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STAN BADAŃ W POLSCE NAD EMIGRACJĄ 
ŻYDÓW Z POLSKI DO PALESTYNY I IZRAELA

Emigracja rozpatrywana jako zjawisko historyczne, społeczne i polityczne, 
znacząco wpływające na dzieje narodów, od zawsze budziła zainteresowa-
nie wśród naukowców. Wraz z rozwojem nauk pomocniczych historii oraz 
wykorzystywaniem narzędzi badawczych z innych dziedzin powstały opra-
cowania mające charakter interdyscyplinarny. W rezultacie wartościowym 
uzupełnieniem dla źródeł historycznych stały się relacje mówione. 

Niniejsze opracowanie jest próbą zbiorczego spojrzenia na publikacje na-
ukowe dotyczące zagadnienia emigracji Żydów z Polski do Palestyny oraz Izra-
ela. Problematyka ta stanowi od niedawna przedmiot badań w Polsce, gdyż 
z uwagi na uwarunkowania polityczne oraz brak stosunków dyplomatycz-
nych między Polską a Izraelem w latach 1967–1990 przeprowadzenie kwerend 
archiwalnych było bardzo utrudnione. Badania nad ruchami migracyjnymi 
między oboma krajami rozpoczęły się dopiero pod koniec lat 80., a więc od 
momentu gdy po II wojnie światowej zapoczątkowano w Polsce prace z zakre-
su judaistyki. Najpierw powstawały krótkie artykuły i drobne studia. Wśród 
najważniejszych wymienić można artykuł autorstwa Gabrieli Zalewskiej, któ-
ry ukazał się na łamach rocznika „Dzieje Najnowsze” (R. XX, 1988)1. Zalew-
ska, opierając się przede wszystkim na źródłach archiwalnych i dokumentach 
prasowych, omawia stosunek rządu polskiego oraz partii politycznych wobec 
emigracji żydowskiej do Palestyny. W kolejnych latach emigracja Żydów do 
Izraela nie była przedmiotem prac monografi cznych. Poświęcono jej opra-
cowania będące tylko częścią większych publikacji naukowych. Przykładem 
jest książka pod redakcją Jerzego Tomaszewskiego z 1993 r. W rozdziale au-
torstwa Józefa Adelsona znalazły się odniesienia dotyczące emigracji Żydów 
do Palestyny, a po 1948 r. – do Izraela. Adelson skupia się przede wszystkim 
na przyczynach emigracji pokieleckiej z Polski, tuż przed powstaniem Pań-
stwa Izrael, cytując za Yehudą Bauerem dane statystyczne dotyczące liczby 

1   Gabriela Zalewska, Sprawa emigracji żydowskiej z Polski do Izraela w drugiej połowie lat 
trzydziestych w świetle materiałów polskiego MSZ, „Dzieje Najnowsze” (R. 20, 1988).
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emigrantów z tego okresu. Autor analizuje również sytuację w Polsce po tej 
fali emigracyjnej, a następnie zajmuje się emigracją w latach 1949–19512.

Jedną z fundamentalnych prac, która ukazała się kilka lat temu na pol-
skim rynku wydawniczym, są teksty źródłowe opracowane przez Szymona 
Rudnickiego i Marcosa Silbera. Dzięki wznowieniu stosunków dyploma-
tycznych pomiędzy Polską a Izraelem w 1990 r. historycy uzyskali dostęp do 
cennych zasobów w archiwach izraelskich. Prezentowane w opracowaniu do-
kumenty stanowią istotną bazę dla naukowców prowadzących kwerendy do-
tyczące emigracji Żydów z Polski do Izraela w latach 1945–1967. Warto w tym 
miejscu zaznaczyć, że dla przyszłych badań bardzo przydatna byłaby praca 
zawierająca wybór najważniejszych dokumentów tłumaczonych z języka he-
brajskiego na język polski, pochodzących z archiwów izraelskich, dotyczących 
późniejszego okresu niż wspomniany powyżej.

