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Dlaczego dzis podejmujemy problem zydowski? Bo jest, bo kiedys 
trzeba go bylo podjlle - taka odpowiedz powinna w zasadzie wy
starczye. Nie mozna ..od tej sprawy uciec i pozostawie wszystko cza
sowi. Czas wprawdzie wiele rzeczy pogrllza w studni niepami~ci, 
ale cz~sto jest to zludne (bo trwajl! one jakos w podswiadomosci, 
gotowe do ujawnienia si~ w nieoczekiwany spos6b), a ponadto za
pomina si~ wtedy 0 grzechach, czyli takze 0 ich wyznaniu i za
doscuczynieniu za nie. Zatem trzeba r obie narodowy czy spoleczny 
rachunek sumienia i czyscic rany - aby czas m6gl je zagoic. I to 
niezaleznie od wszelkiej koniunkturalnej aktualnosci tematu, od 
tego, czy sprawa zydowska jest wlasnie zetonem w jakiejs tak
tycznej rozgrywce, czy tez chwilowo nic si~ w tej dziedzinie nie 
dzieje. 

W gruncie rzeczy antysemityzm w Polsce moze bye dzisiaj jedy
nie czystym irracjonalizmem. Jakiez bowiem mogl! bye plaszczyzny 
sporu? Ani gospodarcza - bo jaki potencjal ekonomiczny przedsta
wia jll dzis Zydzi w P olsce? Ani kulturalna - bo jesli jeszcze Sll, 
to na og6l spolonizowani i wsp6ltworzllcy polskll kultur~. Ani re
ligijna - bo religijnych Zyd6w wyznania mojzeszowego to juz ze 
swiecll t rzeha szukac. M6willC po kupiecku, nie ma partnera - nie 
ma z kim zyskac ani stracic. 

Ale kupiecki rachunek nie wystarcza. Problem istnieje i to w 
dw6ch zaz~biajllcych si~ plaszczyznach. W podswiadomosci wielu 

. Polak6w ·gniezdzi si~ szczlltkowy antysemityzm w postaci jakiegos 
nieuswiadomianego rasizmu. Pisz~ "nieuswiadomianego", bo malo 
kto przyznalby si~ dzIS do rasizmu i rzeczywiscie niewielu jest chy
ba ludzi, kt6rzy Sll rasistami w spos6b swiadomy. Niemniej pomiE:
dzy swiadomoscil! i podswiadomoscill moze zachodzie nawet jaskra
wa sprzecznosc. Wiem 0 tym, bo sam tego kiedys doswiadczylem i to 
w taki spos6b, ze do konca zycia nie zapomnE: - tak si~ spocilem 
z przerazenia i wstydu. W plaszczyznie zycia swiadomego sporo jest 
u nas ksenofobii w stosunku do kilku narod6w, ksenofobii sp1ll ta
nej z kompleksami wyzszosci i nizszosci. Nie mozna powiedziee, ze 
siE: z tych kompleks6w szybko leczymy - jesli jakies szcz~mwe 
wydarzenia zdajll siE: nas wycillgae z kompleksu ni:i:szosci, to szybko 
wpadamy w megalomani~ i triumfalizm, zas kiedy przychodzi cios, 
to wszystko · sie znowu tak zaw~Zla, ze bardzo trudno jest zrobic 
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trzezwy rachunek sumienia i wytyczye drog~ post~powania - przez 
codzienne realia zycia ku wielkosci. 

W podswiadomosci mieszkajq zwykle mity: i te odzwierciedlajq
ce prawdy odwieczne, i te powstale w oparciu 0 sztucznie sfabry
kowane stereotypy. Czyszczenie jej dokonuje si~ przez ujawn ianie 
tresci i konfrontacj~ z rzeczywistosciq. Jednym z mit6w, k tory rze
komo funkcjonuje w racjonalnej plaszczyznie i moze sluzye do 
"uzasadniania" antysemityzmu (i wielu innych rzeczy), jest spisko
wa teoria spoleczeilstwa.. Swiat wspolczesny falsyfikuje jq wpraw
dzie w sposob dobitny, ale poniewaz w niektorych srodowiskach 
jest reanimowana w sposob ciqgly, trzeba jej poswi~cie nieco uwa
gi. 

