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PIOrl'R ROVVICKI 
Prozaik. draJRaturg, autor książek dla dzieci. 

Urodził się w 1975 r. w Ostrowi Mazowieckiej. 

Po studiach na wydziale llistorii Uniwersytetu 

w BialYJRstoku praco;wal w warszawskiJR MuzeuJR 

Sportu. Jako auto:r zadebiutował książką Mężczyzna 

i Bestia w a 005 r. Następnie ukazały- się Przed gdra111i, 

przed lasa111i, JJetektyw .Zurek, Eryk, S111ieró 

w krdlestwie BażT111. 

Jako draJRatopisarz zadebiuta:wal w aooa r. 

Przy-lgniącie111 lpreJRiera w reży-serii Aldony- Figury 

w warszawskiJR teatrze Laba:ratoriuJR .DraJRatu) 

Pia:tr Ra:wicki jest la urea teJR wielu konkursów 

prozatorskich i po:etyckich. JR. in. w Rado:nłi u 

l „RadoJR Od ważny" - Festiwal Nowej .DraJRa turgii, a 005), 

Gdańsku U1/indowisko. a005), Warszawie lKa:nkurs 

" 
Ulrike" Teatru Usta Usta i TR Warszawa. a006). 

.Dwukra:tnie był też pcilf inalistą Gdyńskiej Nagra:dy 

.DraJRa turgicznej. 

.DraJRat Mykwa został nagrodzony w I edycji konkursu 

draJRa turgicznego METAFORY RZECZY\t/ISTOSCI. 

zorganizowanego przez '!eatr Polski w Poznaniu w 2008 r. 

lV;ONIKA DOBROVVLANSKA 
Pa:lska reżyser ka ura:dzona w Poznaniu. 

Absa:lwentka studiów teatrola:gicznych lzakoń.czo:nych 

doktoratem) i slawistyki na Ruhr-Universitat 

w B.o,chuJR o,raz po:dyplo:JRowej klasy reżyserii 

w JRO:skiewskiej GITIS. Od aooa JRieszka w Berlinie. 

Współpracuje z tea traJRi w NieJRczech., Polsce, 

we Włoszech i na Białorusi. 

Zgodnie z nieJRieckiJR systeJReJR kształcenia jej 

pierwszą szkolą reżyserii były staże reżyserskie 

i praca jako: asy-stent reżysera równolegle do studiów 

teatrologicznych. J ednYJR z naj,cenniejszych 

do:świadczeń. ksztaltujący:ch jej, spoj1rzenie na teatr 

był staż reży-serski oraz współpraca z teatreJR 

w MlillheiJR lI993-I994), prowadzonyJR przez światowej 

sławy włoskiego reżysera-Roberta: Ciulli. 

Zrealizowała JR.in. Woyzecka G. B,lichnera, Pa111iątnik 

wariata wg M. Gogola. Sprawozdanie d0;Akade111ii 

F. Kafki. Sytuacje wojeI1Ile B. Sr bljanović, 

Naclilelveral. Villqista. Trz;rsi ast ry. IVaktwg A. 

Czechowa. Wielokrotnie uczestniczyła 

w JRiędzy-narodowych labo:ra toriach tea tralnycl!t . 

W Polsce de bi u towala w Teatrze Po:lskiJR w Poznaniu 

spektakleJR JJagrywka G. Spiró \a 006). Na tej saJRej 

scenie wy-reżyserowała również sztukę Ma111111a Medea 

T. Lano:ye La 007>. 

W JRa.rCU aCXB r. zrealizowała spektakl III wg Phl.lippa 

Mal.one'a w 'leatI?.e .Dra.JRatyczny,iR iJR. JeI?.ego Sza ni a wskiego 

w Wałbrzychu. 



O WYŻSZOSCI NARO.DOWEJ WYOBB.A2NI NAJ) REALIZMEM 

Wszyscy P.otrze?ujei:ny mitów. I jednostki, i narody. Mity to uproszczone 
przeko~anra , ktore. nie. n:iusz~ być o~arte na faktach, ale zapewniają nam 
po.czucie. P~~yna leznosc1 : da1ą nam swiadomość początków, poczucie 
t~zsamosc1 1 ce ~ ~ · C~oć są ewidentnie subiektywne, to często mają większą 
siłę sprawczą niz obiektywna prawda - prawda bowiem bywa bolesna. 