Kwerendy archiwalne, prowadzone przez polskich historyków, a oparte 
przede wszystkim na materiale źródłowym w języku polskim, zaowocowały 
wieloma publikacjami na temat emigracji Żydów z Polski w różnych okre-
sach. Prace te, dotyczące powojennej historii Żydów w Polsce, uwzględniają 
jednak problem emigracji tylko w pewnym stopniu. Do takich publikacji na-
leżą książki: Grzegorza Berendta, Aliny Całej, Augusta Grabskiego, Natalii 
Aleksiun, Heleny Datner czy Anny Sommer-Schneider. Warto również wy-
szczególnić monografi e autorstwa Noemi Bażanowskiej oraz Piotra Pazińskie-
go. Wśród licznych prac historycznych poświęconych zagadnieniu emigracji 
Żydów polskich do Palestyny i Izraela tylko dwie mają charakter stricte mo-
nografi czny i są w całości poświęcone omawianemu zagadnieniu. Pierwszą 
z nich jest monografi a autorstwa Artura Patka, która traktuje o aliji bet, czyli 
nielegalnej imigracji Żydów z Polski do Palestyny3. Autor, opierając się na ar-
chiwaliach polskich, brytyjskich oraz izraelskich, przedstawił nie tylko dzieje 
Ziemi Izraela z czasów mandatu brytyjskiego, ale przede wszystkim opisał 
szczegółowo przygotowania oraz wyjazd Żydów polskich do nowej ojczyzny 
– Izraela. Publikacja Patka, obfi tująca również w liczne fotografi e oraz doku-
menty, w znaczący sposób wzbogaca wiedzę na temat emigracji, szczególnie 
w okresie przed powstaniem Państwa Izrael. Drugą z nich jest książka mojego 
autorstwa, która traktuje o etapach procesu emigracji Żydów z Polski do Izra-
ela w latach 1956–1960, a także o uwarunkowaniach społeczno-politycznych 
i gospodarczych, jakie towarzyszyły temu wydarzeniu. Opisuję przebieg po-
dróży, a także następstwo wyjazdu, jakim jest konieczność adaptacji w nowej 
ojczyźnie. Przedstawiam również skutki wyjazdu dla samych emigrujących 

2  Yehuda Bauer, Flight and Rescue: Brichah. Th e Organized Escape of the Jewish Survivors 
of Eastern Europe, 1944–1948, New York 1970.

3  Artur Patek, Żydzi w drodze do Palestyny 1934–1944. Szkice z dziejów aliji bet – nie-
legalnej imigracji żydowskiej, Kraków 2009.
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i zmiany w ich tożsamości oraz kreślę obraz ich życia w Izraelu po blisko 70 
latach od momentu emigracji. Opracowanie opiera się na wnikliwej kweren-
dzie zasobów archiwaliów hebrajskojęzycznych, co w istotny sposób posze-
rza wiedzę dotyczącą tego zagadnienia. Wspomnieć także należy, że tematy-
ka związana z wyjazdem Żydów polskich i ich asymilacją w nowej ojczyźnie 
– Izraelu – nie była dotychczas przedmiotem odrębnej analizy naukowej.

Bardzo ważnym aspektem badań nad emigracją Żydów z Polski do Palesty-
ny i do Izraela okazuje się analiza uwarunkowań politycznych, jakie istniały 
w Polsce, gdy fale emigracyjne przybierały na sile. Dzięki takim kwerendom 
nakreślone jest tło historyczne, które daje pełniejszy obraz rzeczywistości 
oraz pozwala lepiej zrozumieć, co skłoniło ludność pochodzenia żydowskie-
go do wyjazdu. Bardzo ważną monografi ę poszerzającą wiedzę na ten temat 
oraz traktującą o stosunkach polsko-izraelskich napisała Bożena Szaynok. 
Istotnym aspektem tej pracy było scharakteryzowanie zabiegów dyploma-
tycznych stosowanych przez państwo Izrael wobec PRL4. Główną misją Po-
selstwa Izraela w Warszawie stało się bowiem nakłonienie władz polskich do 
wydania zezwolenia na emigrację Żydów i wszystkie działania pracowników 
izraelskiej placówki skupiały się na tej priorytetowej kwestii. Autorka jako 
przykład podaje zawieranie umów handlowych korzystnych dla Polski, aby 
zyskać przychylność jej władz w sprawie aliji. Inną ważną publikacją, w któ-
rej problem emigracji z Polski opisano bardzo szczegółowo, jest książka Da-
riusza Stoli5. Fale emigracyjne do Izraela ukazane są tu na tle całościowego 
obrazu wyjazdów z powojennej Polski. Autor wnikliwie bada tło historycz-
ne i nakreśla sytuację polityczno-gospodarczą w ówczesnej Polsce. Wskazuje 
również wyraźny wpływ polityki PRL na sam fakt emigracji oraz jej przebieg. 
Na szczególne miejsce w opisie stanu badań nad emigracjami Żydów z Polski 
do Izraela zasługuje emigracja do Izraela obywateli narodowości żydowskiej 
powracających do Polski z ZSRR w latach 1955–1960 w ramach tzw. akcji 
repatriacyjnej, która zbiegła się chronologicznie z aliją gomułkowską. Duży 
odsetek tych osób pozostawał w Polsce bardzo krótko, gdyż już emigrując 
z ZSRR, planowali na stałe osiedlić się w Izraelu. Tematowi repatriacji ludno-
ści polskiej z ZSRR poświęciła swoją monografi ę Małgorzata Ruchniewicz6. 
Autorka opisuje w niej etapy podróży do Polski, warunki, w jakich przebywali 
repatrianci w nowej ojczyźnie, a także dostarcza wielu interesujących infor-
macji na temat wpływu tej grupy na kształt i strukturę aliji z lat 1956–1960.