W mysl tej "teorii" dominujqcq rol~ w zyciu spolecznym odgry
wajq spiski - nie ruchy spoleczne, nie idee i obyczaje, nie insty
tucje, ale grupy osob, ktore wszystkim manipulujq. Stosunkowo 
cz~sto Zydom przypisuje si~ rol~ wszechpot~znych spiskowcow, mo
gq to bye rowniez masoni, komunisci i wreszcie roznego rodzaju 
agenci. Wyznawca tej teorii nie wierzy w autentycznosc i sponta
nicznosc zycia spolecznego, wsz~dzie wietrzy spisek i manipulacjl; . 
Twierdzqc, ze np. "Zydzi rzqdzq swiatem" (albo nim subtelnie ma
nipulujq), nawet nie pyta j a c y Zydzi, bo nie bierze pod uwag(; 
ich ogromnego zroznicowania ani realnych mozliwosci w zestawie
niu z innymi manipulantami. Jest to poglqd niezwykle wygodny. 
zwalnia od umyslowego wysilku i moralnych wqtpliwosci. Wyraz
nie wskazuje wroga, ktory pelni obowiqzki kozla ofiarnego i pn
niekqd dyspensuje od rachunku sumienia. 

Taka l,teoria" rna oczywiscie kar ykaturalne cechy, ale niestet\· 
nie jest abstrakcjq - Sq ludzie, a nawet srodowiska 0 zadziwiajqcP 
prymitywnej wizji zycia spolecznego. Albo celowo sprymitywizo
wanej na uzytek swoistej manipulacji... Nie twierdz~ wi~c, ze nic' 
rna manipulacji, tylko ze jest ich wiele, bardzo roznych, i ze nie d,c 
nich iycie spoleczne si~ sprowadza. Kazdy z nas rna nieraz bardzo 
bolesne doswiadczenia jakiegos zerowania na szIachetnosci . i po
swiGceniu ludzi, ustawicznego falszowania wartosci, robienia drob
nych interes6w przy wielkich spra\vach. Kazdy z nas rna takl e 
(a przynajmniej powinien miee)" doswiadczenie autofalszerstwa 
\vynajdowania ideowych motywQw wlasnego postGPowania, ktoreg{J 
picrwszym motorem byl strach czy wygoda . Takie wiGc i samymi 
sobq jakos "manipulujemy", ale wlasnie dlatego szukanie kozl6w 
ofiarnych je~t tak wielkim nonsenscm. 

Wiemy takze, i e wiE:! lkie wartos~i przcbijajet si<; przt·z wszystki L: 
manipulacje, choc czas('m trzeba na to dlugo czekac. Widzimy jak 
falszcrstwa i machinacjE:! obracajq sil; przeciwko jcll <Iu'tor om, j a ~: 
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. , 

niczego trwalego nie mog<} zbudowac, jak si~ coraz bardziej obna
ia j<}. 

* 

Swiat staje si~ coraz bardziej pluralistyczny. Moze to miee dobre 

i zle strony, ale jest faktem niezaprzeczalnym. Nawet organizacje 
slynne z dyscypliny i jednolitej fqrmacji wykazuj<} dzis ogromne 
zroznicowani~, zaleznie od kraju i srodowiska. Jest to takze pro
blem Kosciola: jak zachowae depozyt wiary i jednose zasadniczej 
formacji, gloszqc kulturowy pluralizm, zasadniczo wartosciowy, 
ktory rna konsekwencje takze i dla teologii - moze jq wzbogacae, 
ale takze prowadzie do czegos w rodzaju "teologii sytuacyjnej". 

Nie ulega wqtpliwosci, ze przynajmniej w pocz<}tkowym okres.ie 
wspolistnienie roznych i ewoluujqcych systemow wartosci grozi de
zorientacj<} i r.elatywizmem, o:;labieniem zdolnosci rozrozniania do
bra i zla, rozchwianiem zasad moralnych. 
, W innej plaszczyznie mamy tu do czynienia z groinym paradok
sem: zapewnienie rozwoju ludzkosci (a tak.ze po prqstu uratowanie 
Jej przed katastrof<}) wymaga koordynacji w skali swiatowej, a 
tymczasem chaos siG raczej pogl~bia., N i k t dzisiejszym swiatem 
nie rzqdzi - dzialaj<}ce w nim sily, wielkie i male, blokuj<} si~ na
wzajem, a tymczasem post~puj<} procesy d~gradacji i rozkladu. 

Wewnqtrz panstw i narodow powstaj<} grupy i srodowiska bar
dzo si~ mi~dzy sobq rozni<}ce. Przyznam si~, ze mialbym n$lwet 
ochot~ zmodyfikowae- trese pojt:cia "mniejszose narodowa". Nie 
chodziloby w nim juz tylko 0 grupy ludnosci mowiClce innym jt:
zykiem i nalei:qce do innej kultury, ale rowniez 0 etnicznie tozsame, 
ale tak dalece rozn!<}ce si~ hierarchi<} wartosci od trzonu narodu, 
ie wypadaloby uznae je za "inne narody". Te swoiste "mniejszosci 
narodowe" mog<} bye formacjami trwalymi i nawet w jakis sposob 
zinstytucjonalizowanymi (nie mam tu na mysIi efemerycznych grup 
!eprezentujqcych mlodziezow'l kontrkulturt:). 