Ni.ektóre narody mają ~.iększą pot~ebę ':'itów. _Narody imperialne wymyślają 
mity ~o to, by ~z~sa~nic panowanie nad innymi narodami. Narody 
P?db1te wymysla1ą mity po to, aby usprawiedliw ić swoje klęsk i i wykrzesać 
siłę pot~ebn~ do ~rzetrwania . Polska należała zapewne do tej drugiej 
katego~11 , gdyz polityczne prz~ciwności, których konsekwencje dotknęły wiele 
pokolen, w~two~z~ł~ nader mitogenną atmosferę intelektualną. Polska ku ltura, 
a w szcz~golnosc1 literatura, sztuki p iękne i historiografia, zawiera mnóstwo 
przykładow prymatu narodowej wyobraźni nad rea lizmem. 

Żartob~ iwy':' potwierdzeniem takiego punktu widzenia może być fakt, iż polski 
odp?w1ednik słowa myth - .mit" - jest wymawiany Jak angielskie słowo meat 
?zyl1 „ n:11~so". W latach siedemdziesiątych i os iemdziesiątych, kiedy brakowało 
zywnosc1 .. Pol~?y.sta li godzinami w kolejkach, żeby kup ić podstawowe 
pr?dukty, '. za~1jalt cz~s, opow iadając dowcipy. Jeden z przytaczanych 
wowczas .zartow zaw1~rał pyta~ie . „Jakie słowo ma taką samą wymowę 
1 z~?,czenie po polsku 1 po angielsku?" Odpowiedź brzmiała oczywiści e: 
„mit . (.„) e 
Wszy~tki~ mi.ty. służąjak!mś celom. W miarę jak te cele się zmien i ają, zmianie 
ulegają rowrnez .sai:ne mity. P~dstawową kwestią w dzisiejszej Polsce jest 
zatem to, czy ktorys z tradycyjnych mitów może zostać wskrzeszony( ... ). 
Tr~~no na ten te~at powiedzieć coś pewnego. { .. . )Tylko jedno jest pewne. 
Jesl1 stare mity nie wystarczą, to w ich miejsce zostaną wymyś lone nowe. 

Nor~an Davi.s .. Polska mitologia narodowa, w: Smok wawelski nad Tamizą: 
ese1e. po/em1k1, wykłady, przeł . Andrzej Pawelec, Kraków 2001. 

W POSZUKIWANIU PRAW.DY 
Sprawa żydowska w historiografi i czasów wojny jest jak luzem w isząca nitka w misternej 
tkanin ie - wystarczy za nią mocniej pociągnąć, a cały delikatny wzorek zaczyna się pruć . 

Okazuje si ę, że antysemityzm zan ieczyścił cale połacie współczesnej historii Polski i u czyn ił 

z nich temat wstydliwy, powołując do życia wersje wielu zdarzeń , które mi ały odgrywać rolę 
listka figowego. 

Ale historia społeczeństwa to jest nic innego jak biografia zbiorowa. I tak jak w biogra fi i -
w życiorys ie, który skład a s ię wprawdzie z oddzielnych epizodów - wszystko się do siebie 
w histori i społeczeństwa nawzajem odnosi. I jeśli w jakimś punkcie biogra fii (zbiorowej) tkwi 
kłamstwo , to wszystko, co przyjdzie póżniej, będzie rów nież w jakiś sposób nieautentyczne, 
podszyte niepokojem i brakiem pewności siebie . I w rezultacie, zamiast żyć własnym życiem 

będziemy oglądać się nieufnie przez ramię us iłując zgłęb ić , co też inni o nas myś lą , odwracać 

uwagę od wstydliwych epizodów z przeszłości i co raz to bronić dobrego imienia upatrując 

obcego spisku w każdym niepowodzeniu. Polska nie jest pod tym wzg l ędem wyj ątkiem 

w Europie. I tak, jak w przypadku s połeczeństw paru innych krajów, po to żeby odzyskać własną 

przeszłość, będziemy ją musieli sobie opowiedzieć na nowo. 