Kwerendy prowadzone w archiwach polskich ministerstw, ambasad i fi rm 
zaowocowały ciekawą publikacją autorstwa Jerzego Łazora. Odnajdujemy w niej 

4  Bożena Szaynok, Z historią i Moskwą w tle. Polska a Izrael 1944–1968, Warszawa 2007.
5  Dariusz Stola, Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949–1989, Warszawa 2010.
6  Małgorzata Ruchniewicz, Repatriacja ludności polskiej z ZSRR w latach 1955–1959, War-

szawa 2000.
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istotne informacje odnoszące się do okresu międzywojennego, a traktujące 
o stosunkach gospodarczych między Polską a Palestyną. Autor charaktery-
zuje w niej alije lat 20. i 30. z Polski do Erec Israel. Zyskujemy także niezwy-
kle cenną wiedzę na temat działalności polskich placówek dyplomatycznych 
w Tel Awiwie i (krótkiej) w Hajfi e, mającej na celu przygotowanie imigracji 
Żydów z Polski. Łazor wskazuje, jak współpraca polskich fi rm z emigranta-
mi przyczyniła się do rozwoju gospodarczego obszaru mandatu brytyjskie-
go. Wartościowym źródłem informacji dostarczającym nam wiedzy o struk-
turze emigracji, demografi i oraz danych liczbowych są publikacje Andrzeja 
Rykały oraz Alberta Stankowskiego. W obu pracach autorzy, opierając się na 
materiałach źródłowych zdeponowanych w polskich archiwach, wnikliwie 
prześledzili stan liczbowy ludności żydowskiej po wojnie, a także po falach 
emigracyjnych. Niniejsze książki są punktem wyjścia dla każdego badacza, 
który zajmuje się wyjazdami Żydów do Izraela.

Wyjazdy Żydów z Polski po Zagładzie znacznie zmniejszyły i tak już nie-
liczną społeczność żydowską. Opuszczenie kraju przez kilkadziesiąt tysięcy 
osób dezintegrowało funkcjonowanie tej mniejszości narodowej. Zamykano 
żydowskie szkoły i instytucje, spółdzielnie i drobne zakłady rzemieślnicze. 
Niemalże przestały istnieć małe gminy żydowskie na Dolnym Śląsku i w in-
nych częściach Polski. Dramatycznie zmalała liczba opiekunów resztek ma-
terialnej spuścizny życia żydowskiego w Polsce. Te i inne, jakże istotne opisy 
skutków emigracji znalazły odzwierciedlenie w pracach autorstwa Magdale-
ny Ruty, Joanny Nalewajko-Kulikov, a także w artykułach Marcina Szydzisza 
oraz Edyty Gawron. Przedstawione w tych publikacjach rozważania prowa-
dzą również do konkluzji, że nagły wyjazd kilkudziesięciu tysięcy obywateli 
żydowskich szczególnie osłabił sektor przemysłowy polskiej gospodarki i po-
zbawił ją w znacznym stopniu kadry kierowniczej. Ponadto znaczne ubytki 
w środowisku artystów, poetów i pisarzy zubożyły polską kulturę.

