w pismach emigracji wymagałoby odrębnego 

opracowania. Dominowały polityczne interpretacje wydarzeń. Antysyjonizm uważano najczęściej 
za formę antysemityzmu importowanego z Rosji, wykorzystywanego do frakcyjnych walk o władzę 
wewnątrz obozu komunistycznego. Po polityczne analizy drukowane w paryskiej „Kulturze” sięgnął 
Jerzy Eisler w książce Marzec 1968. Geneza. Przebieg. Konsekwencje (Warszawa 1991), pierwszej 
krajowej monografi i tych wydarzeń. Pisma niechętne narodowej prawicy akcentowały sojusz komuni-
stów z pogrobowcami ONR-u. Zwracano uwagę na sięgnięcie po retorykę patriotyczną przez frakcję 
partyzantów. Korespondent „Tygodnia Polskiego” z Warszawy (z 12 grudnia 1968) zwracał uwagę, iż 
antysemityzm sprzedawany jest w patriotycznym sosie, tak jak i przed wojną. W telewizji eksponuje 
się zarówno Czerwone maki, jak i pieśni partyzanckie. Narodowa „Myśl Polska” przede wszystkim 
ujmowała się za młodzieżą akademicką i witała w nich pokolenie nowych liderów. Spośród pism wy-
chodzących w Londynie jednoznacznego poparcia antysemickiej czystce w partii udzieliła „Kronika” 
Bolesława Świderskiego. W takim duchu wypowiadał się Klaudiusz Hrabyk, późniejszy antybohater 
wojennych wspomnień Wacława Zagórskiego oraz Antynostalgii Grynberga. 

68 Proizraelskie sympatie emigracji znalazły wyraz i w literaturze. Szczególną karierę zrobił, 
wielokrotnie cytowany, wiersz Kazimierza Wierzyńskiego Izrael z tomu Czarny Polonez, Paryż 
1968. Poeta mówi w nim o wydaniu na żydowskie państwo wyroku w Moskwie, przy współudziale 
państw komunistycznego bloku. Ostatnia strofa wiersza brzmi: „Gdzie tu schodzą się Żydzi / Ja 
chcę tam pójść, / Stanąć między nimi, / pochylić głowę, / Polak, który się wstydzi”. Wiersz ten został 
przytoczony przez Joela Canga w artykule Some insight into the Polish-Jewish na łamach „Jewish 
Vanguard” z 27 marca 1968 roku, a następnie, wraz z omówieniem tego artykułu, trafi ł do „Wiado-
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W majowej „Kulturze” z 1968 roku ukazały się dwa ważne teksty członków 
zespołu redakcyjnego, w których na wydarzenia w Polsce spojrzano nie tylko 
z aktualnej perspektywy politycznej. Znowu, tak jak w roku 1956, najbardziej 
reprezentatywny był artykuł Konstantego Jeleńskiego „Hańba” czy wstyd? Autor 
diagnozował w nim, iż hasło antysyjonizmu maskuje jedynie tradycyjny antyse-
mityzm. Dowodem jego żywotności jest fakt, że partii udało się zorganizować 
na krakowskim rynku stutysięczny wiec poparcia dla swojej kampanii. Jeleński 
pisze, iż tradycyjny antysemityzm, także ten rasistowski, nie był w Polsce zjawi-
skiem marginalnym, ale o tym się nie mówi. Według autora, zmowa milczenia 
zapadła także na emigracji. Wygodnie jest udawać, iż sprawa dotyczy tylko partii 
komunistycznej. Wskazywał również na brak aktywności w zwalczaniu tej plagi. 
Wszyscy Polacy powinni odczuć – pisał – „palący wstyd”69. W tym samym nume-
rze Jeleńskiemu towarzyszył dramatyczny głos Józefa Czapskiego, zatrwożonego 
odradzającym się antysemityzmem. Autor jednej z najważniejszych emigracyj-
nych książek Na nieludzkiej ziemi pytał, dlaczego w odezwie prymasa Stefana 
Wyszyńskiego potępiającej bezprawie, prześladowania młodzieży i kłamstwa 
prasy: „nie ma ani jednego słowa o jawnie antysemickim charakterze tej ostatniej 
akcji rządowej” i czy jest to kapitulacja wobec części polskich katolików „trady-
cyjnie wrogich Żydom”? Wskaże także na zastanawiający „brak reakcji władz 
emigracyjnych” i będzie go tłumaczył związkami z ideologią Stronnictwa Naro-
dowego. Na koniec zauważy, iż najprawdopodobniej znacząca część emigracyj-
nej społeczności jest „endekoidalna”70. 

W listopadowym numerze „Kultury” zabrał także głos Henryk Grynberg. 
Nowy emigrant stwierdzał, iż to Władysław Gomułka zamknął dzieje polskiego 
żydostwa. Pisał: „W swym rozmiarze wygnanie Żydów jest większą krzywdą niż 
wygnanie Aryan. Nie dla Żydów – lecz dla Polaków”71. Mniej więcej w tym cza-
sie, kiedy redaktor Jerzy Giedroyc mógł przygotowywać wskazany numer swo-
jego pisma, Henryk Grynberg wystąpił na łamach „Wiadomości” z bardzo ostrą 
polemiką dotyczącą tekstu drukowanego w „Zeszytach Historycznych”. Były 
to wspomnienia Wiktora Tomira Drymmera. Odnajdywał w nich niezmieniony 
przez wojnę i historię zagłady paradygmat myślenia o rozwiązaniu tzw. kwestii 
żydowskiej w przedwojennej Polsce. Stąd tytuł artykułu: Madagaskar, czyli spo-
sób myślenia72. Otóż Drymmer twierdził, że od roku 1935 podlegała mu w Mini-
sterstwie Spraw Zagranicznych całość spraw dotyczących „zagadnienia żydow-
skiego”. Wystąpienie Grynberga było bardzo emocjonalne i osobiste. Opisywał, 
jak został w Polsce dwukrotnie pobity przez antysemitów, odwoływał się do losu 
swojej rodziny, mówił w imieniu pomordowanych i jednocześnie wypowiadał się 

mości” z 19 maja 1968. Czytając wiersz K. Wierzyńskiego, trzeba pamiętać o znanym na emigracji 
utworze Jerzego Pietrkiewicza, Robiąc rachunek wstydu, patrz rozdział II niniejszej książki.

69 Zob. „Kultura” 1968, nr 5.
70 J. Czapski, „Biej Żidow, spasaj Rassiju”, „Kultura” 1968, nr 5, s. 47–48.
71 H. Grynberg, Wygnanie z Polski, „Kultura” 1968, nr 11, s. 54.
72 Zob. przypis 14.
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jako publicysta historyczny, demaskując ideologiczne źródła wspomnień Drym-
mera. W zakończeniu artykułu Grynberga przeczytamy: 

Rzeczywiście, bezstronny nie jestem, bo mam żal. Mam żal do tamtej Polski, do 
tamtego rządu – w którym pracował p. Drymmer – i do tamtego państwa. Mam żal i jako 
Żyd, i jako Polak. Mam taki sam żal jak całe moje pokolenie (na skutek klęski nielicz-
ne) i jak pokolenie już młodsze ode mnie. Może jest to żal nie tylko do tamtej Polski, 
ale i całej Europy? Żal o to, co się stało w latach 1939–1945. Przyczyny tego, co się 
stało, tkwiły w tamtym sposobie myślenia. Między innymi w sposobie myślenia z lat 
1935–1939. I w braku odpowiedzialności. Tak łatwo, tak beznadziejnie szybko i łatwo, 
wydano miliony ludzi na pastwę barbarzyństwa – barbarzyństwa, które tam w środkowej 
i wschodniej Europie trwa do dziś? Zabieranie głosu w ten sam, co w latach 1935–1939, 
nie zmieniony sposób – potwierdza ten brak odpowiedzialności73. 

Wiele późniejszych polemik toczonych przez autora Zwycięstwa z polskimi 
emigrantami wynikało z chęci zdemaskowania takich ciągle obecnych – jak to 
określał Józef Czapski – „endekoidalnych” wyznaczników emigracyjnej myśli. 

IV
W początku lat siedemdziesiątych toczyły się w „Wiadomościach” dwie pole-

miczne dyskusje, w których ujawniły się typowe dla części przedstawicieli diaspo-
ry, a właściwie dla Polaków, stereotypy dotyczące Żydów. Ze strony stałych pub-
licystów „Wiadomości” wzięli w nich udział Józef Łobodowski i Adam Pragier. 
Zatem najważniejsze postaci londyńskiego tygodnika. Żydowski punkt widzenia 
reprezentowali: Aleksander Klugman, Michał Borwicz i Henryk Grynberg.

Pierwszą dysputę wywołał felieton Józefa Łobodowskiego P. Klugman oskar-
ża z grudnia 1970 roku, który był polemiczną odpowiedzią na, zamieszczony 
w wychodzącym w Izraelu piśmie „Nowiny Kurier”74, artykuł Aleksandra Klu-
gmana, stawiającego tezę, iż nasilenie się w polskiej prasie emigracyjnej dys-
kusji o tematyce żydowskiej jest objawem wyrzutów sumienia. Klugman pisał 
też o antysemickim podłożu oskarżania Żydów o stalinizm i masowy ich udział 
w terrorze komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. Argumentował, iż Żydzi 
pracujący w „bezpiece” byli całkowicie zasymilowani, zaś rządzili doradcy so-
wieccy. Obie tezy zirytowały gospodarza Worka Judaszowego. Odpowiedział on 
gwałtownym wystąpieniem, widząc w argumentacjach publicysty szantaż inte-
lektualny, przyjmowanie pozycji prokuratora, straszenie oponentów etykietą „ra-
sisty”. Pisząc zaś o wyrzutach sumienia, znacząco mówił: „owszem” i propono-
wał wzajemny rachunek win, czyli powracał do tez sformułowanych w dyskusji 
z lat 1965–196675.

73 Zob. przypis 11.
74 Artykuł Aleksandra Klugmana omawiam w rozdziale: Inna pamięć. Żydzi z „Nowin Kuriera”. 
75 J. Łobodowski, P. Klugman oskarża, „Wiadomości” 1970, nr 44 (1283). 
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Aleksander Klugman replikował w obszernym liście do redaktora „Wiadomo-
ści”, zatytułowanym Na marginesie felietonu Józefa Łobodowskiego, broniąc swo-
jej głównej tezy, że konieczny jest namysł nad istotą polskiego antysemityzmu. 

Ta dyskusja potrzebna jest bardziej Polakom niż Żydom. Żydzi polscy przestają ist-
nieć. W Polsce już ich nie ma, w Izraelu przestają być Żydami polskimi, a stają się Izra-
elczykami. Drugie pokolenie w ogóle już nie będzie wiedziało, o co właściwie chodzi 
w tej dyskusji. Jedyną stroną, która pozostanie – są i będą Polacy76.

Zauważmy, że w swoim wywodzie żydowski publicysta nawiązuje do zdań 
książki Aleksandra Hertza Żydzi w kulturze polskiej, jednocześnie wyprzedza tak 
ważne dla trudnego polsko-żydowskiego dialogu sformułowania, zawarte w mo-
nografi cznym numerze „Aneksu” Żydzi jako polski problem77. Jednak na począt-
ku lat siedemdziesiątych, przynajmniej na łamach „Wiadomości”, ostatnie słowo 
należało do Łobodowskiego, który twierdził, że przed rokiem 1957 Klugman zaj-
mował odpowiedzialne stanowisko w „Trybunie Mazowieckiej”78.

Formę włączenia się Grynberga w ten spór, którego jednym z głównych punk-
tów był udział Żydów w komunistycznym aparacie bezpieczeństwa, stanowiła 
recenzja książki Christiana Jelena, La Purge. Chasse an Inifen Pologne, wydanej 
w Paryżu w roku 1972. Recenzent Henryk Grynberg stwierdzał:

Pisząc o Żydach i antysemityzmie, pamięta [Jelen – obj. K.A.], jaką rolę żydowscy 
komuniści odegrali w organach bezpieczeństwa, w latach 1945–56. Jednakże zna on 
i rozumie te sprawy lepiej od wielu polskich autorów. Dlatego Jelen, który jest outside-
rem, zadaje pytanie: dlaczego dziś pamięta się tak dobrze nazwisko Bermana, który był 
przed Moskwą odpowiedzialny za ideologię, a nie pamięta się Mazura79, moskiewskiego 
agenta do spraw polskiego wojska, i właśnie samego UB. Dlaczego pamięta się Różań-
skiego, a rzadko wspomina Radkiewicza, który był jego bezpośrednim zwierzchnikiem. 
Dlaczego każdy wie, kim był Światło, a prawie nikt ni wie, kim był Świetlik? Dlaczego 
każdy słyszał o Fejginie, a nikt nie słyszał o Ptasińskim (str. 68–69). Dlaczego? I tu nie 
trzeba komentarzy. Wystarczy samo pytanie...80

Opublikowany kilka miesięcy później artykuł Adama Pragiera Plamy na słoń-
cu. Artykuł antysemicki81 rozpoczął drugą z omawianych tu polemik. Podtytuł tego 
publicystycznego materiału wskazywać miał na trudności w krytycznym pisaniu 
o Żydach. Autoironiczna etykieta „artykuł antysemicki” miała rozbroić ewentu-
alny atak oponentów. Tym samym Pragier w aluzyjny sposób wyrażał solidar-
ność ze stanowiskiem Józefa Łobodowskiego i dawał wyraz poczuciu swoistego 
szantażu stosowanego wobec krytyków Żydów i Izraela. Mówiąc w jednozdanio-
wym skrócie, ukazywać miał niedemokratyczny, podporządkowany religijnemu 

76 Zob. „Wiadomości” 1971, nr 5 (1296).
77 Zob. „Aneks” 1986, nr 41–42.
78 J. Łobodowski, Przeprowadzam remanent, „Wiadomości” 1971, nr 11–12 (1301/1302).
79 Wówczas autor nie wiedział, że Mazur był również z pochodzenia Żydem.
80 H. Grynberg, Dzieje koszmaru, „Wiadomości” 1972, nr 49 (1392).
81 Zob. „Wiadomości” 1971, nr 33 (nr 1324).
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fundamentalizmowi, charakter młodego izraelskiego państwa. Ale inne przede 
wszystkim treści rozważań Pragiera spotkały się z gwałtowną i pryncypialną od-
powiedzią Henryka Grynberga.

Autor Ekipy Antygony zaczął w ten sposób: „Od czterech lat czytuję prasę 
emigracyjną [...] przyzwyczaiłem się do głupstw i błędów o Żydach, czekałem na 
okazję, na <grubszego zwierza>”82, po czym skupił się na wykazaniu braku mery-
torycznej kompetencji czołowej postaci niepodległościowej emigracji oraz wska-
zaniu, w jakim stopniu Pragier ulega antysemickim stereotypom. Najważniejszy 
z nich to oskarżanie Żydów o bierność w czasie Holocaustu, o współdziałanie 
judenratów w Zagładzie. Grynberg widzi tu antysemicką kliszę i mówi o skrajnej 
samotności Żydów, o współpracy z Niemcami Litwinów, Ukraińców, Rumunów 
itd. Wskazuje absurdalność tego zarzutu w zestawieniu z brakiem oporu ze stro-
ny milionów jeńców radzieckich, którzy ginęli w obozach niemieckich z głodu 
i chorób, też nie organizując masowego oporu. To samo można powiedzieć w od-
niesieniu do uwięzionych pod Stalingradem 80 tysięcy Niemców i 200 tysięcy 
Rumunów, a także o tysiącach Włochów, Węgrów i Hiszpanów. Dlaczego poszli 
do niewoli – pytał – przecież ich los był również przesądzony?

Pozostałe zarzuty – wymagające w ocenie Grynberga zdecydowanego spro-
stowania – dotyczyły przykładowo zagadnień uboju rytualnego, kwestii tożsamo-
ści dzieci z małżeństw żydowsko-arabskich oraz pozycji kobiety w żydowskim 
państwie. „Ja też jestem uważany za Żyda i za Polaka i dobrze się z tym czuję”83 
– pisze.

Henryk Grynberg wspierał swoim artykułem, wcześniejsze o trzy tygodnie, 
wystąpienie Michała Borwicza, który również podjął podniesiony przez byłe-
go ministra rządu londyńskiego zarzut braku wzorów czynnej walki u Żydów. 
Zdaniem Pragiera, pierwszy raz bili się oni dopiero o powstanie państwa Izrael. 
Borwicz stara się wykazać absurdalność tego oskarżenia, przytaczając wiele fak-
tów historycznych. Wskazuje także na powstanie w getcie warszawskim, które 
było pierwszym takim czynem zbrojnym w okupowanej przez Niemców Europie. 
Pisze też o instrumentalnym i nierzetelnym odczytaniu przez Pragiera słynnej 
książki Hanny Arendt Eichmann w Jerozolimie: 

Zastanawia mnie inny jeszcze szczegół. Oto, gdy wygoda tego wymaga, nie liczy 
się już „nawet” Hannah Arendt, która wspominając z oburzeniem pytania, jakie w cza-
sie procesu Eichmanna stawiał prokurator (mianowicie, „czy Żydzi mogli się bronić?”) 
pisze: „Ja ominęłam to pytanie, które wydaje mi się głupie i okrutne [...] By je stawiać, 
trzeba było niczego nie wiedzieć o systemie hitlerowskim”84.

 Michał Borwicz, tak jak i jego protagonista, cieszył się dużym szacunkiem 
wśród polskich emigrantów. Warto może dodać, iż w liście do redakcji jeden 
z czytelników „Wiadomości”, oceniając omawianą w pierwszej części tego tekstu 

82 H. Grynberg, Fatalny garnek, czyli artykuł semicki, „Wiadomości” 1971, nr 44 (1335).
83 Ibidem.
84 M. Borwicz, Refl eksje o metodzie, „Wiadomości” 1971, nr 41 (1332). 
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dyskusję z lat 1965–1966 o możliwości dialogu polsko-żydowskiego, widział jej 
słabość w braku głosów „emigracyjnych autorytetów” i w tym kontekście wymie-
niał właśnie nazwiska obu tych polemistów.

Adam Pragier próbował bronić swojego stanowiska i przeciwstawić się za-
równo Borwiczowi, jak i Grynbergowi. Podtrzymał swoje twierdzenia, starając 
się z pozycji wieku i urzędu odstraszyć polującego na „grubego zwierza” autora 
Zwycięstwa. Jego artykuł Żółta łata85 podtrzymywał sąd o tym, iż Żydzi nigdy 
się nie bili, podczas gdy Polacy w ciągu 150 lat niewoli organizowali powstania 
sześciokrotnie. Artykuł Pragiera ujawnia znaczenie takiego postrzegania Żydów 
dla kształtu polskiego autostereotypu. Na tle żydowskiego tchórzostwa lepiej wi-
doczne jest nasze bohaterstwo86. 

Riposta Grynberga była zdecydowana. Oczywiście, nie zgodził się raz jesz-
cze ze swoim adwersarzem i w liście Żydzi są ciężkostrawni87 udowadniał, że 
Żydzi bili się tam, gdzie uważali, że bronią słusznej sprawy. Zupełnie jak Polacy, 
którzy walczyli za „wolność naszą i waszą”. Pokazywał, jak posługiwanie się 
stereotypem gmatwa wywód Pragiera, zmuszając go do karkołomnej alogicznej 
ekwilibrystyki intelektualnej: „Ale dla Pragiera Żydzi, co się bili, byli tylko <po-
chodzenia żydowskiego>, natomiast inni <pochodzenia żydowskiego>, co się nie 
bili – to byli Żydzi”88. Jednak największą, nieskrywaną gorycz, wywołało po-
równywanie oporu stawianego przez Polaków i Żydów w czasie drugiej wojny 
światowej. To niezrozumienie zasadniczej odmienności losu obu narodów zraniło 
żydowskiego emigranta, godziło bowiem już nie tylko w żydowską tożsamość, 
ale dotykało osobistej biografi i pisarza, przybliżonej przecież w Żydowskiej woj-
nie i w Ojczyźnie. Grynberg odpowiadał Pragierowi, że kiedy prawie każdy mło-
dy Polak mógł pójść sobie do lasu na „bohaterską przygodę”, to jednak, wbrew 
przyjętym wyobrażeniom, jak wyznaje polemista: 

Mój ojciec stawiał najbardziej zacięty opór, jaki można sobie wyobrazić, choć nie 
wziął ani razu broni do ręki, i własnym życiem zapłacił, żeby uratować moją matkę 
i mnie. Podobny opór, opór całemu światu, stawiała moja matka i dzięki temu oboje 
żyjemy. Opór stawiały setki tysięcy ludzi. Taki opór, jaki był tylko możliwy. Inaczej nikt 
by się nie uratował. Próbowałem udowodnić to w mojej opowieści p.t. Żydowska wojna, 
ale widocznie mi się nie udało89.

85 Zob. „Wiadomości” 1971, nr 48 (1339).
86 Stereotyp żydowskiego tchórzostwa charakteryzuje szczególna trwałość. Temu wizerunkowi 

autorzy żydowscy przeciwstawiali swoje opowieści. W kontekście tego sporu warto zwrócić uwagę 
na dwa artykuły A. Bergensteina zamieszczone w „Izraelskich Nowinach” (Żydowski żołnierz pod 
Monte Cassino z 29 stycznia i 1 lutego 1953 oraz Żyd prowadzi andersowców do boju z 6 lutego 
tego samego roku), w których autor zarzuca Melchiorowi Wańkowiczowi celowe pomijanie bohater-
stwa żydowskich żołnierzy w Bitwie o Monte Cassino. Bergenstein uzupełnia opowieść Wańkowicza 
o dwa epizody, w których niezwykłym bohaterstwem wykazali się Szymon Weiss oraz Abraham 
Chalaskiewicz. 

87 Zob. „Korespondencja”, „Wiadomości” 1972, nr 4 (1347).
88 Ibidem.
89 Ibidem.
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W innych częściach artykułu pisarz zajmował się prostowaniem „nudnych 
ortodoksyjnych” [określenie Grynberga – obj. K.A.] nieporozumień w artykule 
swego adwersarza. 

Wchodząc w spór z Adamem Pragierem i pośrednio z Józefem Łobodowskim 
– dwoma fi larami londyńskich „Wiadomości”, Henryk Grynberg był już wtedy 
autorem (wydanych w Paryżu): dłuższego opowiadania Ojczyzna oraz powieści 
Zwycięstwo, a także londyńskiego tomu wierszy, zatytułowanego Antynostalgia. 
Myślę, że zarówno referowane głosy jego polemistów, jak i pilna lektura dawniej-
szych numerów emigracyjnych pism uświadomiły mu, jak trudny jest postulowa-
ny w „Wiadomościach” dialog, jak znacząca jest jeszcze trwałość antysemickich 
klisz wśród polskiego wychodźstwa oraz jak głęboka jest nieznajomość żydow-
skiej kultury.

Koniecznie należy tu wspomnieć jeszcze jeden, dłuższy artykuł Henryka Gryn-
berga, opublikowany w piśmie Michała Chmielowca w kwietniu 1972 roku. Zbyt 
dużo łączy go z przywołanymi wcześniej recenzjami i prasowymi polemikami, 
by nie widzieć w nim swoistej rekapitulacji dotychczasowej publicystycznej ak-
tywności pisarza. Artykuł Żydowska tematyka w polskiej literaturze współczesnej 
pierwotnie ukazał się w 5 numerze londyńskim dwumiesięcznika „Patterns of Pre-
judice” w roku 1971. Trzeba w nim widzieć także pierwszą wersję bardzo ważnego 
szkicu Holocaust w literaturze polskiej, publikowanego w zbiorze esejów Prawda 
nieartystyczna w 1984 roku w Berlinie. Od tej ostatecznej wersji różni się mniej 
szczegółową analizą przywołanych tekstów literackich, ale i obecnością publicy-
stycznych fragmentów, wpisujących się w kontekst referowanych powyżej sporów. 
Grynberg zaczyna od wymienienia zdezaktualizowanych antysemickich stereoty-
pów, których używanie po drugiej wojnie światowej uważa za anachroniczne. Za-
tem wylicza następujące, motywowane religijnie i ideologicznie, wizerunki Żyda: 
wróg Chrystusa, świętokradca, wspólnik diabła, krwiopijca chrześcijańskiej krwi, 
mason, wyzyskiwacz, oszust, skąpiec, zdrajca, brudas, rozsadnik zarazy, spisko-
wiec dążący do opanowania świata. Wyraża przekonanie, iż musiały one „ustąpić 
w obliczu oczywistego nareszcie obrazu Żyda – wiecznej ofi ary gwałtu i przemo-
cy, fanatyzmu, wyzysku religijnego i politycznego krętactwa...”90.

Grynberg oddaje też sprawiedliwość polskim poetom, którzy chwytali za pió-
ro, by w wielu przejmujących strofach opisywać męczeństwo Żydów. Szczegól-
nie wyróżnia Campo di Fiori Czesława Miłosza. W prozie wymienia głównie te 
teksty, którym poświęci kilkanaście lat później bardziej szczegółową krytyczną 
i literacką refl eksję. Doceni emigracyjnych twórców piszących o Zagładzie, mimo 
że literatura ta, pozbawiona siły autentycznego doświadczenia, musiała posługi-
wać się parabolą i metaforą. Jako kalifornijski już wtedy emigrant, podkreślał też 

90 H. Grynberg, Żydowska tematyka w polskiej literaturze współczesnej, „Wiadomości” 1972, 
nr 18 (1361). Janusz Tazbir zauważa, że w oczach Polaków obraz Żyda w Polsce przedrozbiorowej 
„kształtowały kontakty na polach działalności gospodarczej i konfl ikty w dziedzinie wyznaniowej, 
a więc tam, gdzie występował on w roli konkurenta” (J. Tazbir, Obraz Żyda w opinii polskiej XVI–
–XVII w. [w:] Mity i stereotypy w dziejach Polski, pod red. J. Tazbira, Warszawa 1991, s. 94.
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znaczenie postawy większości polskiej inteligencji, jego zdaniem, potępiającej 
antysemicką kampanię 1968 roku. Jednoznacznie i dobitnie pisał, że emigracja 
nie wyprodukowała tak antysemickich i haniebnych utworów, jak krajowe opo-
wiadanie Romana Bratnego Dawid syn Henryka czy powieść Stanisława Ryszar-
da Dobrowolskiego Głupia sprawa. Wypomni jedynie ponowne wydanie dwóch 
przedwojennych antysemickich książek, w tym Dziedzictwa autorstwa Kazimie-
rza Wybranowskiego (Romana Dmowskiego), która to powieść ukazała się nakła-
dem londyńskiego wydawnictwa F. Mildner & Sons w roku 1942.

Grynberg zauważa jednak, iż emigracyjną eseistykę charakteryzuje przychyl-
ne nastawienie do Żydów. Dalej w swym artykule wyróżnia „wstrząsający esej” 
Tymona Terleckiego z roku 1943, zatytułowany „Alle Juden Raus”...91 oraz roz-
ważania Antoniego Pospieszalskiego z 1965 roku o deklaracji Soboru Watykań-
skiego II, dotyczącej stosunku Kościoła katolickiego do Żydów92. Wspomni też 
esej Michała Chmielowca Nowe miłościwe lato93 o twórczości Stanisława Vin-
cenza, który, zdaniem autora Zwycięstwa – jedyny spośród naszych pisarzy – do-
strzegł intelektualną i duchową siłę ruchu chasydzkiego stworzonego na polskich 
ziemiach. Grynberg podkreślił też, iż Michał Chmielowiec nazywa w tym ese-
ju Talmud – „piękną księgą tak długo opluwaną przez antysemitów”94. Słowem, 
Grynberg bardzo starannie wyważa tutaj swoje sądy.

Polemiki i lektury dawnych numerów „Wiadomości”, a zapewne także oprócz 
„Kultury” i innych emigracyjnych pism, dały Henrykowi Grynbergowi wyobra-
żenie o społeczności, do której teraz kierował swoją twórczość. Chce być wy-
słuchany, ma jej wiele do powiedzenia, także i w omawianym tu artykule Ży-
dowska tematyka w polskiej literaturze współczesnej. Formułuje w nim również 
tezę, zapewne trudną wtedy do przyjęcia przez wielu czytelników „Wiadomości” 
– zwłaszcza gdy padała ona z ust Żyda95 – iż polski antysemityzm „był i jest 
nadal bezpośrednim produktem wulgaryzowanej interpretacji religii katolickiej”, 
zaś „wysuwane tak często przesłanki ekonomiczne, kulturalne i polityczne odgry-
wały tylko rolę wtórną, były produktem ubocznym”96. Odnosząc się natomiast do 

91 Zob. rozdział III niniejszej książki.
92 Zob. A. Pospieszalski, Deklaracja o Żydach, „Wiadomości” 1965, nr 47 (1025).
93 M. Chmielowiec, Nowe miłościwe lato [w:] Bajki, prawdy, morały, Londyn 1968.
94 H. Grynberg, Żydowska tematyka...
95 Grynberg uważał, iż w pisaniu o Polakach musi stosować swoistą autocenzurę. Wydaje się, że 

przez całe lata stopniowo i w sposób celowy odsuwał granicę niemożliwego. Najwięcej powiedział 
w Prawdzie nieartystycznej. Jednocześnie w jednym z esejów z tego zbioru pt. Obsesyjny temat 
stwierdzał: „Dla Polaków holocaust musiał być większym szokiem niż dla innych świadków, bo 
znajdowali się w epicentrum. Noszą ten szok w świadomości zbiorowej i jeśli go nie obnażą, przy-
najmniej w literaturze, to będą przekazywać swój uraz z pokolenia na pokolenie. Jest to jednak 
temat dla innych polskich pisarzy niż ja, bo mnie o Polakach również nie wolno pisać wszystkiego, 
co wiem. Przyjęliby to, może nawet bez większych zastrzeżeń, gdybym nie był Żydem. Są sprawy, 
o jakich się mówi tylko w najbliższej rodzinie, do której ja nie jestem zaliczany – i nawet tego nie 
wypada mi pisać. Chodzi jednak nie tylko o takt. Chodzi o to, że reakcja na moją prawdę mogłaby 
być antyterapeutyczna: jeszcze szczelniejsze zamknięcie się, jeszcze większe nastroszenie i defensy-
wa” (H. Grynberg, Prawda nieartystyczna, Berlin Zachodni 1984, s. 143).

96 H. Grynberg, Żydowska tematyka...
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współczesnych wydarzeń w kraju, powtórzy raz jeszcze: „Owszem antysemityzm 
w Polsce bywa podsycany przez władze, ale tylko podsycany – zaszczepiony jest 
on, niestety, przede wszystkim przez Kościół”97. Tym samym Grynberg podejmu-
je wątki myślowe sygnalizowane w emigracyjnej publicystyce we wskazanych 
wcześniej w tym rozdziale tekstach z „Kultury” czy „Wiadomości”. W artykule 
Grynberg ogarnął o wiele więcej tematów, niż sugerował to jego tytuł. Była to 
wypowiedź pisarza o źródłach antysemityzmu w Polsce oraz o kondycji polskich 
pisarzy, oglądanej przez pryzmat ich zaangażowania w zwalczanie „dziedzicz-
nych obciążeń w rodzaju antysemityzmu”. W omawianym tekście pisarz dał także 
wyraz swojemu rozumieniu powinności twórcy i intelektualisty, które można od-
czytać jako obowiązek pisania prawdy, wbrew rozpowszechnionym stereotypom, 
na przekór „inercji i masie bezdusznej materii”98.

V
To właśnie cenzurowanie prawdy, niemożność jej przedstawienia w literaturze, 

podawał pisarz za bezpośrednią przyczynę wyboru losu emigranta. Świadczenie 
własnym życiorysem, rezygnacja z literackości to był kierunek jego wczesnych 
artystycznych poszukiwań. W opowiadaniach z debiutanckiego tomu Ekipa An-
tygona jego rodzinna historia przekazywana jest jeszcze za pośrednictwem lite-
rackiej fi kcji i językiem bogatym w stylistyczne środki. Inaczej w Żydowskiej 
wojnie – tutaj sugestia paktu autobiografi cznego bliska jest gatunkowym właści-
wościom pamiętnika. 

Teraz prawdę swojej biografi i i swoich doświadczeń Grynberg przedstawiał 
polskim emigrantom, w tym także – a może przede wszystkim – czytelnikom 
i współpracownikom londyńskich „Wiadomości”. Mimo rosnącego znaczenia pa-
ryskiej „Kultury”, za reprezentatywny głos powojennej polskiej diaspory ciągle 
można było uważać wówczas londyński tygodnik. To głównie z myślą o jego 
czytelnikach sformułuje w Zwycięstwie, swojej pierwszej emigracyjnej powieści, 
zastrzeżenie: „Nikomu nie zależałoby na tym bardziej niż mnie, żeby fakty przy-
toczone w tej książce wyglądały inaczej”99.

I nic dziwnego, gdyż Zwycięstwo ukazuje rzeczywistość powojenną w wielu 
swych aspektach niezgodną z pielęgnowanym jej obrazem na emigracji. W powie-
ści Henryka Grynberga bohaterscy nacjonalistyczni partyzanci mordują ocalałych 
Żydów, wyładowując swoje frustracje oraz bezsilność wobec sowieckiego wojska 
i formującej się rodzimej władzy komunistycznej. Polacy przejmują mienie poży-
dowskie, stając się benefi cjantami Holocaustu, Żydzi zaś są najbezpieczniejsi pod 
jurysdykcją Armii Czerwonej. Głównym ich marzeniem jest emigracja, a nie pra-
ca w organach bezpieczeństwa, chociaż Grynberg portretuje również pracujących 

97 Ibidem.
98 Ibidem.
99 H. Grynberg, Zwycięstwo, Paryż 1969, s. 5.
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tam Żydów. W jego powieści Żydzi stanowią zróżnicowaną populację, także wie-
lu spośród nich zagraża komunistyczny terror – bywa, iż stają się ofi arami pro-
wokacji organizowanej przez Urząd Bezpieczeństwa. Próbują nadto pełnić swoją 
tradycyjną rolę handlowych pośredników w społeczeństwie polskim. To dzięki 
ich talentom istnieje czarny rynek. Organizują produkcję i dystrybucję towarów, 
których absurdalna gospodarka komunistyczna nigdy nie wytwarza w wystarcza-
jącej ilości. Zajmują się tym, co robili od wieków. Znów Żydzi zaopatrują Pola-
ków w potrzebne dobra, stają się oni bohaterami podziemia gospodarczego, czyli 
występują przeciwko komunistycznej doktrynie i praktyce uspołecznienia han-
dlu. Ten motyw żydowskiej ekonomicznej walki z komunizmem powracać będzie 
nieraz jeszcze w twórczości Henryka Grynberga. Znajdując się po obu stronach 
barykady, dzielą Żydzi los polskiego społeczeństwa, ciągle jednak antysemityzm 
naznacza ich piętnem obcości oraz wyklucza ze wspólnoty.