Stosowne memento znajdziemy oczywiście w Jedwabnem, gdzie na dwóch pomnikach 
wyryto w kamieniu napisy, które dopiero trzeba będzie rozkuć , aby uwolnić z nich prawd_ę 

historyczną. Na jednym powiedziano po prostu, że Żydów zabili Niemcy: „ IEJSCE KAZNI 
LUDNOŚC I ŻYDOWSKIEJ . GESTAPO I ŻANDARMERIA HITLEROWSKA SPALIŁA 
ŻYWCEM 1600 OSÓB 10 VII 1941". Zaś na drugim, wystawionym już w wolnej Polsce, 
albo dano do zrozumienia , że Żydów w Jedwabnem w ogóle nie było , albo bezwiednie 
wystawiono świadectwo popełnionej zbrodni: „PAMIĘCI OKOŁO 180 OSÓB I KS I ĘŻY 
ZAMORDOWANYCH NA TERENIE GMINY JEDWABNE W LATACH 1939-1956 
PRZEZ NKWD, HITLEROWCÓW I UB" [podpisane] SPOŁECZEŃSTWO. 

Bo w rzeczy samej, tysiąc sześćc i u set jedwabieńskich Żydów, których tu pominięto , 
zamordowali nie żadni hitlerowcy, ani enkawudziści , ani ubecy, tylko społeczeństwo . 

Jan Tomasz Gross, Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka, Sejny 2000. 



archlwu JR I zeznania Świadków 



.Ak t a pr ocesu .z I 949 ro.ku dwudsiiestu dwóch 
oskarson7cb o udsiiał 
w br odnii na ludDościi BJrdo wsn eJ w Jedwa bne 

I pulseM do wszczęcia postępowania k arnee;-u w s prawie 
wy mordowania jedwabieńskich Zyd&w był list Całki Migdała 
do Cen tralnego Ko Mi t etu Zydó:w w Pa:lsce, napisany przezeń 
29grudni a1947 r. w Mont evideo: w Urugwaju. O autorze listu 
wiemy tylko t y le, że dziesięć l a t wcześniej wyemigrował 
z J edwabnego, pozostawiając tam Matkę or az zamężną sio·strę 
i j e· dzieci. Od j ednego, z ocalo:nych Zydów. k t óry pa: wo·jnie 
zna azł się w Palestyni e. dowiedział się o. swo·ich ziomkach. 
że „oni zginęli nie z rąk Niemc6w. a z rąk Polaków. L.J Cale 
:mias teczka zginęło pr zez spalenie w st0:dole". Migdal prosił 
o s :pr a wdzenie, czy Izrael - a wówczas J 6zef - Grąd:0:wski. 
ktorego z n a l sprz ed wo j ny, jest osobą go:dną zaufania 
i zasługuje na pomoc. l. . .) 

Lis t Całki Migdała doszedł do Warszawy po trz ech tygodn i a ch. 
Po przetłumaczeni u go z jidisz na polski spa-rządzona z n i ego 
u wier zytel nia.ny wyciąg, który dyrektor Z.ydowskiego 
I n stytutu E..ist arY'cznegu Nachma n RluMental wysłał 
30 sty cznia 1948 r. do; Mi n isterstwa Sprawiedliwości 
„do wy korzystani a". W Arch..i wuM ZIJii znajdawala się też 
ozna cz ona n u mer eM 152 r elacja o rzezi w Jedwabnem, zlożana 
5 kwi etnia 1945 r. w Bi a lyMstoku przez innego ocalonego Zyda. 
Szmula 'Wa ser sz tej n a. Wyciąg z tej relacji do.lączo;no do: lis t u 

a lki Migdała ldak. nr a i 3). 

( ... ) An i w aktac:n procesowycn. ani w aktac:h kontrolno:-śledczych 
UB n ie ma żadnego: doku men tu. który by wskazywał. że w ciągu 
k olejnych dziewięciu miesięcy po·djęto w tej sprawie jakiekoiwiek 
działani a .. J 

8stycznia1949 r. funkcj onariusze UR wraz z Milicjanta111i 
z posterun ku MO w Jedwa bnem przeprowa dzili pierwsze 
aresztowania . l .. .> Łącznie do IS stycznia 1949 r. prokura·tura 
wydala postanowienia u tymczaso:wym areszt a:waniu 15 podejrZa.ny ch. 