J ak ie majq, Jakie mog<} bye stosunki pomi~dzyku1turowo roz
nymi grupami? Uwazam za godnq gl~bszej refleksji tezt: FeliksCt 
Konecznego 0 wzajemnym wzbogacaniu si~ kultur pokrewnych 

niszczeniu si~ opozycyjnych. W jego terminologii kultury nale
zqce do tej samej cywilizacji (czyIi metody ustroju zycia zbiorowego) 
mogq si~ wzboga~ae, natomiast nalez<}ce do roznych cywilizacji (to 
znaczy zasadniczo si~ rozniqcych systemami wartosci) mm:Zq z sob4 
',\'alczyc, zmieszanie bowiem roznych systemow wartosci musi pro
',\'adzic .ao upadku spoleczenstwa. JezeIi ten poglqd uznamy z~ 
( hocby \v jakims stopniu sluszny, to relacje pomit:dzy trzDnem l".a
Illdu a r 6Znymi mniejszosciami, a takze stosunki pomiE;dzy sar. ... , d'. i 

.. -' ~?.
,~ 

i 
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mniejszosciami, zaczyria jll przedstawiae si~ inaczej. Moze si~ nawet 
okazae, ze dialog z kulturowo pokrewn~ choe etnicznie obct& mniej
szoscill narodowll jest dla rozwoju r.arodowej kultury cenny, zas 
stosun ki pomi~dzy kulturowo obcyrni grupami tego samego naro
du majll na nill destrukcyjny wplyw. Bronillc zatem narodowej 
identycznosci i ci<\glosci kulturalnego rozwoju musimy w mlldry 
spos6b organizowac przestrzen dialogu - t aki:e w aspekcie mi~
dzynarodowym . P luralizm jest szansll, kt6r <\ t rzeba wykorzystae, 
przy biernej postawie moze si~ on stae zagrozeniem. 

* 
c-ry kultura polska i zydowska sCI pokrewne, czy sobie obce? Czy 

judaizm i chrzescijanstwo sll sobie bUskie, czy przeciwstawne? 
Oczywiscie natychmiast pytania takie budz<\ reakcj~ : <> jakie kul
t ury chodzi? Czy to sCl monolity? 

Dla uproszczenia - a takze z innych powod6w - pomijam prCldy 
asymilacyjne wsr6d Zyd6w. Interesu je rnnie rdzenna Zydowska 
kultura r eligijna (zresztCl tez rna jllca bardzo r6zne odmiany). Po
zornie jest ona od polskiej bardzo odlegla - choeby zewn~trzna 
odmiennose obycza j6w rzuca si~ w oczy (zwlaszcza w oczy tych, 
k t6rzy parni~tajll przedwojenne skupiska or todoksyjnych Zyd6w ...). 
Ale przeciez judaizm i chrzescijanstwo SCl sobie bliskie, chrzeSci
janstwo wyrasta z judaizmu. Mozna zasadnie postawie pytanie: w 
jakim stopniu moma zrozumiec Pismo swi~te bez znajomoSci dzie
j6w judaizmu? Odpowiedz wcale nie jest latwa. 

Zdumiewa j<\cy jest to fenomen: ,tak istotna bliskosc i tak wielka 
psychologiczna obcosc. Skl4d si~ to wzi~lo? W Polsce, slynl4cej on
gis z tolerancji? Przy tak licznej mniejszoSci zydowskiej? Obie spo
lecznosci zyly razem, ale dosyc starannie oddzielone, zatem stosun
kowo latwo bylo 0 wytworzenie si~ falszywych wzajemnych obra
z6w, kt6re zazwycza j Sll zr6dlem lub wynikiem poczucia obcosci. Za
tern nalezy zaczlle w Polsce chrzescijansko-judaistyczny dialog, choc 
juz po znikni~ciu wielkiej religijnej spolecznosci zydowskiej ... Ten 
dialog jest nam potrzebny dla lepszego zrozumienia siebie samych. 
I zapewne takze dla wzbogacenia naszej religijnosci. 