Proponowana tutaj przeze mnie lektura Zwycięstwa, a także Ojczyzny oraz 
Życia ideologicznego jest z pewnością niepełna, uwypukla tylko te aspekty oma-
wianych dzieł, które dają się odczytywać jako polemiczne wobec stereotypów 
obecnych w emigracyjnych dysputach. To zamysł celowy, bowiem pragnę ukazać 
twórczość pisarza w takim kontekście. Myślę, iż lektura taka pozwoli wzbogacić 
dotychczasowe interpretacje pisarstwa Henryka Grynberga.

Dłuższe opowiadanie Ojczyzna, opublikowane w dwóch numerach paryskiej 
„Kultury” na przełomie roku 1970 i 1971, jest niezwykle osobiste i dramatycz-
ne. Grynberg posługuje się tu wyrazistą sugestią autentyczności opowiadanych 
wydarzeń. Miejsce pochówku ojca, zbezczeszczone ludzkimi fekaliami, staje się 
bezpośrednią przyczyną podjęcia przez autora i narratora decyzji o wyjeździe 
z kraju. Poprzez ten drastyczny epizod ojciec pisarza, zamordowany w ostatnich 
dniach wojny przez polskiego bandytę, zostaje uśmiercony ponownie. Tylko emi-
grując, bohater może przeciwstawić się chamstwu: „...nikt nie przyjdzie srać na 
nasz grób. Dla syna, który mnie pochowa, może to być bardzo ważne. Bo to się 
właśnie nazywa ojczyzna”100.

Wcześniej ojczyzna jest w tym utworze zdefi niowana bardziej tradycyjnie. To 
miejsce, gdzie leżą w ziemi kości naszych ojców, miejsce, do którego jesteśmy 
uczuciowo przywiązani. Bohater Ojczyzny podkreśla swoją miłość do krajobrazu 
rodzinnego i przyjemność z pracy w polu. Zanim podejmie decyzję o emigracji, 
przyjeżdża raz jeszcze w rodzinne strony. Szuka nie tylko grobu ojca, ale i domu 
dziadka. Jak się dowie, spłonął on w czasie wojny. Dom stał niedaleko zrujnowa-
nego dworu. Widok majestatycznych drzew rosnących w zdziczałym dworskim 
parku każe bohaterowi rozmyślać o sensie życia:

Drzewo to zielony człowiek, który zna swoje miejsce między ziemią a niebem i nie 
szarpie się. Wyżej nie urośniesz, powiada. Trzeba wiedzieć, z czego się wyrasta, na 
czym się stoi, i – stać. Wszystko inne powtórzy się samo...101

100 H. Grynberg, Ojczyzna (dok.), „Kultura” 1971, nr 1–2, s. 83.
101 Op.cit., s. 70.
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Bohater pomaga przy żniwach Śliwie – chłopu, który ukrywał go wraz z ro-
dziną w czasie wojny. Ta praca daje mu autentyczne szczęście, sam nazywa siebie 
ostentacyjnie „wieśniakiem”. Zachowuje się zatem jak człowiek osiadły102, na-
wet przez chwilę przypomina chłopskich bohaterów z epopei Reymonta. W ten 
sposób staje się on zaprzeczeniem nacjonalistycznego stereotypu Żyda. Jednak 
odnotowane chamstwo powracającego antysemityzmu: „Tutaj wolność często 
utożsamiano z wolnością czepiania się Żydów”103 i kał na grobie ojca, odbierają 
mu realną ojczyznę i zmuszają do redefi nicji jej pojęcia. Antysemicka Polska wy-
klucza go ze wspólnoty, ale i nie zasługuje na to, by być ojczyzną pisarza. „Każdy 
chce mieć ojczyznę i chce ją kochać – ale co zrobić, kiedy ojczyzna nie daje się 
nawet lubić. Wiem coś na ten temat z własnego krótkiego doświadczenia”104 – ten 
cytat z dwa lata wcześniej napisanej polemiki z Wiktorem T. Drymmerem wydaje 
się zapowiedzią opowiadania Ojczyzna. 

Kolejnymi powieściowymi utworami Grynberga, wydanymi jeszcze w okresie 
ukazywania się „Wiadomości”, są Życie ideologiczne (1975), za które pisarz do-
stał nagrodę tego tygodnika, oraz Życie osobiste (1979). Istotnym faktem dla pre-
zentowanych tu wywodów jest opublikowanie znaczących fragmentów pierwszej 
z tych powieści na łamach „Wiadomości”. Tym razem druk poprzedzony został 
odmiennym komentarzem niż w Zwycięstwie: „Pomimo łudzącego podobieństwa, 
nie należy postaci z tej opowieści utożsamiać z autentycznymi osobami, a narra-
tora z autorem”105. Czym można umotywować tak zasadniczą zmianę literackiej 
strategii? Możliwe są co najmniej trzy interpretacje: próba wykreowania fi kcji 
i zmierzenia się z pisarzami odrzuconego „wielkiego realizmu”, chęć zdystanso-
wania się wobec siebie dawnego, poprzez kreację „sobowtóra”, brata bliźniaka, 
podobnego do autorskiego „ja”, a jednak z nim nietożsamego. I wreszcie, jeszcze 
inna możliwość, za którą bym się tutaj opowiadał: podporządkowanie literatury 
publicystycznym przesłaniom, pisanie powieści z tezą, a zatem coś, co można by 
uznać za odwołanie się do wzorów literatury tendencyjnej. 

Otóż biografi a bohatera Życia ideologicznego ma tworzyć retoryczną fi gurę 
exemplum, ma udźwignąć duży ładunek perswazji, musi być tak skonstruowana, 
by jego przypadki ilustrowały głoszone tezy. Pełny autentyzm postaci istotnie 
ograniczałby realizację publicystycznych ambicji. Sam pisarz w autorecenzji Ży-
cia ideologicznego wskazuje na bildungsroman jako wzór gatunkowy. Zwraca 
uwagę na zawartą w powieści diagnozę systemu komunistycznego, deprawacyj-
ną funkcję szkoły w systemie totalitarnym, a także przestrogę przed wszystki-
mi formami życia ideologicznego (opisuje także patriotyczno-nacjonalistyczną 
indoktrynację w powojennej szkole żydowskiej) oraz konfl ikt między ideologią 
a życiem, zawsze prowadzący do buntu, choćby przeciwko panującej obyczajo-

102 O przeciwstawieniu osiadłych narodów europejskich „koczowniczym” Żydom piszę w roz-
dziale drugim. 

103 Zob. „Kultura” 1970, nr 12, s. 31.
104 Zob. przypis 45.
105 Zob. „Wiadomości” 1974, nr 36 (1485). 
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wości. Stąd też pisarz tyle miejsca poświęca młodości i erotyzmowi. I wreszcie, 
przy końcu recenzji deklaruje: 

Grynberg stara się być obiektywny i sprawiedliwy w traktowaniu skomplikowanych 
spraw polsko-żydowskich. Jego nowa książka, podobnie jak poprzednio Żydowska woj-
na, Zwycięstwo i opowiadanie Ojczyzna, jest próbą rozładowania napięć, jakie się w tej 
dziedzinie nagromadziły106.

Otóż ta trzecia część powieściowego cyklu jeszcze jawniej adresowana jest do 
czytelnika emigracyjnego. W znaczącym stopniu pojawia się w jej obrębie dys-
kurs publicystyczny, a także rodzaj wykładu objaśniającego „obcokrajowcom” 
realia życia w Polsce pod panowaniem reżimu komunistycznego. Zasadnicza po-
lemiczność tekstu skierowana została przeciwko stereotypowemu przekonaniu, iż 
w latach 1945–1956 Polską rządzili Żydzi. Prób przeciwstawienia się powszech-
nie funkcjonującym i niesprawiedliwym antysemickim kliszom jest w powie-
ści znacznie więcej. Choćby, tylko na prawach dygresji, chciałem przywołać tu 
wstrząsający opis masowych egzekucji i śmierci w komorach gazowych Treb-
linki. Autor wydaje się mieć cały czas w pamięci często spotykane, negatywnie 
zabarwione przekonanie o wyjątkowo potulnych, posłusznych Żydach, idących 
na śmierć bez jakichkolwiek oznak sprzeciwu107. W omawianej powieści Gryn-
berga pogodzenie się z taką śmiercią jest aktem najwyższego heroizmu. Możemy 
widzieć w tym fragmencie refl eksję nad skrajną próbą, której została poddana 
miłość rodzinna, gdyż tu umiera się razem z najbliższymi. Jedynym możliwym 
znakiem protestu wobec rozmiaru zbrodni, zdaje się mówić Grynberg, było mil-
czenie, brak skargi i próśb. Poprzez taki opis pisarz przywracał nieludzkiej śmier-
ci majestat i nadawał jej wymiar patetyczny108. Stąd też monografi sta twórczości 
Grynberga nazwie pisarza „piewcą godności żydowskiej śmierci”109. 

W Życiu ideologicznym dzieje bohatera, ucznia i studenta, janczara w komu-
nistycznej kuźni kadr, służą ilustracji publicystycznych tez autora. Ujmując rzecz 
z nieco innej perspektywy, powiedzieć należy, iż głównym tematem książki jest 

106 H. Grynberg, Samokrytyka, „Kultura” 1976, nr 6–7.
107 Czytając zbiór wypowiedzi polskiej prasy podziemnej na temat Holocaustu, można znaleźć 

dziesiątki przykładów tej opinii. Porównanie zachowań Żydów w obliczu Zagłady do bydła, czy 
posłusznego oprawcom stada baranów prowadzonych na rzeź, jest w tej publicystyce nagminnie eks-
ploatowaną kliszą językową. Zob. Wojna żydowsko-niemiecka. Polska prasa konspiracyjna 1943–
–1944 o powstaniu w getcie Warszawy, wyb. i oprac. P. Szapiro, Londyn 1992. Na brak zbiorowego 
oporu Żydów europejskich zwracano uwagę także w Izraelu, gdzie młode państwo odwoływało się 
do aktywizmu, mitu walki i poczucia siły. W odpowiedzi na takie stereotypowe opinie, popularne 
także wśród emigrantów, Krystyna Brzozowska w artykule „Odeszli, by uczcić imię Boga” cytuje 
za Samuelem Schepsem, wielekroć w dzisiejszych rozważaniach o Holocauście przywoływane, sło-
wa Rabina Elchanona Wassermanna zwracającego się do rabinów getta kowieńskiego: „Pamiętajmy 
o tym, że mamy uczcić imię Boga, idźmy zatem z podniesioną głową, by spełnić najwyższy nakaz 
naszej wiary, mianowicie uczcić imię Boga” („Tygodnik Polski” 1974, nr 41).

108 H. Grynberg, Życie ideologiczne. Życie osobiste, Warszawa 1992, s. 118. Inaczej – jako o bez-
względnej walce o haust powietrza – mówił o śmierci w komorze gazowej w artykule Madagaskar, 
czyli sposób myślenia... Zob. przypis 14.

109 S. Buryła, Opisać Zagładę. Holocaust w twórczości Henryka Grynberga, Wrocław 2006. 
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antysemityzm, owa fatalna przypadłość, bynajmniej nieunicestwiona przez do-
świadczenie wojny, wykorzystywana także przez państwo komunistyczne. To 
także opowieść o byciu Żydem wśród Polaków, o tożsamości odrzuconej, narzu-
conej, zapomnianej i wypomnianej, a w końcu świadomie przyjętej.

Niewątpliwie, publikacja Życia ideologicznego na łamach „Wiadomości” była 
świadomym wyborem czytelnika. Autor wpisywał powieść w toczone na łamach 
tygodnika dyskusje. To mocny głos pisarza i wytrawnego już polemisty. Podob-
nie we wcześniejszym Zwycięstwie i w opowiadaniu Ojczyzna wskazać można 
wiele stronic, na których rozpoznamy treści wcześniej formułowane przez pisarza 
w języku prasowej dysputy. Historyczne okoliczności wsparły siłę jego talentu. 
Grynberg podjął rolę Żyda będącego jednocześnie Polakiem, który przedstawiać 
będzie polskim rodakom punkt widzenia „drugiej strony”. Trudno przecenić wagę 
jego głosu. Poruszając się po zakazanych w literaturze krajowej obszarach i prze-
kazując treści nieobecne także w dyskursie emigracyjnym, pisarz zajmie miejsce 
osobne i wyjątkowe w literaturze polskiej110. Emigracyjny etap swojej twórczości 
rozpoczął Henryk Grynberg od wyznania, dlaczego emigruje, potem wskazywał 
na stereotypy obecne w myśleniu polskiej diaspory, by w końcu mówić w imieniu 
strony przeciwnej.

Być może, także z rozpoznania skali niewiedzy o judaizmie wśród polskich 
emigracyjnych elit intelektualnych zrodził się pierwszy impuls napisania eseju 
Altera pars i, być może, lektura wypowiedzi „wybielających” polski przedwo-
jenny antysemityzm utwierdzała przekonanie, iż chodzi tu o nienawiść o wiele 
starszą niż faszyzm i komunizm. Konsekwentne artystyczne opracowanie znaj-
dzie ta tematyka w późniejszym o 16 lat Memorbuchu111. W dyskursie eseistycz-
nym odnajdziemy ją jednoznacznie wyeksponowaną właśnie w Prawdzie niear-
tystycznej112, wspartą o bogatą aktualną literaturę przedmiotu. Zgodnie bowiem 
z towarzyszącym cały czas Grynbergowi poczuciem powinności, przekonaniem, 
iż ocalał, by głośno świadczyć, chce polskim czytelnikom przekazać najnowszą 
historyczną wiedzę o Zagładzie. Bo jeśli nie on, to kto?

Z esejów zamieszczonych w Prawdzie nieartystycznej tekst Altera pars na-
rusza chrześcijańskie i polskie narodowe tabu w sposób najbardziej wyrazisty. 
Autor przedstawia w nim żydowską interpretację chrześcijaństwa i pisze o jego 
współodpowiedzialności za Holocaust. Jak twierdzi, eseju tego nie udało mu się 
wydrukować w żadnym polskim emigracyjnym piśmie. W końcu zrobiło to wy-
dawnictwo „Archipelag” w roku 1984. Inną kontrowersyjną dla polskich emi-

110 J. Kott w eseju Nie tylko o Grynbergu pisał w „Wiadomościach” (1976, nr 46): „<Zakazane 
obszary> istnieją nie tylko w literaturze krajowej. Grynberg jest jedynym, który pisze w pierwszej 
osobie o gorzkim doświadczeniu antysemityzmu. Nie wiem, czy jego książka jest sprawiedliwa? Czy 
można być sprawiedliwym wobec raka? Antysemityzm w Polsce się skończy, kiedy przestaną o nim 
pisać Żydzi, a zaczną Polacy”.

111 W ostatniej scenie tej powieści jej intelektualne przesłanie ujęte jest wprost w opinii, jaką 
wygłasza w rozmowie z bohaterem pamiętnika, Adamem Brombergiem, Isaac Baschevis Singer: „To 
nie komunizm ani nie faszyzm, to dużo starsze” (Memorbuch, Warszawa 2000, s. 357).

112 H. Grynberg, Prawda nieartystyczna, Biblioteka Archipelagu, t. 1, Berlin 1984.
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grantów tezą, przytoczoną w eseju Altera pars za Edwardem D. Wynotem, Jr.113, 
było przekonanie o odpowiedzialności piłsudczyków za katastrofę II Rzeczypo-
spolitej. Amerykański historyk widział tę odpowiedzialność w narodowej polity-
ce rządzącego obozu, który po śmierci marszałka Piłsudskiego postanowił szukać 
wsparcia wśród nacjonalistów, doprowadzając tym samym do osłabienia więzów 
mniejszości narodowych z ojczyzną. Edward D. Wynot, Jr. twierdził – referuje 
Grynberg – iż właśnie antysemityzm miał być głównym pomostem porozumienia 
rządzących krajem pułkowników z prawicową opozycją. Tym samym po latach 
autor Ojczyzny dopisuje swój komentarz do referowanego na początku tego arty-
kułu sporu, jaki toczył się na łamach pisma Mieczysława Grydzewskiego w la-
tach 1965–1966. Kiedy jednak Grynberg publikował omawiane tu eseje, „Wia-
domości” już nie wychodziły i chyba dlatego wspominał to pismo kilka lat po 
jego zamknięciu dokładnie tak, jak i w przywołanym tu wcześniej wspomnieniu 
z toruńskiego „Archiwum Wiadomości”: „Ostatnim, jeśli nie jedynym, polskim 
czasopismem, które nie tłumiło wypowiedzi i nie uznawało żadnych tabu, były 
londyńskie <Wiadomości>”114. To przede wszystkim w tym tygodniku żydowski 
emigrant z Polski, pisarz Henryk Grynberg znalazł miejsce, które umożliwiło mu 
nie tylko wypowiadanie się, ale i realizację jednego z celów jego literackiej oraz 
publicystycznej twórczości. Było nim demaskowanie antysemickiego podłoża 
wielu poglądów obecnych w intelektualnym życiu Polaków na emigracji. Oczy-
wiście, większość takich uproszczeń i uprzedzeń powielano i w kraju, dlatego 
przywrócona także Polsce, już w podziemnych wydawnictwach lat osiemdzie-
siątych, twórczość Grynberga była wówczas i jest nadal tak ważna. Jego głos, 
wyrażony w języku literatury, wyprzedza kontrowersyjnie przyjęte w Polsce tezy 
socjologa i historyka Jana Tomasza Grossa115. 

Warto też zauważyć, iż w prozie autora Zwycięstwa, obok wyeksponowania 
wyjątkowości żydowskiego doświadczenia Zagłady, odnajdziemy również przed-
stawienie losów Polaków i Żydów kształtowanych przez te same wyroki historii, 
co służy ukazaniu żydowskiej społeczności jako integralnej części polskiego spo-
łeczeństwa. W Kronice (Łódź 1994) podkreśla, iż wstrzymanie ofensywy sowie-
ckiej w sierpniu 1944 roku oznaczało nie tylko klęskę powstania warszawskiego, 
ale i śmierć łódzkiego getta. Z kolei w Dzieciach Syjonu (Warszawa 1994) Gryn-
berg ukazuje prześladowanie Żydów zarówno przez Niemców, jak i stalinowski 

113 Zob. H. Grynberg, Altera Pars [w:] Prawda nieartystyczna..., s. 42. Autor powołuje się tutaj 
na pracę Edwarda D. Wynota, Jr. A Necessary Cruelty: The Emergence of Offi cial Anti-Semitizm in 
Poland [w:] The American Historical Review, Okt. 1971. 

114 H. Grynberg, Obsesyjny temat [w:] Prawda nieartystyczna..., s. 141.
115 Myślę tu, oczywiście, o ostatnio wydanym Strachu, Sąsiadach oraz o Upiornej dekadzie... 

(zob. przypis 33). W trzech esejach zamieszczonych w tej ostatniej książce Jan Tomasz Gross pisze 
o polskim antysemityzmie w czasie drugiej wojny światowej, polemizuje z powszechnymi wśród 
Polaków przekonaniami o masowym poparciu Żydów dla Rosji sowieckiej w latach 1939–1941 oraz 
o ich gremialnym udziale w aparacie stalinowskiego terroru w powojennej Polsce. Zauważmy, że 
wszystkie te dzielone w szerokich kręgach polskiego społeczeństwa sądy, których prawomocność 
kwestionuje Jan Tomasz Gross, zostały wcześniej zderzone z rzeczywistością wykreowaną w litera-
ckiej twórczości Henryka Grynberga.
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aparat terroru. Książka poświęcona jest cierpieniu dzieci żydowskich zesłanych 
w głąb Rosji. Autor dopisuje więc rozdział żydowski do wschodniej martyrologii 
obywateli II Rzeczypospolitej.

Dodajmy jeszcze jedną uwagę. Redagowane przez Michała Chmielowca i Ste-
fanię Kossowską „Wiadomości” poświęciły wiele miejsca problematyce relacji 
polsko-żydowskich. Jest oczywiście faktem, że antysemicka polityka Gomułki 
i wypędzenie zasymilowanych Żydów – stymulowały pojawienie się tego tema-
tu. Niektórzy z nowych emigrantów znaleźli się pośród grona stałych współpra-
cowników pisma. W latach siedemdziesiątych ukazały się dziesiątki artykułów 
poświęconych polsko-żydowskiemu dialogowi, problemom antysemityzmu oraz 
kulturze żydowskiej. Istotną rolę odegrały tu „Wiadomości”, „Tydzień Polski” re-
dagowany przez Wacława Zagórskiego oraz „Kultura”. Jak się wydaje, te zasługi 
londyńskich „Wiadomości” nie zostały dotąd w sposób wystarczający opisane. 



Pisane po exodusie 
(Literatura, dopełnienia)

W poprzednich rozdziałach przypomniano najważniejsze z publicystycznych 
debat oraz poetyckie zapisy doświadczenia stygmatyzacji i urzędowego odebra-
nia polskości. Publicyści analizowali mechanizmy totalitarnego państwa, dys-
kutowano na temat kondycji polskiego społeczeństwa oraz języka propagandy. 
Marzec 68 był impulsem dla wielu literackich tekstów, część z nich nie mieści się 
w proponowanym porządku opisu, konieczne są więc dopełnienia.

Zauważyć trzeba fakt opublikowania w paryskiej „Kulturze”, nadesłanych 
z kraju trzech opowiadań Józefa Hena Western, Bliźniak, Oko Dajana, opubli-
kowanych pod pseudonimem Korab. Dwa ostatnie ukazują mechanizmy elimi-
nowania politycznych przeciwników w kręgach komunistycznych elit, pokazane 
z perspektywy przegranych. Pierwszy z utworów opublikowany został w czerwcu 
1969 roku i zawierał etyczne przesłanie solidarności z prześladowanymi. Bohater 
opowiadania, nauczyciel przypadkowo źle głosujący podczas jednego z zebrań, 
płaci wysoką cenę za swoją niesubordynację. Traci pracę, a w konsekwencji jego 
rodzinie zagraża rozpad. W zakończeniu, w symbolicznym geście protestu utoż-
samia się z prześladowanymi, wkłada na rękę zrobioną przez siebie żółtą opaskę 
z gwiazdą Dawida i wychodzi na ulice polskiego miasta. Dominujące uczucie 
wstydu za wspólnotę określa motywy działania bohatera opowiadania: „Jestem 
po prostu kimś, kto się wstydzi. Bo czuję się współodpowiedzialny”1. Po raz ko-
lejny pojawia się w literackich tekstach o polsko-żydowskich relacjach kategoria 
wstydu, tym razem w tekstach przysłanych z kraju2.

Powieścią o sterowaniu literacką i dziennikarską elitą w Polsce jest Happy-
-end Tadeusza Nowakowskiego. Autor Obozu wszystkich świętych i redaktor radia 

1 J. Hen, Western, „Kultura” 1969, nr 6, s. 70. 
2 Należy również odnotować opublikowanie przez Instytut Literacki powieści Tomasza Staliń-

skiego [pseud. Stefana Kisielewskiego] Romans zimowy, Paryż 1972. Autor wskazuje, iż antysyjo-
nistyczne hasła miały w istocie rzeczy przysłonić ekonomiczną klęskę reżimu Gomułki i porzucenie 
wszelkich reform gospodarczych. 
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Wolna Europa stworzył obraz środowiska przetrąconego moralnie, zmuszonego 
poprzez strach i chęć zrobienia kariery do posłuszeństwa decydentom politycz-
nym. Była to powieść, która powstała na podstawie lektury krajowej i emigra-
cyjnej publicystyki, a zapewne rozmów z wygnanymi z Polski pracownikami 
radiostacji. Książka wzbudziła duży rezonans: jedni chwalili ją za realizm, inni 
za ukazanie uniwersalnej sytuacji zniewolenia dziennikarza w każdym ustroju 
politycznym. Podejrzewano nawet, iż Nowakowski w postaci komunistycznego 
władcy aparatu propagandy – Hazdrubala – zawarł nie tylko portret Włodzimie-
rza Sokorskiego, lecz także rysy Jana Nowaka-Jeziorańskiego, szefa polskiego 
oddziału radia Wolna Europa. Byłaby to powieść z dwoma kompletami kluczy3.

Poza refl eksją emigracyjnych krytyków pozostała kwestia antysemityzmu, 
a przecież książka Nowakowskiego ukazała się w roku 1970, a zatem jej natu-
ralnym kontekstem publicystycznym były omówione w poprzednich rozdzia-
łach emigracyjne diagnozy antysemickiej kampanii Gomułki. W Happy-endzie 
odnajdziemy ślady frakcyjnych walk partyjnych, wykorzystywanie w nich an-
tysyjonistycznych haseł i ujawniania żydowskiego pochodzenia przeciwników. 
Znamienne, że jedyną postacią wywołującą żywe współczucie jest zaszczuty Żyd 
Zalcman, który wybrał skuteczne samobójstwo w obronie swojego honoru. Od-
wołania do wydarzeń z roku 1968 są w Happy-endzie liczne i czytelne. 

Namysł nad postacią docenta Frąsia – poza sugestią, iż skrywa się za nim Ka-
zimierz Kąkol (jeden z czołowych propagandzistów antysyjonistycznej kampanii) 
– także nie kazał pisać krytykom o antysemityzmie. Oczywiście, zauważono na-
rodową retorykę moczarowców, ostatecznie Hazdrubal – Sokorski żąda, by zamó-
wione słuchowisko, o radzieckim pułkowniku i pisarzu Borysie Polewoju, pisarz 
Ziółkowski zanurzył w Sienkiewiczowskim, narodowo-patriotycznym sosie. 

Może ta wiedza o polskiej rzeczywistości ciągle nie była jeszcze wystarcza-
jąco przyswojona, w Marcu 1968 widziano kolejne zdławienie wolnościowych 
aspiracji społeczeństwa. Z pewnością wadą powieści, jeśli oceniać ją jako dzieło 
realistyczne, jest zawężenie portretowanych grup społecznych w gruncie rzeczy 
do środowiska polityczno-propagandowego. Środowisko to opisane jest w jedno-
znacznie pejoratywnym świetle, każdorazowa prezentacja postaci ma wywołać 
u czytelnika uczucia negatywne, gdyż to swoiste bestiarium (pada takie określe-
nie) zamieszkuje Hazdrubalice. Bączek, Frąś, Korytkowski, Ziółkowski, Hazdru-
bal – nie weryzm decyduje tu o kreacji nazwisk, lecz efekt groteski. Nie rozwi-
jając tego wątku, zasygnalizuję jedynie, iż tym samym można czytać Happy-end 
jako pamfl et lub groteskową powiastkę fi lozofi czno-polityczną: „Nie będzie ten 
Hazdrubal, to będzie inny. W tych Hazdrubalicach każdy się zhazdrubalizuje. Nie 
tędy wiedzie droga do dehazdrubalizacji”4.

3 Zob. J. Kowalewski, Czy rzeczywiście… happy-end? Powieść Tadeusza Nowakowskiego o wol-
ności i niewoli, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1972, nr 4; T. Karren, Tadeusza Nowakow-
skiego – Polska Ziółkowskich, „Tydzień Polski” 1971, nr 11; M. Chmielowiec, „Happy-end” po 
roku, „Wiadomości” 1972, nr 10. 

4 T. Nowakowski Happy-end, Paryż 1970, s. 44.
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Natomiast rudno było odmówić autentyzmu wspomnieniowej relacji Krysty-
ny Sztrem pt. Cudzoziemcy. Już pierwszy akapit tego „reportażu” musiał zdu-
miewać emigracyjnego czytelnika. Rozpoczyna go seria pytań, na które autorka 
nie znajdzie dobrych odpowiedzi: „Wyjazd czy ucieczka? Podróż czy emigracja? 
Jak nazwać to, co się stało i co uczyniło przełom w naszym życiu, zmianę, którą 
porównać można by jedynie ze zmianą życia na śmierć?”5. To gorzki rozrachunek 
z nowym życiem. Mąż bohaterki opowieści należał do partii i zajmował dość 
intratną pozycję w aparacie administracyjnym państwa. W czasie marcowych 
czystek przesunięto go na marginalne stanowisko, co spowodowało głęboki psy-
chiczny uraz w całej rodzinie. W miarę narastania antysemickiej kampanii, ro-
dzina czuła się izolowana. Podjęła więc decyzję o emigracji, marząc o lepszym 
życiu i uciekając przed klasyfi kowaniem ich według kryteriów etnicznych. Wy-
daje się, iż Sztrem nie do końca ujawnia przed czytelnikiem rzeczywiste motywy 
decyzji. Można je jednak odsłonić. Wybór emigracji nie był wyrazem akceptacji 
żydowskości, wiązał się natomiast z nadzieją życia bez stygmatu. Tymczasem nie 
okazało się to możliwe. Rodzina była częścią emigracji marcowej i tożsamość ży-
dowska została jednak jej przypisana. Bohaterka i autorka reportażu solidaryzuje 
się z mężem, ilekroć spotka się z antysemickimi stereotypami czy uprzedzeniami. 
Sama ich doświadcza ze strony działaczy niepodległościowych, stąd bardzo ostre 
słowa skierowane do wojennej emigracji. Rodzina znalazła się w opisanej przez 
Jeana Paula Satre’a pozycji Żydów nieautentycznych6, którym żydostwo zostaje 
narzucone przez sytuację, w jakiej się znajdują: 

Czy jest nonsensem, czy nie, żeby na początku każdej znajomości uprzedzić: „Je-
stem Żydem”? Bo jeśli nie uprzedzimy, czy będzie to równoznaczne z chęcią wprowa-
dzenia w błąd, lub ukrycia naszego żydostwa?7

Musiała zaskakiwać czytelników deklarowana tęsknota za komunistyczną 
Polską, w której autorka czuła się wolna, miała swój świat z przydzielonym jej 
prawem do buntu. Relacja Sztrem jaskrawo naruszała ustalony dychotomiczny 
podział świata na „zniewolone tam” i „wolne tu”. W tym wolnym demokratycz-
nym świecie Zachodu nowa emigrantka czuje się natrętem, niewolnikiem w świe-
cie „azylów, kart pracy i opiekunek społecznych [...] przesłuchań, tłumaczeń 
i meldowania się na policji”8. Nie dziwi zatem, że przy tej okazji zaczęto zadawać 
pytania, czy nowo przybyli jasno określają siebie jako antykomunistów i czy byli 
w Polsce prześladowani9.

5 K. Sztrem, Cudzoziemcy, Londyn 1974, s. 5.
6 J.P. Sartre, Rozważania o kwestii żydowskiej (dokończenie), tłum. J. Lisowski, „Twórczość” 

1956, nr 10, s. 109.
7 K. Sztrem, Cudzoziemcy, s. 197.
8 Ibidem, s. 198.
9 Janusz Kowalewski w artykule Nonsens nie może trwać wiecznie w imieniu emigracji niepod-

ległościowej pisze: „My, starzy emigranci polityczni, starzy antykomuniści, ze złudzeń komunizmu 
dawno i gruntownie wyleczeni i na jego trujące pokusy w dwójnasób odporni, wiemy też i to, że 
zatrute źródło samo nie wyschnie. Wierzymy, że wojnę z komunizmem, wojnę na śmierć i życie, 
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Inne jednakże teksty wymagają dłuższych dopełnień. Zarówno Spowiedź Eu-
geniusza Żytomirskiego, jak i dramat Chrabąszcze Mariana Pankowskiego są 
utworami o wyższej randze artystycznej. Obydwaj pisarze, podobnie jak Tadeusz 
Nowakowski, byli w czasie wojny więźniami niemieckich obozów koncentracyj-
nych. Żytomirski powrócił do Polski, by z niej wyjechać po 1968 roku. Pankow-
ski był już w tym czasie cenionym pisarzem emigracji.

I
Spowiedź Eugeniusza Żytomirskiego ukazała się Londynie w roku 1973, 

wcześniej jej obszerne fragmenty pojawiły się w „Tygodniu Polskim”, redagowa-
nym przez Wacława Zagórskiego10. Był to cotygodniowy dodatek do najważniej-
szego codziennego pisma emigracji niepodległościowej – „Dziennika Polskiego 
i Dziennika Żołnierza”, którego początki sięgają lipca 1940, kiedy to „Dziennik 
Polski” powstał jako ofi cjalne pismo Rządu RP w Londynie. Przez dziesięciolecia 
„Tygodnik Polski” miał wyższy nakład niż liczone łącznie egzemplarze „Wiado-
mości” i „Kultury”. 

Eugeniusz Żytomirski urodził się w roku 1911 w Rosji, nad Morzem Azow-
skim. Jako dziesięcioletni chłopiec przyjechał do Polski wraz z rodzicami. Po 
uzyskaniu matury studiował w konserwatorium, a później także prawo i poloni-
stykę. W czasie wojny współredagował konspiracyjne „Wiadomości Tygodnia”. 
Za tę działalność został uwięziony w obozie pracy w Reinowitz. Po wojnie wrócił 
do Polski, zajmował się dziennikarstwem i twórczością literacką. W roku 1969 
wyjechał do Wiednia, a następnie do Anglii. Ostatecznie osiadł w Kanadzie. Te 
krótkie informacje wyjęte z życiorysu autora wskazują, iż fabuła powieści Żyto-
mirskiego ma związek z życiowymi kolejami losu pisarza. Nie powinniśmy jed-
nakże czytać powieści za pomocą klucza autobiografi cznego. Na odwrocie karty 
tytułowej – podobnie jak w przypadku Życia ideologicznego Henryka Grynberga 
– odnajdziemy wyjaśnienie albo też ostrzeżenie: „Wszystkie występujące w tej 

trzeba nieustannie prowadzić. A prowadzić taką wojnę, to znaczy bezustannie protestować, wszyst-
kimi dostępnymi nam środkami protestu, przeciw koszmarnemu nonsensowi. I dlatego nasza litera-
tura, nasze piśmiennictwo, nasze Słowo, to słowa nieustannej walki. Tego nie można powiedzieć ani 
o Krystynie Sztrem, ani o wielu innych książkach i wystąpieniach nowych emigrantów, którzy ze 
złudzeń marksistowskich – jak np. L. Kołakowski czy J. Kott albo pani A. Lisiecka – całkowicie się 
nie wyleczyli” („Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1974, nr 244). Bardzo krytycznie o relacji 
Krystyny Sztrem pisał miesiąc później Józef Lichten, wskazując na niechęć rodziny do korzystania 
z pomocy charytatywnych organizacji żydowskich i nie do końca ujawniany przez autorkę kłopot 
uznania żydowskości przez ojca rodziny. Irytowała go wąska, ograniczona do jednostkowych emo-
cji, perspektywa relacji. Konkludował: „Przy takim nastawieniu do dzisiejszego świata pani Sztrem 
powinna była zostać w Polsce i czekać aż nowa fala antysemickich szykan ze strony komunistycz-
nego reżymu zmiecie jej męża nawet z podrzędnego stanowiska, które mu łaskawie zaoferowano” 
(„Tygodnik Polski” 1974, nr 46). 