Większo:śc przesłuchanych przyznała się do udziału-w różnym 
sto pniu- we wr g icn a k t acn skierowanych przeciwko żydowskim 
sąsiadom . Jak się wydaje. po:dejrzani. słabo wykształceni. 
traktowali py t ani a o udział w mordowaniu Zydów dosłownie. 
nie zdając sobie w pełni s prawy, że czyny, do któ::ryc:h 
się przyznali-wypędzanie Zydó:w z domów i pilnowanie ich 
na r ynku-w świetle prawa rci.wnież są ws;pól udzialem w zbrodni. 
l .. .> I n ni waleli tu· przemilczeć l u b, co ro·wnież możliwe. w ogól e 
nie byli o t o py tan i . Niektór zy pr cibo·wali znależć racjona~ne 
wytłumaczenie swo:jej niewiedzy. \...) 

W doch odzeniu podejrzani starali się, co zrozumiale. zbagatelizować 
własny ud?.j al w przestępstwie l ub mu za;przeczaJ.i. Nierzadko 
j ednak obwiniali się nawzajem i wymieniali nazwiska innych 
sprawców z brodni. Najchętniej. jak się zdaje. abciąt.a J ; osoby 
nieżyjące l ub niemieszkające w Jedwabnem t.. J. 

Z. per spek tywy historyczn ej ważnie ·s z e od ustal eni a 
indywi dualn ych sprawców zbrodni wydaje się py t a n ie o skalę 
i zakr es udziału :po l skich mieszkańców J edwaon ego 
i okol i cz nych wsi w mordz ie Żydów I O lipca I 94I r. l .. .) 

Swiadkowie i podej_rzani niewiel e ówili o roli, jaką 
w wydarzeniach z IO lipca 1941 r. odegrali Niemcy. Prawdopodobnie 
nie pytano ich o to. gdyż od S~~zątk:u dachodzenia UR interesował 
się gló:wnie udziale11 w zbro · Mieszka.Dców Jedwabneg o. 
Podejrzani najczęściej wspo11linali o Ni e111cach, usprawiedliwiając 
się. że t o od n ich otrzy-1'lali rozkaz udziału w a kcji przeci w Zy--dom. 
Nikt z podejrzanych ani świadków nie wscf~;"111-ał. że Niemcy uzywali 
broni palnej. ani że z ich rąk zginął tego ·a jakikolwi ek Z.y d. 

Akta procesowe dają JRożli wość przyjrzenia się sylwetkom 
2 2 oskarżonych.. Foza trze11a najmlodsz~ wszyscr wchodzili 
w wiek średni l ub nawet go przekroczyli. l. . .) ależeli do poko·leni a 
u r odzon ego w ostatniej aek:adzie XIX w. i w pier wsz 
dziesięcioleciu następnego stulecia. a t ylku t rzej najmłodsi 
urodzili się okol a I9a0 r.1 .. J 'Wszyscy z wyjątkiem jedneg ci 
kawalera i jednego wdowca byli żonaci. trzynastu nliało: ad dwo:jga 
do ośmiorga dzieci. Pcidsądni. poda bnie'jak zapewne większość 
ciwczesnej popula cji J edwabnego, byli słabo wykształceni. (. . .) 
C:harakter ystyka dziesięciu podsądnych, prawomocnie skazanych. 
nie różni Się zasadn i czo od pQrlretu zbioroweg o wszystkich 
oskarżonych. L. J 

Z pewnością 22. oskarżonych o udział w mordzie Zydciw nie 
należało do marginesu społecznego swo j ego miasta. wydaje 
się raczej, że w większości byl i jego przeciętnymi obywatelami. 

Sąd Okręgowy w Łomży skazał dwunastu oskarżonych, 
a dziesięciu uniewinnił . W wyr oku przyjął koncepcję, 
że jedwabieńskich Zyd<iw wymordowali Niemcy , w CZY"' pomagała 
im „wciągnięta przemocą" Miej scowa ludnosć. 'W uzasadnieniu 
wy roku ·est jednak jaskrawa sprzeczność. W jednym zda niu mo:wa 
o: tym, że Niemcy w Jedwabne"' byli w „wielkiej i l asci", 
a jednocześnie. że była ich „stosunkowo mała ilość". l .. J 

Kr z ysztof Persak, Akta procesu z I 949 rak u dwudziest u dwdcla 
askarżanrcb. a udzial w zbrodni na 1 udnaści ż;rdawskiej 
w Jedwabne111. w: Wokół Jedwabnego. JJaku111en tr. t . 2. po:d red. 
Pawła Machcewicza. Krzysztofa Persaka. Warszawa 2002. 