Dzięki emigracjom Żydów z Polski społeczeństwo izraelskie zostało zasilone 
kilkudziesięcioma tysiącami nowych obywateli. Wśród nich przeważał duży 
odsetek dzieci i ludzi młodych, zdolnych do pracy, którzy z większą łatwością 
adaptowali się do nowych warunków. To sprzyjało traktowaniu tych imigracji 
jako inwestycji w rozwój nowo powstałego kraju – Izraela. Właśnie ten aspekt 
badań nad emigracjami poruszany jest w monografi i Łukasza Tomasza Sroki 
oraz Mateusza Sroki, poświęconej polskim korzeniom Izraela. Praca ta, wpi-
sująca się w nurt antropologii historycznej, dotyka w bardzo interesujący spo-
sób problemu emigracji. Przedstawione wyniki badań wskazują, jak istotny 
dla państwa żydowskiego był napływ Żydów z Polski. Opierając się na źród-
łach archiwalnych zgromadzonych w Polsce, Izraelu oraz na Ukrainie, auto-
rzy wskazują na pozytywne zmiany w strukturze społecznej Izraela. Cennym 
źródłem wiedzy o życiu polskich imigrantów jest praca Elżbiety Kossewskiej 
traktująca o prasie polskojęzycznej wydawanej w Izraelu. Z kwerendy gazet 
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„Nowiny Kurier”, „Nowiny Izraelskie” czy „Nowiny Poranne” dowiadujemy 
się, jakie warunki panowały w ówczesnym państwie żydowskim, a także jak 
trudno było polskim Żydom zaaklimatyzować się w nowej ojczyźnie. Wiele 
artykułów poświęcono polityce, poszukiwaniu pracy, trudnościom adapta-
cyjnym oraz kultywowaniu kultury polskiej w Izraelu.

Ciekawą częścią badań poświęconą emigracji Żydów z Polski do Izrae-
la jest temat tożsamości olim chadaszim w nowej ojczyźnie, analizowany na 
podstawie literatury polskiej pisanej w Izraelu. Wielu autorów bada bowiem 
zagadnienie emigracji, mając na względzie historię polityczną, a nie punkt 
widzenia grupy wyjeżdżającej. Problem ten opisała w swojej książce Karolina 
Famulska-Ciesielska, poruszając wątki związane z asymilacją imigrantów po 
przyjeździe do nowej ojczyzny. Autorka poddaje analizie jakże ważne w ży-
ciu emigranta doświadczenie obcości w nowym otoczeniu, które dla nowo 
przybyłych wydaje się jedną z podstawowych ram kształtujących ich biogra-
fi e, oraz próby zakorzenienia się w Izraelu, stanowiące źródło trudnych do-
świadczeń. W konkluzji opracowania znajdujemy uwagi, że jednak z biegiem 
lat, choć niełatwych i okupionych ciężką pracą i poświęceniem, Żydzi polscy 
stali się również duchowo obywatelami Izraela. Nabrali poczucia „bycia u sie-
bie”, wrośli w resztę społeczeństwa, tworząc jego integralną część. Nie mniej 
istotnym aspektem badań nad problemem emigracji są relacje emigrantów 
z Polski do Izraela, naocznych świadków, uczestników tych wydarzeń, których 
opowieści stanowią niezwykle cenną wartość. Załączone do analizy histo-
rycznej i opatrzone komentarzem badacza zyskują istotny w opisie problemu 
wymiar. Z zebranych od uczestników aliji informacji można zrekonstruować 
obraz Izraela, a także proces adaptacji w nowej ojczyźnie. Wywiady wzboga-
cają wiedzę o możliwość ukazania warstwy emocjonalnej, której dokumenty 
archiwalne nie mogą przedstawić. Taka zmiana perspektywy badawczej spra-
wia, że zagadnienie to nabiera w rezultacie pełniejszego, bardziej kompletnego 
obrazu polskiej emigracji do Izraela. Ważnymi publikacjami napisanymi na 
podstawie wywiadów z uczestnikami poszczególnych fal emigracji są m.in. 
książki Joanny Wiszniewicz oraz Anis D. Pordes i Irka Grina. Opierając się 
jednak na takim materiale, należy wziąć pod uwagę fakt, że historie rozmów-
ców opowiedziane są wiele dziesiątków lat po wydarzeniach, których doty-
czą. Czytając takie relacje, warto mieć zatem świadomość, że opowiedziane 
przez rozmówcę elementy własnego doświadczenia i szczegóły z przeszłości 
mogą z czasem ulegać zatarciu.
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Podsumowanie