10 Publikując obszerne fragmenty powieści w numerach 9–14 z 1972 roku, redakcja podawała, iż 
pochodzą one z książki Spowiedź obrzezanego. 
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książce postacie i ich dzieje są fi kcyjne. Jakiekolwiek podobieństwo bohaterów 
do osób rzeczywistych byłoby przypadkowe”11. 

Akcja powieści rozgrywa się w lipcowe popołudnie 1969 roku na tarasie 
wiedeńskiej kawiarni, przy Schwartzenberg Platz, gdzie narrator wysłuchuje 
spowiedzi z życia emigranta, który Polskę opuścił po wydarzeniach roku 1968. 
Chronologicznie przedstawione zdarzenia – począwszy od mglistych wspomnień 
z carskiej Rosji, poprzez ucieczkę całej jego rodziny z Rosji Lenina, a następnie 
życie w międzywojennej, wojennej i powojennej Polsce – jednoczy wspólna idea. 
Mianowicie pod wpływem nagłego impulsu bohater pragnie wypowiedzieć, skry-
waną dotąd przed otoczeniem i najbliższymi, prawdę o swoim żydowskim po-
chodzeniu. Ta prawda nie została wyjawiona od czasów repatriacji z nakazu ojca 
i w wyniku nieustającego szantażu starszej siostry, która w Polsce międzywo-
jennej, pisząc patriotyczne wiersze, związała się z pismami narodowej prawicy. 
Kiedy spojrzymy z perspektywy postaci powieściowej, opowiadanie własnych 
dziejów jest tyleż psychoterapią, co próbą uzyskania odpowiedzi na fundamental-
ne pytanie o własną tożsamość. W fi nale książki jej narrator, a zarazem powiernik 
z wiedeńskiej kawiarni, rozprasza wieczny niepokój bohatera i autorytatywnie 
rozstrzyga: „Był pan, jest i pozostanie Polakiem. Takim samym jak ja”12.

Powieść osiadłego w Kanadzie emigranta nie rozważa wariantu podwójnej 
tożsamości. Spowiadający się ze swego życia bohater ma być albo Żydem, albo 
Polakiem, Aryjczykiem albo Semitą. Najbardziej dramatyczny fragment jego hi-
storii związany jest z uwięzieniem przez gestapo, w wyniku denuncjacji w jednej 
z krakowskich kawiarni. Ocaleje, ponieważ odróżnia się od większości żydowskich 
mężczyzn. Zrządzeniem losu i w wyniku powolnego odchodzenia rodziny od reli-
gijnej tradycji, nie został w młodości obrzezany. Edukowany zaś w Polsce, najpierw 
był wyznawcą prawosławia, a potem katolikiem, znał kilka podstawowych chrześ-
cijańskich modlitw. To brak znaku przymierza i „egzamin” z religii zadecydowały 
o zwolnieniu z transportu do komory gazowej. Oględziny jego intymnej części ciała 
wyznaczały w tym wypadku granicę między życiem a śmiercią. Dlatego właśnie 
wielką spowiedź bohater rozpoczyna od prowokacyjnego wyznania: „Nie jestem 
obrzezany”13. Dzieje uwięzienia oraz ocalenia bohatera z rąk gestapo stanowią cen-
tralną część powieści. To te dramatyczne fragmenty drukował w odcinkach Wacław 
Zagórski – redaktor „Tygodnia Polskiego”. Nazistowski likwidacyjny antysemi-
tyzm wyrastał z rasistowskich teorii, uzasadniał go nie tylko wulgarnie rozumia-
ny darwinizm społeczny, ale i modna w ówczesnym czasie eugenika. W praktyce 
o losie europejskiego Żyda nie decydowały jednak pomiary czaszki. Najprościej 
żydowskość rozpoznawana była przez przynależność do gminy żydowskiej14, 
wyznanie religijne i sąsiedzkie denuncjacje. Warto pamiętać, iż każdy obywatel 

11 E. Żytomirski, Spowiedź, Londyn 1973, s. 4 (nlb.).
12 E. Żytomirski, Spowiedź, s. 187.
13 Ibidem, s. 7.
14 James Parkes pisał już w 1943 roku: „It was never possible to go beyond the statement origi-

nally made that a Jew was a person whose grandparents were of the Jewish religion” (Antisemistism. 
An Enemy of the People, fi rst American Edition, 1946, s. 51).
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II Rzeczypospolitej miał w dowodzie osobistym wpisane wyznanie, co znakomicie 
ułatwiało segregację ludności żydowskiej i zamknięcie jej w gettach. 

Powieść Żytomirskiego ma także bardzo wyrazisty cel publicystyczny. Histo-
rycznie zmienna sytuacja bohatera, jego skomplikowana tożsamość Żyda i Pola-
ka, Semity nieobrzezanego, człowieka zapierającego się także po wojnie swojej 
żydowskiej tożsamości, co w początkowym okresie Polski Ludowej nie ułatwiało 
mu kariery muzycznej, wreszcie emigranta 68 roku, ale znów nietypowego, bo 
dalej, nawet przed żoną, skrywającego swoje pochodzenie – czynią zeń postać 
uprawnioną do demaskowania stereotypowych wyobrażeń i mitów dotyczących 
najnowszej historii żydowskiej społeczności w Polsce. Można zestawić całą listę 
takich uproszczeń myślowych czy łatwych bądź fałszywych generalizacji, które 
Żytomirski usiłuje w swej powieści zakwestionować. Dotyczą one zarówno Po-
laków, jak i Żydów. Za najistotniejsze trzeba uznać, obok przedstawienia wyzna-
niowych w gruncie rzeczy sposobów identyfi kacji semickości, przeciwstawienie 
się upowszechnianemu w polskich narracjach historycznych poglądowi, iż wy-
padki szmalcownictwa należały w Polsce do rzadkości:

Oczywiście, wielu Żydów zawdzięcza swe ocalenie Polakom, to święta prawda, ale 
nie lubię tworzenia mitów. A właśnie takim mitem jest twierdzenie, że wypadki szmal-
cownictwa, denuncjowania con amore ukrywających się Żydów do gestapo, zbijania 
majątków na rzekomo bezinteresownie świadczonych im dobrodziejstwach itp. należały 
do wyjątków. Nie należały do wyjątków, to kłamstwo15. 

Identyfi kacja poprzez rozpoznanie znaku przymierza stała się również tema-
tem autobiografi cznej relacji redaktora „Tygodnika Polskiego”. Otóż dwa lata 
wcześniej opublikował on wspomnienia zatytułowane W obozie partyzanckim 
porucznika Nurta. Relacjonuje tu inspekcję oddziałów Armii Krajowej, jaką prze-
prowadzał na zlecenie komendy głównej. W trakcie wykonywania zadania uzy-
skał niepokojące informacje o istnieniu oddziału, dowodzonego przez niezwykle 
brutalnego porucznika „Grota”, który – według relacji jednego z partyzantów 
– „...obcych zabija na trzeźwo. Jak mu kogoś złapanego w lesie przyprowadzą, to 
każe zdejmować portki i jeżeli Żyd, to koniec... A przecież Żyd też człowiek”16. 
W trakcie prezentowania raportu ze swojej misji przedstawicielowi komendy 
głównej AK usłyszał wyjaśnienie, iż oddział porucznika „Grota” sformowany zo-
stał przez Narodowe Siły Zbrojne. Wacław Zagórski swoją patriotyczną postawą 
oraz udziałem w akcji ratowania Żydów w okupowanej Warszawie zdobył sobie 
niekwestionowany autorytet na emigracji. Znaczącym tego wyrazem jest fakt dłu-
goletniego redagowania „Tygodnia Polskiego”. Warto ponownie przypomnieć, że 
Zagórski został odznaczony Medalem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. 
Stąd też jego autobiografi czna relacja ma szczególnie istotny wymiar. 

15 Ibidem, s. 138. Porównaj opinię prof. Jehudy Bauera w rozdziale Inna pamięć. Żydzi z „Nowin 
Kuriera”, s. 218.

16 Zob. „Tydzień Polski” 1970, nr 2. Jest to fragment książki Wacława Zagórskiego, Wolność 
w niewoli. Ukazała się ona w Londynie w 1971 roku.
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II
Mariana Pankowskiego Chrabąszcze opublikowane zostały w „Ofi cynie Poe-

tów” w roku 1969. Przypomnijmy, iż dramaturg jest także autorem wydanych po 
wojnie Pieśni pompejańskich z długim poematem Auschwitz i, co równie ważne, 
to on zwracał emigracji uwagę na znaczenie wiersza Robiąc rachunek wstydu 
Jerzego Pietrkiewicza. Porażenie Zagładą, cień krematorium ciążą nad światem 
przedstawionym jego najgłośniejszej powieści Matuga idzie. O magicznym cha-
rakterze polskiego antysemityzmu i jego chrześcijańskich źródłach pisał w liście 
do paryskiej „Kultury”, odpowiadając na ankietę dotyczącą Problemów antyse-
mityzmu17. Rok później w artykule Kto ty jesteś? Polak mały...18, który powstał 
po odwiedzeniu rodzinnego Sanoka, pisarz dał wyraz swojemu przerażeniu trwa-
łością antysemityzmu polskiego. Nie zawahał się tu zacytować opinii wygłasza-
nych w kraju przez „półinteligentów” należących do przedwojennej lokalnej elity. 
W relacji Pankowskiego jego rozmówcy widzieli w Hitlerze kogoś, kto „wymiótł 
plugastwo żydowskie” i kto „za nas zrobił robotę”. To szczególnie haniebne frazy, 
odnotowywane w dziełach literatury pisanej po polsku19. 

Marian Pankowski, obok Witolda Gombrowicza, uważany jest za drugiego 
emigracyjnego pisarza, który swoją twórczością godzi w narodowe mity. Kry-
styna Ruta-Rutkowska zatytułowała jeden ze swoich szkiców o dramaturgii au-
tora Naszych sreber – Rozróbą w narodowej mitologii. Zgadzając się z wielo-
ma pisanymi po roku 1989 interpretacjami sztuki dramatycznej Pankowskiego, 
akcentującymi przede wszystkim niejednoznaczny ontologiczny status postaci20 
oraz rolę językowych kreacji, proponuję jednak położenie akcentu na wymowę 
ideologiczną Chrabąszczy. Ten utwór ukazał się bowiem w najintensywniejszym 
okresie emigracyjnych dyskusji o antysemityzmie i polsko-żydowskich relacjach. 
Omawiający dramat w londyńskich „Wiadomościach”, Stanisław Frenkiel wyraź-
nie podkreślał, iż Pankowski:

Obnaża nas i wyszydza najświętsze i najsłodsze złudzenia o nas samych, o naszym 
społeczeństwie i o naszych nieprzyjaciołach. Sponiewieranie naszej próżności wywo-
łuje oburzenie i potrzebę protestu, które po chwili ustępują podejrzeniu, czy aby nie 
protestujemy zbyt namiętnie, czy oburzenie nie jest oparte na załganiu?21

Dalej recenzent zauważa, iż dialog polskiego dziennikarza i Madame Karp jest 
niedokończony, jak dialog kraju i emigracji, dialog Żydów i nie-Żydów. Z niektó-

17 „Kultura”, 1957, nr 1/2.
18 „Kultura”, 1958, nr 9.
19 Najbardziej znane jest opowiadanie Stanisława Wygodzkiego Błogosławione niech będą ręce. 

W dramatycznym opowiadaniu Na gruzach Beniamina Tenze („Nowiny Kurier” 1980, nr 81) ży-
dowskiego pochodzenia narrator wraz z żoną Polką obserwują płonące getto. W pewnym momencie 
kobieta zwraca się do męża: „Wreszcie nadszedł koniec Żydów”.

20 K. Latawiec, Na scenie świata i teatru. O dramaturgii Mariana Pankowskiego, Kraków 1994, 
s. 32.

21 S. Frenkiel, „O Chrabąszczach” Pankowskiego, „Wiadomości” 1971, nr 3.
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rymi stwierdzeniami Frenkiela trudno jednak się zgodzić. Oczywiście, pamiętać 
należy o czasie powstania artykułu, jednak twierdzenie o znaczącym podobień-
stwie obojga protagonistów czy określenie ich mianem „dwojga zgrywających 
się kabotynów” – nie wydaje się uprawnione. Nie ma w tym dramacie symetrii. 
Z jednej strony: dramatyczna biografi a żydowskiej dziewczyny – przyszłej pary-
skiej artystki, której polscy rodacy sprzedają w czasie wojny mąkę za złoto, zbie-
głej z transportu do obozu Zagłady, ofi arującej resztę złotych monet za schowek 
pod chlewem i wreszcie zgwałconej przy próbie opuszczenia powojennej Polski 
przez straż graniczną – z drugiej: dziennikarz z ludowej ojczyzny, któremu komu-
niści zamordowali brata. Zatem w omawianym dramacie Pankowski jednoznacz-
nie oraz bezlitośnie obnaża mit o bezinteresownej pomocy, jakiej Polacy udzielali 
Żydom w czasie wojny. Oczywiście, nie jest funkcją sztuki przedstawienie wy-
ważonego i naukowego sądu. Paradoksalnie w dramacie Pankowskiego słyszymy 
przede wszystkim relację drugiej strony, relację o której wysłuchanie w swoich 
publikacjach upominał się Henryk Grynberg. Pisarzowi – jak zauważa Krystyna 
Latawiec – nie chodzi o

...łatwą identyfi kację moralną odbiorcy z bohaterami, ale o wywołanie „wstrząsu psy-
chicznego”, o rodzaj „oczyszczającego” współuczestnictwa przy jednoczesnym ujaw-
nieniu fi kcyjności wykreowanego świata22.

Ten ogólny sąd o dramaturgii Pankowskiego można także zasadnie odnieść 
do Chrabąszczy. Nagromadzenie wymienionych epizodów z życia Róży Karp 
– przedstawianych w dążących do jednoznaczności skrótowych ujęciach, często 
przy wykorzystaniu marionetek, a czasem poprzez kwestie dialogowe – niesie 
w sobie takie natężenie okrucieństwa, że protagonista Róży Karp po prostu odma-
wia oswojenia tej wiedzy i umyka z salonu artystki z powrotem do kraju, unosząc 
w darze kukły Rózi i Henryka, jej żydowskiego narzeczonego, skatowanego przy 
przekraczaniu polskiej granicy. Wcześniej straż graniczna sprawdzi jego tożsa-
mość, przymuszając go do opuszczenia spodni. Kukły mają „wartość muzealną”, 
co oznacza również ich ewentualną wartość artystyczną. Są dziełem wybitnej ar-
tystki, a jednocześnie znakiem żydowskiej nieobecności w powojennej i pomar-
cowej Polsce. Pozostały tylko rekwizyty.

Dziennikarz – noszący pamięć śmierci swojego brata – określony jest przede 
wszystkim poprzez język. Wygłasza frazesy o budowie pomników ku czci po-
mordowanych sąsiadów, odwołuje się do piękna polskiego pejzażu, posługuje się 
nostalgicznymi kliszami. Wszystko po to, by od żydowskiej emigrantki z Polski 
uzyskać pieniądze na budowę w ich rodzinnym miasteczku pomnika upamiętniają-
cego dawnych żydowskich mieszkańców. Z czterotysięcznej społeczności ocalała 
jedynie bohaterka sztuki, Rózia Karp – uznana w Paryżu artystka. Kłamstwo pol-
skiej troskliwej pamięci zostaje tu zdemaskowane poprzez sztuczny patos i stereo-
typowość języka dziennikarza. Jego protagonistka ripostuje, nazywając turystyką 
cmentarną, roztaczaną przed nią wizję żydowskich pielgrzymek. Akcja dramatu 

22 Op.cit., s. 12. 
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rozgrywa się w roku 1975, a więc w przyszłości, ale to przede wszystkim wiedza 
ówczesnych widzów o antysemickiej kampanii końca lat sześćdziesiątych zadaje 
kłam słowom dziennikarza, obnaża ich propagandowy cel. Ostateczne autorskie 
przesłanie dramatu Chrabąszcze uświadamia, iż nie da się wykreślić z polskiej 
przeszłości antysemityzmu, że jest on głęboko zakorzeniony w chrześcijaństwie, 
co uwidocznione zostało w znakomitej scenie, przedstawiającej rozpowszechnio-
ny w katolickiej Polsce obrzęd palenia kukły Judasza w Wielką Środę23. Pojawia-
jące się w salonie Róży Karp postaci wyrostków wykrzykują – osadzone zarówno 
w historii ewangelicznej, jak i nowoczesnych formach antysemityzmu – wyzwi-
ska: „Rudy skurwysyn, słodkiego Jezusa sprzedał”, „Rzygaj dolarami kazirodczy 
synu Salomona!”, „Vivat Jezus, pogromca kudłajstwa! Niech żyje Wielka Środa! 
Podpalić Rudego!”24. Nie przypadkiem w dramacie Pankowskiego to właśnie wy-
darzenie rozpoczyna teatr pamięci Madame Karp, jej prywatny obrzęd dziadów 
– żeby sięgnąć do metafory Krystyny Ruty-Rutkowskiej wspomnianej już ba-
daczki twórczości pisarza25. Oto Róża Karp przywołuje przeszłość: „Była Wielka 
Środa, kiedy Gestapo kazało nam się pakować”. W ten sposób zasugerowany 
zostaje związek pomiędzy chrześcijańskim antysemityzmem a Zagładą. 

Proponowane tu odczytanie dramatu Pankowskiego każe też trochę inaczej 
rozłożyć akcenty w dyskursie dotyczącym ontologii postaci scenicznych drama-
tu. Myślę tu głównie o dwóch podnoszonych w rozważaniach kwestiach. Otóż 
dramat rozpoczynają wskazówki sceniczne opisujące główne postaci dramatu za-
stygłe w bezruchu, „jakby zaczarowane”. Życie ma im przywrócić, zostawiony 
reżyserskiej decyzji, nieokreślony motyw muzyczny. Po czym rozpoczynają one 
rozmowę i zachowują się jak „żywe” postaci. Z kolei Róża Karp, by po scenie 
palenia Judasza przymusić dziennikarza do odgrywania sceny sprzedaży mąki 
za złoto („Pan – sprzedaje, ja – kupuję. Pan – Polak, ja – Żydówka”), zwraca się 
do niego słowami „Nie fałszuj Pan! Graj Pan! Furda! Bawmy się w ludzi...”26. 
Zarówno rozpoczynające tekst didaskalia, jak i ów rozkaz „bawmy się w ludzi” 
używane są do podważenia scenicznego weryzmu. Uważam, iż uzasadniony jest 
tu także inny punkt widzenia. W ostatniej z cytowanych kwestii powinno się do-
strzec ironiczny komentarz do przywoływanych z przeszłości zachowań. Otwie-
rający zaś dramat układ „zaczarowanych” postaci, przywołujący pamięć Wesela 
Stanisława Wyspiańskiego, można tłumaczyć jako symboliczne przedstawienie 

23 Joanna Tokarska-Bakir podkreśla, iż w przedsoborowej polskiej religijności ów folklorystycz-
ny rytuał wieszania kukły Żyda-zdrajcy (Judasza) poprzedzał wielkopiątkową modlitwę Pro Perfi dis 
Judaeis (J. Tokarska-Bakir, Rzeczy mgliste, Sejny 2004, s. 90). Autorka przywołuje również opi-
nię Aliny Cały wyrażoną w artykule R. Pawłowskiego Jude 2001 na łamach „Gazety Wyborczej” 
z 21–22 kwietnia 2001: „Zabawa w rozwlekanie i bicie kijami kukły przedstawiającej człowieka nie 
może być niewinna. Przy tym ta zabawa jest niewątpliwie wyrazem antyjudaizmu. Przed wojną tego 
Judasza wieszało się pod drzwiami domów żydowskich i Żydzi musieli się wykupować. Jeżeli tego 
nie robili, groziło im pobicie. To był taki zwyczajowy pogromik” (op.cit., s. 86). 

24 M. Pankowski, Chrabąszcze, „Ofi cyna Poetów” 1969 (14), s. 5. 
25 K. Ruta-Rutkowska, Dramaturgia Mariana Pankowskiego: problemy poetyki dramatu, War-

szawa 2001, s. 58.
26 M. Pankowski, Chrabąszcze..., s. 5.
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zastygnięcia dialogu polsko-żydowskiego w pozorowanych gestach. Jego praw-
dziwe otwarcie – mówi Pankowski – musi się zacząć od uznania chrześcijańskich 
źródeł polskiego antysemityzmu, bolesnej prawdy o zachowaniach Polaków 
w czasie wojny, prawdy wypieranej i przemilczanej najczęściej zarówno w kraju, 
jak i przez emigrantów. Przedstawiony tutaj tok rozumowania nie kwestionuje 
uznanych interpretacji języka dramaturgii Pankowskiego, uwypukla natomiast 
związek dramatu z czasem historycznym, a także jednoznacznie etyczną postawę 
autora, konsekwentnie manifestowaną w emigracyjnych dyskusjach. Chrabąsz-
cze to coś znacznie więcej niż „rozróba w narodowej mitologii”, to jeden z naj-
ważniejszych emigracyjnych głosów o polskim antysemityzmie. 
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Nie przychodzimy z prośbą pokorną. W dumnym poczuciu własnej wartości i godno-
ści żądamy od Was w imię Waszej godności, Polacy, byście kres położyli ohydzie antyse-
mickiej demagogii. Wielkością ducha polskiego, po stokroć większą staje się ta ohyda. 
W świetle niedalekiej łuny hitleryzmu jeszcze bardziej odrażająca i groźna, woła o ak-
tywne wystąpienie.

Ludwik Oberlander, Co zrobić z Żydami?, „Miesięcznik Żydowski” 1933, nr 3, s. 189.

Dyskusja właściwie nie ma sensu. Gdyby była w stanie wskrzesić choćby jednego 
zamordowanego Żyda, warto byłoby toczyć homeryckie boje o każde słowo i każdy prze-
cinek. Niestety ci, którzy odeszli, często zaszczuci przez tych, którzy dziś twierdzą, że mi-
lionami ratowali i robili wszystko co było możliwe do zrobienia – już nie wrócą. O ile 
jednak dla tamtych ustalenie prawdziwego obrazu rzeczywistości sprzed ćwierć wieku nie 
ma już żadnego znaczenia, o tyle jest to bardzo potrzebne właśnie dla Polaków. [...] 

Ale są także publicyści i historycy polscy na Zachodzie; ich nie obowiązują dyrekty-
wy wydziału prasowego komitetu centralnego[...]. Więc dlaczego oni starają się ukryć 
prawdę? Bo jest niezbyt chwalebna? Trudno, ale jeśli chcą, by naród ich wyleczył się 
z choroby, która – jak rak – toczyła go w ciągu wieków, mogą to tylko osiągnąć przez 
bezlitosne ujawnienie choroby. Zaklajstrowana rana spowodować może tylko gangrenę. 
A tego chyba nie chcą? Więc dlaczego kłamią?

A. Klugman, Świadectwo Szmula Zygielbojma. Na marginesie prób fałszowania 
niedawnej historii, „Nowiny Kurier” 1970, nr 62.

Inna Pamięć. 
Żydzi z „Nowin Kuriera”

Powiedzieć, że przytoczone słowa zostały napisane w odległych geografi cznie 
miejscach i odmiennych okolicznościach historycznych, to zbyt mało. Pierwsze 
padły nad Wisłą przed Zagładą, w Europie nienaznaczonej jeszcze piętnem Kai-
na; drugie w państwie Izrael, dwadzieścia dwa lata po jego powstaniu. 

Aleksander Klugman zwraca się do polskiej emigracji politycznej. Mówi jako 
Żyd, ale przecież ma na uwadze przyszłość polskiego narodu. Stąd metaforyka 
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choroby i zdrowia. Gangrenę antysemityzmu trzeba wypalić, odsłaniając praw-
dę o przeszłości, wzywa zatem emigrantów do uczynienia polskiego rachunku 
sumienia. Kiedy publicysta „Nowin Kuriera” pisze te pełne pasji zdania, nie ma 
już żydowskiej społeczności nad Wisłą. Po „antysyjonistycznej” kampanii sprzed 
dwóch lat zapanowała cisza. Cenzura tłumi wszelką możliwość dyskusji o pol-
sko-żydowskiej przeszłości. Rośnie pokolenie Polaków, które Żydów nigdy nie 
widziało. Milczenie pokryje blisko tysiącletnią ich historię w kraju Piastów i Ja-
giellonów. Kiedy pojawi się jakaś opowieść, to będzie ona produktem propagan-
dy i wykładnią ówczesnej linii politycznej komunistycznych władz.

Publicyści „Nowin Kuriera” próbowali podejmować polemikę z takimi ofi cjal-
nymi narracjami, był to jednak trud daremny1. Możliwość oddziaływania pisma 
na czytelników nad Wisłą praktycznie nie istniała2. O sobie mogli natomiast wy-
czytać w polskiej prasie, iż współpracowali z niemieckim wywiadem3. Pozostało 
im powiadamianie Izraelczyków, imigrantów z Polski, iż kanalia ciągle mieszka 
w ich dawnym domu4.

Polskie wolne słowo – aż do powstania podziemnego obiegu – istniało tylko 
poza własną ojczyzną, dlatego Klugman kieruje swoje słowa do emigrantów5, 
stąd też wielkie jego oczekiwania. Ma on świadomość, iż – po obu stronach – 
odchodzi już ostatnie pokolenie, które propagandowym czy historycznym opo-
wieściom może przeciwstawić świadectwo indywidualnej pamięci. Na łamach 
„Nowin Kuriera” upowszechniana jest pamięć polskich Żydów w Izraelu, Żydów 
z Polski w Izraelu. Pierwszy termin częściej pojawia się w polskich narracjach 
o przeszłości, ten drugi – prawie zawsze – używany jest w izraelskich „Nowinach 
Kurierze”. Kryje się za nim rozstanie z podwójną tożsamością. Z czasem mówić 
się będzie tu o Żydach, którzy okresowo mieszkali w Polsce. To doprecyzowanie 

1 W polemiki z narodowo-komunistycznymi publicystami wdawał się w roku 1968 Aleksander 
Klugman. Artykuły publikowane wtedy na łamach „Izraelskich Nowin – Kuriera” wydał w cieszą-
cych się dużym powodzeniem wśród czytelników „Nowin Kuriera” książkach: Na ostrzu pióra:
(o wielkim kłamstwie – prawdy słów kilka), Tel Awiw 1968, Obrachunek z Polską, Tel Awiw 1968. 
Przykładem omówienia ukazujących się w Polsce opracowań może być artykuł Pawła Korca, Wul-
garyzacja i antysemityzm w badaniach nad najnowszą historią Polski (Na marginesie polemiki nad 
dziejami Drugiej Republiki – 1918–1939), „Nowiny Kurier” 1975, nr 63. 

2 O tym, jak trudno dostępne były egzemplarze „Nowin Kuriera” w Polsce, wiele mówi fakt, iż 
nie udało mi się dotrzeć do egzemplarzy pisma z roku 1969. 

3 Zob. A. Klugman, Prasa polska wznawia polowanie na czarownice i ujawnia „syjonistycznych 
szpiegów” związanych z Wiesenthalem, „Nowiny Kurier” z 6 listopada 1970.

4 Nawiązuję tu do artykułu Aleksandra Klugmana, Kanalia jest już w domu. W Warszawie zwy-
ciężyły pałki, „Nowiny Kurier” 1968, nr 89. Publicysta izraelski przywołuje w nim diagnozę antyse-
mityzmu pióra Leszka Kołakowskiego, sformułowaną w roku 1956. Cytuję fi lozofa za Aleksandrem 
Klugmanem: „Kiedykolwiek cień antysemityzmu, choćby najbardziej nikły, przemyka pod bramami 
naszych domów – uwaga! – kanalia stoi za rogiem”.

5 Apel swój powtórzy pół roku później w artykule <Żydzi się zawsze pchają>, „Nowiny Kurier” 
z 5 września 1970. W Post Scriptum swego tekstu pisze: „Byłbym bardzo rad, gdyby polskie pisma 
emigracyjne zechciały zapoznać czytelników z tym stanowiskiem. Dyskusja musi być bowiem dia-
logiem, a nie monologiem. Przy tym Polaków na emigracji na pewno zainteresują poglądy Żyda uro-
dzonego w Polsce, na temat antysemityzmu i walki z jego pozostałościami”. Być może w tych sfor-
mułowaniach należy szukać źródła tytułu książki Henryka Grynberga Monolog polsko-żydowski. 
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terminologiczne nie oznacza automatycznego odcięcia korzeni polskiej kultury. 
Przecież „Nowiny Kurier” ukazują się w języku Kochanowskiego i Mickiewicza. 
Dodajmy, także w języku Andrzeja Niemojewskiego, ks. Trzeciaka oraz Romana 
Dmowskiego.

W przedstawionym tu – bardzo skrótowym ujęciu – interesuje mnie pamięć 
Żydów zanotowana w „Nowinach Kurierze” w dekadzie lat siedemdziesiątych. 
Lektura wielu roczników gazety upoważnia do sformułowania przekonania, iż 
obok społeczności Żydów z Polski w Izraelu – innym spośród jej projektowanych 
adresatów były też elity intelektualne polskiej emigracji politycznej. Słowa Alek-
sandra Klugmana są tu dobitnym i niejedynym świadectwem. 

Ryszard Löw6 – wybitny wieloletni współpracownik „Nowin Kuriera” i znaw-
ca literatury polskiej – twierdzi, iż pismo to było głosem środowiska Żydów 
z Polski w Izraelu. Społeczności, która Izrael obrała za swoją ojczyznę, a jedno-
cześnie nie podlegała „wykorzenieniu z żydowskiej polskości”7. Gazeta wobec 
tego środowiska pełniła rolę integrującą, stymulowała dyskusje, inicjowała spory, 
korespondowała z czytelnikami. 

W niniejszym rozdziale chciałbym o tej roli czasopisma z Tel Awiwu powie-
dzieć jeszcze dobitniej. Socjologia operuje terminem „rzecznik tożsamości kolek-
tywnej”8. Otóż pojęcie to uważam w tym przypadku za bardzo użyteczne. Redak-
torzy tę tożsamość upowszechniają, konstruują i potwierdzają, niektórzy czują się 
nawet jej strażnikami. Tym celom służą: opowieści o przeszłości, celebrowanie 
rocznic, polemiki z narracjami tworzonymi w obrębie polskiej grupy narodowej, 
manifestowanie identyfi kacji z państwem Izrael, a także pamięć o dziedzictwie 
polskiej kultury. Oczywiście, jej przejawy są często oceniane inaczej i odmiennie 
hierarchizowane niż pośród społeczności polskich emigrantów. Prawomocność 
użycia w przypadku „Nowin Kuriera” terminu „rzecznik tożsamości kolektyw-
nej” wynika także z faktu, iż nie było w Izraelu instytucji życia kulturalnego, 
która równie zasadnie mogłaby przez całe dziesięciolecia aspirować do tej roli. 
I chociaż dzisiaj jesteśmy świadkami kresu całej tej niezwykłej formacji intelek-
tualnej, czego wyrazistym przejawem było przekształcenie w 1992 roku „Nowin 
Kuriera” w tygodnik, to i tak nic dobitniej niż fenomen długiego trwania czaso-
pisma nie potwierdza tej opinii.

Jego początki datują się od listopada 1952 roku, kiedy to w Tel Awiwie Mo-
sze Goldstein zaczął wydawać dwie gazety w języku polskim. Były to: „Nowiny 
Izraelskie” i „Nowiny Poranne”. Ukazywały się one przemiennie, co drugiego 
dnia, i redagowane były przez dziennikarzy: dr. Saula Langnasa, dr. Henryka Rit-

6 Na łamach „Nowin Kuriera” pojawia się inna forma jego nazwiska: Loew. Być może pisownia 
podyktowana była wymogami drukarni.

7 R. Löw, Rozpoznanie. Rzecz o izraelskiej prasie w języku polskim, „Kontury” 1995 (nr VI). Za 
autorem tego omówienia podaję dalej krótką historię zmian tytułu pisma, składy redakcji, a także 
informację o nakładzie pisma w latach siedemdziesiątych. Cennym źródłem informacji jest również 
zbiór wspomnień Aleksandra Klugmana Spojrzenie wstecz, Łódź 2000.

8 Zob. Z. Bokszański, Tożsamości zbiorowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, 
s. 65.
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termana, Edwarda Rostala oraz Wiktora Brandysa. Łączna numeracja pism była 
dowodem, iż na czytelniczym rynku pojawił się w istocie jeden dziennik. Taktykę 
tę Ryszard Löw wyjaśnia utrudnieniami, jakie stawiały izraelskie instytucje pań-
stwowe, które – dbając wówczas o tożsamość kulturową młodego państwa – nie 
chciały udzielić zgody na powstanie kolejnego obcojęzycznego pisma9.

Nazwa „Kurier” pojawiła się w tytule 16 listopada 1958 roku. Był to wynik 
fuzji gazet M. Goldsteina i pisma „Kurier”. To ostatnie powstało w roku 1956, 
było adresowane do nowych imigrantów i przez nich w dużej mierze redagowane. 
„Kurier” nie osiągnął jednak wystarczającej, z punktu widzenia rachunku eko-
nomicznego, sprzedaży. W rezultacie trzy gazety połączyły się w jeden dziennik 
„Izraelskie Nowiny-Kurier”. Ostatecznie od 17 października 1968 roku wycho-
dził on jako „Nowiny Kurier”. Zmianie tytułu towarzyszyła zmiana sposobu jego 
numerowania. Pismo wydawał koncern prasowy „Chadszot Chajom”. Politycznie 
był on uzależniony od socjaldemokratycznej partii Mapaj, która przekształciła się 
potem w Partię Pracy. 

Redakcję połączonego dziennika fi rmował Szabtaj Himelfarb. W rzeczywisto-
ści kierowali nim sekretarze redakcji. Między innymi: Edward Rostal, Aleksander 
Klugman, Mojżesz Tieger, Krystyna Bernard-Sztatler, a w ostanich latach – zmar-
ły w 2005 roku, Natan Gross.

Pismo bliskie było szeroko rozumianym demokratycznym ideom lewicy. Po-
jawiło się na rynku prawie równocześnie z pierwszymi antysemickimi czystkami 
w stalinowskiej Rosji. Szybko przyjęło konsekwentną linię antykomunistyczną. 
Periodyk popierał Węgrów w 1956 roku, a także sprzeciwiał się inwazji na Cze-
chosłowację w 1968. Od przybywającego do Izraela w roku 1969 prozaika i poe-
ty Stanisława Wygodzkiego żądano na łamach pisma rozliczenia się ze swoich 
politycznych przewin. Dodajmy, iż gdy po kilku latach pobytu w Izraelu został 
on stałym współpracownikiem gazety, to w swoich felietonach systematycznie 
obnażał kłamstwa i zbrodnie reżimu komunistycznego. Za pretekst do takich 
ocen służyła mu materia literacka. Niemniej, mimo zdecydowanego antykomuni-
stycznego oblicza, widoczna jest w piśmie pobłażliwość wobec wierzących przed 
wojną w budowę lepszego – niż kapitalistyczny – świata. Młodzieńczy idealizm, 
a jednocześnie zakorzenione w judaizmie przekonanie o obowiązku udoskonala-
nia ziemskiego życia zbiorowego to, powtarzające się w narracjach o przeszłości, 
uzasadnienia atrakcyjności doktryny komunistycznej pośród części żydowskiej 
młodzieży w przedwojennej Polsce. Niektórzy z publicystów pisma podzielali 
przecież w młodości ten entuzjazm.