Jest. „ z iast. cz a Jedwabne. powiat Lo wo ewództwa bia:tostocJtie. 

Mi ~ oj ź 101a • odkad opuścił• 10iast.ecz o. pozost.awiaj«C 10at.k~. 
s· ostr~. szwagra i dwócll siost.-rzeńców. Mani wiado10ości. ze zgin~1i 
oni z rak Po1akóW. Jlie111Y równiez. ze :Po1acY nie zosta1i ;1eszcze 

ostawieni przed sąd. Oni żyją i 10ieszkają w ty10 sa10Y"" 10iast.eczk11. 

a organizatorów to: 

Genie Kozi.owski. 
Sl.usze · ski itd. 

den z Jlli.eSzkańców naszego ,.;.ast.eczk który d2.i.ś Jlli.eSzka 
w :Pa1estynie. napiea1 naJll o tY""· ea:te ndasteczko zgl.D~1o przez spaJ.enie 

w stodole. 



Wyciąg z protokalu nr 152 Zlli 

Rzeż w miasteczku Jedwabne. powiat lamżyński 

Swiadek: Szaul Waeer sztejn 
. c wkruczyli du miasteczka Jedwabne. 

W poniedziałek 2 3 VI ~9~I r . N:-em ~ ci przystąpili do: pogromu Zydów. 
W śrudą, 2 5 czerwca. mi~Jsc0;w1 ba:. ~acek i jego brat Mietek. chodząc 
.uwaj spo:śrcid mordercow. B,ur ows i h . d wski· eh grali na harmonii 

. d t mi po domac zy o · . 
z pozostałynt1 ban y a . k k. żydowskich kobiet i dzieci. 
i klarnecie. by zagłuszyc . r: y o~iżej wymienieni przestąpcy 
Widziałent na własne oczy. Ja p 
z amordowali: 

I. C ajciię Wasersztejn. 53 lata. 
a . Jakuba Kaca. 73 lata. 
3. Eliahu Krawiieck±ego. 

. . . lami a Krawieckiego pokłuli nożanti, 
Jak u ba Kaca ukant1en1owal1.ceg . 1: jązyk Mączył s iei w strasznych 

. . . e. wydłubali mu oczy i wyc1ę i . pozn1 J 
bólach I2 gadzin. 

. . . li udział w kompletny-m wyniszczeniu 
Również miejscuw1 bandyci wzią . . w-.rwolali ug&lny pożar. 

. · d nimi strasznie i " ~ 
2ydów. znącali siei na . . ezi wyróżnili siei nastąpujący 
W pugromach pierwszych dn i i w rz 

mordercy: 

I . Slesz~kii Br onek 
a.KarolaklburnUistrz> 

3. :aorowiiuk Wacław 
4. Borowiiuk Mietek 
5. JerJllolowsk:ii 
6. Jlaaotowskii Bolek 
7. S:Lela wa FranciiSzek 
a. S:iiela wa Staniisla w 
9. J.ogalskii Rolek 
IO. Kalinowskii Genek 
II. Trzaska 
ia. Tarnackii Jerzyk 
I3. Laudańskil lojc:iiec> 
I4. Laudailskii Jurek 
I5.SzaiidtJuliusltol.ksdojez> 
16. Lac:iiecz Czesl w 

5 sierpnia 1956 r., Sieradz ( więzienie) - Prośba Jer zego 
Laudańskiego do mi n ist ra sprawiedliwości o interwencję 
w sprawi e zwolnienia warunlcowego 

Laudański J erzy 
tsyn Czesława) Sieradz. dn. 5sierpnia1956 r. 

Do: Oby watela Ministra Spra wiedli waści 
w Warszawie 

Prośba 
Wyrokiem b. Sądu Okrągowego w Łomży zostałem skazany z art. I pkt 2 
dekretu z 3I VIII I944 r. w dn iu I6-I7 maja I949 r . na karą piętnascie lat 
więzienia wraz z utratą wszelkich praw na lat dziesięć. Z zasądzonej 
mi k a ry odbyłem już połowę, to jest siedem lat i sześć miesięcy . l.. .) 