Jezeli - idClC za Krzysztofem Dybciakiem - uznamy, ze polski 
etos charakteryzuje przekonanie 0 istnieniu obiektywnych i t rwa
lych wartosci i obowillZku ich spelniania, akceptacja i doswiadcze
nie istnienia osobowego oraz przeswiadczenie 0 obecnosci sacrum 
i rnozliwosci wejscia w sfer~ jeg.) oddzialywania, to chyba te same 
cech y moma przypisae r dzennemu etosowi zydowskiemu - i to 
w jeszcze wyZszym zapewne stopniu. Jesli przyjrniemy za Zygmun
tern Kubiakiem, ze ideal estetyczny polskiej literatury jest kla
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syczno-biblijny, to znowu odkrywamy pokrewienstwo, jako Ze zy
dowski bylby paT excellence biblijny a zarazem nie pozbawiony 
wplywow hellenistycznych. Jesli nasze pojmowanie funkcji litera
tury jest ksztaltowane przez poczucie zagroZenia narodowej iden
tycznosci, to co powiedziec 0 Zydach? Jezeli w naszej kulturze nurt 
katastroficzno-heroiczny splata si~ z przekornym smiechem (ktory 
jest tez formll samoobrony), . to czy Zydzi nie sll zmuszeni do tego 
samego? A zydowski i polski mesjanizm - jak si~ do siebie majll? 

Mirno oczywiste roznice, podobieilstwa Sll wi~c wyrazne, przy
najmniej w niektorych dziedzinach czy "przekrojach" kultury. Wy
pada wi~c z tezy Konecznego wycillgnllc wnioski przeciwne do jego 
wlasnych pogilidow - uwazal on bowiem, ze cywilizacja zydowska 
jest gl~boko sprzeczna z chrzescijailsko-laciilskll, co prowadzilo go 
do ostrego antysemityzmu. 

Znamy i lubimy ludyczny nurt zydowskfej kultury, a le ani ich 
klasyka zwillzana z interpretacjll Biblii, ani wspolczesna literatura 
r eligijmi nie sll nam znane - poza wyjlltkami. Nie funkcjonuj'l jako 
partnerzy dialogu. 

Trzeba wi~c przerzucac pomosty zarowno pomi~dzy nowymi po
koleniami Polakow a zaginionym swiatem Zydow polskich, jak tez 
wspolczesnll mysl'l zydowskll, podejmujllC'l centralne zagadnienia 
bytowania czlowieka w przestrzeni. pomi~dzy milosierdziem Boga 
a obszarami szczegolnej kondensacji sil nienawisci, ktorych nie~ 
zwyklym wyrazem byl holokaust - eksterminacja biblijnie przez 
Zydow nazywana calopaleniem. / / 

Niewielu mamy ludzi, ktorzy te mosty mogll budowac. Wsrod 
nich szczegoln'l rol~ odgrywa jll ci uzywaj'lcy mowy polskiej pisa
rze, ktorzy nie odrywaj'l si~ od swoich zydowskich korzeni, kto
rzy swojll sztukq stwarzajq dla nas ten tak niedawny, a tak od
legly swiat, albo pozwalajq przeniesc si~ w czasy bibli jne i wcho
dzic w mentalnosc owczesnych slug Przymierza. 

o tym zaginicinym swiecie mowiq takze kamienie - boznice, 
cmentarze - ale ich glos jest coraz slabszy. Niewiele z nich oca
lalo, cz~sto niszczejq, zaniedbane. 

* 

Polakow lqczq z niektor ymi narodami specjalne stosunki. Z roz

nych zreszt'l powod6w. Najpierw z tymi, z ktorymi przez 'kilka 
~iekow wspolZylismy w ramach jednego organizmu panstwowego 
i pewnego typu kultury poli~cznej. Historia tego wspolzycia ma 
swoje blaski, ale tez jest obciqzona i bl~dami i winami. Nasz ra
chunek sumienia pow.inien dotyczyc takze sfery ktiltury - prawa 
kaidego narodu ezy ludu do kulturalnej podmiotowosei - i pro
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wadziC do zadoseuczynienia. Jakie by ono dzis moglo bye? Chyba 
najpierw powinno si~ wyrazae w· poznaniu, uznaniu i moZliwie 
szerokiej prezentacji wartosci kultur tych narodow. 

Specjalne stosunki IllCZll nas z tymi narodami, ktore podziel ily 
mi~dzy siebie nasz kraj. Fakt ten stwarza szczegolne obcillzenie. 
zasadniczo utrudnia tworczll wymian~. Wymaga bezustannego w y
silku dokonywania rozr6znieil i poszukiwania stref autentycznego 
pokrewieilstwa. 1m trudniejszy dialog, tym n ieraz bardziej potrze
bny. Jesli jest trudny pomi~dzy kulturami, systemami wartosci (lub 
antywartosci), to zawsze mozliwy pomi~dzy ludzmi, przynajmniej 
niektorymi. / . 

lstniejll rowniez narody, kt6re powinny miec klauzul~ najwy~
szego uprzywilejowania we wzajemnych z nami stosunkach. Ale 
nie zawsze tak' jest - stoi wi~c przed nami zadanie ich rozwoju . 