„Nowiny Kurier” w okresie swej prosperity – w końcu lat sześćdziesiątych 
i w dekadzie lat siedemdziesiątych – miały dzienny nakład 18 tysięcy egzem-
plarzy, a sprzedaż magazynu piątkowego, w którym pojawiała się kolumna po-
święcona literaturze, sztuce i muzyce, dochodziła do 26 tysięcy. Gazeta posiadała 
około 4 tysięcy stałych prenumeratorów10. 

9 R. Löw, Rozpoznanie... 
10 Ibidem.
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Wcześniej – według fi rmy audytorskiej izraelskiego Instytutu Sprzedaży Ga-
zet w okresie od października 1962 do marca 1963 – dzienny nakład pisma wy-
nosił 9555 egzemplarzy, a wydań piątkowych i przedświątecznych 14 988. Już 
te osiągnięcia stanowiły przedmiot dumy redakcji, liczby owe decydowały o za-
liczeniu gazety do kategorii czasopism o dużym nakładzie w stosowanej przez 
wspomniany instytut klasyfi kacji11. 

Możemy powiedzieć, iż do dalszego sukcesu wydawniczego „Nowin Kuriera” 
przyczyniła się antysemicka kampania Gomułki i będący jej wynikiem exodus 
polskich Żydów. Po prostu przybyło w Izraelu polskojęzycznych czytelników 
i władających tym językiem ludzi pióra. Wśród wcześniejszych przybyszy wzmo-
gło się też zainteresowanie historią Żydów w Polsce. Mamy tu do czynienia z sy-
tuacją analogiczną do rezultatu emigracji solidarnościowej. To dzięki niej – dla 
przykładu – walczący o utrzymanie się na rynku, nowojorski „Nowy Dziennik” 
stał się najważniejszym polskojęzycznym pismem w Stanach Zjednoczonych, 
a także dochodowym przedsiębiorstwem. 

Biorąc pod uwagę liczby z okresu prosperity „Nowin Kuriera” i wysoce praw-
dopodobną okoliczność, iż pojedynczy egzemplarz gazety miał więcej niż jedne-
go czytelnika, można powiedzieć, iż społeczność czytelników pisma z pewnością 
liczyła ponad 50 tysięcy Żydów związanych z polską kulturą. Redakcja nie stro-
niła od zamieszczania ich opinii, przy czym nie brakowało spraw kontrowersyj-
nych związanych z interpretacjami przeszłości, zapisami pamięci oraz najbliższą 
współczesnością.

Redaktorzy, współpracownicy i czytelnicy pisma pochodzili z różnych aliji. 
Izraelską społeczność Żydów polskich tworzyli przedwojenni imigranci, dla któ-
rych syjonistyczne marzenie o powrocie Żydów na Bliski Wschód stanowiło sens 
życia. Nieliczni dotarli do Palestyny, w czasie wojny uciekając przed nazistami. 
Część znalazła się tu po opuszczeniu komunistycznej Rosji wraz z armią generała 
Władysława Andersa. Przywieźli ze sobą pamięć o stalinowskim terrorze i nie-
jednokrotnie rozczarowanie komunistyczną ideą. Kolejni przybysze to ci, którzy 
ocaleli z Holocaustu i nie chcieli żyć na cmentarzu, jakim stała się dla nich polska 
ziemia. Inni uciekali przed antysemityzmem sąsiadów, czy też wreszcie nie od-
powiadał im nowy polityczny porządek. Przynieśli pamięć nazistowskich zbrodni 
i złożoną pamięć o stosunku Polaków do ocalałych Żydów. Proces destalinizacji 
umożliwił kolejną falę emigracji z Polski. Żydzi bądź łączyli się z rodzinami, 
bądź kierowały nimi motywy podobne do tych, które przywiodły tu imigrantów 
w powojennych latach czterdziestych. Decyzje o wyjeździe uzasadniano też trwa-
jącym w Polsce antysemityzmem oraz lękiem, iż partia komunistyczna pod wo-
dzą Władysława Gomułki sięgnie raz jeszcze po tę, sprawdzoną w politycznych 
rozgrywkach, kartę. W obawach utwierdzał ich warszawski proces stalinowskich 
przywódców, rozgrywany – zdaniem publicystów „Nowin Kuriera” – jako anty-

11 Nasza karta wizytowa, „Nowiny Kurier” 1963, nr 219.
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żydowski12. Ostatnia fala imigrantów z Polski dociera tu po antysemickiej par-
tyjno-rządowej kampanii końca lat sześćdziesiątych13. Przybywają oni do Izraela 
z całymi rodzinami, a więc jest to emigracja wielopokoleniowa. Obok tych, któ-
rzy niosą pamięć międzywojnia, Zagłady, wojny i stalinizmu, przyjeżdżają też ich 
dzieci, często po raz pierwszy odkrywające swą żydowskość i nieznające żadnego 
z dwu żydowskich języków14. Znajdują się zatem w nowej ojczyźnie i jednocześ-
nie kraju zupełnie im obcym. Emigranci roku 1968 to grupa najsilniej zasymi-
lowana z polską kulturą i dramatycznie przeżywająca wykluczenie z pierwszej 
ojczyzny15. Oczywiście, ich indywidualne decyzje i losy były różne. Byli wśród 
nich zapewne i tacy, którzy od dawna chcieli uciec z kraju realnego socjalizmu. 
Inni z wiary w komunistyczną utopię wyleczyli się po roku 1956, a jeszcze inni 
wówczas dopiero porzucili przywiązanie do niej. Stanisław Wygodzki zauwa-
żył, iż Życie ideologiczne Henryka Grynberga jest książką właśnie o nich, że to 
bohaterowie książki opuścili Polskę i tworzyli ostatnią aliję polskich Żydów16. 
Wszystkich łączył wybór Izraela jako nowego domu, nowej ojczyzny. Decyzją tą 
potwierdzali lub wybierali swoją żydowską tożsamość. Jej wariantów jest tyle, ile 
losów indywidualnych.

Niejednakowe też przecież były życiorysy najaktywniejszych publicystów 
pisma. I chociaż upowszechniane przez nich historyczne narracje i zapisy indywi-
dualnej pamięci wiele łączy, to przecież w głosach E. Rostala, S.L. Shneiderma-
na, N. Grossa i A. Klugmana, krytycznoliterackich tekstach F. Istnera czy felieto-
nach St. Wygodzkiego, F. Schlangla i H. Dankowicza dostrzeżemy wiele różnic. 
Wynikają one nie tylko z dawnych i współczesnych postaw ideologicznych, ale 
po prostu z odmiennych doświadczeń życiowych. Różni ich choćby stosunek do 
problematyki zachowania ludności polskiej w czasie Zagłady. Najbardziej kry-
tyczny jest tu S.L. Shneiderman, który wojnę przeżył w Stanach Zjednoczonych 
i mieszka w Nowym Jorku. Ale to on wpatrywał się w martwe twarze pomordo-

12 Co prawda w 16 numerze z 1957 roku „Nowiny Izraelskie” informację o wydarzeniach z Pol-
ski zatytułowały Nie będzie żydowskiego procesu w Polsce, lecz później za taki właśnie publicyści 
pisma uważali proces Różańskiego, Fejgina i Rumkowskiego. Na przykład: A. Klugman, „Żydzi się 
zawsze pchają”, „Nowiny Kurier” 1970, nr 214.

13 Dla części emigrantów z Polski znaczenie miała też wojna arabsko-izraelska z roku 1967. Zob. 
przypis 24 do rozdziału Odrzucone wyznania starego człowieka. 

14 O problemach językowych nowych olim pisał Chaim Balcan w artykule Język hebrajski – most 
czy przepaść?, „Nowiny Kurier” 1976, nr 154.

15 W artykule Przybysze z Polski w Izraelu przedrukowanym za londyńskim „Tygodniem Pol-
skim” z 22 sierpnia 1970 roku, Helena Heinsdorf twierdziła, iż reprezentanci ostatnich aliji obok 
tego, iż są zasymilowani z polską kulturą, to są również zarażeni komunizmem – mimo deklarowa-
nej wobec niego niechęci. Artykuł ten „Nowiny Kurier” zamieściły 28 sierpnia 1970 roku. Autorka 
zwracała też uwagę na ich rozgoryczenie i poczucie wykluczenia z polskości w rezultacie antysemi-
ckiego napiętnowania. 

16 St. Wygodzki, Nowa książka Henryka Grynberga, „Nowiny Kurier” 1976, nr 62. Czytamy 
tu m.in.: „W Izraelu <Życie ideologiczne> powinno zyskać bardzo licznych czytelników. Postaci 
skreślone na jej kartach zeszły na bruk Tel Awiwu, Hajfy, Helonu, Jerozolimy, na tereny kibuców 
z życiorysami utrwalonymi po raz pierwszy przez H. Grynberga”.
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wanych w pogromie kieleckim17. Natan Gross, uratowany dzięki Polakom, bę-
dzie o wiele bardziej wstrzemięźliwy w ferowaniu radykalnych ocen18. Wyraźnie 
zauważyć można tę odmienność perspektywy w ich omówieniach raportu Ema-
nuela Ringelbluma19. Jeszcze inny jest przypadek – Istnera, który był więźniem 
GUŁagu i aktywnym komunistą. Zagłada nie była jego doświadczeniem, a takich 
słów, jak naród i ojczyzna, uczył się używać dopiero w Izraelu20.

Publicystów pisma różni też stosunek do ruchu komunistycznego, a raczej 
do złudzeń młodości. Inaczej aktywność w nim oceniają dawni jego uczestnicy, 
odmiennie przeciwnicy, a jeszcze inaczej syjoniści. S.L. Shneiderman, jak można 
wywnioskować z jego tekstów – przed wojną co najmniej aktywny sympatyk ko-
munizmu, uczestnik wojny domowej w Hiszpanii, a później korespondent armii 
amerykańskiej w Polsce – stanie się z czasem bezwzględnym krytykiem komu-
nistycznego reżimu. Widoczne jest to w jego artykułach o wewnątrzpartyjnych 
rozgrywkach, których ofi arami stali się między innymi towarzysze Shneidermana 
z Hiszpanii21. Tymczasem w korespondencjach zamieszczanych w prasie amery-
kańskiej po wojnie, nie był tak krytyczny wobec nowych władców Polski. Oni 
to bowiem przeciwstawiali się mordom na Żydach, dokonywanym przez „skraj-
ne prawicowe” i „faszystowskie podziemie”22. Syjonista Rostal będzie z kolei 
strażnikiem żydowskiej tożsamości swych rodaków. Miejsce polskiego Żyda jest 
w Izraelu, to jednoznaczna i powtarzająca się w jego publicystyce ocena. W arty-
kule Na co jeszcze czekają? wzywał ich wszystkich do Izraela, wcześniej polemi-
zował z „koncesjonowanymi Żydami”, skupionymi wokół Żydowskiego Instytu-
tu Historycznego w Warszawie i pisma „Fołks-Sztyme”23. Ci, którzy przyjechali 
później do Izraela, nie wygłaszają już tak kategorycznych ocen. Niektórzy – jak 
np. Arnold Słucki, Filip Istner czy Mina Tomkiewicz, opuścili nową ojczyznę. 
Odmiennie zapatrują się też na znaczenie religii w życiu Izraela i inny jest ich 
prywatny stosunek do judaizmu. Zaznaczmy jednakże, iż problematyka religijna 
pojawia się w piśmie marginalnie, najczęściej w roztrząsaniu stosunku chrześci-
jaństwa do Żydów czy państwa Watykan do Izraela. 

Współtwórcy „Nowin Kuriera” pochodzą więc z różnych aliji i tak jak społecz-
ność Żydów polskich w Izraelu, różnią ich losy indywidualne. I chociaż trudno się 

17 S.L. Shneiderman, Długie ręce żydożerców-endeków (III). Nareszcie „odkryty” autor „Proto-
kołów Mędrców Syjonu”, „Nowiny Kurier” 1975, nr 154.

18 Hanna Świda-Ziemba zauważyła (Rozbrajać własne mity, „Znak” 2000, nr 6, s. 42), iż „ży-
dowscy świadkowie Holocaustu wolni są od zmitologizowanej niechęci do Polaków”. Ta generalna 
ocena znajduje w tym przypadku potwierdzenie. 

19 Zob. S.L. Shneiderman, W 70-rocznicę urodzin i 27-rocznicę tragicznej śmierci kronikarza 
bohaterstwa i męczeństwa – dr Emanuela Ringelbluma, „Nowiny Kurier” 1971, nr 94, oraz N. Gross, 
Polacy a Żydzi, „Nowiny Kurier” 1975, nr 21 i 22.

20 F. Istner, Moja droga do Izraela, Jerozolima 1970.
21 Zob. S.L. Shneiderman, Jak Polska zapłaciła Żydom-Dąbrowszczakom, „Nowiny Kurier” 

1976, nr 260. 
22 Zob. S.L. Shneiderman, Between Fear and Hope, Nowy Jork 1947.
23 Zob. E. Rostal, Problemy żydów w Polsce „Dwie ojczyzny”, „Nowiny Izraelskie” 1957, nr 5, 

oraz E. Rostal, Na co jeszcze czekają?, „Nowiny Kurier” 1968, nr 71. 
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obyć bez użytecznego terminu redakcja, rozumianego jako pewien podmiot zbio-
rowej tożsamości tworzących pismo, to i jego metaforycznego charakteru trzeba 
mieć świadomość. Jako czytelnik roczników pisma zgromadzonych w warszaw-
skiej Bibliotece Narodowej, nie mogę zrekonstruować dyskusji redakcyjnych, 
które owocowały decyzją o publikacji konkretnego materiału literackiego czy 
publicystycznego. Redakcja – pozostanę przy tym terminie – zajmowała się upo-
wszechnianiem narracji historyków, indywidualnych wspomnień i dzieł kultury 
symbolicznej. Warto z pewnością podkreślić, że wielekroć te ogólniejsze narracje 
zaświadczane są przez przywołanie osobistego przeżycia. 

Wśród tych opowieści wiele jest miejsc wspólnych. Często powtarza się do-
znanie antysemickiego wykluczenia – z pamięcią o Zagładzie jako jego ekstre-
malnym przejawem – bankructwo idei asymilacyjnej, obrachunki z Polską i duma 
z istnienia Izraela. To rdzeń zbiorowego doświadczenia Żydów z Polski, wspólna 
część doświadczeń, prezentowanych w setkach opowieści publikowanych w róż-
nych formach na łamach „Nowin Kuriera”.

Narracje o przeszłości nabierają szczególnej wyrazistości w zderzeniu z opo-
wieściami konkurencyjnymi. Ta konstruowana zbiorowa pamięć konstytuowała 
się w podwójnej opozycji: wobec wersji przekazywanej przez historiografi ę i pro-
pagandowy aparat komunistycznej Polski, a także wobec przekłamań – a najczęś-
ciej milczenia polskiej diaspory. Z okazji Dnia Upamiętnienia Zagłady i Bohater-
stwa profesor Jehuda Bauer w roku 1977 pisał:

Dyskusja, jaką toczymy z gigantycznym historiografi cznym oszustwem dokonywa-
nym dzisiaj przez antysemityzm polski, polega na tym, że historiografi a polska nie tylko 
zataja polski antysemityzm w okresie Zagłady, lecz w ten sposób automatycznie zataja 
też prawdziwą wartość bohaterstwa tych Polaków, którzy w atmosferze aplauzu dla mor-
derców i radości z męki mordowanych narażali swoje życie dla ratowania żydowskich 
sąsiadów24.

Od antysemickich postaw nie była również wolna polska emigracja politycz-
na i zarobkowa25. To dodatkowo uzasadnia zwrócenie się przez Klugmana do 
reprezentantów wolnej społeczności polskiej i twórców słowa znajdujących się 
poza zasięgiem komunistycznego reżimu. Oczywiście, polska diaspora była także 
zróżnicowana ideologicznie i politycznie. Bywało, że to liderzy jej opinii stawali 
się drugim – nie zawsze bezpośrednio ujawnionym – adresatem pisma. Te pró-
by dyskusji i konfrontacji konstruowanych wizji przeszłości pojawiają się w la-
tach siedemdziesiątych, zdecydowanie częściej niż we wcześniejszych dekadach. 
W tym przypadku spór dotyczyć będzie przede wszystkim opowieści o Polsce 
przedwojennej i udziału Żydów w komunistycznym aparacie władzy. Niewąt-
pliwie, nowy impuls do sporów o kształt pamięci przyniósł exodus roku 1968. 

24 J. Bauer, Więcej pytań niż odpowiedzi, „Nowiny Kurier” 1977, nr 71.
25 „Nowiny Kurier” najczęściej podejmowały polemikę z czołowymi pismami polskiej diaspory. 

Wyjątkowo zajmowały się pismami polonijnymi. Jednak wobec protestu chicagowskiej dziennikarki 
Marii Loryś przeciwko wpuszczaniu do USA emigrantów 1968 roku zajęły stanowisko wyrażone 
piórem A. Klugmana w artykule Niewywietrzała trucizna z 1 listopada 1968 roku.
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Wcześniej, przypomnijmy, zaistniała zwycięska dla Izraela, sześciodniowa wojna 
z państwami arabskimi. W jej wyniku Izraelczycy uświadomili sobie, że również 
i to państwo nie jest im dane na zawsze. Przemianie uległ stosunek do ocalałych 
z Holocaustu. Ich opowieści zaczęły przykuwać uwagę, wcześniej także i w Izrae-
lu można było spotkać się ze stereotypem ofi ar biernie godzących się z losem, jak 
„stado baranów prowadzonych na rzeź”. Kryła się w tym zawoalowana pogarda. 

W czasie wojny sześciodniowej ekipa Gomułki opowiedziała się przeciwko 
Izraelowi. Z kolei polska emigracja niepodległościowa poparła Izrael. Dodajmy 
także, iż nową falę emigrantów z Polski przyjęły elity polskiej diaspory życz-
liwie, a ci najbardziej zasymilowani z polską kulturą Żydzi ożywczo wpłynęli 
na instytucje kulturalne polskiej emigracji na Zachodzie. Dowodnie pokazują to 
poprzednie rozdziały tej pracy.

Publicyści „Nowin Kuriera” oczekiwali jednak czegoś więcej. Cytowany 
Aleksander Klugman chciał, by emigracja uderzyła się też we własne, a nie jedy-
nie warszawskie, piersi. Przywoływane konstrukcje przeszłości nie tylko miały 
scalać czytelniczą społeczność „Nowin Kuriera” w Izraelu. Domagano się także 
uwzględnienia ich w polskich narracjach historycznych. Tak chyba swoją misję 
rozumiało ostatnie pokolenie Żydów z Polski czy polskich Żydów, będących 
świadkami Zagłady i czasów przedwojennych. 

Lista polskich przewin opisywana w „Nowinach Kurierze” była długa26. Upo-
minano się o taki zapis polskiej pamięci, który uwzględniłby: mordy dokonywa-
ne przez żołnierzy hetmana Stefana Czarnieckiego, wkład Żydów w kolonizację 
wschodnich rubieży Polski, ich twórczą aktywność gospodarczą, rolę, jaką od-
grywali w handlu zbożem oraz rzemiośle, a także nie pomijałby istnienia aktów 
prawnych z początków osiemnastego wieku, uderzających w samorząd żydowski. 
I dalej: powstanie i świetność cywilizacji chasydzkiej, ofensywę katolicyzmu prze-
ciwko judaizmowi, a zwłaszcza Talmudowi, oraz endecką histerię antysemicką. 
Całe dwudziestolecie międzywojenne jawi się w żydowskiej pamięci w ponurych 
barwach. Jasnym punktem tej epoki jest natomiast jedynie rozwój ruchu syjoni-
stycznego. Początek odrodzonego państwa polskiego skojarzony został z brutal-
nymi działaniami żołnierzy armii generała Józefa Hallera, pogromem we Lwowie, 
internowaniem Żydów w Jabłonnej27. Lata trzydzieste to dyskryminacja ekono-

26 W jedynym rozdziale, jaki poświęcam w całości „Nowinom Kurierze”, nie sposób nie tylko 
poddać analizie, ale nawet wzmiankować tytuły artykułów ukazujących się w omawianym okresie na 
łamach dziennika i odnoszących się do opisywanej problematyki pamięci. Wyliczam zatem najczęś-
ciej pojawiające się w piśmie fragmenty żydowskiej historii. Zarówno tej dawniejszej; upowszech-
nianej w opracowaniach żydowskich uczonych, jak i tej najnowszej, często poświadczanej przez 
indywidualną pamięć piszących.

27 Z pojawiającymi się w żydowskiej publicystyce informacjami o śmierci w Jabłonnej w 1920 
roku kilku tysięcy internowanych żołnierzy żydowskich (przyczyną internowania miały być obawy 
zdrady w obliczu ofensywy Armii Czerwonej) polemizował w obszernym artykule Adam Ciołkosz. 
Przyznawał, iż sam fakt utworzenia dzielnicy żydowskiej był niewybaczalnym głupstwem. Pisał, 
że segregacja trwała 25 dni. Jak pisze: „Wolno i trzeba zaznaczyć: o 25 dni za dużo”. Autor twier-
dzi, że fakt utworzenia w Jabłonnej podobozu dla Żydów niczego nie mówi o postawie naczelnych 
władz wojskowych wobec żołnierzy Żydów. Argumentuje, iż w Jabłonnej nie odnotowano żadnych 
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miczna, fale pogromów – które skwapliwie przypominano w wielu publikacjach 
i recenzjach z ksiąg pamięci poświęconych historii Żydów w poszczególnych 
miasteczkach. Pogrom w Przytyku był jednocześnie elementem dumy żydowskiej 
– oto w akcie samoobrony Żydzi potrafi li stawić czynny opór28. Pamiętano też 
działalność księdza Trzeciaka – który do Norymbergii miał jeździć, by u źródeł 
studiować złowieszcze ustawy nazistowskie, czynny antysemityzm młodych Obo-
zu Radykalno-Narodowego, słynne „owszem” premiera Felicjana Sławoja-Skład-
kowskiego29, numerus clausus na uczelniach, a także próby jego wprowadzenia 
w różnych zawodach. Ustrój polityczny II Rzeczypospolitej publicyści żydowscy 
konsekwentnie nazywają reżimem sanacyjnym bądź faszystowskim. 

Pamięć Zagłady niesie ze sobą jeszcze bardziej dramatyczne spory. Przypomi-
nana jest działalność Konfederacji Narodu i Narodowych Sił Zbrojnych. W związ-
ku z publikacją w warszawskiej „Poezji” antysemickiego tekstu Tadeusza Gajcego 
z wojennej „Sztuki i Narodu” pt. Już nie potrzebujemy dobitnie sformułowane 
zostanie oskarżenie młodego pokolenia narodowych radykałów o czynny antyse-
mityzm30. Ale najboleśniejszym składnikiem pamięci – poza oczywiście fi zycz-
nym unicestwieniem populacji – zostanie polski szantażysta, szmalcownik, a także 
wspomnienie obojętnego tłumu Polaków. Powodem do chwały stanie się nato-
miast powstanie w warszawskim getcie, które w kolejnych rocznicach ukazywane 
jest nie tylko jako pierwszy zbrojny opór wobec Niemców w okupywanych eu-
ropejskich miastach, lecz także jako jeden z elementów mitu początku Izraela31. 

ofi ar, poza sześcioma żołnierzami, którzy ponieśli śmierć w wypadku kolejowym. Ciołkosz podaje 
w swym artykule także liczbę 73 ofi ar pogromu lwowskiego. Przywódca emigracyjnych socjali-
stów sprzeciwia się przypisywaniu ogółowi Polaków antysemityzmu. Ciołkosz polemizuje również 
z ocenami zachowania Polaków zawartymi w Archiwum Ringelbluma. Twierdzi, iż żaden kraj za-
chodnioeuropejski nie uczynił dla ratowania Żydów tak wiele, jak Polska Podziemna (A. Ciołkosz, 
„Dzielnica żydowska” obozu w Jabłonnie, „Zeszyty Historyczne” 1971, nr 20). 

28 M. Tieger, Cztery dziesięciolecia i jeszcze jeden rok. Przytyk – rozpacz i duma, „Nowiny Ku-
rier” 1977, nr 60. W konkluzji artykułu czytamy: „To właśnie młodzież sprawiła, że nazwa nędznego 
miasteczka na Radomszczyźnie weszła do historii naszego narodu nie tylko z powodu tragedii po-
gromu, lecz również, a może w pierwszym rzędzie na skutek bohaterstwa oporu, odwagi dumnego 
podniesienia głowy wśród brudnych fal żydożerczego zalewu”. Przebieg wydarzeń przedstawianych 
w tym artykule różni się od rekonstrukcji zawartej w książce Jolanty Żyndul Zajścia antyżydowskie 
w latach1935–1935, Fundacja im. Kelles-Krauza, Warszawa 1994. 

29 Słynne „owszem” premiera polskiego rządu jest w polskich narracjach lekceważone. On sam 
na łamach „Nowin Izraelskich”, tłumacząc się z tej wypowiedzi, przedstawiał siebie jako przyjaciela 
Żydów. Pamiętajmy jednak, iż słowa te nie padły w politycznej próżni. Wcześniej ekonomiczny 
bojkot wprowadził w życie Adolf Hitler. 

30 Zob. Antysemityzm w Polsce bez Żydów, „Nowiny Kurier” 1976, nr 8. Przedruk listu Broni-
sława Anlena do przewodniczącego Rady Państwa PRL z „Kroniki” – duńskiego pisma Związku 
Żydów Polskich w Danii. 

31 Emil L. Fackenheim twierdzi, iż powstanie w getcie warszawskim unieważniało jeden z wy-
miarów Zagłady. Poza fi zyczną eliminacją było nią poniżenie i degradacja Żydów. Ten akt determina-
cji zrodzonej z rozpaczy jest też dla niego przezwyciężeniem tysiącletniej kombinacji nienawiści do 
Żydów z ich bezsilnością. Fackenheim cytuje Yitzaka Zuckermana, uczestnika powstania w getcie: 
„We knew that Israel would continue to live, and that for sake of all Jews everywhere and for Jewish 
existence and dignity – even for future generations – only one thing would do: Revolt” (E. Fack-
enheim, Theological Refl ections on the State of Israel: Their Relation [w:] Auschwitz: Begining of 
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Z kolei symbolem powojennego antysemityzmu stanie się pogrom w Kielcach. 
Przypomniane będą przypadki mordowania Żydów przez podziemie polityczne, 
przejęcie własności żydowskiej przez Polaków, dalej – antysemityzm stalinowski 
i wreszcie, najświeższe wtedy, doświadczenia „antysyjonistycznej” kampanii pro-
wadzonej przez reżim Władysława Gomułki. Z polską emigracją różnić ich będzie 
wyrazisty spór o udział Żydów w komunistycznym aparacie bezpieczeństwa.

Przy czym należy w tym miejscu wyraźnie podkreślić, iż czyny tych, którzy 
ratowali Żydów przed śmiercią, były w „Nowinach Kurierze” wielokrotnie opi-
sywane. Bohaterskie biografi e Polaków, zapraszanych do Izraela na uroczystość 
odebrania przyznanego im tytułu i wręczenia medalu Sprawiedliwy wśród Naro-
dów Świata, stanowiły temat wielu artykułów. Złożona z takich zapisów antolo-
gia byłaby nietypowym świadectwem ludzkiej solidarności w czasach Zagłady32.

Przedstawione zestawienie sumarycznie ujmuje powtarzające się na łamach 
„Nowin Kuriera” fragmenty żydowskiej pamięci o ich dawniejszej przeszłości na 
ziemiach polskich, jak i o wydarzeniach wówczas całkiem współczesnych. Po-
szczególne zapisy przedstawiają tę pamięć w różnym stopniu uszczegółowienia. 
Nie sposób zliczyć je wszystkie. 

Warto jednak wymienić kilka, które wyróżnia systematyczność wykładu 
i troska o pełnię konstruowanego obrazu przeszłości. Szczególną uwagę zwraca 
opowieść S.L. Shneidermana Kiedy Wisła mówiła po żydowsku. Ta drukowana 
w wielu odcinkach książka opowiada o dziejach Żydów z, rodzinnego dla autora, 
Kazimierza Dolnego oraz o cywilizacji nadwiślańskich chasydów, jej początkach, 
najwybitniejszych postaciach i o jej unicestwieniu. Opowieść Shneidermana jest 
też niezwykle gorzką relacją z powojennych podróży autora do Polski, a zarazem 
szukaniem śladów po Żydach i zapisem trwania antysemityzmu. Książka Shnei-
dermana ukazuje się w tym samym roku co apel Klugmana do polskiej emigracji 
i w fakcie tym należy widzieć celowy zamiar redaktorów pisma. Książce nowo-
jorskiego współpracownika „Nowin Kuriera” poświęcam więcej uwagi w następ-
nym rozdziale.

W latach siedemdziesiątych, wyrazistsza niż kiedykolwiek wcześniej, wi-
doczna jest chęć redakcji dotarcia także do polskich środowisk emigracyjnych. 
Zwraca uwagę kilka artykułów i bezpośrednich polemik nawiązujących do inter-
pretacji polsko-żydowskiej przeszłości, publikowanych w pismach polskiej dia-

a New Era? Refl ections on the Holoccaust, pod red. E. Fleischner, New York 1977. W narracji gaze-
towej powstanie w getcie jest przede wszystkim politycznym mitem początku państwa Izrael. 

32 Z bardzo dobrym przyjęciem spotkała się w „Nowinach Kurierze” książka W. Bartoszew-
skiego i Z. Lewinówny Ten jest z ojczyzny mojej. F. Schlang, recenzent drugiego wydania tej książ-
ki, w pełnych patosu zdaniach pisze: „Piękne czyny Polaków – sprawiedliwych między narodami 
świata, opisane w książce Bartoszewskiego, płoną jak nieśmiertelne znicze nad bratnimi mogiłami 
i mroczną nocą tego najokropniejszego okresu w dziejach narodu żydowskiego. Wartościowa praca 
Bartoszewskiego i Zofi i Lewinówny zasługuje na jak największą poczytność i na jak najwyższe 
uznanie”. Wcześniej autor wyraźnie stwierdza, iż „większość narodu polskiego zachowała całkowitą 
obojętność wobec losu swych żydowskich współobywateli”, a duży odsetek korzystał z okazji, by się 
wzbogacić (zob. F. Schlang, Sprawiedliwi Polacy w okresie okupacji hitlerowskiej, „Nowiny Kurier” 
z dnia 17 lipca 1970). 
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spory politycznej. Wskazać tu chcę ciąg polemicznych wypowiedzi Aleksandra 
Klugmana, skierowanych do Adama Pragiera i Józefa Łobodowskiego33, artykuły 
Natana Grossa o Emanuelu Ringelblumie i przyczynach budowy obozów zagłady 
na terenach Polski34, polemika S.L. Shneidermana z opublikowaną przez Jędrzeja 
Giertycha Cywilizacją żydowską Feliksa Konecznego35, także głosy wywołane 
artykułem Andrzeja Szczypiorskiego Polacy i Żydzi, opublikowanym w paryskiej 
„Kulturze”36. Na artykuł o zamordowaniu polskich ofi cerów w Katyniu, a także 
sprawozdanie Aleksandra Klugmana z wyprawy do polskiego Londynu, z opisa-
niem wizyty u premiera polskiego rządu emigracyjnego i prezydenta RP, należy 
popatrzeć jako na próbę uwzględnienia w strategii polemicznej poglądów pol-
skiego emigranta. Jedynym celem autora nie było przecież zapoznanie swoich 
izraelskich odbiorców z być może egzotyczną dla nich problematyką. Trudno 
stwierdzić, do jakiego stopnia gazeta była zauważona i ceniona także przez pol-
skich emigrantów. Wydaje się, iż przynajmniej redaktorzy pism byli zaintereso-
wani jej lekturą. Ciekawą opinię przytoczył parę lat temu – piszący o diasporze 
polskich Żydów – Daniel Stone:

33 A. Klugman, „Żydzi zawsze się pchają...”, oraz A. Klugman, Czy można dyskutować bez 
worka? (Na marginesie felietonu Józefa Łobodowskiego), „Nowiny Kurier” z dnia 18 grudnia 1970 
i Trafny podtytuł. Odpowiedź na paszkwil Adama Pragiera z „Wiadomości”, „Nowiny Kurier”
z 8 października 1971. Artykuł Pragiera Plamy na słońcu oraz Żółta łata i Łobodowskiego Pan 
Klugman oskarża wywołały liczne głosy polemiczne ze strony żydowskich pisarzy. Artykuły Hen-
ryka Grynberga publikowane w londyńskich „Wiadomościach” omawiam w rozdziale poświęconym 
autorowi Żydowskiej wojny. W sprawie Łobodowskiego napisał też list Paweł Korzec, A ja wstydzę 
się artykułu Lobodowskiego, „Nowiny Kurier” z 11 grudnia 1970. Sprawa kontrowersyjnych artyku-
łów Pragiera wróciła ponownie, gdy autor opublikował je w roku 1975 w książce Czas teraźniejszy. 
Rezultatem tej publikacji były przeprosiny, jakie Pragier wystosował do Szymona Laksa („Wiado-
mości” nr 1544 – z 2 listopada 1975). Ten z kolei napisał list otwarty do autora książki, Ciszej nad 
tymi trumnami..., „Nowiny Kurier” 1976, nr 32. We wszystkich wymienionych tu tekstach autorzy 
żydowscy poszukują ukrytych antysemickich treści w wystąpieniach Pragiera i Łobodowskiego. Re-
dakcja „Nowin Kuriera” wypomina „Wiadomościom”, iż nie zamieściły artykułu Aleksandra Klu-
gmana, z powodu którego wystąpił Józef Łobodowski. Zdaniem izraelskiego pisma, Łobodowski 
miał więc ułatwione zadanie. Warto też zwrócić uwagę na wypowiedź Józefa Lichtena w londyńskim 
„Tygodniku Polskim”, dodatku do „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza” z 25 września 1976 
roku. Otóż Lichten w tekście O judaizmie i żołnierzach-bohaterach dyskutuje z powtarzającymi się 
w artykułach Pragiera, teologicznymi koncepcjami oraz głoszonym poglądem o braku odwagi Ży-
dów i ich biernej współpracy w dziele Zagłady. 

34 Zob. przypis 17 oraz N. Gross, Dlaczego Oświęcim zbudowano w Polsce? (na marginesie 
dyskusji), „Nowiny Kurier” 1979, nr 229.