Wobec t ego, że bylem wychuwany w okolicach wzntożonych walk 
antyżydowskich, a w czasie wojny Niemcy masowo, wymorduwali tam. 
jak i w innych miejscowosciach, Żydów, to czy ja jeden, z procesu 
najmłodszy wiekiem. uradzony i wych owany z a sanacji. muszę ponosić 
karę z całą surowoscią prawa? Przecież ja od lawy szkolnej by-lent 
uczony ·t y lko w jednym k ierunku, nacjo.nalizmie. n a skutek czego 
za okupacji obchadzil;r mnie t ;rlko sprawy związane z moim narodem 
i ojczyzną . Dowodem jes t f akt. z e p dczas okupa cj i nie pa:zwalalem 
się prosić, gdy zaszła potrzeba oddania się dl a dobr a sprawy swej 
ojczyżnie. t„J 
W 1942 r .. w maju, gest apa niemieckie aresztowało mnie i osadziła 
w więzieniu na Pawiaku. skąd wywieziono mnie da obozów 
k oncentracyj n ych: Oświęcim, Gross-Rosen. Oranienbur g , 
gdz ie cierpiałem na rdwni z i nnymi jako Polak i więzien puli tyczn y 
przez trzy la ta. 

Jestem młodym czlowiekie . mam 34 lata życia, z czego I /3 spędz.onego 
w tak twardej rzeczywistości. jak obuzy okupacyjne i k ara o,becna. 
Z dziada pradziada jestem r obociarzem i niczego dobrego nie zaznałem 
w swym złamanym przez l os życiu. Przez k ogo· ja, młody człowiek. 
muszę tak strasznie cierpieć: pr zez f aszyzm. kap i taliz . sanację z jej 
spuscizną. To właśnie te czynniki zrobiły ze mnie ofiarę tak długo, 
cierpiącą w więzieniu. t. .J 

Obecny st an sprawy mo ·ej zmusza mnie do· zwrócenia się z gorącą 
pruśbą do ob. Ministra Sprawiedliwosci o zainteresowan ie się 1lł ją 
sprawą i skierowanie jej tam. g dzie zostani e r zpat r z ona. t ak jak 
przewiduje obecnie prawo, Polski Lu dowej . ..> P wyjściu z więzienia 
pragnąlby-m zacząć od n owa to zrujnowane S'« je życie i stać 
się lojaln y m obywatel em swej ojczyzny - Polski Ludo.wej. 

Laudansk i Jer z y 

• 18II1957 r . Sąd Wo jewódzki w Białymstoku na wniosek pTokura t ara wojew , z kiego 
postanowił z wolnic waru nkowo Jerzego Laudanskiego z odbywania poz stałej części 
kary. Zwolnio.no g z więzienia w Sieradzu I III 1957 r. 



Ki.ET, KTÓRY JJB.ĄZY SUMIENIA 
( .. . )Chyba każdy, kto był za g ran i cą, powiedzmy, na zachodzie Europy, usłyszał 
pytanie, czy Polacy są antysemitami? Albo wyraźniej : dlaczego Polacy 
są antysemitami? Ja sam słyszałem to pytanie tyle razy, i tyle razy wdawałem 
się w wyjaśn ienia , że mógłbym chyba ze dwadzieśc i a takich rozmów schematycznie 
streś ci ć . Czy Polacy są antysemitami? - Dlaczego pan tak stawia pytanie? Bywają 
Polacy antysemici, bywają fi losemici, bywają tacy, których to nic nie obchodzi, 
i ta~ich właś nie jest coraz więcej . - Oczywiście , są rozmaici Polacy, ale ja pytam 
o większość społeczeństwa . Polacy zawsze uchodzili za antysemitów, nie może 
to być przypadek? -: Jak to zawsze? Przecież wtedy, kiedy Anglia , Francja , 
Hiszpania wygnały Zydów, właśnie w Pols9e zna leź li schronienie! - Zapewne, 
ale to było dawno, w średniowieczu, wtedy Zydami pogardzano wszędzie, ale od połowy 
osiemnastego wieku, w nowożytnej Europie, zawsze były z polską nietolerancją kłopoty 
-Ale przecie od końca osiemnastego wieku żadnej Polski nie było! - Było jednak 
polskie społeczeństwo, w którym Żydzi nie mogli sobie znaleźć miejsca, dlaczego? 
- Byliśmy w niewoli , mus ieliśmy myś leć przede wszystkim o sobie - Właśnie . 
Dla~zego nie myśleliście_ o sobie razem z L.ydami? - Za wielu ich było. Nie m ie liśmy 
szkol , sądów, urzędów. Zydzi nie mówil i nawet po polsku . Woleli uczyć się niemieckiego, 
rosyjskiego ... Ale światli ludzie riamawiali do asymilaqi, starali się zbliżyć Żydów do Polaków! 
- .Czemu nie odwrotnie? Czy Zydzi nie mogli zostać Zydami? Urządzaliście pogromy, 
me wiadomo dlaczego? - Pierwsze pogromy miały miejsce na Ukrainie sprowokowała je carska 
policja... ' 