Mlldry patriotyzm, ktory nie jest kultem swojskosci, ale poszu
kiwaniem bodicow r ozwoju, budowaniem mosto\\' i gotowosci'l 
wspolpracy z innymi, w ymaga szczegolnie dzis dobrze pomyslanych 
inicjatyw w tych dziedzinach. 

Slefan Wilkanowicz 
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RAZEM Z OJCAMI SWI~EGO SOBORU 

NA WIECZNI\ RZECZV PAMll\TKfi 


DEKLARACJA 0 STOSUNKU KOSCIOtA 
DO RELIGIl NIECHRZESCIJANSKICH 

(NOSTRA AETATE) 

1. W naszej epoee, w ktorej ludzkosc eoraz bardziej si~ jednoezy 
i wzrasta wzajemna zalemosc mi~dzy . roinymi narodami, Koseiol 
tym pilT:iej ' rozwa i a, w jakim pozbstaje stosunku do religii nie
ehrzesciJanskich. W swym zadaniu popierania jednosci i mllosei 
wsrod ludzi, a nawet wsrod narodow, glownll uwag~ poswi~ea te
m u, co jest ludziom.. wspolne i co prowadzi -ieh do dzielcnia wspol
nego losu. 

J ednll bowiem spoleeznosc stanowill wszystkie narody, jeden 
ma jq poezqtek, poniewaz Bog sprawil, ze ealy rodzaj ludzki za
mieszkuje ealy obszar ziemi,l jeden takze majll eel ostateezny. Bo
ga, ktorego Opatrznosc oraz swiadeetwo dobroei i zbawienne za
mysly rozciqgajq si~ na wszystkieh,2 dopoki wybrani nie zostanq 
zjednoezeni w Mieseie Swi~tym, k tore oswieci ehwala Boga, gdzie 
narody ehodzic b~dq w Jego swiatloscLa 

Ludzie oczekujq od . romyeh religii odpowiedzi na gl~bokie ta
jemnice lud zkiej egzysteneji, ktore jak niegdys, tak i tera z do gh;b i 
poruszajq ludzkie serca: czym jest czlowiek, jaki jest sens i cd 
naszego i yeia, co jest dobrem, a co grzechem, jakie jest zrodlo 
: jaki cel cierpienia, na jakiej drodze moina osiqgnqc prawdziwq 
"zcz~sli\\'osc, czym jest smierc, sqd i wymiar sprawiedliwosci po 
Smierci, czym wreszcie jest .wa ostateczna i niewyslowiona ta
.l l:'mnica , ogarnia jqca nasz byt, z kturej bierzemy poczqtek i k ll 
ktore j dll zymy. 

2. Od pradawnyeh czasuw a z do naszej epoki zna jdujemy u roz
n:)' ch naroduw jakies rozpoznanie owej tajemnk zej mocy, kt6r~1 

',becna jes t w biegu spraw swiata i wydarzeniach ludzkiego zy
('ia ; n ieraz nawet uznanie Najwyiszego Bustwa lub tez Ojca , R02 

p(lznanie to i uznan ie przenika ich zycie gh;bokim zmys!em reli

• Por. D1 17, 2~ . 


, Por . Md ,· 8, 1; Dz 14. 17; H z ~. ~ ..-j ; t Trn ~ . ~ . 


• P or. O b J 21, 23-24. 
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gijnym. Religie zas zwi~zane z rozwojem kultury staraj~ si~ od
powiedziec na te same pytania za pomocll coraz subtelniejszych 
poj~c i bardziej wyksztalconego j~zyka. Tak wi~c w hinduizmie 
ludzie badaj~ i wyraZaj~ bosk~ tajemnic~ poprzez niezmiernll ob
fitosc mitow i wnikliwe koncepcje filozoficzne,' a wyzwolenia 
z udr~k naszego losu szukajll albo w roznych formach zycia asee
tyeznego, albo w gl~bokiej medytacji, albo w uciekaniu si~ do 
Boga z milosci~ i ufnoscill. Buddyzm, w roznych swych formach, 
uznaje calkowi~ niewystarczalnosc tego zmiennego swiata i na
ucza sposobow, ktorymi ludzie w duchu poboznosci i ufnosci mo- ~ 
gliby alba osi~gnllc stan doskonalego wyzwolenia, albo dojsc, czy 
to 0 wlasnych silach, ezy z wy:iszll pomoc~, do najwy:iszego oswie
cenia. Podobnie tez inne religie, istniej~ce na calym swieeie, roz
nymi sposobami stara jll si~ wyjsc naprzeciw niepokojowi ludz
kiego serca, wskazujqc drogi, to znaczy doktryny oraz nakazy 
praktyczne, jak rowniez sakralne obrz~dy. 