35 S.L. Shneiderman, Długie ręce żydożerców-endeków (I–IV), „Nowiny Kurier” 1975, nr 142, 
148, 154, 160. Książka Feliksa Konecznego spotkała się także z ostrą polemiką na łamach „Tygodnia 
Polskiego”, dodatku do wydawanego w Londynie, najpopularniejszego dziennika polskiej emigracji 
niepodległościowej, „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza”, Józef Lichten, O Judeopolonii 
Konecznego. „Tydzień Polski” 1975, nr 39. 

36 A. Szczypiorski, Polacy i Żydzi, „Nowiny Kurier” 1979, nr 180 i 181. Przedruk za: „Kultura”, 
Paryż 1979, nr 4–6. Z autorem Początku polemizował M. Hersteil, Antypolonizm i narodowa sielan-
ka, „Nowiny Kurier” 1979, nr 204.
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Jedna z polskojęzycznych gazet wychodzących w Izraelu „Izraelskie Nowiny i Ku-
rier” była, zdaniem dyrektora Biblioteki Polskiej w Londynie, najlepszą polskojęzyczną 
gazetą w całej diasporze37.

Nawet jeśli za tymi słowami kryła się kurtuazja wobec rozmówcy, to ocena 
owa przynajmniej każe nam wierzyć, iż dyrektor jednej z ważniejszych instytucji 
polskiego życia kulturalnego znał gazetę, a inni emigranci dowiadywali się o jej 
istnieniu choćby ze wzmianek polemicznych. 

Zrekonstruowane elementy żydowskiej narracji o przeszłości tworzą swoistą 
ramę komunikacyjną. W niej trzeba umieszczać publikowane w „Nowinach Ku-
rierze” teksty literackie, felietony i recenzje. Ukazywały się w cotygodniowej 
kolumnie adresowanej do ambitniejszego czytelnika. Literatura pojawiała się naj-
częściej w postaci wiersza, krótkiego opowiadania bądź jako temat szkicu czy re-
cenzji. Te ostatnie popularyzowały dzieła twórców piszących w języku polskim, 
hebrajskim i jidysz38, co odzwierciedla skomplikowaną tożsamość społeczności 
autorów i czytelników pisma. Językiem gazety był jednakże język polski i stąd naj-
więcej publikowano tu utworów powstałych w tym języku. Dzieło literackie jest 
na łamach „Nowin Kuriera” zawsze czymś więcej niż przedmiotem estetycznym. 
Stanowi ono wyraz żydowskiej świadomości, zapis żydowskich losów. Służy też 
jako mowa odświętna w wydaniach gazety ukazujących się w rocznice, istotnych 
dla narodu żydowskiego, historycznych wydarzeń, na przykład w dniu Upamięt-
nienia Zagłady i Bohaterstwa. Oto w wydaniu z roku 1977 odnajdziemy, odcięte 
ramką, przypomniane trzy przejmujące wiersze Stanisława Wygodzkiego. Liryki 
osobiste Wszystko mi Ciebie przypomina... oraz Gdzieś na gruzach Warszawy... 
poświęcone są spalonej w oświęcimskim krematorium córce. Trzeci z utworów 
Ponad płomienie i ponad dym... ze znaczącym ostatnim czterowierszem: 

Płomienie z oczu, płomienie z bród
jego Dawidów
i rodzi Dzielna nieznany ród – 
warszawskich Żydów39.

Może natomiast stanowić ilustrację do przytoczonych wcześniej rozważań 
Emila Fackenheima, o znaczeniu walki w getcie jako sprzeciwu wobec degra-
dującego i dehumanizującego wymiaru ostatecznego rozwiązania. Patrząc na te 
trzy wiersze jednocześnie, zauważamy, iż Zagłada jawi się tu jako traumatyczne 
doświadczenie osobiste i wspólnotowe. 

Redakcja prezentuje selektywny stosunek do literatury polskiej. Interesują ją 
dzieła autorów mających żydowskie pochodzenie lub teksty tematycznie odno-
szące się do historii i kultury żydowskiej, w tym oczywiście te poświęcone Zagła-
dzie i państwu Izrael. Na łamach „Nowin Kuriera” dokonuje się zatem szczególna 

37 D. Stone, Diaspora polskich Żydów [w:] Diaspora polska, pod red. A. Walaszka, s. 441.
38 Bardzo aktywnym krytykiem był tu podczas swojego pobytu w Izraelu Arnold Słucki. Omó-

wienia dzieł języka hebrajskiego i jidysz przedstawiał też H. Dankowicz oraz F. Schlang.
39 „Nowiny Kurier” 1977, nr 71.
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konstrukcja listy twórców i dzieł literatury polskojęzycznej. To także element in-
nej pamięci. Odmienna jest bowiem przyczyna, dla jakiej pisarze i dzieła kultury 
symbolicznej trafi ają do kanonu współtworzonego przez pismo. 

Postaci Janusza Korczaka, Juliana Tuwima i Antoniego Słonimskiego stają się 
swoistymi ikonami kreowanej na łamach „Nowin Kuriera” wspólnoty krytycz-
no-czytelniczej. Postać wychowawcy młodzieży przypominana jest wielokrotnie 
przede wszystkim w związku z jego biografi ą i tragiczną śmiercią. Pochód wy-
wożonych dzieci wraz z doktorem prowadzącym je do komór gazowych Treblin-
ki stał się tematem dziesiątków wierszy. Jego postać przypominano w związku 
z kolejnymi rocznicami likwidacji getta warszawskiego czy obchodami dat jego 
urodzin. Autorzy, przywołujący sylwetkę doktora Janusza Korczaka, pamiętali 
także o jego przeżyciach związanych z doznaniem antysemickiego upokorzenia 
w przedwojennej Polsce. 

Julian Tuwim był, bez wątpienia, uważany za najwybitniejszego ze współ-
czesnych poetów języka polskiego. Jego przejmująca modlitwa My Żydzi polscy 
była wielokrotnie przywoływana w piśmie. Autorowi Balu w operze wybaczono 
nawet jego poparcie komunistycznego reżimu w Polsce. Otóż do takiej postawy 
politycznej miał go prowadzić humanizm. Odnotowano też głębokie rozczarowa-
nie poety nowym ustrojem40. 

Najczęściej przywoływanym bohaterem społeczności „Nowin Kuriera” stał się 
Antoni Słonimski. Co ciekawe, w latach pięćdziesiątych wskazywano na poetę, 
by na jego przykładzie przedstawić destrukcyjny wpływ życia w diasporze. Jego 
wspomnienia o swoich żydowskich przodkach zostały zinterpretowane jako prze-
jaw lizusostwa i jaskrawy dowód, iż Żyd w galucie nie może być nigdy wolny41. 
Miejsce Żyda miało być w Izraelu. Z czasem postać poety stała się i tu symbolem 
oporu wobec komunizmu, a jego opozycyjna postawa uważana była za wzór postę-
powania intelektualisty w systemie totalitarnym. Teraz saga rodzinna Słonimskie-
go interpretowana była nie jako akt lizusostwa, ale manifestacja dumy ze swojego 
żydowskiego pochodzenia. W artykule Żydowski rachunek sumienia A. Słonim-
skiego Shneiderman, wspominający swoje ostanie spotkanie z poetą, pisał:

Słonimski, jak żaden inny polski pisarz jego pokolenia, konsekwentnie prowadził 
nieustającą walkę przeciwko cenzurze, przeciwko policyjnemu terrorowi, przeciwko 
wszelkiej maści oportunistom, którzy z literatury uczynili instrument propagandowy pa-
nującego reżimu – czy to pod czarnym, czy też czerwonym sztandarem42.

W rozmowie, która odbyła się sześć miesięcy przed śmiertelnym wypadkiem 
poety, autor wraca do kontrowersyjnego dla żydowskich i polskich nacjonalistów 

40 Takim przedstawia go już z korespondencji w 1954 roku Irena Krzywicka, Julian Tuwim, 
„Nowiny Izraelskie” 1956, nr 109. 

41 W „Nowinach Izraelskich” z 1954 roku nr 106, w recenzji zatytułowanej Dlaczego właśnie 
Żyd?, przeczytamy następujące słowa: „Chodzi o wewnętrzną potrzebę lizusostwa, tak charaktery-
styczną dla żydowskiego intelektualisty w galucie”.

42 S.L. Shneiderman, Żydowski rachunek sumienia A. Słonimskiego, „Nowiny Kurier” 1976, 
nr 184.
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felietonu Drażliwość Żydów, który ukazał się w „Wiadomościach Literackich” 
w roku 1924, a czterdzieści cztery lata później posłużył Gomułce do oskarżenia 
autora wiersza Alarm o kosmopolityzm. O Słonimskim – poruszony wiadomością 
o jego śmierci – pisał Stanisław Wygodzki. I on przedstawia poetę jako przeciw-
nika komunistycznego reżimu oraz autora uwielbianego przez wszystkich ludzi 
rozumnych w Polsce, a także błyskotliwego kpiarza. Podkreśli jego niezależność 
intelektualną i racjonalizm jego poezji. To w takiej postawie intelektualnej upa-
trywał Wygodzki przyczynę tradycjonalizmu języka poetyckiego poety – „uwa-
żał, że tylko myśl ciemna posługuje się formą pogmatwaną i pokrętną”. Nazywa 
Słonimskiego „przyjacielem Izraela” i nie waha się sugerować, iż okoliczności, 
w jakich zginął poeta, wskazywać mogą na celowe działanie tajnych komuni-
stycznych służb: „Kierowca, który go zabił, dobrze przysłużył się dyktaturze: 
stratę ponieśli ludzie złaknieni wzruszeń, przeżyć, poezji”43. Sugestia taka oczy-
wiście współtworzy legendę biografi czną. W kolejnym artykule poświęconym 
autorowi Rodziny Wygodzki zrelacjonuje informacje o reakcjach komunistycznej 
prasy na śmierć poety. Cytuje fragment „Życia Warszawy”: „W pisarstwie swoim 
był rzecznikiem postępu, liberałem i pacyfi stą” i dodaje swój komentarz: „Kto 
zna slang komunistów, wie, iż o człowieku tworzącym, nic gorszego napisać nie 
można, jak to, że był liberałem i pacyfi stą”44.

Wielokrotnie publikowanym wierszem Słonimskiego była Elegia miasteczek 
żydowskich, ponadto: Dwie ojczyzny, Ten jest z ojczyzny mojej oraz O Polsce sła-
bej. Wszystkie cztery utwory poetyckie trafi ały w uczucia Żydów z Polski. Hasła 
wielkiej i mocarstwowej Polski nieodmiennie wiązały się z antysemickim wyklu-
czeniem. Poeta przeciwstawiał im humanizm, rodzaj kosmopolitycznej jedności 
w cierpieniu. 

„Nowiny Kurier” przypominają też postaci poetów określanych w historii li-
teratury mianem poetów polsko-żydowskich, a mianowicie: Maurycego Szymla, 
Stefana Pomera, Karola Dresdnera, a także Adę Eker. W tym miejscu przywołam 
artykuł dawniejszy z roku 1956. Po prostu zawiera on tak wyraziste przesłanie, 
iż trudno go ominąć. Otóż w artykule o zmarłej w 1936 roku Adzie Eker przy-
pomniano słowa Karola Zawodzińskiego z przedwojennych „Wiadomości Lite-
rackich”: 

Jakiegoż wstrząsu doznać musiała ona, tak wspaniale władająca najczystszą pol-
szczyzną, Lwowianka z warstwy zupełnie zasymilowanej, aby poczuć się patriotką ży-
dowską, nazwać ojczyzną Palestynę, entuzjazmować się wojskowym szykiem i mundu-
rem hebrajskiej młodzieży.

43 S. Wygodzki, Śmierć poety, „Nowiny Kurier” 1976, nr 166.
44 S. Wygodzki, Niedokończony utwór, „Nowiny Kurier” 1976, nr 184. Za liberalizm i pacyfi zm 

Słonimski był atakowany już przed wojną przez nacjonalistów. W okresie publicystycznej aktywno-
ści w wojennym Londynie, jako liberał, był uznany za wroga przez środowisko narodowych radyka-
łów. Zob. rozdział o „Nowej Polsce” w niniejszej pracy. 
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Autor artykułu z „Nowin Kuriera” dodaje znaczący komentarz:

Ale Polak Zawodziński nie mógł pojąć całej doniosłości tego rozłamu, który w mniej-
szym lub większym stopniu był udziałem każdego Żyda – intelektualisty, a przy poety-
ckiej wrażliwości Ady Eker staje się głęboką tragedią, staje się przyczyną zguby45.

Poszukiwaniem świadectw tego rozłamu żydowskiej duszy zajął się w cy-
klu artykułów wspomniany już Filip Istner. Był on też autorem kilkudziesięciu 
wierszy, należał do ostatniej aliji polskich Żydów. Swoje szkice biografi czno-li-
terackie publikował na początku lat siedemdziesiątych. Autor jest przekonany, iż 
w twórczości polskojęzycznych pisarzy żydowskich odnaleźć można zapis oso-
biście przeżytego antysemickiego wykluczenia oraz kompleks winy wynikający 
z wyrzeczenia żydowskiej tożsamości. Innym celem Istnera było ukazanie wkła-
du, jaki pisarze żydowscy wnieśli do literatury polskiej. Bohaterami jego szki-
ców zostali między innymi: Tuwim, Słonimski, Wittlin, Grydzewski, Leśmian, 
K. Brandys, Rudnicki, Lec, Hemar, Śpiewak, Ginczanka, Schulz, Górska. W szki-
cach Istnera żydowska tożsamość była czasami twórcom literatury przypisywana 
pochopnie, co zresztą spotkało się z krytyką na łamach pisma46. 

Przykładem skrajnym takiej postawy był artykuł Dawida Jabłonki, który 
wskazywał na żydowskie pochodzenie nie tylko Norwida, matki Mickiewicza, 
ale i matek Chopina oraz Słowackiego. Kończąc swoje wywody, autor formuło-
wał zasadną tezę, iż Polacy powinni być dumni, że ich ziemia wydała tak bogatą 
i wyjątkową cywilizację wschodnioeuropejskich Żydów47. 

Historyczno-biografi czną i zarazem detektywistyczną gawędę o polskim 
narodowym wieszczu opublikował Mieczysław Sztycer. Zatytułował ją Żydow-
skie tajemnice Adama Mickiewicza. Opowieść ukazała się w ponad dwudziestu 
odcinkach i nawiązywała oczywiście do przedwojennego sporu, a autor obfi cie 
korzystał z głośnych wówczas opracowań tematu. Niemniej jednak odkrywał ży-
dowskich tajemnic wieszcza więcej, a jeszcze większą ilość sugerował. Szkice 
opublikował potem w formie książki. Zwraca uwagę wyznanie pisarza, iż artyku-
ły o Mickiewiczu powstały „na złość polskim nacjonalistom i antysemitom”48. To 
postać Mickiewicza i jego twórczość najsilniej wiązała Żydów z polską kulturą. 
Kreując postać Jankiela, niewątpliwie poeta trafi ł w archetypiczne pokłady ży-
dowskiej uczuciowości. Nie przypadkiem Jadwiga Maurer – późniejsza autorka 
książki Z matki obcej – pisała, iż nie chce już być dłużej postrzegana poprzez 
literacką postać Jankiela49. To podziw dla Pana Tadeusza i twórczości wielkiego 

45 Ukochani Bogów umierają młodo, „Nowiny Izraelskie” 1956 nr 6. Fragment z „Wiadomości 
Literackich” cytuję z artykułu w piśmie izraelskim.

46 Szkicom krytycznym Filipa Istnera poświęcam jeden z dalszych rozdziałów niniejszej książki.
47 D. Jabłonka, Żydzi i Polacy, „Nowiny Kurier” 1979, nr 298. 
48 M. Sztycer, Jak powstawały szkice o Mickiewiczu. Tajemnica kuchni literackiej, „Nowiny Ku-

rier” 1976, nr 242.
49 Zob. J. Maurer, A ja wolę sama, bez Jankiela, „Wiadomości”, Londyn 1965, nr 42. 
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romantyka był fragmentem kulturowej tożsamości licznych polskich Żydów50, 
zanim traumatyczne doświadczenie długotrwałych sukcesów antysemityzmu nie 
przekreśliło atrakcyjności polskiej kultury51. Biografi a Sztycera nie była tu wy-
jątkowa:

W patriotycznie polskim środowisku Żydów, z którego wielu z nas się wywodzi, 
podobnie czczono tę poezję. Z dzieciństwa pamiętam wytwornych panów w surdutach 
i cylindrach, słuchających w skupieniu i ze wzruszeniem w uroczyste święta mojże-
szowe, w Wielkiej Synagodze Warszawskiej na Tłomackiem, kazań naczelnego rabina, 
profesora UW, dr. Mojżesza Schorra, w którym piękną polszczyzną często cytował wier-
sze Mickiewicza. Wrył mi się w pamięć dzień mojej Bar Micwa, kiedy wraz z hebraj-
skim tekstem odpowiedniego wersetu Psalmów, otrzymałem od ojca wszystkie Pisma 
poetyczne Mickiewicza, wydane w Warszawie przez Żyda Jakuba Przeworskiego, które 
w pojęciu ojca stanowiły zapewne najcenniejszą książkę, jaką mógł mi podarować na 
tak uroczystą okazję osiągnięcia dojrzałości w sensie tradycyjnego judaizmu.

Reprodukcyjne ryciny Michała Andriolego, słynnego ilustratora Pana Tadeusza 
z końca ubiegłego wieku, przedstawiające „koncert Jankiela” (Żyd poczciwy ojczyznę 
jako Polak kochał), w złoconych ramach wisiały na ścianie mieszczaństwa żydowskie-
go, szczycącego się udziałem Żydów w powstaniach polskich, w insurekcji kościusz-
kowskiej, legionach Dąbrowskiego, Piłsudskiego.

Może też i warto by i było uwypuklić tu swoje własne, ściśle osobiste koligacje 
uczuciowe z tym poetą, przypieczętowane w dosłownym znaczeniu tego pojęcia blizną 
pod okiem od ciosu kolegi-oenerowca, który wraz ze mną studiował twórczość Mickie-
wicza na Warszawskim Uniwersytecie i najwidoczniej był zdania, że przywilej takich 
studiów przysługuje jedynie czysto aryjskim chuliganom spod znaku pałki i żyletki52.

„Nowiny Kurier” odnotowywały inicjatywy wydawnicze i poszczególne dzie-
ła literackie poświęcone problematyce żydowskiej, powstałe w Polsce i na emi-
gracji. Szczególnej rekomendacji doczekała się antologia Winczakiewicza Żydzi 
w literaturze polskiej, wydana przez Instytut Literacki w Paryżu. Henryk Dan-

50 Warto przypomnieć tu artykuł Zygmunta Nowakowskiego, Srul z Detroit, „Wiadomości”, 
Londyn 1940, nr 25, w którym opisuje spotkanie z „polskimi szowinistami”, Żydami w USA, zna-
jącymi na pamięć wielkie fragmenty Pana Tadeusza. Świadectwa takiego uwielbienia w młodości 
epopei Mickiewicza bez trudu odnajdziemy w „Nowinach Kurierze”. Wieszcz, jako autor Ksiąg 
narodu i pielgrzymstwa polskiego, nazywany też był polskim Izajaszem.

51 Patriotyczne wzory oparte na romantycznej tradycji walki o niepodległość przekazywane 
przez polską szkołę uzna Cecylia S. Heller, za istotny składnik ruchu syjonistycznego w międzywo-
jennej Polsce. Twierdzi, iż ten etos odegrał także istotną rolę w historii Izraela. Zob. C.S. Heller, On 
the Edge of Destruction. Jews of Poland between the Two World Wars, Detroit 1994, s. 237. Herman 
Lieberman, minister rządu gen. Sikorskiego, był zwolennikiem asymilacji Żydów polskich. W swo-
ich pamiętnikach, pisząc o swoich wczesnych lekturach, zanotował: „Jedna z tych książeczek, o ile 
sobie przypominam, nosiła tytuł Historie męczeństwa narodu polskiego. Z niej dowiedziałem się po 
raz pierwszy o powstaniach polskich, o Sybirze, o szubienicach, na których zawiśli polscy patrioci, 
o katordze itp. Po przeczytaniu tej książeczki – pamiętam – zachorowałem z wielkiego wzruszenia 
i gorączkowałem. [...] Zdaje mi się, że wrażenia z tej lektury otrzymane nadały kierunek całemu mo-
jemu życiu”. Cytuję za Jolantą Żyndul Z getta do asymilacji. Żydzi w poszukiwaniu tożsamości [w:] 
Tematy żydowskie, pod red. E. Traby i R. Traby, Olsztyn 1999, s. 65–66. Zasymilowani Żydzi byli 
szczególnie podatni na zranienie w wyniku antysemickiego wykluczenia. Zob. Heller, s. 204.

52 M. Sztycer, Żydowskie tajemnice Adama Mickiewicza, „Nowiny Kurier” 1976, nr 90.
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kowicz uznał ją za dzieło, które powinno stać na bibliotecznej półce w każdym 
izraelskim mieszkaniu Żyda z Polski53. Były to słowa oczekiwane przez wydaw-
cę antologii54. Niektóre z tekstów drukowanych w paryskim wydawnictwie już 
wcześniej znalazły się na łamach „Nowin Kuriera”. Pełnym głosem zabrzmiały 
tu: Campo di Fiori Czesława Miłosza oraz Władysława Broniewskiego Ściana 
Płaczu, Rady turystki o Jerozolimie, Mazurek Szopena. W latach późniejszych 
wielokrotnie publikowano wiersze Jerzego Ficowskiego z tomu Odczytanie 
popiołów. Początkowo mylnie pisano, iż jest poetą żydowskiego pochodzenia. 
W prostującej ten fakt nocie Krystyny Bernard autorka nazwała Ficowskiego 
„Żydem honoris causa”55. Tym samym mianem obdarzano Stanisława Vincen-
za, „wielkiego przyjaciela Żydów”. O przedwojennych z nim spotkaniach pisała 
Rachela Auerbach56, o twórczości autora Na wysokiej połoninie – Stanisław Wy-
godzki57 oraz dr Samuel Scheps58. 

Trudno twierdzić, iż redaktorów i recenzentów „Nowin Kuriera” intereso-
wała literatura polska, która nie miała związku ze światem żydowskim. Pra-
wie niezauważona została tu twórczość na przykład Gombrowicza, Miłosza, 
a nawet Borowskiego. Można powiedzieć, że po prostu – parafrazując Klug-
mana – zawsze chodziło o „obrachunki” z Polską. Jest to wyraz upadku idei 
asymilacyjnej. Najważniejsze były doświadczenia Zagłady i antysemityzmu lat 
sześćdziesiątych. Antysemicka akcja Gomułki nie tylko ostatecznie zakończyła 
życie żydowskiej społeczności w Polsce, ale wywołała również gorycz pośród 
żydowskich polonofi lów. Warto też wspomnieć, że z powodu nagłych trudności 
handlowych załamała się pozycja polskich wydawnictw książkowych na izrael-
skim rynku księgarskim59. Dodajmy do tej aktywności władz PRL proces o wiele 
ogólniejszy, związany z doświadczeniem Zagłady. Otóż fakt, iż dokonała się ona 
w chrześcijańskiej Europie, oznaczał także, że chrześcijaństwo przestało być re-
ligią przyciągającą Żydów. Doświadczenie antysemickiego wykluczenia z jego 
radykalnym przejawem – unicestwieniem 6 milionów żydowskich istnień, okre-
śliło całkowicie dyskurs historyczny i literacki w „Nowinach Kurierze”. Polskie 
pochodzenie, wychowanie w polskiej kulturze oznaczało raczej martwe dziedzi-
ctwo. Z tych korzeni – poza próbami opisu traumy w języku polskim – już nic 
nie mogło wyrosnąć. 

Wielką popularność zdobył wiersz Kazimierza Wierzyńskiego Izrael, napisa-
ny po wojnie sześciodniowej. Dobrze przyjęty przez żydowską publiczność czy-
tającą, został szybko przetłumaczony na język hebrajski. Utwór ten kilkakrotnie 

53 H. Dankowicz, Pomnik zagłady i świadectwo odrodzenia, „Nowiny Izraelskie” 1958, nr 64.
54 Zob. rozdział czwarty niniejszej książki, Trudny dialog….
55 K. Bernard, Chagall, Ficowski i cenzura PRL, „Nowiny Kurier” 1979, nr 88.
56 R. Auerbach, Żydowskie koneksje Stanisława Vincenza, „Nowiny Kurier” 1971, nr 73.
57 S. Wygodzki, Vincenz – mistrz narracji, „Nowiny Kurier” 1977, nr 255.
58 S. Scheps, <Tematy żydowskie>, „Nowiny Kurier” 1977, nr 133. 
59 Zob. N. Gross, Co mówią księgarze i autorzy? (Książka polska w Izraelu II), „Nowiny Kurier” 

1975, nr 172.
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drukowany jest w „Nowinach Kurierze”. Pismo poświęciło Wierzyńskiemu dłuż-
szy artykuł60. 

Uznania doczekał się także Aleksander Janta z powodu kilku wierszy za-
mieszczonych w tomie Przestroga dla wnuków. Autor artykułu szczególnie wy-
różnił utwór W przenośni, w którym Janta przywołuje postać Żyda z getta61. Ko-
respondencje o emigracji polskiej w Londynie nadsyłała Mina Tomkiewicz. Pisze 
ona na przykład o Adamie Ciołkoszu i Juliuszu Sakowskim. „Nowiny Kurier” 
przedrukowują dość dużo materiałów z polskich pism emigracyjnych, oczywiście 
tych o problematyce żydowskiej, jak na przykład artykuł Stefanii Kossowskiej 
o wkładzie Żydów do poezji światowej62. Wszystko to świadczy o próbie nawią-
zania kontaktu intelektualnego z emigracją polską63. Wraz z apelami Aleksandra 
Klugmana o dialog, skierowano również uwagę na ewentualnego nieżydowskie-
go czytelnika pisma. Miał nim być Polak emigrant. Nie przypuszczam, iż niewy-
baczalnym błędem byłoby stwierdzenie, że „Nowiny Kurier” – pismo izraelskie 
i aspirujące do roli rzecznika zbiorowej tożsamości Żydów z Polski w Izraelu 
– chciały też – poprzez proponowanie poważnej debaty o przeszłości i konse-
kwentny sprzeciw wobec reżimu w Warszawie – uczestniczyć w intelektualnym 
życiu polskiej diaspory.

Większość współczesnych opracowań historycznych zrodzona z zaintereso-
wania, jakim w Polsce na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 
cieszyła się problematyka żydowska, potwierdza zapis przeszłości ujęty na ła-
mach „Nowin Kuriera”. To tu, w języku polskim, została zapisana inna pamięć 
o Polsce. Można by posłużyć się terminem „przeciwhistoria”. To przeszłość opo-
wiedziana z perspektywy grupy mniejszościowej i słabszej, pisana także dla Po-
laków, wbrew ówczesnym realnym możliwościom dotarcia do nich ze swoimi 
opowieściami. 

60 J. Gurwic, Książę poezji polskiej, „Nowiny Kurier” 1975, nr 45.
61 F. Schlang, <Przestroga dla wnuków>, „Nowiny Kurier” 1971, nr 197. 
62 S. Kossowska, Żydzi w poezji i prozie, „Nowiny Kurier” 1975, nr 178 (tekst ukazał się tu 

z nieznacznymi skrótami). 
63 Redaktorzy lub bliscy współpracownicy „Nowin Kuriera” publikowali też na łamach polskich 

pism emigracyjnych. Długoletnią współpracę z „Wiadomościami” nawiązał Natan Gross, Stanisław 
Wygodzki pisywał regularnie do „Tygodnia Polskiego”, dodatku do „Dziennika Polskiego i Żołnie-
rza Polskiego”, Józef Lichten – sporadycznie publikujący w „Nowinach Kurierze” – był długoletnim 
korespondentem „Tygodnia Polskiego”, wypowiadając się wielokrotnie o stosunkach polsko-żydow-
skich i dialogu między Watykanem a przedstawicielami judaizmu. 





Epitafium dla żydowskich miasteczek

Samuel Loeb Shneiderman z pewnością nie jest pisarzem dobrze znanym 
w Polsce. Wspominała o nim niedawno jedynie Monika Adamczyk-Garbowska 
w książce Odcienie tożsamości. Przedstawiła go jako współautora Pinkas Kuzmir, 
czyli Kroniki Kazimierza Dolnego, wydanej w roku 1970 w Tel Awiwie pod re-
dakcją Dawida Sztokfi sza. Zwróciła też uwagę na książkę The River Remembers, 
której fragmenty za zgodą autora drukowane były w polskim tłumaczeniu w roku 
1986 na łamach warszawskiego „Fołks sztyme”1. The River Remembers ukazała 
się w 1978 roku w Nowym Jorku. Jej wcześniej opublikowana wersja, w jidysz, 
wyróżniona została nagrodą International Bergen-Belsen Remembrance Award. 
Przedmiotem mojego namysłu nie będzie jednak ani wersja żydowska, ani angiel-
ska, ani też jej przetłumaczone fragmenty w „Fołks sztyme”. 

Na nagrodzoną książkę Shneidermana natknąłem się na łamach, opisanego 
w poprzednim rozdziale książki, dziennika „Nowiny Kurier”. Ukazała się tu 
w odcinkach w roku 1970 pod tytułem Kiedy Wisła mówiła po żydowsku2 – nawią-
zującym do słynnego powiedzenia Szaloma Asza. Wydana w tym samym roku 
w jidysz nosiła identyczny tytuł3.

Szmul Lejb Sznajderman – taką bowiem pisownią nazwiska posługiwał się 
przed przyjęciem obywatelstwa amerykańskiego – urodził się w roku 1906 w 
Kazimierzu Dolnym, studia odbył w Warszawie. W roku 1931 został korespon-
dentem prasy żydowskiej i wyjechał do Paryża. Kontynent europejski zdążył 
opuścić przed wojną. W Polsce w 1936 roku ukazał się zbiór jego reportaży. 
Przed wojną opublikował zbiór reportaży od Nalewek do wieży Eiffl a. Nie brakło 
w nim satyrycznego, a nawet złośliwego opisu religijnej żydowskiej wspólnoty. 
Po Zagładzie język drwiny już się nie pojawił, utracił bowiem stosowność. W No-

1 Zob. M. Adamczyk-Garbowska, Odcienie tożsamości, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Cu-
rie-Skłodowskiej, Lublin 2004, s. 40, 50 i 52–54. W roku 2002 łódzka Ofi cyna Bibliofi lów wydała 
Burzliwe dzieje Artura Szyka pióra Shneidermana. Przekładu z jidysz dokonał A. Klugman.

2 Pierwszy odcinek ukazał się 28 sierpnia, a ostatni 30 października. Ze względu na błędy redak-
cji w numeracji odcinków, lokując cytaty, odnosił się będę do daty wydań poszczególnych fragmen-
tów dzieła Shneidermana. 

3 Wen di Wajsl hot geredt jidisz, Tel Awiw 1970.
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wym Jorku reporterski instynkt zaprowadził Sznajdermana na nabrzeże portu w 
New Jersey. Tu 16 marca 1944 roku z pokładu szwedzkiego statku zeszła na ląd 
dwudziestoletnia Miriam Wattenberg. W wyniku ich kilkumiesięcznej wspólnej 
pracy nad przywiezionymi przez nią z Europy notatkami powstał tłumaczony na 
wiele języków Warszawski dziennik Mary Berg, ze wstępem późniejszego autora 
książki Kiedy Wisła mówiła po żydowsku4. Szmuel Lejb Sznajderman przyczynił 
się do poinformowania świata o losie europejskich Żydów, nie tylko realizując 
przesłanie swojego dziennikarskiego zawodu, ale i wypełniając nakazaną w Biblii 
powinność świadczenia o zbrodni.

W Księdze Kapłańskiej czytamy: „Jeżeli kto zgrzeszy przez to, że usłyszaw-
szy zaklęcie i mogąc zaświadczyć o przestępstwie, które widział lub znał, nie 
uczyni tego i w ten sposób zawinił [...] to niech wyzna, że zgrzeszył przez to”5 
(5:1, 5:5). Ten właśnie nakaz przywołał James E. Young, poszukując w tradycji 
biblijnej i talmudycznej źródeł tak ważnej po Holocauście literatury świadectwa6. 
Świadek to zatem ktoś, kto ma obowiązek powiadomić o zbrodni, jeśli posiadł 
o niej wiedzę. I nie jest ważne, czy był naocznym obserwatorem wydarzeń. Można 
powiedzieć, iż w tradycji żydowskiej świadectwo rozumiane jest szerzej niż we 
współczesnej literaturze świadectwa. Myślę, iż blisko jesteśmy tu także profesji 
historyka, defi niowanej jako oddawanie sprawiedliwości zmarłym. Nagrodzona 
książka S.L. Shneidermana spełnia takie kryteria.

Przypomnijmy, iż w roku 1970 autor zwracał się do czytelników zarówno w ję-
zyku jidysz, jak i za pośrednictwem polskojęzycznej żydowskiej gazety w Izra-
elu7. S.L. Shneiderman pisał swoją opowieść po zwycięskiej dla Izraela wojnie 
sześciodniowej i po ostatnim exodusie Żydów. Oba wydarzenia miały wpływ na 
jej kształt. Zrozumiałe, iż książka S.L. Shneidermana zajmowała różne miejsca 
w ówczesnej historiografi i izraelskiej i polskiej. W tej pierwszej sytuowała się 
w jej głównym nurcie, w tej drugiej – lokowała się pośród narracji tłumionych.

Utwór ten wart jest przypomnienia i namysłu z kilku powodów. W jego opo-
wieści wskazać można bardzo rozmaite dyskursy. Obok mowy historyka odnaj-
dziemy tu zapis pamięci oraz relację reportera, a także wypowiedź publicysty. 
Granica między wskazanymi narracjami jest płynna i niewyraźna. Autor jest ofi a-
rą Holocaustu. Co prawda, przebywał poza przestrzenią zbrodni, jednak stracił 
nie tylko prawie całą najbliższą rodzinę, ale i wspólnotę, której był częścią. Także 
i do Shneidermana można odnieść słowa rabina Byrona L. Sherwina: „Dla każ-

4 Zob. S. Lee Pentling, Berg, Mary [w:] Reference Guide to Holocaust Literature, introduction 
by J.E. Young, editor T. Riggs, St. James Press, Detroit 2002, s. 30.