Niniejszy artykuł przedstawiający zarys stanu badań nad emigracją Żydów 
polskich do Palestyny i Izraela ma na celu zaprezentowanie publikacji na-
ukowych poruszających to zagadnienie. Musimy jednak mieć świadomość, 
że historycy nadal stoją przed wyzwaniami badawczymi w tej dziedzinie.

Wśród wielu nieopracowanych jeszcze problemów zwraca uwagę brak 
pogłębionej analizy porównawczej dotyczącej emigrantów z krajów bloku 
wschodniego, przybywających do Izraela w różnych okresach. Warto prze-
śledzić działania izraelskich placówek dyplomatycznych w Budapeszcie, Bu-
kareszcie, Pradze, Sofi i czy Moskwie w porównaniu do aktywności dyploma-
tycznej placówki znajdującej się w Warszawie. Co więcej, poddając analizie 
politykę absorpcyjną i stosunek Państwa Izrael wobec imigrantów z różnych 
krajów bloku wschodniego pod koniec lat 50., można udowodnić lub oba-
lić tezę, że alija z Polski na tle innych fal emigracyjnych była faworyzowana 
przez rząd Izraela.

Bardzo ważnym zagadnieniem jest również reemigracja osób pochodze-
nia żydowskiego z Izraela po 1948 r. Osoby te po powrocie do Polski nierzad-
ko były inwigilowane przez władze polskie i poddawane obserwacji z obawy 
przed ich ewentualną współpracą z tajnymi służbami obcego wywiadu.

Opracowania poruszające szczegółowe zagadnienia, jak choćby kolektyw-
na emigracja członków żydowskich spółdzielni rolniczych z terenów Dolne-
go Śląska czy losy emigrantów, dla których Izrael nie stanowił ostatecznego 
miejsca osiedlenia, również zasługują na uwagę badaczy. 

Problemami czekającymi na osobną publikację są kwestie, czy poszcze-
gólne fale wychodźstwa Żydów wpłynęły w jakikolwiek sposób na sytuację 
w Polsce, jakie skutki dla gospodarki, społeczeństwa, edukacji, kultury miała 
zmiana struktury etnicznej kraju oraz jak wraz z falami emigracji zmieniała 
się sytuacja gmin żydowskich.

Na uwagę badaczy zasługuje także analiza artykułów prasowych porusza-
jących zagadnienie emigracji z Polski w prasie izraelskiej. Warto prześledzić, 
jakie opinie zamieszczano w poszczególnych dziennikach hebrajskojęzycz-
nych (np. „Dawar”, „Haarec”, „Maariw”) i jakie było nastawienie społeczeń-
stwa izraelskiego do olim chadaszim z Polski.

Podsumowując, należy wskazać, że problem emigracji Żydów z Polski do 
Palestyny i Izraela został dostrzeżony oraz ukazany w wielu aspektach w pra-
cach polskich historyków. Pogłębiona analiza tego zjawiska otwiera jednak 
perspektywy dla dalszych badań i rozważań.
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Abstract

Th e present study is an attempt at an overview of the scientifi c publications addressing the 
problem of the Jewish emigration from Poland to Palestine and Israel. Th is topic is undertaken 
in Poland since quite recently as the political conditions and the lack of diplomatic relations 
between Poland and Isreael in 1967-1990 made the research queries in this fi eld very diffi  cult. 
Th e studies on migrations began not until the late 1980s i.e. the time when the Judaic studies in 
Poland only started. Th e problem of the Jewish emigration from Poland to Palestine and Israel 
has been noticed and demonstrated in many aspects in the works of the Polish historians. We 
should be aware, however, that the researchers still face scientifi c challenges in this area. Th e 
in-depth analysis of the problem opens perspectives for further discussion.
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