Kosciol ka tolicki nic nie odrzuca z tego, co w r eligiach owych 
prawdziwe jest i swi~te. Ze szezerym szaeunkiem odnosi si~ do 
owych sposobow dzialania i zycia, do owyeh nakazow i doktr yn, 
k tore ehociaz w wielu wypadkach rozni~ si~ od zasad przez niego 
wyznawanych i gloszonych, nierzadko jednak odbijajq promieil 
owej Prawdy, ktora oswieca wszystkich ludzi. Glosi zas i obowiq
zany jest glosic-bez przerwy Chrystusa, ktory jest "drogq, prawdq 
i zyciem» (J 14, 6), w ktorym ludzie znajduj~ pelni~ zycia religij
nego i w ktorym Bog wszystko z sobq pojednal.4 

Przeto wzywa synow swoich, aby z . roztropnosciq i miloseiCl
przez rozmowy i wspolprac~ z wyznawcami innych religii, da jqe 
swiadectwo wiary i zycia ' chrzescijailskiego, uznawali, chronili 
i wspierali owe dobra duchowe i moraIne, a takze war tosci spo
leczno-kulturalne, ktore u tamtych si~ znajdujq. 

3. Kosciol spogillda z szacunkiem rowniez na mahometan, od
dajqcych czesc jedynemu Bogu, zywemu i samoistnemu, mil osier
nemu i wszechmoenemu, Stw6rcy nieba i ziemi,5 Temu, ktory 
przemowil do ludzij Jego nawet zakrytym postanowieniom ca
lym sercem usilujq si~ podporzqdkowac, tak jak podporzqdkowal 
si~ Bogu Abraham, do ktorego wiara islamu ch~tnie nawiqzuje. 
Jezusowi, ktorego nie uznaj~ wprawdzie za Boga, oddajq czesc jako 
prorokowi i czez~ dziewiczq J ego Matk~ MaryjE:, a n ieraz po
boznie J~ nawet wzywajq. Ponadto oezekuj~ dnia s~du, w ktorym 
Bog b~dzie wymierzal sprawiedliwosc wszystkim ludziom wskrze

• Por. 2 Kor 5, 18-19. 
I Por. sw. Grzegorz VII, Ust III do Anaztra (AI N iiBt r ); k r6la MauTe tantl : 

wyd. E. Caspar w MGH, Ep. sel. lI, 1920, I, s. 288, 11-15; PL 148, 451A. 
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szonym z martwych. Z tego powodu ceni~ zycie moraIne i oddajll 
Bogu czesc glownie przez modlitwE:, jalmuzny i post. 

Jezeli wiE:c w cillgu wiekow wiele powstawalo sporow i wro
gosci mic:dzy chrzescijanami i mahometanami, swiE:ty Sobor wzy
wa wszystkich, aby wymazujllc z pamic:ci przeszlosc, szczerze pra
cowaIi nad zrozumieniem wzajemnym i w interesie calej Iudz
kOScl wsp6lnie strzegli i rozwijali sprawiedliwosc spolecznll, dobra 
moraIne oraz pokoj i wolnosc. 

4. ZglE:biajllc tajemnic~ Kosciola, swic:ty Sobor obecny pamic:ta 
o wic:zi, ktorll Iud Nowego °TesUpnentu zespoiony jest duchowo 
z plemie~iem Abrahama. 

Kosci61 bowiem Chrystusowy uznaje; iz poczlltki jego wiary 
i wybrania znajdujll siE: wedlug Bozej tajemnicy zbawienia juz 
u Patriarch6w, Mojzesza i Prorokow. Wyznaje, ze w powolaniu 
Abrahama zawarte jest rowniez powolanie wszystkich wyznaw
c6w Chrystusa, syn6w owego Patriarchy wedlug wiary,6 i ze wyj
scie Iudu wybranego z ziemi niewoli je~t mistycznll zapowiedzill 
i znakiem zbawienia Kosciola. Przeto nie moze Kosciol zapomniec 
o tym, ze za posrednictwem owego Iudti, z ktorym Bog w niewypo
wiedzianym milosierdziu swoim postanowil zawrzec Stare Przy
mierze, otrzymal objawienie °Starego Testamentu i karmi sic: ko
rzeniem dobrej oliwki; w ktOrIl wszczepione zostaly gal~zki dziczki 
oliwnej narod6w.7 Wierzy bowiem Kosci61, ze Chrystus, Pok6j 
nasz, przez krzyz pojednal Zyd6w i narody i w sobie uczynil je 
jednosci~.8 

Zawsze tez ma Kosci61 przed ooczyma slowa Apostola Pawla od
nosz~ce sic: do jego ziomk6w, "do kt6rych nalezy przybrane sy
nostwo i chwala. przymierze i zakon, sluzba Boza i obietnice; ich 
przodkami s~ ci, z kt6rych pochodzi Chrystus wedle ciala» (Rz 9, 
4-5), Syu Dziewicy Maryi. Pamic:ta takze, iz z narodu zydowskiego 
pochodzili Apostolowie, bc:d~cy fundamentami i kolumnami Kos
ciola. oraz bardzo wielu sposr6d owych pierwszych uczni6w. kt6
rzy oglosili swiatu EwangeliE: Chrystusow~. 