5 Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań–Warszawa 1971, s. 109.
6 J.E. Young, Writing and Rewriting the Holocaust, Indiana University Press, 1988, s. 18. 
7 Na łamach „Nowin Kuriera” brak nazwiska tłumacza książki Shneidermana. W pisanych trzy-

dzieści lat później wspomnieniach Aleksander Klugman ujawnia swoje autorstwo przekładu (Spoj-
rzenie wstecz, Łódź 2000, s. 44). Z kolei Anna Ćwiakowska (Nieobecni, Łódź 2000, s. 142) podaje, 
iż tłumaczem był Michał Gierszgał.
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dego Żyda Holocaust jest doświadczeniem tyleż osobistym, ile historycznym”8. 
Opowieść Shneidermana o polsko-żydowskiej przeszłości różni się od narracji 
przeważających w Polsce i pośród polskiej diaspory. W dużej mierze pozosta-
je zgodna z przedstawieniami przeszłości i interpretacjami aktualnych wydarzeń 
prezentowanych na łamach „Nowin Kuriera”. W marcu 1970 roku, czyli kilka 
miesięcy przed publikacją książki Shneidermana, Aleksander Klugman zwracał 
się z apelem do polskiej diaspory. Przypomnijmy go raz jeszcze:

Ale są także publicyści i historycy polscy na Zachodzie; ich nie obowiązują dy-
rektywy wydziału prasowego komitetu centralnego, im nie daje „nastawień” Moczar 
czy Werblan. Więc dlaczego oni starają się ukryć prawdę? Bo jest niezbyt chwalebna? 
Trudno, ale jeśli chcą, by naród ich wyleczył się z choroby, która – jak rak – toczyła go 
w ciągu wieków, mogą to tylko osiągnąć przez bezlitosne ujawnienie choroby. Zaklaj-
strowana rana spowodować może tylko gangrenę. A tego chyba nie chcą? Więc dlaczego 
kłamią?9

Pojawienie się książki Shneidermana, będącej w całej historii „Nowin Kurie-
ra” najobszerniejszą narracją o dziejach Żydów w Polsce, wpisuje się również 
w tę próbę poszerzenia adresata pisma. Ubiegając późniejsze wywody, powiem, 
iż opowieść Shneidermana (przede wszystkim ta o Polsce wojennej i powojennej) 
jest niezwykle gorzka. Systematycznie wprowadzony w życie, nazistowski plan 
ostatecznej likwidacji kwestii żydowskiej rozbudza wielowiekowy antysemityzm, 
deprawując również polskie sumienia. 

Niestety, nie potrafi ę odczytać Wen di Wajsl hot geredt jidisz, muszę przeto 
porzucić frapującą możliwość porównania wszystkich językowych odmian teks-
tu. Zwrócę jednakże uwagę na zakończenia wersji angielskiej i polskiej. Ostatnie 
zdanie dzieła The River Remembers, będące powtórzeniem tytułu, pełni funk-
cję kompozycyjnej klamry. Kryjące się w nim przesłanie wzmocnione zostaje 
krótkim słowem wstępu, porównującym kulturowe znaczenie Wisły do rosyjskiej 
Wołgi oraz amerykańskiej Missisipi. Anglojęzyczny tytuł wyraża zamysł epi-
ckiego ujęcia przeszłości. I nie jest to sugestia niedorzeczna. Opowieść pisarza 
nie tylko nasycona jest ogromną liczbą nazw osobowych, geografi cznych oraz 
pochodzących ze słownika kultury żydowskiej, lecz także ma swoje warstwy 
anegdotyczne. Jedna z nich to historia Stanisława Hoge, syna kazimierzowskiego 
rabina, wybitnego znawcy Talmudu, przechrzty, pokutnika i syna marnotrawnego 
powracającego do religii przodków. Rozrasta się ona w odrębną fabułę i nie tylko 
ilustruje problemy emancypacji i narodziny dziewiętnastowiecznego antysemi-
tyzmu, ale jest również przedstawieniem awanturniczego żywota, obfi tującego 
w dramatyczne przypadki i zaskakujące współczesnych konwersje. Inny wątek 
tworzą rozważane warianty legendy, opowiadającej o córce żydowskiego krawca 

8 B.L. Sherwin, Duchowe dziedzictwo Żydów polskich, Ofi cyna Wydawnicza „Vocatio”, Warsza-
wa 1995, s. 226.

9 A. Klugman, Świadectwo Szmula Zygielbojma. Na marginesie prób fałszowania niedawnej 
historii, „Nowiny Kurier” 1970, nr 62 (z 13 marca).



234 V   ZAPISY Z TEL AWIWU

Esterze i namiętnym polskim królu10. Ta opowieść, będąca elementem zbiorowej 
pamięci kazimierzowskich Żydów, stanowi rodzaj mitu początku, który opowiada 
o nobilitującej ich społeczność miłości króla oraz o licznych przywilejach, jakimi 
wspólnota została obdarzona. Materialnym śladem uczuć kochanków miała być 
przechowywana z pietyzmem zasłona na ołtarz „parochet”, którą haftowała Ester-
ka, czekając na władcę zajętego sprawami państwa. To domniemane rękodzieło 
żydowskiej kochanki króla zostało unicestwione wraz z likwidacją kazimierzow-
skiego getta. Jednym z artystycznych zamierzeń Shneidermana była chęć przed-
stawienia żydowskiej przeszłości z pewnym epickim rozmachem i bogactwem 
szczegółów. Zamierzenie to widoczne jest w obu przywołanych językowych od-
mianach tekstu. Wyraża go również polski tytuł dzieła. 

W zakończeniu wersji drukowanej na łamach izraelskiego dziennika autor re-
lacjonuje spotkanie z Marią Kuncewiczową. Otóż nastąpiło ono jesienią 1969 
roku. Chcąc przyjść ze słowem pocieszenia pogrążonemu w bólu krajanowi, au-
torka Dwóch księżyców opowiedziała mu o fragmentach zwojów Tory, modlitew-
nikach i postrzępionych stronicach Talmudu, które ocalały ze starej kazimierzow-
skiej synagogi. 

Wiadomość ta – pisze Shneiderman – ostatecznie przełamała we mnie jakieś skost-
nienie, które mnie ogarniało za każdym razem, kiedy siadałem do pisania kronik o po-
wstaniu i zburzeniu mego rodzinnego miasta. Każde wspomnienie o Kazimierzu było 
tak świeże, każde imię. Każdy epizod sprawiał ból, który nie sposób było uciszyć sło-
wami. Jedynie obraz zwojów Tory i postrzępionych modlitewników, które w roku wypę-
dzenia Żydów z Polski zostały zmumifi kowane w szklanej gablocie klasztoru, sprawiły, 
że dokonał się we mnie jakiś przełom.

To było tak, jak gdyby czas cofnął się nagle o pół tysiąca lat i jak gdyby Żydzi 
w Kazimierzu zostali spaleni na stosach inkwizycji, a nie w komorach gazowych hitle-
rowców, na oczach naszego pokolenia...11

Wyznanie to postrzegać można jako fi gurę retoryczną, niemniej jednak wy-
raża się w niej zapis podwójnego przeżycia traumatycznego, pamięć Zagłady 
i doświadczenie wypędzenia Żydów z Polski. Kończyła się ich blisko tysiąclet-
nia obecność nad Wisłą, a w świadomości autora Polska pozostawała już tylko 
bolesną raną. Można by tu przywołać, tak dzisiaj modne w dyskursie o Holocau-
ście, freudowskie kategorie żałoby, melancholii i „przepracowania” traumy. Taki 
psychoanalityczny trop znalazłby również potwierdzenie w tych fragmentach, 
w których autor rekonstruuje swoje podróże do powojennej Polski. Zapisy stanów 
odrętwienia, wycofywania się z rzeczywistości, a także rozpamiętywanie prze-
szłości, pomieszanie snu i jawy – odpowiadają klinicznym opisom melancholii.

10 Dziejom legendy o Esterce poświęcił rozprawę Chone Shmeruk. W języku polskim ukazała 
się ona w roku 2000, w przekładzie Moniki Adamczyk-Garbowskiej. Zob. Ch. Shmeruk, Legenda 
o Esterce w literaturze jidysz i polskiej. Studium z dziedziny wzajemnych stosunków i tradycji, Ofi -
cyna Naukowa, Warszawa 2000. 

11 S.L. Shneiderman, Kiedy Wisła mówiła po żydowsku, „Nowiny Kurier”, 30 października 1970.



235Epitafium dla żydowskich miasteczek

Zwracam uwagę na te fragmenty, by wskazać, jak w opowieści Shneidermana 
epicki zamysł odtworzenia przeszłości przeplata się z nurtem osobistym i wcale 
nie jest tu istotna jedynie faktografi a – mimo że na świat przychodzi w domu, 
w którym przechowywano haftowany przez Esterę parochet. Cała opowieść za-
krzywiona jest wokół świadomości rozpamiętującej pustkę. I nie ma znaczenia, 
czy mówi do nas historyk, memuarysta, reporter czy także żydowski publicysta. 

Kalendarzowy czas zdarzeń przedstawionych w opowieści Shneidermana 
rozciąga się od średniowiecza po rok 1969. Zagłada wyraźnie dzieli opisywane 
światy. Narracyjna rekonstrukcja dziejów i końca cywilizacji chasydzkiej, kie-
dyś rozkwitłej także w centrum Polski, uświadomić ma rozmiar katastrofy. To 
również świadectwo o przeszłości, wobec dematerializacji żydowskiego świata 
gwarantem jego prawdziwości jest pamięć autora i nieliczne ślady. W pierwszym 
zdaniu przeczytamy: „Jedynie kilka żydowskich liter pozostało w państwie pol-
skim, jako pamiątka po 700-letniej gminie żydowskiej w Kazimierzu nad Wi-
słą”12. To sugestywna metafora i jednocześnie metonimia Zagłady. Metonimia, bo 
owe wspomniane litery są autentyczne, pochodzą one z XIV wieku i „spoglądają 
z wysokiej dębowej belki w murowanym domu na rynku miasteczka, na którym 
nie spotkasz ani jednego Żyda”13. 

W bogatej w szczegóły i epizody opowieści Shneidermana wydzielić można 
kilka głównych sekwencji: historię Kazimierza i kazimierzowskich Żydów do 
roku 1914 – to znaczy do pierwszych, zapamiętanych przez autora, historycznych 
zdarzeń (bombardowanie miasta), dalej wspomnienia młodości i międzywojen-
nego dwudziestolecia oraz relacje z trzech podróży do powojennej Polski, które 
w istocie rzeczy były obszukiwaniem pustki po żydowskich mieszkańcach nad-
wiślańskiego krajobrazu.

Ta przedstawiona w izraelskim czasopiśmie historyzacja dawnej przeszłości 
żydowskich dziejów nad Wisłą jest polemiczna wobec narracji polskich history-
ków. Shneiderman obfi cie korzysta z prac Wacława Husarskiego, monografi sty 
dziejów Kazimierza Dolnego i jego architektury14. Doceniając profesjonalizm 
badacza, wskazuje na przemilczenie w jego pracach okoliczności niektórych wy-
darzeń, jak i ogólną tendencję polskiej historiografi i wyrażającą się pomijaniem 
roli, jaką Żydzi odegrali w gospodarczej historii tej ziemi. Shneiderman podkreśla 
doniosłe znaczenie żydowskich kupców w handlu zbożem, zwłaszcza w wieku 
dziewiętnastym, kiedy to doprowadzili do ponownego rozkwitu upadające już 
miasteczko. Pisze też o sadownikach żydowskich, którzy przyczynili się do zmia-
ny nadwiślańskiego krajobrazu – ba, nawet im przypisuje sprowadzenie do San-
domierza tak arcypolskiego drzewa owocowego, jakim stała się: węgierska śliw-
ka. Historykom dawnej Polski Shneiderman zarzucać będzie tendencyjność oraz 
wybiórczość prezentowanych faktów, wynikającą być może nie tyle ze złej woli, 
ile z zajmowania się jedynie historią własnej grupy etnicznej. Zwróci także  uwa-

12 Op.cit., 28 sierpnia 1970.
13 Ibidem.
14 Zob. W. Husarski, Kazimierz Dolny, PWN, Warszawa 1957. 
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gę na nieobecność Żydów w twórczości Jana Kochanowskiego i Mikołaja Reja, 
co, zwłaszcza w przypadku genialnego tłumacza Psalmów Dawida, zdumiewa 
Shneidermana, gdyż poeta bywał w Kazimierzu Dolnym u córki, która wyszła za 
mąż za bogatego mieszczanina Mikołaja Borkowskiego, a jego Czarnolas leżał 
w pobliżu żydowskiego miasteczka Zwoleń.

Nie dziwi natomiast Shneidermana przemilczanie w monografi i Husarskiego 
pogromu dokonanego w Kazimierzu przez żołnierzy hetmana Stefana Czarnie-
ckiego. I tu pamięć zbiorowa staje się dramatycznie różna. Coroczne wspólne 
modły, podczas których wyliczano zapisane w modlitewniku imiona 71 ofi ar tego 
pogromu, to jedno z najżywiej przechowywanych przez autora przeżyć z wczes-
nego dzieciństwa. Zarzuca też Wacławowi Husarskiemu, iż nie wspomina o po-
mocy ekonomicznej, jakiej miejscowi Żydzi udzielali polskim listopadowym 
i styczniowym powstańcom. Tymczasem w rodzinnym domu autora przecho-
wywany był dokument wystawiony przez kwatermistrza powstańczego pułku 
kawalerii, hrabiego Małachowskiego, poświadczający darowiznę koni, wołów 
i gotówki, dokonaną przez jego dziadka od strony matki – Mordechaja Mandel-
bauma – na rzecz polskich patriotów. Mówi o szacunku, jakim w jego rodzinie 
darzono wizerunek polskiego orła z koroną. Istotnym wątkiem jego opowieści są 
dzieje dynastii rabinów, dzięki których obecności Kazimierz stał się w dziewięt-
nastym wieku ważnym ośrodkiem ruchu chasydzkiego. Ta przeszłość miasteczka 
nie budziła większego zainteresowania polskiego monografi sty. Jak wspomnia-
łem, wiele tu barwnych anegdot, dziesiątki nazwisk, cała galeria ludzkich typów, 
a także opisów architektonicznych detali, bowiem „Żydzi w Kazimierzu zmienili 
architektoniczne oblicze swego miasteczka”15. Mimo antysemickich incydentów, 
jakie się zdarzały w minionych wiekach (także postaw prezentowanych przez 
miejscowych katolickich duchownych), autor konstatuje, iż „Żydom w Kazimie-
rzu obce było uczucie lęku przed kościołami i krzyżami, które z trzech stron, ze 
wschodu, północy i południa okalały miasteczko”16, i dalej „Dwa różne świa-
ty żyły obok siebie w zgodzie, w atmosferze prawdziwej tolerancji”17. Niemniej 
w innym miejscu Shneiderman zauważy, że zjawisko dyskryminacji Żydów, obok 
atmosfery życzliwości, paradoksalnie trwało w Kazimierzu od średniowiecza do 
końca niepodległej Polski. Widać sformułowanie generalizującego sądu o są-
siedzkich stosunkach dwóch grup etnicznych jest niemożliwe nawet w obrębie 
jednego tekstu. 

Wiele miejsca poświęca Shneiderman opowieści o intelektualnym życiu kazi-
mierzowskich Żydów, pisze o atrakcyjności rodzącego się ruchu syjonistycznego, 
a także o aktywistach rewolucyjnych. Sympatyczny ton w charakterystyce mło-
dzieńczej rewolucyjnej działalności Feliksa Dzierżyńskiego oraz W.A. Owsiejen-
ki, „bohatera Rewolucji Październikowej”, ujawnia ówczesne lewicowe sympatie 
autora. Po drugiej wojnie światowej, gdy przyjedzie do Polski w mundurze kore-

15 Op.cit., 14 września 1970.
16 Ibidem.
17 Ibidem.
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spondenta armii amerykańskiej, będzie mówił o komunistycznym reżimie i jego 
zbrodniach. Ta ideowa biografi a autora nie przedostaje się jednak na karty książki 
Kiedy Wisła mówiła po żydowsku. Jego dzieje osobiste nie są tematem opowie-
ści. Ujawniony portret autora malowany jest przede wszystkim odcieniami bólu 
i melancholii. Tylko z jednozdaniowej notki dowiemy się, iż Shneiderman był 
w Hiszpanii podczas wojny domowej.

Relacja o okresie międzywojennym toczy się dwoma nurtami. Indywidual-
na pamięć przeżytych w Kazimierzu lat odtwarza to miasteczko jako idylliczne, 
wyjątkowe w dobie narastającej atmosfery polskiego antysemityzmu. Być może 
– przypuszcza autor – o tej politycznej odmienności Kazimierza decydował jego 
letniskowy charakter. Dochody mieszkańców zależały od pieniędzy wydawanych 
przez przyjeżdżające tu na wypoczynek rodziny żydowskie. Autor odtwarza ży-
cie miejscowej i przyjezdnej bohemy artystycznej, przywołuje kolejne dziesiątki 
nazwisk, miesza anegdoty z poetyckimi obrazami i przedstawieniami miasteczka 
w liryce oraz prozie pisarzy żydowskich, obserwuje dalsze przekształcenia le-
gendy o Esterce. Także i tu rządzi przedstawieniem zasada obfi tości, wyliczenia, 
wręcz nadmiaru szczegółów.

Inaczej rzecz wygląda, gdy autor uogólnia stosunek przedwojennej Polski do 
Żydów. W tej narracji nawet w Kazimierzu wolność objawiła się w nieoczekiwanej 
przemianie polskiego sąsiada, „wczoraj cichego i układnego”, w „aroganckiego, 
opryskliwego i gniewnego policjanta” czy „apodyktycznego możnowładcę w ma-
gistracie”18. Nie braknie, oczywiście, skarg – na lansowany przez nacjonalistów 
– ekonomiczny bojkot kupców żydowskich i wzmianek o pogromach czynionych 
przez radykalnych patriotów II Rzeczypospolitej. Tu początek nowych relacji wy-
znaczony jest przez internowanie w Jabłonnej, decyzją gen. K. Sosnkowskiego, 
kilkunastu tysięcy żołnierzy pochodzenia żydowskiego. Shneiderman podaje, iż na 
skutek trudnych warunków żywieniowych i sanitarnych zmarło ich 3 tysiące19.

A jednak wolność – kwituje autor – „przyniosła ze sobą rozkwit żydowskiego 
życia polityczno-społecznego, nawet w najmniejszych zdawałoby się deskami za-
bitych miasteczkach, mimo pogarszającej się sytuacji ekonomicznej”20. Shneider-
man wskazuje też na przykład, jaki dla ruchu syjonistycznego stanowiły polskie 
zbrojne dążenia niepodległościowe – stawiane za wzór już w kazimierzowskiej 
synagodze w XIX wieku.

Koniec żydowskiego życia w Kazimierzu nastąpił 31 marca 1942 roku, wtedy 
to „furmanki chłopskie nadjechały puste. Miano na nie załadować Żydów do ich 
ostatniej podróży – do Bełżca”21. Nie pozostał jednak ani jeden żydowski świa-
dek, który mógłby opowiedzieć o szczegółach zrealizowanego tu, ostatecznego 
rozwiązania kwestii żydowskiej. Shneiderman powtarza więc relację usłyszaną 
po latach od miejscowych Polaków.

18 Op.cit., 18 września 1970.
19 Zob. przypis 27 w poprzednim rozdziale. 
20 Op.cit., 21 września 1970.
21 Op.cit., 28 września 1970.
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Przedstawienie Holocaustu stanowi największe wyzwanie, przed jakim staje 
autor opowieści o nadwiślańskiej chasydzkiej cywilizacji. Przypomnijmy, w cza-
sie katastrofy przebywał poza przestrzenią śmierci. Nie może więc odwołać się 
do własnej pamięci. W Zagładzie – jak wspomniałem – stracił prawie całą najbliż-
szą rodzinę. Jedynym śladem, jaki mu pozostał po rodzicach, jest list otrzymany 
z getta, adresowany do Nowego Jorku, z dnia 20 maja 1941 roku: „Pożółkłe kartki 
grubego arkusika papieru były zesztywniałe od czarnego atramentu, którym cen-
zor hitlerowski zakreślił ponad połowę wierszy, napisanych przez mojego ojca 
drobniuteńkimi, wyraźnymi literami polskimi”22. Innym rodzajem osobistego do-
kumentu jest przekazany mu zeszyt z notatkami przez ocalonego z Holocaustu 
bratanka – Pinię Shneidermana. Według słów autora, była to „chaotyczna, wstrzą-
sająca kronika różnych etapów nazistowskiego piekła”23. Jej fragmenty wplótł 
w swoją opowieść. 

Tekst bezpośrednio poświęcony Zagładzie stanowi rekonstrukcja trzech po-
dróży do Polski. Można powiedzieć, iż ma on tu charakter zapisu przebiegu wi-
zji lokalnej i zeznań naocznych świadków, w tym nielicznych ocalałych Żydów. 
W kilku przypadkach będą to znajomi autora, co w jakiś sposób włącza i jego 
życie w krąg ich opowieści.

Podróże te zlewają się – mimo sygnalizowanych dat – w jakimś wielkim teraz. 
Pogrom w Kielcach wydaje się sąsiadować z profanacją synagogi i macew z ka-
zimierzowskiego cmentarza oraz prowokacyjnym odśpiewaniem, wraz z Włady-
sławem Broniewskim, żydowskiej piosenki wobec niechętnych Żydom klientów 
miejscowej restauracji w roku 1959. Całość relacji przeniknięta jest bowiem in-
tensywnym bólem. Podczas pobytu w Polsce na przełomie lat 1957–1958 autor 
odbył podróż po centralnej i północno-wschodniej Polsce, odwiedzając dawniej 
tętniące żydowskim życiem miasteczka. Była to wyprawa na spotkanie z ciszą 
i miejscami pustymi. W miasteczkach nie słychać żydowskiej mowy, na placach 
targowych nie uświadczy Żyda, synagogi są poburzone, cmentarze zarośnięte 
zielskiem, a macewy zdewastowane przez poszukujących materiału budowlane-
go. Na trasie pociągu Warszawa–Białystok, w pobliżu Treblinki, autor usłyszał 
takie słowa: „Od czasów wyzwolenia nie widziałem już u nas ani jednego żywego 
Żyda”24, a na pytanie o „martwego” podróżujący chłop odpowie: „Martwych Ży-
dów znajdują u nas stale w lasach. Leżą ich tam całe stosy”25. S.L. Shneiderman 
nie opisuje jednak pozostałości obozu zagłady w Treblince. Odnotuje jeszcze inną 
relację pasażerki z Małkini, która opowiadała o widocznych odblaskach krema-
toryjnych ogni, smrodzie palonych ciał i szybach pokrywających się „warstwą 
popiołu, który wiatr przynosił z kominów w Treblince”26.

22 Op.cit., 25 września 1970.
23 Ibidem.
24 Op.cit., 19 października 1970.
25 Ibidem.
26 Ibidem.
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Wymieńmy miasteczka odwiedzone przez Shneidermana. Najpierw będą to 
małe osiedla w obrębie Warszawy, takie jak Grochów, Leszno, Ożarów, Trusków, 
Okuniów, Pustelnik – gdzie, jak powiada, Żydzi słynęli ze swoich wzorcowych 
ogrodów. Dalej miasteczka na tak zwanej linii Otwocka, czyli sam Otwock, Fale-
nica oraz Świder. Dłuższe fragmenty poświęca pobytowi w Garwolinie, Jabłonnej, 
Serocku, Pułtusku, Mszczonowie, czyli żydowskim Amszynowie, Rawie Mazo-
wieckiej, Tomaszowie Mazowieckim, Piotrkowie, Piasecznie, Górze Kalwarii, Za-
błudowie, Bielsku Podlaskim, Zamościu i swoim Kazimierzu. Monotonia powtó-
rzeń, rytuał zapytań o żyjących jeszcze Żydów, poszukiwanie jakże nielicznych 
śladów przeszłości – w postaci księgi kahalnej, widok placów targowych, wyłożo-
nych macewami, czy sporadycznie ocalonej synagogi, ale służącej teraz rolniczej 
spółdzielni lub zamienionej w bibliotekę – wszystko to zestawione jest z krótką 
charakterystyką przedwojennych żydowskich społeczności zaludniających te mia-
steczka, ze szczególnym wyliczeniem dworów i dynastii chasydzkich rabinów. 

Zagłada przedstawiona jest w książce Shneidermana poprzez sięgnięcie po 
osobisty dokument. Zauważmy kontrast pomiędzy epickim rozmachem narracji, 
obfi tością informacji o świecie sprzed katastrofy, a dokumentowaniem pustki 
i znikomości śladów, jakie zostały po całej cywilizacji. Choćby w postaci takiej 
oto obserwacji z Piaseczna, drugiego po Kalwarii chasydzkiego ośrodka w Pol-
sce: „Jedynym śladem po zaginionych Żydach były dziurki po wyrwanych <me-
zuzot> u drzwi mieszkań”27.

W ledwo naszkicowanych w tym fragmencie tekstu dziejach poszczególnych 
miasteczek dominuje język sprawozdawczy, najczęściej podawane fakty to licz-
ba przedwojennych mieszkańców żydowskich oraz daty utworzenia i likwidacji 
getta. Czasem opis jest dłuższy, o czym decyduje ranga miasteczka w zaginionej 
żydowskiej cywilizacji. Tak dzieje się w przypadku Góry Kalwarii, kiedy autor 
stara się ukazać życie tej stolicy polskich chasydów. 

W opowieści Shneidermana uwypuklony jest fakt, że Holocaust rozgrywał 
się w obecności Polaków. Poza pieczołowicie wskazanymi (nawet z nazwiska) 
osobami, które pomagały Żydom bądź chociaż ich ostrzegały – obraz zachowań 
polskiego społeczeństwa malowany jest przez autora ponurymi barwami. Po-
wtarzającym się elementem procesu likwidacji żydowskiego życia są chłopskie 
furmanki pełne zagrabionego mienia, zawłaszczanie mieszkań i kamienic pozo-
stawionych przez wysiedlonych z nich Żydów. To także obraz rozszabrowanych 
synagog i żydowskich cmentarzy. Trafność tych zrekonstruowanych opowieści 
nielicznych świadków, jakich reporter spotykał w swoich podróżach, potwierdza 
osobiste już doświadczenie trwania antysemityzmu. 

To pogrom w Kielcach wyznacza początek ostatniego okresu obecności Ży-
dów nad Wisłą28. S.L. Shneiderman opisuje zasłyszane przypadki mordowania 

27 Op.cit., 12 października 1970.
28 Michael C. Steinlauf zauważa: „The pogrom was also a turning pointin the attempt to rebuild 

a Jewish Community in Poland. Kielce conviced most survivors that Poland held no future for 
them...”, M.C. Steinlauf, Bondage to the Death. Poland and Memory of Holocaust, Syracuse, New 
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Żydów, którym udało się przeżyć horror Zagłady, ale zdecydowali się wrócić do 
swoich miasteczek. Prawdziwi polscy przyjaciele roztropnie odradzają dwoj-
gu ocalałym Żydom powtórne osiedlenie się w Kazimierzu, wszak Aszkenazy 
i Goldfaber, którzy wyszli z ukrycia w dniu wejścia Armii Czerwonej, zostali 
w miasteczku zamordowani. Niemożności życia na polskiej ziemi doświadczają 
żydowskie dzieci, traktowane jako obce z powodu nieobecności na lekcjach reli-
gii. Prawie wszyscy spotkani Żydzi, podczas wędrówek Shneidermana po Polsce 
siedzą na walizkach, oczekując pozwolenia na wyjazd do Izraela. Rok 1968 i jego 
następstwa dramatycznie potwierdziły sens istnienia żydowskiego państwa jako 
miejsca schronienia przed prześladowaniami. Niewątpliwie, także i taka ideolo-
giczna intencja przebija w książce S.L. Shneidermana – pisanej po zwycięskiej 
wojnie sześciodniowej.

Aktualny wymiar historii dochodzi do głosu w ostatnich odcinkach opowieści. 
Tu pióro dziennikarza polemizuje z paxowskim „Wrocławskim Tygodnikiem Ka-
tolików” – pismem szczególnie aktywnym podczas antysemickiej kampanii 1968 
roku. W publikowanym na jego łamach sprawozdaniu o działalności ZBoWiD-u 
w Kazimierzu Dolnym i czasach wojny, nie ma ani słowa o losie ponad 3000 
Żydów, którzy zginęli z rąk hitlerowców, „ani słowem nie wspomina się, że w Ka-
zimierzu kiedykolwiek mieszkali Żydzi”29. Ta pisana przez „partyzantów” wizja 
historii jest celowym zapisem nie-pamięci. Autor przeciwstawia temu wymiarowi 
antysemityzmu przykład synagogi Pinkusa w Pradze, na której ścianach uwiecz-
nione zostały imiona ponad 70 tysięcy Żydów zamordowanych w okresie okupa-
cji hitlerowskiej. 

Zauważmy, iż powojenna historia Polaków, w tym dramat zniewolenia Polski, 
jest w tej relacji w istocie nieobecna. Autor opowiada z perspektywy trauma-
tycznych doświadczeń żydowskich, antykomunistyczne podziemie konsekwen-
tnie określa mianem „leśnych band” i obciąża odpowiedzialnością za absurdalną 
śmierć ocalałych z Holocaustu Żydów. Shneiderman nie próbuje podać żadnych 
szacunkowych liczb30. Zbrodnie te są kolejnym bolesnym składnikiem żydowskiej 
pamięci. Uogólnione poświadczają raz jeszcze wrogość Polaków i rację istnie-
nia Izraela. Narracja taka nie mogła oczywiście być przyjęta przez zdecydowaną 
większość polskich emigrantów. Niemniej, jest to także wersja polskiej historii, 
w tym przypadku opowiedziana przez reprezentanta żydowskiej mniejszości. 

Aleksander Hertz w Wyznaniach starego człowieka nazwał książkę Żydzi 
w kulturze polskiej opus magnum swojego życia i stwierdzał: „jest to rzecz najbar-

York 1997, s. 50. Wydanie polskie, Pamięć nieprzyswojona: polska pamięć Zagłady, tłum. A. Toma-
szewska, Warszawa 2001.

29 Op.cit., 30 października 1970. 
30 Liczba pomordowanych jest bardzo trudna do ustalenia, przyjmuje się, iż w latach 1944–1947 

zginęło około tysiąca Żydów (A. Cała, Kształtowanie się polskiej i żydowskiej wizji martyrologicznej 
po II wojnie światowej, „Kultura i Społeczeństwo” 1999, nr 1, s. 169. Autorka powołuje się między 
innymi na prace historyków żydowskich, którzy – jak podaje – szacują liczbę żydowskich ofi ar od 
600 do 3000). A. Cała podaje, iż w tzw. akcji kolejowej z rąk oddziałów Narodowych Sił Zbrojnych 
zginęło ok. 200 osób.
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dziej osobista ze wszystkiego, co w mym życiu napisałem”31. Podobnie o swojej 
historii Kazimierza, o rozkwicie cywilizacji chasydzkiej nad Wisłą i jej śmierci, 
mógłby powiedzieć autor książki Kiedy Wisła mówiła po żydowsku. To opowieść 
o przeszłości zapamiętanej i rekonstruowanej przez konkretnego autora, Samuela 
Leoba Shneidermana, urodzonego w Kazimierzu Dolnym w roku 1906. Różno-
rodność obecnych w niej dyskursów: historiografi ę, autobiografi zm i reporterską 
relację jednoczy wypełnienie etycznej powinności dania świadectwa. To wreszcie 
pożegnanie z miasteczkiem zapamiętanym, bo w tym rzeczywistym, odwiedza-
nym podczas ostatniej podróży do Polski, nie było już miejsca dla Żydów. 

31 A. Hertz, Wyznania starego człowieka, Ofi cyna Poetów i Malarzy, Londyn 1979, s. 93.





Filip Istner 
– żydowski krytyk literatury polskiej

Artystyczny dorobek Filipa Istnera jest skromny. Próżno szukać informacji 
o nim samym i jego poezji w kompendiach współczesnej literatury polskiej. Nie-
pewna jest też data jego śmierci; szwedzka strona internetowa podaje rok 1990, 
natomiast na karcie katalogowej Biblioteki Narodowej w Warszawie ołówkiem 
odnotowana jest data o dwa lata późniejsza. W poprzednich rozdziałach piszę 
o kilku jego wierszach, opublikowanych w paryskiej „Kulturze”. Istner gościł też 
na łamach londyńskich „Wiadomości”. Kilka zaledwie lat przed śmiercią zebrał 
dawne i nowsze wiersze w tomie To już. Urodził się w 1902 roku we Lwowie. 
Przed wojną napisał broszurę o charakterze polityczno-historycznego wykładu, 
zatytułowaną Od Weimaru do swastyki, w której widoczne są jego lewicowe sym-
patie i niechęć do nazizmu. Swoją krótką duchową autobiografi ę opublikował 
w Tel Awiwie. Była to przywołana w tej pracy Moja droga do Izraela. Tu bowiem 
trafi ł w wyniku antysemickiej kampanii 1968 roku w Polsce. Mimo deklarowane-
go odnalezienia prawdziwej ojczyzny w Izraelu, ostatecznie stąd wyjechał i póź-
ne lata swego życia spędził w Szwecji. 

W połowie lat siedemdziesiątych Istner nawiązał intensywną współpracę 
z „Nowinami Kurierem”. W tym periodyku opublikował dwa długie cykle ar-
tykułów krytycznych, poświęconych twórcom literatury polskiej i europejskiej. 
Między innymi omawiał tu dzieła Juliana Tuwima, Antoniego Słonimskiego, 
Józefa Wittlina, Mieczysława Grydzewskiego, Bolesława Leśmiana, Brunona 
Jasieńskiego, Juliana Stryjkowskiego, Kazimierza Brandysa, Mariana Hemara, 
Adofa Rudnickiego, Janusza Korczaka, Brunona Schulza, Stanisława Jerzego 
Leca, Zuzanny Ginczanki, Jana Śpiewaka i Haliny Górskiej.

Jak łatwo zauważyć, wszyscy wymienieni pisarze mieli żydowskie pochodze-
nie. Niekiedy było ono dość odległe i przez nich samych skrywane, a czasem 
oczywiste i jawnie manifestowane. Gdybyśmy tak zestawione nazwiska zobaczy-
li w artykule opublikowanym w przedwojennej warszawskiej „Gazecie Narodo-
wej” czy w „Prosto z mostu”, to wiedzielibyśmy, iż pojawiły się one, by dowo-
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dzić „zażydzenia” kultury polskiej, jako swoisty donos do polskiego czytelnika. 
Z kolei czytelnik żydowski mógłby odnaleźć wiele z tych nazwisk w artykułach 
ogłaszanych na łamach „Naszego Przeglądu”, gdzie Mateusz Mieses – na złość 
polskim antysemitom – tropił żydowskie pochodzenie wielu wybitnych Polaków. 
Można by zatem powiedzieć, że obserwujemy tu kontynuację przedwojennych 
sporów i dyskusji. Filip Istner nie do końca uwolnił się od tamtych, zdawałoby się 
odległych, schematów myślowych. Największy dług zaciągnął jednak u Chaima 
Löwa, autora wydanego w roku 1934 opracowania Smok w słowiczym gnieździe. 
Żydzi w poezji odrodzonej Polski. W rozprawie tej znalazł nie tylko użyteczny 
zestaw faktów, ale i tezę o istotnym wkładzie twórców żydowskiego pochodzenia 
w niemal wszystkie ówczesne poetyckie kierunki literatury polskiej. Tym samym, 
długi artykuł Chaima Löwa rozbrajał nacjonalistyczną tezę o istnieniu specyfi cz-
nej mentalności semickiej, zagrażającej czystości polskiej kultury1. W krótkim 
wstępie przedwojenny żydowski badacz poezji polskiej ujawnia kłopoty zwią-
zane z ustaleniem kryteriów rozstrzygających o narodowej tożsamości twórcy2. 
Znamienne jest, iż początkowo stanowisko idącego jego tropem Filipa Istnera jest 
tu absolutnie jednoznaczne. Kropla żydowskiej krwi twórcy musi znaleźć wyraz 
w dziele literackim. 