I dalej: 
Kiedy od~yskaliście niepodległość, los Żydów wcale się nie polepszył. Przeciwnie, 
antysemityzm stawał się coraz jadowitszy .. - W dwadzieśc ia lat nie można przerobić 
społeczeństwa, a poza tym, czy w całej Europie nie było podobnie? Po pierwszej wojnie 
przyjęliśmy wielu Z;ydów z Rosji , po 1934 roku - z Niemiec ... - Może to i prawda, 
ale traktowaliście Zydów j ako obywateli drugiej kategorii. A w czasie wojny uchroniliście 
bardzo niewielu - Jest w Izraelu miejsce pamięci ludzi, którzy ratowali Zydów, trzydzieści 
procent nazwisk to Polacy. - Ale procent ocalonych Żydów był w Polsce niski, najniższy 
w Europie w stosunku do całej ludr:iości kraju - W 1942 roku, w Warszawie, na ośmiu 
Polaków było w mieśc.ie czterech Zydów. Jak ośmiu może ukryć czterech? - Właśnie 
Polacy rozpoznawali Zydów i wydawali ich Niemcom. Albo policji. która przecież była 
polska ... - W każdym społeczeństwie jest kilka procent ludzi bez sumienia. Pan nie ma 
pojęcia , czym była okupacja niemiecka w Polsce. Za ukrywanie jednego Żyda rozstrzeliwano 
całe rodziny, z dziećmi włączn ie. - Owszem, t?k było, ale za konspirację także strasznie 
karano, a wszyscy podobno konspirowali. Zydzi nie chcieli pozostać w Polsce ... - Trudno 
im było żyć wśród wspomn ień . - Trudno im było żyć wśród Polaków. którzy nie chcieli im 
zwrC!cać sklepów, mieszkań, grozili, zabijali, nie słyszał pan o pogromach, w Krakowie, 
~ t<_1elcach? - Pogrom w Kielcach był prowokacją pol ityczną - No to co? Prowokacja, 
1esl1 była, to znalązła posłuch . Dziesięć tysięcy prowokatorów?- Żydzi ginęl i nieraz 
nie za to, że byl i Zydami, ale za to, że byli komunistami. - A w 1968 roku, czy dlatego 
opuszczali Polskę, że byli komunistami? 

I tak do końca czy też raczej, bez końca . Dyskusje historyków wyglądają bardzo podobnie. 
Powracają - dokładniej udokumentowane - te same opinie i zdarzenia, które starałem 
się zebrać w mojej (na wpół) wyimaginowanej rozmowie. Istnieje o tych sprawach ogromna 
literatura, pamiętnikarska i historyczna, o której mamy w Polsce bardzo blade pojęcie ... 
Tymczasem powinn iśmy ją znać, choćby dlatego, że mówi także o nas. Jest w niej znaczny 
rozrzut stanowisk i wniosków. Trafiają się książki, których autorzy nie kryją, że powoduje 
nami nienawiść . Lekceważyć ich nie wolno. Zrodz iły się przecież z osobistych przeżyć, 
których autentyczności nie sposób podawać w wątp l iwość . A poza tym - czy w naszym 
piśmiennictwie nie roi się od wypowiedzi, pełnych obłąkanej wręcz nienawiści do Żydów? 