Wed lug swiadectwa Pisma swiE:tego Jerozolima nie poznala cza
su nawiedzenia swego 9 i wiE:kszosc Zyd6w nie przyj~la Ewangelii, 
a nawet niemalo sposrod nich przeciwstawilo siE: je j r ozpowszech
nieniu.10 Niemniej, jak powiada Apostol, Zydzi nadal ze wzglE:du 
na swych przodkow s~ bflrdzo drodzy Bogu, kt6ry nigdy nie za 

• Por. Gal 3, 7. 

7 Por. . Rz 11, 17-24. 

• P or. Ef 2, 14- 16. 

• Por . t.k 19, 44• 

.. Por. Rz 11, 28. 
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luje dar6w i powolania.t1 Razem z Prorokami i z tymze Aposto
lem Kosci61 oczekuje znanego tylko Bogu dnia, w kt6rym wszy
stkie ludy bE:dll wzywaly Pana jednym glosem i «sluzyly Mu ra
mieniem jednym,. <Sf 3, g).1! 

Skoro wiE:c tak wielkie jest dziedzictwo duchowe wsp6lne chrz~ 
scijanom i Zydom, swiE:ty Sob6r obecny pragnie ozywic i zalecic 
obustronne poznanie siE: i poszanowanie, ' kt6re osillgnllc moma 
zwlaszcza przez studia biblijne i teologiczne oraz przez braterskie 
rozmowy. 

A choc wladze zydowskie wraz ze swymi zwolennikami doma
galy siE: Smierci Chrystusa,13 jednakze to, co popelniono podczas 
Jego mE:ki, nie moze bye przypisane ani wszystkim bez roznicy 
Zydom w6wczas zyjllcym, ani Zydom dzisiejszym. Chociaz Kosci61 
jest nowym Ludem Bozym, nie nalezy przedstawiae Zydow jako 
odrzuconych ani jako przeklE:tych przez Boga, rzekomo na pod
stawie Pisma swiE:tego. Niechze wiE:c wszyscy dbajll 0 to, aby w 
katechezie i gloszeniu slowa Bozego nie nauczali niczego, co nie 
licowaloby z prawdll ewangelicznll i z duchem Chrystusowym. 

Poza tym Kosdol, ktory potE:pia wszelkie przesladowania, prze
ciw jakimkolwiek ludziom zwr6cone, pomnllc na wsp6lne z Zy
dami dziedzictwo, oplakuje - nie z pobudek politycznych, ale pod 
wplywem religijnej milosci ewangelicznej - akty nienawisci, 
przesladowania, przejawy antysemityzmu, kt6re kiedykolwiek 
i przez kogokolwiek kierowane byly przeciw Zydom. 

Chrystus przy tym, jak to Kosci61 zawsze utrzymywal i utrzy
muje, mE:kE: swojll i Smiere podjlll dobrowolnie pod wplywem bez
miernej milosci, za grzechy wszystkich ludzi, aby wszyscy dost/l
pili zbawienia. Jest wiE:c zadanie~ Ko~ciola nauczajllcego glosie 
krzyz Chrystusowy jako znak zwroconej ku wszystkim milosci Bo
ga i jako zr6dlo wszelkiej laski. 

5. Nie mozemy zwraeac siE: do Boga jako do Ojca wszystkich, 
jesli nie zgadzamy siE: traktowac po bratersku kogos z ludzi ria 
obrilZ Bozy stworzonych. Postawa czlowieka wobec Boga Ojca 
i postawa czlowieka wobec ludzi, brad, Sll do tego stopnia z sobll 
zwiilzane, ze Pismo swiE:te powiada: «Kto nie miluje, nie zna Bo
ga» (1 J 4, 8). 

Stqd upada podstawa do wszelkiej teorii czy praktyki, kt6re 
miE:dzy czlowiekiem a czlowiekiem, miE:dzy narodem a narodem 

11 Por. Rz 11, 28-29; por. Sob6r Wat. II, Konst. dogm. 0 Kosciele, Lumen 
gentium: AAS 67 (1965) s. 20. 

u Por. lz 66, 23; Ps 65, 4; Rz 11, 11-32. 
11 Por. J 19, 6. 
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wprowadzaj~ r oznice co do godnosci ludzkiej i ' wynikaj~cych z niej 
praw. 