Jednakże w latach siedemdziesiątych, także w Izraelu, zasadność wyboru 
etniczności jako klucza dla konstrukcji cyklu artykułów budziła wątpliwości. 
Przyczyna była oczywista. Zbyt dokuczliwa była pamięć rasistowskiej segrega-
cji i Holocaustu. Samo rozważanie takiego problemu wydawało się niestosowne. 
W fakcie opublikowania szkiców Istnera można widzieć element szerszej redak-
cyjnej strategii. Otóż po ostatnim exodusie polskich Żydów, codzienna telawiw-
ska gazeta w wielu publicystycznych materiałach konstruuje narrację o roli, jaką 
odegrała ludność żydowska w gospodarczym i kulturalnym rozwoju Polski. Re-
daktorzy mieli świadomość, iż należą do ostatniego żyjącego pokolenia, które 
nie tylko może upomnieć się o wagę takiej narracji, lecz także może zaświadczyć 
o jej prawdziwości, odwołując się niejednokrotnie do własnej pamięci i własnych 
doświadczeń. 

W artykułach precyzujących rozumienie żydowskości stanowisko Istnera ule-
ga modyfi kacji, przestaje być tak wyraziście jednoznaczne. Autor odczuwał nie-
wątpliwie pewien niepokój, świadczą o tym próby usprawiedliwiania się, obrony 
zastosowania takiego kryterium jako użytecznego klucza do opisu zjawisk litera-
ckich. Krytyk przyznawał, iż spotkał się z zarzutami formułowanymi przez różne 
środowiska, dlatego czuł się przymuszony, by w sposób jednoznaczny deklaro-

1 Ten argument nie mógłby oczywiście trafi ć do ideologów nacjonalizmu, przeciwnie – służyłby 
im za dowód, iż choroba opanowała już cały organizm.

2 Eugenia Prokop-Janiec, przywołując między innymi pracę Chaima Löwa, podkreśla pojawie-
nie się w okresie międzywojennym problemu tożsamości twórcy i rozchodzenia się identyfi kacji 
kulturowej i etnicznej. Zob. E. Prokop-Janiec, Udział Żydów w literaturze polskiej, „Kontury” zeszyt 
X, s. 129–130. Wcześniej, w V zeszycie „Konturów” z 1994 roku, wstępne rozpoznanie problema-
tyki ogłosił Józef Wróbel. Jego praca nosiła tytuł: Zbieranie głosów. Żydzi w literaturze polskiej 
ostatniego półwiecza. 
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wać, że rozprawia o pisarzach polskich pochodzenia żydowskiego. Z całą stanow-
czością bronił jednakże przekonania, iż twórcy mający „jakiś promil krwi żydow-
skiej” noszą w sobie rozliczne kompleksy, spotykali się także z antysemityzmem, 
co z punktu widzenia psychologii twórczej ma być w jego pojęciu „rzeczą arcy-
ważną”3. W ten sposób ostatecznie problem sytuował bardziej w obrębie kategorii 
wspólnoty żydowskiego losu niż plemiennego czy rasowego dziedzictwa. 

Także blisko dwa lata później, kiedy Istner rozpoczynał serię artykułów do-
kumentujących tym razem udział pisarzy pochodzenia żydowskiego w literaturze 
europejskiej, bronił swojego punktu widzenia, szukał mediacji pomiędzy tymi 
dwoma kryteriami. W artykule Franz Kafka – jakiego nie znamy pisał:

Czy nie można zarzucić, że już w samej koncepcji wyszukiwania pisarzy w mniej-
szym czy większym stopniu związanych z żydostwem – zawarty jest jakiś szczególny 
element „rasistowski”? Że jest to przejawem tak denerwującej niekiedy „megalomanii 
narodowej”? [...] Z drugiej strony jednak nie można ignorować w żadnym przypadku 
faktu, że pochodzenie narodowe nie tylko wpływa na twórczość artystyczną, lecz nie-
kiedy w jakiś sposób nawet tę twórczość określa. W większej zaś mierze, niż w innych 
dziedzinach sztuki, dotyczy to literatury4.

O tym, iż ten rodzaj działalności krytycznoliterackiej prowokował dyskusje 
także wśród pisarzy redagujących i współtworzących „Nowiny Kurier”, świadczą 
wypowiedzi wplecione w szkice innych autorów. I tak w historyczno-detektywi-
stycznym eseju Tajemnice Adama Mickiewicza Mieczysław Sztycer zastrzega: 

Nie zamierzamy również „judaizować” autora Dziadów. Bo i po co? Żydowsko-he-
brajska literatura niepomiernie bogatsza od polskiej nie musi „przyswajać sobie” obcych 
poetów pochodzenia żydowskiego, jak to próbowali uczynić z Mickiewiczem Litwini 
[...] Byłoby śmiesznie, więcej – kompromitujące – gdybyśmy w analogicznej zasadzie 
uważali Juliana Tuwima, rdzennego „rasowo” przecież Żyda, za poetę żydowskiego dla-
tego, że napisał swoją tragiczną spowiedź wojenną „My, Żydzi polscy!”. Bo o jego na-
rodowości poetyckiej decyduje nie ten utwór, lecz Kwiaty polskie – w tej samej mierze, 
w jakiej o polskości Mickiewicza decydują Dziady5.

Filip Istner był jednak konsekwenty – ba, miał nawet pretensje do tych poe-
tów – jak na przykład Jan Śpiewak – którzy nie ujawniali swoich żydowskich 
korzeni w takim przypadku wprost mówił o braku osobistej godności. Należy 

3 F. Istner, Jak upowszechnić elitaryzm? Przejście łagodne od poezji do prozy, „Nowiny Kurier” 
1974, nr 115.

4 F. Istner, Franz Kafka – jakiego nie znamy, „ Nowiny Kurier” 1976, nr 214. Niemal identyczny-
mi słowy o swoich niepokojach związanych z podjęciem problemu pochodzenia twórcy pisał w 1982 
roku Artur Sandauer, w książce O sytuacji pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego w XX wieku. 
(Rzecz, którą nie ja powinienem napisać...), Warszawa 1982.

5 Cykl artykułów Mieczysława Sztycera Tajemnice Adama Mickiewicza ukazywał się w roku 
1976 od numeru 90 (14 kwietnia). Odcinek końcowy, podsumowujący korespondencję z czytel-
nikami, Jak powstawały szkice o Mickiewiczu. Tajemnica kuchni literackiej opublikowany został
15 października tego samego roku (nr 242). Przytoczony cytat pochodzi z tego ostatniego artykułu.



246 V   ZAPISY Z TEL AWIWU

powiedzieć, iż uprawianie krytyki literackiej staje się dla autora cytowanego już 
wcześniej wiersza W Nazarecie: 

Gdzie się znalazłem (zgubiłem) – gdzie?
W Nazarecie? 
Za jakie winy przodków
Niesie mnie tak po świecie. 
W stronę Twojego krzyża?
W stronę mojego krzyża?
Dlaczego wśród czerwonych kwiatów Galilei,
Szukam śladu rzymskich podków,
Na własnym ciele? Dlaczego gwoździe Jego krzyża
Ostrzone w Polsce, 
Przybiły mnie do kruszejącej skały 
W Dolinie Izraela6.

nie tylko okazją do rozmowy z czytelnikami gazety, ale również swoistą mową 
wewnętrzną, rodzajem spowiedzi czy próbą zdefi niowania własnej tożsamości 
poprzez uznanie siebie za członka szerszej wspólnoty. Stąd istotne było opisanie 
doświadczeń, emocji, jakie dzielił z omawianymi autorami7. Istotne było zatem 
rozpoznanie ich marzeń, złudzeń i klęsk oraz właściwego im – jak twierdził – kom-
pleksu winy, związanego z zatajeniem dziedzictwa „kropli żydowskiej krwi”8. 

Otóż w roku 1970 Filip Istner opublikował autobiografi ę zatytułowaną Moja 
droga do Izraela. Rozlicza się w niej z młodzieńczej fascynacji ideą komunistycz-
ną, która obiecywała braterstwo ludzi wszystkich ras, a tym samym przekreślenie 
raz na zawsze antysemityzmu. Podczas wojny Istner znalazł się na terytorium 
Związku Radzieckiego, był więźniem na Kołymie. Ostateczne pożegnanie z wia-
rą, iż komunizm jest wolny od antysemityzmu, następuje w przypadku autora za-
skakująco późno, dopiero po wydarzeniach marcowych. Pobyt w Izraelu pozwala 
mu odkryć znaczenie nie tylko słowa ojczyzna, lecz także – co być może dla jego 
krytycznoliterackich analiz jest ważniejsze – naród. Autor Mojej drogi do Izraela 
określa więc siebie jako Żyda mającego istotny związek z polską kulturą. Nosi 
on jednak w sobie żal, gorycz antysemickiego wykluczenia. Biografi ę Istnera wy-
znacza asymilacja kultury polskiej, wiara w komunistyczną utopię, doświadcze-
nie łagru, doznanie napiętnowania i wykluczenia oraz poczucie winy, którego 
źródłem było pierwotne zerwanie z żydowskimi korzeniami, wyparcie się semi-

6 F. Istner, W Nazarecie [w:] To już, Sztokholm, 1989, s. 67.
7 W autobiografi i Istner notował: „Tylko, że do tej pory nie potrafi łem dojść ładu z samym sobą, 

wszystko ogarnąć i przemyśleć do końca. Usiłuję to uczynić na tych kartkach. Ten mój notatnik ma 
służyć nie tylko rejestracji faktów, ale stawia sobie za zadanie ukazanie procesu przemian” (F. Istner, 
Moja droga do Izraela, Tel Awiw 1970, s. 31–32).

8 W jego lekturze Dzienniki Franza Kafki stają się zapisem drogi autora Zamku do żydostwa, do 
integracji ze społeczeństwem, „ku któremu ciąży w sposób instynktowny”. Marzenie pisarza o zakorze-
nieniu w Ziemi Obiecanej, o staniu się prawdziwym Żydem, jest tutaj jednocześnie pragnieniem prze-
zwyciężenia dominującego w życiu Kafki poczucia obcości. Zob. następujące artykuły Filipa Istnera: 
Franz Kafka jakiego nieznamy, „Nowiny Kurier 1976, nr 214, Franz Kafka – kompleks winy, „Nowiny 
Kurier” 1976, nr 220, oraz Franza Kafki marzenie o ojczyźnie, „Nowiny Kurier” 1976, nr 226.
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ckiej samoidentyfi kacji. Ten zespół przeżyć dookreśla tożsamość Filipa Istnera, 
krytyka literatury polskiej. I nie ma wątpliwości, że kreśląc sylwetki polskich 
twórców żydowskiego pochodzenia, rozpoznaje on w opisywanych biografi ach 
także elementy swojej historii i tożsamości. 

Pierwszych kilkanaście szkiców z serii poświęca Istner poetom, by później 
– jak sam to określa – „przejść łagodnie do prozy”. Uzasadnieniem nie jest tu 
bynajmniej wyczerpanie listy twórców poezji polskiej pochodzenia żydowskiego, 
lecz rodzajowa różnorodność omawianych dzieł oraz zauważona przezeń współ-
czesna tendencja do zacierania różnic między poezją a prozą. Większość nowych 
wierszy ma odróżniać od prozy jedynie układ grafi czny, a prozatorskie strony 
wielkich mistrzów zawierają fragmenty będące, jak pisze krytyk, „najczystszą” 
poezją9. Nie jest to argument bardzo wyszukany, stanowi on raczej retoryczne 
niż merytoryczne uzasadnienie dla rozszerzenia pola opisywanych faktów litera-
ckich. Filip Istner jest wyznawcą psychologicznego ujęcia w krytyce literackiej. 
Wierzy też, iż po bankructwie wielu wartości, pozostaje nam cenić jedynie: dobro 
i poezję10. Jako krytyk jest przekonany, że poezji nie można opisać ani wytłuma-
czyć. Lirykę trzeba po prostu odczuć. Niewątpliwie, Istner ułatwia sobie zadanie 
krytyka, ale też prezentowana argumentacja służy w istocie rzeczy uzasadnieniu 
wagi jego prawdziwego przedmiotu zainteresowania: jest nim twórca-człowiek. 
Stąd Istner przede wszystkim prezentuje czytelnikom sylwetki autorów, szukając 
w biografi i źródeł twórczości oraz możliwości jej objaśnienia. Dlatego też jego 
artykuły nazwałbym szkicami biografi czno-krytycznymi. Istner koncentruje swo-
je zainteresowanie na żydowskim pochodzeniu omawianych twórców oraz opisie 
ich losów. Analizuje zatem stosunek autorów do żydowskiej tożsamości, ich do-
świadczenie antysemityzmu, przedwojenne ideologiczne złudzenia oraz postawę 
wobec współczesnej realizacji komunistycznej utopii. Doprawdy mało miejsca 
pozostawia sobie na odkrycia o charakterze literackim. Można tu wspomnieć 
o ukazaniu Słonimskiego jako prekursora pure nonsensu w literaturze polskiej11. 
Z pewnością to nowatorstwo autora Rodziny nie jest dzisiaj powszechnie uzna-
ne. Rodzaj omawianego dowcipu raczej kojarzony jest z twórczością Witkacego. 
Interesujące są również uwagi o dwuznaczności języka symbolicznego w poezji 
Leśmiana. Ową dwuznaczność krytyk dostrzega w równoczesnym geście powo-
ływania światów autonomicznych i zarazem zaprzeczaniu ich istnienia poprzez 
język demaskujący swoją sztuczność12.

Reszta spostrzeżeń – z dzisiejszej perspektywy – nie wydaje się wnosić zbyt 
wiele do historii rozwoju form literackich czy rozpoznania reguł języka artystycz-
nego. Także mało jest uwag poświęconych obecności topiki judaistycznej w twór-
czości omawianych poetów. Znajdziemy tu sąd o znaczeniu Pieśni nad Pieśniami 
dla twórczości Zuzanny Ginczanki. Krytyk w lekturze tekstu biblijnego, a nie 

9 F. Istner, Jak upowszechnić elitaryzm....
10 F. Istner, Spór o poezję, „Nowiny Kurier” 1974, nr 82.
11 F. Istner, Słonimski – pionier „pure nonsensu” w Polsce, „Nowiny Kurier” 1974, nr 40.
12 F. Istner, Rejent z Zamościa, „Nowiny Kurier” 1974, nr 70. 
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w naśladownictwie Skamandrytów – jak przyjęto pisać – widzi źródła witalizmu 
tej poezji. Wskazuje też na powinowactwa wierszy Ginczanki z poetyckim języ-
kiem awangardy13. Szeroką psalmiczną frazę odnajdzie natomiast w poezji Jana 
Śpiewaka14.

Nie powinno się deprecjonować wartości szkiców Filipa Istnera. Należy pa-
miętać też o ich projektowanym odbiorcy. Z pewnością krytyk nie adresował 
swoich tekstów do estetów i wyrafi nowanych intelektualnie miłośników literatu-
ry. „Nowiny Kurier” chciały dotrzeć do szerokiego kręgu czytelników w Izraelu. 
Praktycznie do każdego, kto władał językiem polskim. Piątkowe wydanie pisma, 
w którym drukowano jego szkice, rozchodziło się w tym czasie w nakładzie oko-
ło 24 tysięcy egzemplarzy. Krytyk miał świadomość, że przywołane nazwiska 
autorów – nawet takich jak Leśmian – mogą niewiele mówić czytelnikom pol-
skojęzycznego dziennika w Izraelu. Oto dodatkowe uzasadnienia dla przyjętej 
strategii. Istotnym chwytem uwiarygodniającym przekaz i budzącym z pewnością 
zaciekawienie odbiorców jest operowanie materiałem anegdotycznym, poświad-
czonym faktem osobistej znajomości z autorami omawianych dzieł.

Filipa Istnera szczególnie interesuje zjawisko antysemityzmu. To zresztą te-
mat stale obecny w izraelskim dzienniku, o selekcji i wyborze wiadomości docie-
rających znad Wisły decydowało natomiast doświadczenie autora. Kiedy Istner 
pisał o specyfi ce polskiego antysemityzmu, powoływał się na artykuły Leszka 
Kołakowskiego i studium Aleksandra Hertza Żydzi w kulturze polskiej. Wska-
zywał na tragiczny paradoks polsko-żydowskich relacji, jakim był wzrost po-
staw antysemickich wraz z nasileniem się procesów asymilacyjnych. A przecież 
– z jego perspektywy – olbrzymi wkład, jaki wnieśli Żydzi w polską literaturę, 
był tu najbardziej spektakularnym sukcesem, świadczył również o atrakcyjno-
ści polskiej kultury dla żydowskich intelektualistów. Winił więc – co oczywiste 
– polskich nacjonalistycznych, prawicowych strażników „czystości kulturalnej”. 
Za ich postępowaniem – pisał – kryły się nie tylko racje ekonomiczne czy interes 
polityczny, ale i strach przed obcymi. Istner wierzył w możliwość racjonalnej 
analizy zjawiska antysemityzmu. Stąd podkreślał wykorzystywanie nienawiści 
do Żydów jako narzędzia służącego do manipulowania nastrojami i kanalizowa-
nia społecznego niezadowolenia15. Tak też patrzył na antysemityzm w Polsce ko-
munistycznej. Istner podkreślał także fatalny rezultat politycznego i cenzorskiego 
zakazu pisania po wojnie o „kwestii żydowskiej”: 

13 F. Istner, Krótka droga Zuzanny Ginczanki, „Nowiny Kurier” 1974, nr 52.
14 F. Istner, Młodość poety, „Nowiny Kurier” 1974, nr 58.
15 Dzielił tu zatem poglądy z autorami przedwojennego „Miesięcznika Żydowskiego”, szczegól-

nie z Ludwikiem Oberlanderem (Ewolucja poglądów Narodowej Demokracji w sprawie żydowskiej, 
„Miesięcznik Żydowski” 1932, nr 1 i 4, a także z ludźmi lewicy. Zob. A. Stawar, Jeszcze o antyse-
mityzmie, „Wiadomości Literackie” 1937, nr 22. Takie też było ofi cjalne stanowisko Polskiej Partii 
Socjalistycznej. 
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Cicho-sza – najlepiej nie mówić, nie pisać, nie wspominać! – To była dewiza tych 
czasów. W tym milczeniu – powiada – kryło się istotne niebezpieczeństwo16.

Filipa Istnera szczególnie boli wstydliwe ukrywanie swego żydowskiego po-
chodzenia przez ocalałych z Zagłady ludzi kultury oraz działaczy politycznych. 
Jak już wspomniałem – niektórych oskarża o brak godności. 

Nie odmawia jej zaś twórcom przedwojennym. Recenzując Pamiętnik Janusza 
Korczaka, zacytuje słowa wstępu pióra Igora Newerlego: 

...wie już, że jest Żydem, czuje się Polakiem, nie zna innej mowy jak polska, ani kultury 
innej niż ta, jaką ma w domu, w ich od dawna zasymilowanej rodzinie17.

Zwróci uwagę na pierwsze traumatyczne doświadczenie stygmatyzacji i wy-
kluczenia doktora, jakie było udziałem bardzo młodego jeszcze bohatera opo-
wieści. Otóż po śmierci ulubionego kanarka przyszły dr Janusz Korczak pragnął 
pochować go dziecięcym zwyczajem w grobie, na którym chciał postawić krzyż. 
Wówczas zaprzyjaźniony syn dozorcy zaprotestował, orzekając, iż kanarek, po-
dobnie jak jego właściciel, Henryk Goldszmit, jest Żydem.

Autor szkiców krytycznych bardzo skrupulatnie przywołuje antysemicką 
nagonkę, której ofi arą padali przed wojną między innymi Julian Tuwim, Józef 
Wittlin, Antoni Słonimski, a także Bolesław Leśmian. Przytacza znamienny wier-
szowany utwór Józefa Aleksandra Gałuszki, którego słowa skierowane były prze-
ciwko autorowi Balu w operze: 

Wara tobie qui pro quo poeto 
wysłanniku bóżnic i kahałów, szczuć jak psiarnię przyczajone getto
i na polskich warczeć jenerałów. 

Szable polskie w pochwach siedzą luźnie
więc wraz któraś twardą stalą zgrzytnie 
i żeleźcem przez ślepia ci bluźnie, przytnie pejsów ukrywanych spryt-
nie18.

Warto jednakże podkreślić, że Istner ostrzega swoich czytelników przed zbyt 
łatwymi uogólnieniami i podkreśla popularność, jaką Tuwim, a także Słonimski 
czy, wybrany do Akademii Literatury, Leśmian cieszyli się przed wojną. Niemniej 
jednak wygnaniec z roku 1968 pisze „urazową” historię literatury polskiej dwu-
dziestego wieku, lepiej powiedzieć: przegląd. Dlatego przypomina wiersze auto-
rów pochodzenia żydowskiego, które dokumentują gorycz odrzucenia. Jak refren 
w jego artykułach pojawiać się będzie cytat z wiersza Żydek Juliana Tuwima: 

16 F. Istner, To tylko różnica stopnia... O specyfi ce powojennego antysemityzmu w Polsce, „No-
winy Kurier” 1974, nr 46.

17 F. Istner, Pamiętnik starego doktora, „Nowiny Kurier” 1974, nr 100. 
18 Zob. F. Istner, Młodość poety – konfrontacje, „Nowiny Kurier” 1974, nr 216.
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Kędy nas zaniosło? Gdzieśmy się zgubili, 
Światu ogromnemu obcy i niemili?19

a także liczne wersy z mniej znanej parafrazy twórczości Słowackiego pióra An-
toniego Słonimskiego: 

Że nikt mnie tutaj szyderczo nie pytał
O krew moją i dziadów, którymi się szczycę 
I że w dzieciństwa mego wracam okolicę, 
I że mnie w Polsce nikt nie będzie witał,
I że na gorycz moją nic już nie pomoże –
Smutno mi, Boże!

i dalej:

Że tam się urodziłem, gdzie przyjąć mnie nie chcą
[...]
Że mnie przeklina język, w którym tworzę...20

Kreśląc zaś żydowskie oblicze artystycznego Lwowa, przypominając nazwi-
ska takich twórców, jak Zuzanna Ginczanka, Karol Dresdner, Stefan Pomer, Mau-
rycy Szymel, zacytuje skargę tego ostatniego, późniejszego wybitnego pisarza 
języka jidysz:

Gdy z lip się pierwsze kwiaty posypały 
I cieniem w słońcu chwiały się kasztany
Ja – nocą wiersze gorzkie układałem 
w nie mojej mowie zgubnie zakochany21.

Owo odczucie zagubienia w czarnoleskiej mowie jest rozpoznawalnym i cią-
gle powtarzanym motywem w poezji twórców żydowskich urodzonych w Polsce 
i dorastających w polskiej kulturze. Odnajdujemy go również u twórców poko-
lenia wojennego. Myślę tu, oczywiście, o poezji Henryka Grynberga, Irit Amiel, 
Jaeli Shalit i wielu innych autorów. 

Istner przypomni też te wiersze Skamandrytów, w których związki autorów 
z żydowskim narodem są jednoznacznie wyrażone. Przytoczy więc zarówno 
przedwojenną Rozmowę z rodakiem Antoniego Słonimskiego, jak i jego słynną 
Elegię miasteczek żydowskich, a także Pieśń o Januszu Korczaku. Istner twierdzi, 
iż utwory te mają wiązać poetę „w sposób najbardziej intymny i osobisty z tema-
tyką żydowską”22. Podobnej tezie służy przywołanie wiersza Józefa Wittlina Na 
sądny dzień żydowski r. 1942 (5703)23. Istner przypomina tu teksty ważne i cenione 
wśród polskich emigrantów, choć być może mniej znane były one w Tel Awiwie. 

19 Ibidem.
20 Zob. F. Istner, Młodość poety – konfrontacje, „Nowiny Kurier” 1974, nr 216.
21 Zob. F. Istner, Miasto poetów, „Nowiny Kurier” 1974, nr 34.
22 F. Istner, Antoniego Słonimskiego epitafi um dla umarłych miasteczek, „Nowiny Kurier” 1974, 

nr 16.
23 Zob. F. Istner, Józefa Wittlina scalenie poezji i prozy, „Nowiny Kurier” 1974, nr 210.
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W ślad za esejami Marii Danilewicz Zielińskiej, Jana Frylinga i autokomen-
tarzem Józefa Wittlina, zamieszczonymi w paryskiej „Kulturze”, wskazuje na te 
motywy obecne w Soli ziemi, które mogą być odczytane jako prefi guracje wyda-
rzeń mających dopiero nastąpić: szaleństwo ideologii, skrajny fanatyzm, zdzi-
czenie, totalny charakteru wojny. Za oryginalny komentarz Istnera do Soli ziemi 
możemy uznać wskazanie artyzmu psychologicznego w intelektualnym portrecie 
postaci doktora Jelinka, członka powieściowej Wojskowej Powiatowej Komisji 
Uzupełnień w Śniatyniu, który usiłuje skryć przed samym sobą swoją żydowskość 
i jednocześnie z tego powodu odczuwa do siebie odrazę. Owo wypieranie się 
prawdziwej tożsamości to proces daremny, wywołujący jedynie frustrację. Spoj-
rzenie innych czyni z dr. Jelinka więźnia niekończącego się procesu: wypieranie, 
odrzucenie przez innych, w konsekwencji narastanie poczucia winy. Istner widzi 
tu precyzyjny zapis doznania mocy piętnującego spojrzenia drugiego człowieka, 
a także emocji i uczuć, które – jak twierdzi – musiały być autorowi znane z autop-
sji24. To, oczywiście, teza prawdopodobna, ale trudna do udowodnienia. Istotne 
jest jednak, iż jej sformułowanie odsłania psychologiczno-biografi czny stosunek 
krytyka do literatury. Tę frustrację doktora Jelinka nazywa Istner „kompleksem 
żydowskim” i konsekwentnie poszukuje jego śladów w twórczości omawianych 
przez siebie poetów. Czasem będzie pisał o nim jako o „kompleksie winy”, innym 
razem określi go „momentem żydowskim”. Oczywiście, wskazany przez Istnera 
kompleks nie jest jedynie rezultatem świadomego wyrzeczenia się żydowskości, 
ale również stanowi reakcję na antysemityzm, na mechanizm wykluczenia i na-
rzucania tożsamości przez innych. 

W omawianych szkicach powtarzającym się tematem jest lewicowość przed-
wojennej inteligencji żydowskiej, a potem stosunek nielicznych jej ocalałych 
przedstawicieli do komunistycznego państwa. To, oczywiście, znów problem sa-
mego autora. Stąd broni on generalnej postawy tej grupy, tłumaczy jej poglądy 
marzeniami o braterstwie ludzi, ludów i ras. Kiedy omawia emigracyjną książ-
kę Janusza Kowalewskiego Droga powrotna, odczytuje ją jako rodzaj autorskiej 
spowiedzi, w której autor rozlicza się z błędów młodości i politycznej głupoty. 
Krytyk referuje przyczyny, dla których Kowalewski przyłączył się do ruchu ko-
munistycznego. Wymienia za autorem książki: „współczucie dla wyzyskiwanej 
klasy robotniczej”, „pragnienie podniesienia całej Polski na wysoki poziom mo-
ralny, ekonomiczny i polityczny”25 – czyli, jak komentuje, po prostu patriotyzm. 
Zwraca również uwagę, iż Kowalewski pisze o „nienawiści do wszelkiego rodza-
ju szowinizmu i rasizmu, a przede wszystkim do antysemityzmu”, który w czasie 
jego młodości „rozszalał się nad światem i Polską”26. Istner podpisuje się pod 
taką diagnozą, rozpoznaje w wywodzie autora Drogi powrotnej własne motywa-
cje. Z tym, że jego ideologiczna przemiana jest mniej gwałtowna, widać tu też 
chęć mediacji między sobą dawnym, młodym idealistą, a człowiekiem dojrzałym, 

24 Zob. F. Istner, Od „Hymnów” do „Soli ziemi”, „Nowiny Kurier” 1974, nr 132.
25 F. Istner, „Droga powrotna” Janusza Kowalewskiego, „Nowiny Kurier”, nr 254.
26 Ibidem.
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ukształtowanym przez późniejsze dramatyczne doświadczenia. Dlatego Istner, 
opisując wynurzenia Kowalewskiego, wskazuje polemicznie na momenty zbyt 
nachalnego i bezceremonialnego – jego zdaniem – rozprawienia się z ideowymi 
komunistami, czasem wręcz krytykę pozbawioną smaku. Pikanterii tej recenzji 
żydowskiego krytyka, byłego komunisty, z dzieła polskiego pisarza, również by-
łego komunisty, dodaje smutna anegdota. Otóż obaj w czasie wojny spotkali się 
w celi numer 60 lwowskiego więzienia wojskowego. 

Wątek „zauroczenia” lewicowością pojawi się w szkicach poświęconych 
S.J. Lecowi, B. Jasieńskiemu, A. Ważykowi, A. Słonimskiemu, J. Stryjkowskie-
mu, K. Brandysowi oraz polsko-żydowskim poetom Lwowa. Krytyk „Nowin Ku-
riera” – tak jak i jego pismo w tych latach – występuje oczywiście przeciwko 
komunistycznemu reżimowi w dawnej ojczyźnie. Stosunek pisarzy do władców 
Polski Istner uczyni przedmiotem etycznych ocen. Przykładem właściwej posta-
wy politycznej, pełnej jednocześnie godności, będzie dla niego Antoni Słonimski, 
sygnatariusz listu 34, autor protestu przeciwko uwięzieniu Almarika w sowieckim 
więzieniu i polemista Władysława Gomułki w czasie wojny sześciodniowej oraz 
antysemickiej kampanii 68 roku27. Pisząc o Julianie Stryjkowskim, określi go 
twórcą „najbardziej otwarcie mówiącym o sprawach żydowskich”28, skrytykuje 
natomiast zapomnianą dzisiaj powieść z kluczem Czarna róża, traktującą o komu-
nistycznych doświadczeniach autora w przedwojennej Polsce. Powieść tę nazywa 
całkowicie chybioną i boleje nad faktem, iż Stryjkowski „nie chce i nie umie wy-
ciągnąć właściwych wniosków z lat wojny spędzonych w Związku Radzieckim”29. 
Oportunizm zarzuci także Kazimierzowi Brandysowi. Co prawda podkreśla zmia-
nę politycznej postawy autora, widoczną choćby w Matce królów z 1957 roku, ale 
nie znajduje ani jednego pozytywnego słowa dla autobiografi cznych wyznań pisa-
rza w Rynku. Powie wprost o jego autorze: „Gubi się w gmatwaninie słów. Chowa 
się za fakty i okoliczności. Niestety, wytłumaczenia nie ma”30.

W omawianym tu krytycznoliterackim dorobku Filipa Istnera zwraca uwa-
gę skromne miejsce przyznane literaturze traktującej o Zagładzie. Jeden tylko ze 
szkiców, jeśli nie liczyć uwag o wymienionych wcześniej wierszach Ginczan-
ki, Słonimskiego i Wittlina, poświęca literaturze Holocaustu. Pisarzem, którego 
twórczość chce przybliżyć czytelnikom w Izraelu, jest Adolf Rudnicki. Za cechę 
charakterystyczną tego pisarstwa uważa wypełnianie postulatu dania świadectwa 
prawdzie, obowiązek pamięci o zmarłych, nieustanne poszukiwanie nowych form 
wyrazu. Rudnicki – w ujęciu Istnera – tworzy teksty będące „na pograniczu lite-
ratury czystej i najbardziej wstrząsającego dokumentu”31.

Nie można jednakże oprzeć się wrażeniu, iż krytyk „Nowin Kuriera” unika te-
matyki literackiego przedstawiania Zagłady. Pozostaje wierny swojemu doświad-

27 F. Istner, Ostatni Don Kichot w Polsce, „Nowiny Kurier” 1974, nr 10.
28 F. Istner, Julian Stryjkowski – pisarz na rozdrożu, „Nowiny Kurier” 1974, nr 174.
29 Ibidem.
30 F. Istner, Kazimierza Brandysa szukanie prawdy, „Nowiny Kurier” 1974, nr 198.
31 F. Istner, Adolf Rudnicki – czyli sondowanie Morza Martwego, „Nowiny Kurier” 1974, nr 192. 
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czeniu i metodzie. Jak w twórczości omawianych przez siebie pisarzy poszukuje 
prawdy biografi cznego przeżycia, długu spłacanego żydowskiemu pochodzeniu, 
tak i sam pisze o problemach, które są mu bezpośrednio znane. Pamiętać należy, 
iż Holocaust nie był jego doświadczeniem. Pisząc o lwowskich poetach, pozwolił 
sobie na dość kontrowersyjną, ale ważną dla powyższego sądu, tezę:

Niektórzy z nich zginęli z rąk hitlerowców. Los tych nie był najstraszliwszy. Trud-
niej było żegnać się z życiem w więzieniach i łagrach sowieckich. Jeszcze inna miara 
goryczy dopełniła się tym nielicznym, którzy dożyli Polski Ludowej...32

Z tego też powodu być może łatwiej niż innym przychodziło mu czynić zarzu-
ty z powodu skrywania żydowskiej tożsamości.

Mogę zatem wrócić do myśli wyrażonej wcześniej, iż Filip Istner prezentuje 
na łamach pisma „Nowiny Kurier” pourazową wizję literatury polskiej. W dzie-
łach pisarzy o żydowskim pochodzeniu szuka zapisu traumatycznych wydarzeń. 
Interesuje go przede wszystkim napiętnowanie przez polski antysemityzm, ży-
dowski kompleks oraz rozczarowanie ideologią komunistyczną. Oczywiście, to 
wizja literatury polskiej bardzo zawężona33. Sam zestaw nazwisk mówi jednak 
o wielkim sukcesie asymilacyjnej mocy kultury polskiej. Trudno bez omawia-
nych przez Istnera dzieł wyobrazić sobie historię współczesnej literatury polskiej. 
Dzisiaj – trzydzieści lat po powstaniu szkiców autora Mojej drogi do Izraela 
– świadomość wkładu polskich Żydów w polską kulturę narodową jest oczywi-
sta. Znowu zastanawiamy się nad rodowodami i metrykami. Tym razem jednak 
znacznie częściej nie po to, by wykluczać czy napiętnować. Przeciwnie, w tego 
typu rozpoznaniach i postulatach badawczych przejawia się fascynacja dziełami 
twórców polskiej literatury żydowskiego pochodzenia oraz melancholia, którą 
wywołuje świadomość utraty. 