Jest także sporo książek ostrożnych i - o ile możliwe - obiektywnych. Przypominają 
one starannie mentalne i materia lne uwarunkowania po lsko-żydowskiego współżyc ia . 
Wracam teraz do fikcyjnej rozmowy. Jest ona - trochę uproszczonym 
- streszczeniem dziesiątków sporów i polemik Co w niej uderza? W odpowiedziach 
mego syntetycznego Polaka rozpoznać można ten właśnie lęk , który odzywa 
się w wierszu Czesława Miłosza Biedny chrześcijanin patrzy na getto. Lęk , 
aby nie zostać policzonym m iędzy pomocników śm ierc i. Tak on okropny, że czynimy 
wszystko, aby go oddalić, aby nie dopuścić nawet do jego wyjawienia. Czytamy czy 
słuchamy rozważań o żydowsko-pols k i ej przeszłości i kiedy tylko dojdzie 
do nas zdarzenie , fakt , który nie najlepiej o nas świadczy, gorączkowo staramy się 
go pomniejszyć, wytłumaczyć. zbagatelizować: . Nte jes nawet tak, abyśmy go chcieli 
ukryć czy zaprzeczyć, że m iał miejsce. 
Czujemy przecież, że nie wszystko było w porządku. Jakże zresztą mogło by być 
w porządku? Współżycie społeczności - jak współżycie jednostek - nigdy nie jest 
bez skazy. Cóż dopiero takie burzliwe, nieszczęś liwe współżycie. Nie umiemy jednak 
rozmawiać o nim spokojnie. Dlatego, że - świadomie czy n ieświadomie - boimy 
się oskarżenia. Boimy si ę, że odezwie s ię strażn i k- kret i powie, zajrzawszy w swoją 
księgę : ach , wyście także służy li śmierci? I wyście pomagali zabijać? 
Albo przynajmniej: patrzyliście spokojnie na żydowską śm ie rć? 

Pomyślmy jed nak uczciwie: takie pytanie musi paść. Musi je zadać każdy, 
kto rozmyśla nad polsko-żydowską przeszłością, n i eza leżnie od odpowiedzi, jakiej 
udzieli. Ale my - świadomie czy n ieświadomie - nie chcemy, aby to pytanie padło. 
Odsuwamy je od siebie jako nie ożl iwe , skandaliczne . Przecieśmy nie sta nęli 
po stronie morderców. Przecież sami byli~my następni w kolejce do pieca. Przecież 
- nie najlepiej, ale jednak - j akoś z tymi Zydami współżyli śmy, oni zaś także nie byli 
w naszych sporach bez iny. Więc stale musimy o tym wszystkim p rzypom inać 
Bo co o nas inni pomyś lą? Jak y sami będziemy o sobie myśleć? Jakże to będzie 
z dobrym imieniem naszego kraju , naszego społecze ń stwa? ... Ta troska o „dobre 
im ię" jest stale obecna w prywatnych - a bardziej jeszcze w publ icznych -
wypowiedziach. Inaczej mówiąc, rozważając przeszłość, chcemy z tych rozważań 
wyciągnąć moralny zysk. Nawet wtedy, kiedy potępiamy , chcemy sami stanąć ponad 
- czy poza - potępieniem . Chcemy zn aleźć się absolutnie poza oskarże niem , chcemy 
być zupełnie czyści . Chcemy być ta kże - i tylko - ofiarami .. . Ta troska jest wszakże 
podszyta lękiem ( ... ) i ten lęk wypacza, zniekształca nasze myślen ie o przeszłośc i. 
Co też od razu wyczuwają nasi rozmówcy ... Nie chcemy mieć nic wspólnego 
z okropnością. Czujemy jednak, że kala nas ona jakoś „bezcześci" ' . Dlateg wolimy 
o tym wszystkim nie mówić . Albo mówimy tylko pot , aby odeprzeć oskarżen ie . 
Oskarżenie. które n ieczęsto pada , ale wisi iejako w powietrzu. 

Czy możemy się go wyzbyć? Czy możemy mu zapobiec? Ja myśl ę, że nie, bo ono 
jest - na dobrą sprawę - w nas samych . To my sami boimy się kreta, który drąży 
sumienia. I myślę ta kże , że go nie odpędzimy. A przynajmniej nie odpędzimy go, 
zapominając o przeszłości albo przyjmując wobec niej po stawę obr n ną Musimy 
całkiem szczerze, całkiem uczciwie stanąć wobec pytania o współodpowiedzia lność . 
Nie ma co ukrywać: to jest jedno z najbo leśn iejszych pytań, przed którym możemy 
stanąć. Myślę jednak, że powinn iśmy je koniecznie r zważyć. 

Jan Błoński Biedni Polacy patrzą na gett „Tygodnik Powszechny" nr 2/1987. 
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