32 F. Istner, Miasto poetów... .
33 Należy pamiętać, że w omawianych szkicach Istnera widoczna jest wyrazista obecność autora. 

Pisze on problemach, które nurtują go osobiście. Można powiedzieć, iż swoją autobiografi ę pisze 
on tym razem językiem literackiej krytyki, do której również można odnieść słowa z Mojej drogi do 
Izraela: „Tylko, że do tej pory nie potrafi łem dojść ładu z samym sobą, wszystko ogarnąć i przemy-
śleć do końca. Usiłuję to uczynić tutaj na tych kartkach” (s. 31). 
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STAREGO CZŁOWIEKA 





Edward Dusza 
o Aleksandrze Hertzu

Edward Leszek Dusza opuścił Polskę w roku 1969. Wybrał „wolność”, tak jak 
wcześniej i później czyniło wielu obywateli komunistycznej Polski. Za decyzją 
kryły się zapewne motywy emocjonalne, polityczne i ekonomiczne. Edward Du-
sza wyjechał do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Tu pisał wiersze, ar-
tykuły, redagował polonijne pisma. Jednak najważniejsza w biografi i twórcy była 
wieloletnia praca w „Gwieździe Polarnej”. Dusza publikował też w periodykach 
emigracyjnego Londynu: „Wiadomościach”, „Ofi cynie Poetów” oraz „Dzienniku 
Polskim i Dzienniku Żołnierza”. Poeta został odznaczony przez Prezydenta RP na 
Uchodźstwie Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność społeczną i kulturalną. 
Stał się postacią dość znaną w kręgu Polonii amerykańskiej. 

Nie będę się tu zajmować literacką twórczością Edwarda Duszy, choć na za-
sadzie wyjątku przywołany zostanie cytat z jego wiersza. Moją uwagę zwróciła 
recenzja książki Aleksandra Hertza Wyznania starego człowieka – pióra Edwarda 
Duszy, która ukazała się w kwartalniku „Ofi cyna Poetów”1 londyńskiego wydaw-
nictwa Krystyny i Czesława Bednarczyków. Ofi cyna Poetów i Malarzy w sposób 
istotny przyczyniła się do udostępnienia emigracyjnej społeczności przekładów 
poezji hebrajskiej oraz twórczości polskojęzycznej polskich poetów żydowskiego 
pochodzenia. W tym też wydawnictwie ukazała się w roku 1979 książka Aleksan-
dra Hertza. 

Polemika Edwarda Duszy zadziwia widoczną w niej pasją i bezkompromiso-
wością ocen. Mogłoby się wydawać, iż w roku 1980 już opadła wysoka tempe-
ratura emigracyjnych sporów wokół rozumienia polsko-żydowskiej przeszłości. 
W tym wypadku tak się jednak nie zdarzyło. Wystąpienie Edwarda Duszy traktuję 
jako wypowiedź indywidualną, czyli odmiennie, niż czyni to autor, który wywo-
dy o dziele socjologa zamyka generalizującą puentą:

1 E. Dusza, Wyznania starego człowieka, „Ofi cyna Poetów” 1980, nr 57 (maj).
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Odkładam jego książkę z ulgą. Czym jest ten pamiętnik: Ni fi gue, ni raisin. Ot, popis 
erudyty, powierzchowne twierdzenia o fi lozofi i, socjologii, literaturze, zaprawione dużą 
dozą fanatyzmu i nienawiści. Nie wrócę już do książki Hertza, ale radzę Polakom zapo-
znać się z nią. I wydaje mi się, że pewne twierdzenia o żydowskiej grupie etnicznej, te 
zwłaszcza, dotyczące ich lojalności wobec własnej ojczyzny – Polski – mogą być uza-
sadnione. Potwierdził je, niestety, Aleksander Hertz w spowiedzi ze swojego życia2.

To oskarżenie wysunięte pod adresem żydowskiej grupy etnicznej sygnali-
zuje właściwy temat artykułu Edwarda Duszy. Recenzent zmierza również do 
zakwestionowania wartości sądów Aleksandra Hertza o amerykańskim społe-
czeństwie, przebiegających w nim procesach integracyjnych, polemizuje z zasad-
nością zastosowania teorii „melting pot” użytej do opisu wieloetnicznego społe-
czeństwa amerykańskiego, wykazuje niespójność wywodu prezentującego myśl 
marksistowską. Nie zamierzam rozstrzygać, który z autorów jest wybitniejszym 
znawcą amerykańskiego społeczeństwa oraz marksizmu, bo tak naprawdę nie te 
kwestie porusza krytyk w omawianej recenzji. Przypomnę, iż Aleksander Hertz 
to również autor Refl eksji amerykańskich oraz Szkiców o ideologiach. Podkreśla-
nie powierzchowności oraz nietrafności opinii socjologa zdezawuować ma – na 
prawach analogii – także te fragmenty Wyznań Aleksandra Hertza, które mówią 
o antysemityzmie polskiego społeczeństwa, a zwłaszcza antysemityzmie endecji. 
Książka bowiem nie tylko kwestionuje format i wielkość politycznych bohaterów 
poety, lecz także – w swoim przesłaniu – obnaża jednostronność wizji przeszłości 
Polski, z jaką spotykamy się w poezji Edwarda Duszy. Cytuję fragment wiersza 
Kraj ojczysty: 

Był ojczyzną bursztynu i zboża. A również
mówiono, że płynie mlekiem. Nawet Żydzi
przez wieki czuli się w mym kraju jak u siebie w domu3.

Interesuje mnie to, czego Edward Dusza nie wyczytał, a co „odkrył” w opowie-
ści Aleksandra Hertza. Przede wszystkim warto wskazać ślady czy też preteksty, 
które sprowokowały poetę do posłużenia się – jakby mimowolnie – językiem 
bliskim partyjnej propagandzie 1968 roku. I chociaż mam w pamięci porażający 
sąd Henryka Grynberga, iż: „Nigdzie nie ma więcej polskiego antysemityzmu 
na kilometr kwadratowy niż w Chicago i w Nowym Jorku na Greenpoincie”4, to 
jednak nie jestem skłonny do przedwczesnych uogólnień5. Zwracam uwagę na 
styl polemiki Edwarda Duszy, a przede wszystkim obecność w jego języku klisz 
i pojęć właściwych przedwojennej endeckiej prawicy, jak również podobieństwa 

2 Ibidem, s. 59.
3 E. Dusza, Wybór wierszy, Libra Publishing, Chicago 1986, s. 81.
4 H. Grynberg, Historia polsko-żydowska [w:] Monolog polsko-żydowski, Wołowiec 2003, s. 19.
5 Nietrudno z tekstów publikowanych w rozmaitych wydawnictwach polonijnych ułożyć anto-

logię antysemickich artykułów. Nie jest moim celem badanie skupisk polonijnych. Na marginesie 
warto jedynie zauważyć, iż problem antysemityzmu Polonii w Ameryce długo umykał uwadze pol-
skich historyków i socjologów.
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do słownictwa marcowej propagandy komunistycznej. Tekst Duszy potwierdza 
trwałość tego języka i zarazem ujawnia niepokojącą łatwość jego aktualizacji6. 

Największe wzburzenie redaktora „Gwiazdy Polarnej” wywołała lektura eseju 
Hertza W poszukiwaniu ojczyzny. Stamtąd pochodzi najwięcej cytatów, przyta-
czanych z intencją polemiczną. Ten esej Hertza godzi w najświętsze uczucia poe-
ty. Szczerość oburzenia wzmocniona zostaje poprzez retoryczny zabieg mówienia 
w liczbie mnogiej. Polemiczne oskarżenia Dusza formułuje w imieniu polskiej 
wspólnoty, jednocześnie wykluczając z niej Hertza. Problem w tym, iż anatema 
spóźniła się o pół wieku – jeśli przywołać międzywojenną retorykę, lub o lat dzie-
sięć – jeśli przywołać retorykę marcową. Dusza pisze: 

Zostawmy na chwilę rozważania Hertza o swoim pochodzeniu, bo właściwie trudno 
wywnioskować, kim właściwie jest: Żydem, Polakiem czy Amerykaninem7.

Aleksander Hertz posunął się bardzo daleko w swoich oskarżeniach wobec Polski 
i Polaków. Smutne to bardzo, że on, którego przodkowie walczyli za swoją ojczyznę 
i szli później jako skazańcy na Syberię, odszedł tak bardzo od swego kraju. I w gruncie 
rzeczy cała jego spowiedź, cała próba przedstawienia rozwoju intelektualnego jest upo-
karzająca8. 

Pierwszy cytat jest wręcz podręcznikowym przykładem fobii tkwiącej u źró-
deł nacjonalizmu zinterpretowanego przez współczesną myśl socjologiczną. Ta 
niemożność uporządkowania świata według jednoznacznych kryteriów, niepokój 
wywołany trudnością odpowiedzi na pytanie, kim jest Żyd, niezdolność zaak-
ceptowania podwójnej tożsamości, prowadziła w konsekwencji do radykalnego 
wykluczenia obcego9. W podobnym stylu, już w komunistycznej Polsce, to samo 
pytanie z partyjnej trybuny formułował Władysław Gomułka, który nakazywał 
napiętnowanym Polakom wybierać tylko jedną ojczyznę. Partia wymuszała wy-
bór emigracji, a także narzucała konieczność zrzeczenia się polskiego obywatel-
stwa. Administracyjnym aktem aparat władzy wyznaczał wygnańcom żydowską 
tożsamość. Zdumiewające, iż Edward Dusza, który opuścił Polskę w 1969 roku, 
w swojej recenzji posługuje się wskazanym językiem. Kwestionuje wierność 
Hertza wobec jego pierwszej ojczyzny i zdeformowany we własnej lekturze przy-
padek socjologa uogólnia, pytając o lojalność wobec Polski „pewnej żydowskiej 

6 Na reaktywowanie w języku marcowej propagandy antysemickiego repertuaru endeckiego 
zwracał uwagę Michał Głowiński w pracy Marcowe fabuły (Rzecz o propagandzie roku 1968) [w:] 
Pismak 1863, Warszawa 1995 (pierwodruk pod tytułem Propaganda marcowa z perspektywy ćwierć-
wiecza, „Przegląd Historyczny” 1993, nr 3), także: P. Osęka, Antysemityzm propagandy 1968 roku, 
„Przegląd Polonijny” 1998, z. 4. Dusza nie używa pojęcia syjonizmu, stąd bliżej mu do przedwojen-
nej prawicy. Niemniej pytania o: lojalność, poczucie etnicznej tożsamości, gest wykluczenia, mówie-
nie z wyższością w imieniu polskiej wspólnoty to elementy dyskursu, który odnajdziemy zarówno 
przed wojną, jak i w marcu 68.

7 E. Dusza, Wybór wierszy..., s. 56.
8 Ibidem, s. 58.
9 Uwagi Hertza o swojej osobistej identyfi kacji narodowej współbrzmią z dzisiejszymi kon-

cepcjami socjologów. Antonina Kłoskowska pisze, iż człowiek w różnym stopniu identyfi kuje się 
z wieloma społecznościami i nie jest słuszne stosowanie do jednostki pojęcia tożsamości narodowej
(A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996, s. 103–104). 
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grupy etnicznej”. Akt egzorcyzmów wzmacnia i dopełnia wszystko rozstrzygają-
cy donos: „Smutne to może przypomnienie, ale było faktem: Aleksander Hertz i, 
niestety, Józef Wittlin byli pracownikami tej komunistycznej instytucji”10. 

Jest rzeczą charakterystyczną, iż mimo kilkakrotnego nazwania książki Hertza 
spowiedzią, Edward Dusza nie pochyla się nad wyznaniami autora. Brak tu chęci 
wysłuchania, zrozumienia, a także po prostu zastanowienia się nad refl eksjami 
człowieka dojrzałego, który urodził się w polskiej patriotycznej rodzinie i mówi 
o swoich urazach wyniesionych ze współżycia z rodakami. Sama kwalifi kacja 
gatunkowa jest używana przez Duszę raczej ironicznie. Wysłuchanie kogoś, kto 
zdaniem polemisty ma do ojczyzny stosunek „dość płynny, a na pewno już nie 
uregulowany”11 – w ogóle nie zostaje wzięte pod uwagę. 

Patriotyczne oburzenie wywołują negatywne opinie o pisarstwie Sienkiewi-
cza i Reymonta. Szczególnie bolesna dla recenzenta okazała się ocena Romana 
Dmowskiego. Największym jednakże „wybrykiem” w narracji Hertza – jak pisze 
poeta – rzadko notowanym w polskiej publicystyce, było przyznanie, iż pośród 
wszystkich zbrodni drugiej wojny światowej najbardziej wstrząsająca jest Zagłada 
sześciu milionów Żydów, w tym trzech milionów Żydów polskich. Dusza oskarża 
autora książki o tendencyjne przemilczanie ofi ar Hiroszimy, Nagasaki czy Dre-
zna. W końcu formułuje słowa okrutne i bezmyślne, które określają ów nierze-
telny obrachunek: „To byli też ludzie, chociaż nie Żydzi”. Zarzucając Hertzowi 
uleganie wpływom najnowszej mody w badaniach historycznych, polemista po-
minął istotne w tym kontekście wyrażenie przyimkowe: „dla mnie”. Dodajmy, iż 
kiedy Dusza pisał recenzję, przekonanie, że Holocaust jest punktem granicznym 
w historii europejskiej cywilizacji, było już powszechnie ugruntowane.

Wróćmy do kulturowej tożsamości i etnicznej identyfi kacji. Aleksander Hertz 
podkreśla wagę narodowej dumy. Oceniając jednak z dystansu i z perspektywy 
człowieka dojrzałego przejawy megalomanii, postuluje, by wielkość narodowej 
kultury mierzyć wpływem, jaki wywiera ona na inne wspólnoty. Stawia zatem 
pytanie o uniwersalny wymiar polskiej literatury12. Przyznaje, iż ocena taka nie by-
łaby pochlebna. Pisarze z dawnych epok, których wymienia, to Jan Kochanowski 
i Bolesław Prus, ale – niestety – ich twórczość jest mało znana i zbyt mało znaczą-
ca dla niepolskiej publiczności literackiej. Wyżej ocenia wpływ i rangę współczes-
nych twórców. Wymienia Gombrowicza, Wittlina, Mrożka i Miłosza jako tych ar-
tystów słowa, którzy potrafi li to, co partykularne, przemienić w uniwersalne idee. 

10 Ibidem, s. 59.
11 Ibidem, s. 56.
12 Obszerną recenzję Wyznań starego człowieka zamieścił również „Tydzień Polski” w numerze 

20 z 1980 roku. Autorem omówienia zatytułowanego W poszukiwaniu ojczyzny był rzecznik polsko-
-żydowskiego dialogu Józef Lichten. Recenzent wspierał prawdziwość wszystkich „smutnych” fak-
tów przywołanych przez Hertza. Polemizował natomiast z tak krytyczną oceną literatury polskiej, nie 
uważał bowiem jej partykularyzmu za szczególnie istotną wadę, skoro odpowiadała ona na istotne 
potrzeby polskiego społeczeństwa. Uważał także, iż Hertz powinien był więcej napisać „o tych od-
łamach społeczeństwa, które słowem i czynem przeciwstawiały się antysemityzmowi”. Wyliczenie 
kilku szlachetnych jednostek to stanowczo za mało – twierdził Lichten. 
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Przyznajmy, iż tak wyznaczony kanon współczesnej literatury polskiej nie mógł 
się spotkać z aprobatą rzeszy polskich czytelników na emigracji. Hertz wspomina 
też o pisarzach przereklamowanych, przecenianych w Polsce, a w istocie słusznie 
na świecie zapomnianych. Jeśli przywoła się artykuł Hertza O małości Pana Za-
głoby, to przykład Sienkiewicza specjalnie tu nie dziwi13. Również drugi polski 
laureat Nagrody Nobla – Władysław Reymont – oceniony jest jako pisarz nieeuro-
pejskiego formatu. Warto zacytować fragment pierwszej strofy wiersza Edwarda 
Duszy, zatytułowanego Ojczyzna, by zrozumieć, iż negatywna opinia Hertza godzi 
nie w gusta literackie polskiego poety, ale w jego polską tożsamość:

To jeszcze
pejzaże Stanisławskiego,
Trylogia, Pismo Święte Polaków,
srebrna jak księżyc Ellenai,
miasto zmęczone mrokiem,
zaduma14.

Zauważmy, że w rozumieniu Duszy nie chodzi jedynie o lekceważenie ar-
gumentu poczytności autora, ale przede wszystkim o deprecjonowanie wartości 
„świętych ksiąg narodu polskiego”. Dla Duszy pozostają nimi tomy Trylogii. To 
nie jest żart. Mimo polemik Prusa, Brzozowskiego, Gombrowicza i innych, sto-
sunek do historycznej prozy Sienkiewicza pozostanie tutaj jedną z miar polsko-
ści. Krytyczne uwagi o Reymoncie i o dawno przebrzmiałych sukcesach jego 
pisarstwa odeprze Dusza przypomnieniem obecności dzieł Reymonta na liście 
lektur w socjalistycznej szkole. Oskarży też autora Wyznań... o stosowanie zasady 
„oko za oko, ząb za ząb”, czyli, innymi słowy, insynuuje, iż Hertz mści się na 
Reymoncie za jego nieprzychylny stosunek do Żydów. Mówiąc o odwecie, sięga 
do frazeologii chrześcijańskiego antysemityzmu wchodzącej w skład dyskursu 
ugruntowanego przez takich polskich znawców Talmudu, jak ksiądz Trzeciak, 
ksiądz Kruszyński czy Andrzej Niemojewski15. Po prostu Dusza posługuje się 
funkcjonującym w chrześcijaństwie stereotypem, który wywodzi się z przeciw-
stawiania religii miłości głoszonej w Nowym Testamencie – stronniczo interpre-
towanym i spreparowanym tłumaczeniom Talmudu, świętej księgi judaizmu. 

Wracając do proponowanego przez Aleksandra Hertza wycinka kanonu pol-
skiej literatury złożonego z dzieł o znaczeniu uniwersalnym, trzeba powiedzieć, 
iż pominięcie w nim właśnie nazwisk Reymonta i Sienkiewicza świadczy o cał-
kowitym rozmijaniu się z zestawianym w obrębie myśli nacjonalistycznej spisem 
najważniejszych lektur16. Ta myśl, oczywiście, jest celem krytyki autora W po-
szukiwaniu ojczyzny. Sformułowana tu ocena endecji i jej głównego polityka 
Romana Dmowskiego drastycznie naruszała przekonania i wyobrażenia Duszy. 

13 A. Hertz, O małości Pana Zagłoby, „Wiadomości” 1969, nr 39. 
14 A. Dusza, Wybór wierszy..., s. 81.
15 Zob. rozdział pierwszy.
16 O proponowanym w krytyce Jerzego Pietrkiewicza narodowym kanonie pisarzy i dzieł piszę 

w rozdziale pierwszym tej książki. 
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Nie kryjąc emocji („Pragnę tu tylko przekazać oburzające twierdzenie o Endecji 
i jej wielkim przywódcy, Romanie Dmowskim”), przytacza on następującą opinię 
Aleksandra Hertza:

Roman Dmowski jest dziś przez wielu uważany za wybitnego polityka, ba – za męża 
stanu. Jest to ponure nieporozumienie. W moim przekonaniu, Dmowski był jedną z naj-
bardziej ujemnych postaci w historii Polski. Jego konserwatyzm był prymitywny. Jego 
„realizm” był tanim oportunizmem. Był człowiekiem władzy, był demagogiem, który 
dla zdobycia władzy umiał dochodzić najwyższego cynizmu. Niestety, jako mało kto, 
umiał on wyczuwać nastroje historyczne niedojrzałych mas polskich, umiał grać na ich 
lękach, umiał trafi ać do tego, co w Polsce było najprymitywniejsze17.

Ciekawe jest, iż poza wskazanym sygnałem oburzenia Edward Dusza właści-
wie nie polemizuje z tym sądem. Zakłada, że między nim a czytelnikami, do któ-
rych adresuje swój tekst, istnieje całkowita zgodność poglądów. Świętokradczy 
atak Aleksandra Hertza wymierzony w Narodowy Pantenon – jak wyobraża go 
sobie poeta – sam z siebie kompromitować ma polskiego Żyda. 

W tym miejscu nie warto się rozwodzić nad nieznacznym przekonstruowa-
niem cytatu, czyli pominięciem, wspomnianych przez Hertza, negatywnych wy-
powiedzi Paderewskiego i Piłsudskiego – o Dmowskim. W omawianym artyku-
le odnajdziemy więcej różnego rodzaju „małych przekłamań”. Istotne jest to, iż 
– jak pisałem – głos autora nie zostaje w ogóle wysłuchany.

Wyznania starego człowieka są dziełem socjologa, cenionego i dzisiaj, wbrew 
krytycznym opiniom Edwarda Duszy. Znaczącą część przedwojennego dorobku 
naukowego Aleksandra Hertza przypomniano parę lat temu w tomie Socjologia 
nieprzedawniona18. Opowiedzianą w Wyznaniach swoją biografi ę Aleksander 
Hertz poddaje refl eksji badawczej. Autor patrzy na siebie z dystansu, co jest cha-
rakterystyczne dla autobiografi i pisanej u schyłku życia. Istotne jest jednakże, iż 
raz po raz opowieść przekracza indywidualny wymiar biografi i, a zatem dzieje 
życia służą ilustracji zjawisk społecznych i procesów historycznych. 

Aleksander Hertz urodził się w rodzinie polskich patriotów. Socjolog, patrząc 
na siebie samego chłodnym okiem obserwatora, stwierdza fakt oczywisty, iż nie 
wybierał on polskiej kultury. Była mu ona po prostu dana, niejako narzucona. Iden-
tyfi kował się z nią, także ulegając wtórnej socjalizacji. Stał się polskim patriotą: 

Moja młodość przeszła pod znakiem wiary, że Polska to jest bardzo wielka rzecz [...] 
Język polski był moją mową. Był to język piękniejszy od wszelkich innych języków...19

17 Słowa Hertza należy odnieść także do literackiej działalności Dmowskiego. O powieści Dzie-
dzictwo piszę w rozdziale pierwszym. Przypomnieć należy także opinię Mieczysława Grydzewskie-
go, który powieść tę nazwał „odrażającą” (Silva Rerum, „Wiadomości” 1961, nr 44). Powiedzmy raz 
jeszcze, Dmowski z zamysłem nawiązał tutaj do schematów literatury popularnej, by odwołując się 
do emocji czytelnika, szerzyć ideologię antysemicką. 

18 A. Hertz, Socjologia nieprzedawniona: wybór publicystyki, wyb., oprac. i wstęp J. Garewicz, 
Warszawa 1992. 

19 A. Hertz, Wyznania starego człowieka, Londyn 1979, s. 120. 
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Później coraz częściej z polskiej wspólnoty był wykluczany, dawano mu do 
zrozumienia, że jest tolerowanym wyjątkiem. Antysemityzm przeszkodził jego 
naukowej karierze. Był kimś gorszym, jego żydostwo było mu narzucane z ze-
wnątrz. Tę wymuszoną depolonizację nazywa Hertz wielkim sukcesem tych, któ-
rzy walczyli o „odżydzenie Polski”. W tym gorzkim rozrachunku z pierwszą 
ojczyzną nie przemilcza także wzrastającej w latach trzydziestych popularności 
rasizmu wzorowanego na hitleryzmie: „O polskości czy jej braku decydowała 
teraz <babka Żydówka>”20. Trauma stygmatyzacji i wykluczenia to jedno z naj-
dotkliwszych przeżyć autora. Dzielił ją i dzieli z wieloma polskimi Żydami i Po-
lakami mającymi żydowskich przodków. Ten uraz jest tak głęboki, że nawet pół 
wieku później Hertz nie powstrzyma się w swojej intelektualnej biografi i od wy-
powiedzenia bardzo emocjonalnych ocen, które tak poruszyły chicagowskiego 
poetę21. Hertz wspomina, iż swoje odkrycie żydostwa w największym stopniu 
zawdzięcza Stanisławowi Vincenzowi, który wskazał mu na olbrzymią kultu-
rotwórczą rolę, jaką Żydzi odgrywali w Polsce22. Narracja socjologa o Polsce 
przedwrześniowej pokrywa się z cytowanymi w tej książce żydowskimi głosami 
z dyskusji toczonej w londyńskich „Wiadomościach”, czy z zapisów pomieszczo-
nych na łamach izraelskich „Nowin Kuriera”. Aleksander Hertz wojnę przeżył 
w Stanach Zjednoczonych, ale Holocaust stał się dla niego także kwestią etyczną, 
koniecznością uznania własnej żydowskiej tożsamości. Decydująca była tu soli-
darność z ofi arami. Czuł się Żydem i Polakiem, nie uznawał przymusu wyboru 
jednej narodowej przynależności. Marzec 1968 roku stał się dla niego kolejnym 
traumatycznym przeżyciem, które godziło w jego tożsamość23. Przypomnijmy 
słowa socjologa:

20 Ibidem, s. 126.
21 Oto jeszcze jedna z opinii o przywódcy endecji: „Polska prawica z Dmowskim na czele prze-

rażała mnie swoim prymitywizmem, prostackim nacjonalizmem, anachronicznością milczenia. Dla 
Romana Dmowskiego zawsze odczuwałem pogardę, którą lata tylko pogłębiły. Nie mówię tu, oczy-
wiście, o endeckim antysemityzmie. Niezależnie od mojej sprawy osobistej, tzw. Obóz Narodowy 
był w moich oczach czymś godnym największej pogardy” (Wyznania starego człowieka, s. 60).

22 Ibidem, s. 129.
23 Wagę takich przełomowych momentów dla tożsamościowych wyborów jednostki podkreśla 

Anthony Giddens w książce Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej no-
woczesności, Warszawa 2001. Małgorzata Melchior, analizując opowieści ocalonych z Holocaustu, 
posługuje się również terminem „punkt zwrotny”, zaczerpniętym z pracy Anselma Straussa Mirror 
and Masks (Glencoe, 1959). Punkt zwrotny, cytuje Melchior Straussa, to: „pewne krytyczne zdarze-
nia, których wystąpienie zmusza jednostkę do uznania, że nie jest tą samą osobą, jaką była dotąd” 
(M. Melchior, Zagłada a tożsamość: polscy Żydzi ocaleni na „aryjskich papierach”: analiza do-
świadczenia biografi cznego, Warszawa 2004, s. 414). Pojęcie punktu zwrotnego proponuje autorka 
odnieść także do dłuższych okresów w życiu jednostki, bowiem: „pewne zdarzenia i doświadczenia 
okazują się doniosłe dla danego człowieka jako pewne całości” (s. 420). Wymienione przez Hertza 
doświadczenia decydujące o jego depolonizacji dzieliło z nim wielu polskich Żydów, co dowodnie 
ukazuje również moja książka. Dodajmy jeszcze, iż dla niektórych takim punktem zwrotnym prowa-
dzącym do odkrycia swego żydostwa okazała się wojna sześciodniowa. „Ja jestem z sześćdziesiątego 
siódmego” – oświadcza jeden z rozmówców (Marek) Joanny Wiszniewicz, Z Polski do Izraela. Roz-
mowy z pokoleniem ’68, Warszawa 1992, s. 6.
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Ta urzędowa depolonizacja zrobiła na mnie szczególne wrażenie. Miałem uczucie, że 
i mnie ona dotyczyła. Że razem z tymi niedobitkami dawnego żydostwa polskiego, teraz 
opuszczającymi swój kraj, i ja byłem zmuszony do składania takiej deklaracji. I w sercu 
moim umierały resztki tych uczuć, jakie wiązały mnie z krajem niegdyś ojczystym24. 

Hertz stopniowo wrastał w amerykańską kulturę. Stany Zjednoczone stały się 
poszukiwaną ojczyzną. Tu mógł być Amerykaninem, czując się jednocześnie pol-
skim Żydem. Socjolog broni ugruntowanego przez swe doświadczenie przeko-
nania o prawie wyboru własnej identyfi kacji narodowej. Wyraża sprzeciw wobec 
arbitralnego narzucania jej z zewnątrz. Autor Wyznań starego człowieka przeko-
nany jest o możliwości identyfi kacji nie tylko z jedną etniczną wspólnotą. 

O tym wszystkim Edward Dusza mógł przeczytać (i zapewne przeczytał) 
w książce Aleksandra Hertza. Powinien również zwrócić uwagę na wstrząsające 
wyznanie Mieczysława Grydzewskiego, opowiadającego autorowi o dramatycz-
nym wykluczeniu z polskiej wspólnoty, jakiego doznał ze strony rodziców umie-
rającej narzeczonej. Ta relacja twórcy „Wiadomości Literackich” o okrucień-
stwie endeckiej i chrześcijańskiej rodziny wywarła na Hertzu ogromne wrażenie 
i dystans wobec nacjonalistycznego odłamu polskiego społeczeństwa. Była też 
pierwszym ogniwem w rozłożonym na długie lata procesie depolonizacji autora 
fundamentalnej pracy Żydzi w kulturze polskiej. 

Gorzki rozrachunek Hertza z polską tożsamością odczytywany jest przez 
Edwarda Duszę w kategoriach zdrady, nie dopuszcza on istnienia tożsamości po-
dwójnej czy bardziej złożonej. Dla polskiego poety, u progu dekady lat osiem-
dziesiątych, wzorem pozostaje myśl endecka z jej ekskluzywnością, z uzurpacją 
wyłącznych praw decydowania o tożsamości innego. Polemista manipuluje teks-
tem książki Hertza, cytując jej fragmenty, usuwa wyznaczniki personalności dys-
kursu i tym samym przesuwa Wyznania starego człowieka w stronę wypowiedzi 
o wyłącznie publicystycznym charakterze. 

Nie jest oczywiście tak, iż Aleksander Hertz nie pragnie przekonać czytelni-
ków do swoich racji. Ostatecznie publikuje swe rozważania, a fi gura jedynego 
wiernego czytelnika: żony, należy nie tyle do porządku wyznań intymnych, ile 
staje się chwytem perswazyjnym. Wypowiedź swoją adresuje do Polaków i ma 
nadzieję, że w skupieniu jego wyznania zostaną wysłuchane. W przejmującym 
zapisie stopniowego odchodzenia od polskiej tożsamości Aleksander Hertz wska-
zuje na endecką politykę nienawiści jako na czynnik decydujący. Obok nieustan-
nie ponawianego zranienia zasadniczą rolę odegrało poczucie związków z ofi ara-
mi Zagłady. Namysł nad losem członków rodziny, solidarność z pomordowanymi 
i świadomość ocalenia, gdyż udało się opuścić terytorium zbrodni – wszystko to 
prowadziło do utwierdzenia żydowskiej tożsamości. W chwili, kiedy Aleksander 
Hertz wydawał Wyznania starego człowieka, w Polsce nie istniała już żydowska 
społeczność. W osobistym wyznaniu Hertza odnajduję dar zostawiony przede 
wszystkim polskiemu czytelnikowi. Edward Dusza go nie przyjął, więcej jesz-

24 Ibidem, s. 138. 
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cze: odrzucając przesłania omawianej książki, przywołał endecką i gomułkowską 
retorykę nienawiści, co skutecznie oddzieliło go od spotkania ze świadectwem 
Aleksandra Hertza. Niestety, polski poeta emigracyjny wypowiadał się w języku 
ciągle obecnym, odnawiającym się we współczesnej polskiej kulturze. Istnieje 
uzasadnione niebezpieczeństwo, iż głos-dar Aleksandra Hertza – pomimo prób 
przypominania jego prac – pozostanie niewysłuchany, także w dzisiejszej Polsce, 
bo, jak już wiadomo od dawna, polityka historyczna jest zawsze apologetyczna 
i nie ma w niej miejsca na głosy odrzuconej mniejszości. 
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Nota edytorska

W książce wykorzystałem wcześniej publikowane prace. Dawne artykuły zo-
stały przeredagowane, rozszerzone, uzupełnione, inaczej skomponowane. Podaję 
miejsca pierwodruków. Niedopowiedziany kontekst – Jerzy Pietrkiewicz, współ-
pracownik „Prosto z mostu” i „Polski Zbrojnej” [w:] Jerzy Pietrkiewicz. Inna 
wersja emigracji, pod red. B. Czarneckiej i J. Kryszaka, Toruń 2000, s. 199–218, 
„Alle Juden raus”... Tymona Terleckiego głos samotnego chrześcijanina [w:] 
Etos emigranta, pod red. J. Kryszaka i M. Mroczkowskiej, Toruń 2004, s. 65–78, 
Odmiany świadectwa. O Zagładzie w emigracyjnej prozie lat 1939–1980 [w:] 
Proza polska na obczyźnie, pod red. Z. Andresa, J. Pasterskiego, A. Wal, Rze-
szów 2007, s. 106–132, Holocaust w polskiej poezji emigracyjnej [w:] Poezja 
polska na obczyźnie, s. 81–93, pod red. Z. Andresa i J. Wolskiego, Rzeszów 2005, 
Antynostalgia i nostalgia. Pamięć Polski w literackich świadectwach emigra-
cji 1968, Pisarz na emigracji. Mitologie. Style. Strategie przetrwania, Warsza-
wa 2005, pod red. H. Gosk, A.S. Kowalczyka, 2005, s. 434–453, Trudny dialog. 
Henryk Grynberg – pisarz, polemista i czytelnik londyńskich „Wiadomości” [w:] 
Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej II, pod red. B. Czarneckiej, 
J. Kryszaka, Toruń 2004, s. 125–154, Inna pamięć. Żydzi z „Nowin Kuriera” 
[w:] Pisarze polsko-żydowscy XX wieku. Przybliżenia, pod red. M. Dąbrowskiego 
i A. Molisak, Warszawa 2006, s. 239–255, Dalszego ciągu nie będzie. Samuela 
L. Shneidermana epitafi um dla żydowskich miasteczek [w:] Teraźniejszość i pa-
mięć przeszłości. Rozumienie historii w literaturze polskiej XX i XXI wieku, pod 
red. H. Gosk i A. Zieniewicza, Warszawa 2006, s. 200–212, Filip Istner jako 
żydowski krytyk literatury polskiej [w:] Literatura polska w świecie. Zagadnienia 
odbioru, pod red. R. Cudak, Katowice 2006, s. 218–226, „Nowa Polska” wobec 
nacjonalizmu, antysemityzmu i Holocaustu [w:] Życie literackie drugiej emigracji 
niepodległościowej III, pod red. J. Kryszaka, Toruń 2008, s. 62–82. 
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