Totez Kosciol odrzuca jako obc~ duchowi Chrystusowemu wszel
k~ dyskryminacjE: czy przesladowanie stosowane ze wzglE:du na 
rasE: czy kolor skory, na pochodzenie spoleczne czy religiE:. Dhl
tego tez swiE:ty Sobor, id~c sladami swiE:tych Aposto16w Piotra 
i Pawla, zarliwie zaklina chrzescijan, aby «dobrze post«:puj~c wsr6d 
narod6w» (1 P 2, 12), jesli to tylko mozliwe i 0 ile to od nich za
lezy, zachowywali pok6j ze wszystkimi ludzmi,14 tak by prawdzi
wie byli synami Ojca, kt6ry jest w niebie.15 

To 1J.)szystko, co wYTazone zostalo w niniejszej DeklaTacji, w ca
losci i w szczeg6lach zyskalo uznanie Ojc6w swi~tego SObOTU. A 
My, na mocy udzielonej Nam pTzez ChTystusa wladzy apostolskiej, 
WTaz z Czcigodnymi Ojcami w Duchu Swi*:tym to zatwieTdzamy, 
postanawiamy i ustalamy i te postanowienia SoboTowe poleca;ny 
oglosic na chwllI*: Bozq. 

W Rzymie, u Sw. Piotra, dnia 28 pazdziernika roku 1965. 
Ja, PAWEt, Biskup Koiclofa Kalolicklego 

. (Nast~pujQ podpisy Ojc6w) 

.. Por. Rz 12, 18. 
II Por. Mt 5, .5. 
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KOMISJA DO SPRAW STOSUNKOW RELlGIJNYCH Z JUDAIZMEM 1 

WSKAZOWKI I SUGESnE W SPRAWIE WPROWADZENIA 

W ZYCIE DEKLARACJI SOBOROWEJ "NOSTRA AETATE" 


NR 4 1 


Deklaracja Soboru Watykanskiego II Nostra Aetate 0 stosunkach 
Kosciola do religi n iechrzescijanskich (nr 4), datowana 28 X 1965 r., 
stanowi wazny zwrot w historii stosunkow pomiE:dzy Zydami i ka
tolikami. 

Ta soborowa inicjatywa wblczyla siE: zreszUi w nurt mysli i przed
siE:wziE:e gl~boko naznaczonych pami~cill 0 przesladowaniach i .rze
ziach Zyd6w, ktore mialy miejsce w Europie tuz przed i podczas 
II Wojny Swiatowej. 

Mimo ze chrzescijanstwo narodzilo si~ w judaizmie i otrzymalo 
oden niektore zasadnicze elementy swej wiary i swego kultu, prze
pase mi~dzy jednym i drugim pogl~biala si~ stale, az doszlo nie
mal do wzajemnej nieznajomosci. . 

P o dwoch tysillcieciach, naznaczonych zbyt CZE:sto obustronnll 
niewiedzll, lecz takze licznymi starciami, Deklaracja Nostra Aetate 
stala siE: okazjll do rozpocz~cia lub rozwini~cia dialogu, zmierzajll
cego do lepszego wzajemnego poznania. W cillgu minionych dzie
wi~ciu lat w roznych krajach podejmowano liczne inicjatywy. Po
zwolily one lepiej okreslie warunki, w jakich inog~ wytworzye si~ 
i rozwijae nowego rodzaju stosunki pomiE:dzy Zydami i chrzescija
nami. Wydaje si~ wi~c, ze nadeszla chwila, by zaproponowae, zgod
nie ze wskazowkami Sobor u, kilka konkretnych sugestii, owocow 
doswiadczenia, w nadziei ze pomogll one urzeczywistnie w zyciu 
Kosciola intencje wyrazone w soborowym dokumencie. 

Odsylajllc do tego dokumentu, przypomnijmy krotko w tym miej
scu, ze wi~zy duchowe i histor yczne odniesienia, ktore lllcZIl Ko
sciol z juda izmem, kazll pot~pie, jako przeciwne samemu ducho
wi chrzescijanstwa, antysemityzm i dyskryminacj~ w jakiejkolwiek 
formie: sama zreszUi godnose osoby ludzkiej wystarczy, by je po
t~pie. Co wi~cej , te wiE:zy i odniesienia narzucajll obowillzek lepsze
go wzajemnego zrozumienia i odnowionego szacunku. Pozytywnie 

Komisja ta zostala powola na 22.X.1974/D.C. 197* nr !664 s. 959 infra, nr v. 
• Tekst f rancuski opubllkowany przez Pollglotta Vaticana. Dokument ten opu

b llkowalo po w losku " Osservatore Rom ano" 1.1.1975. 
Nr 4 Dekiarac,i N ostra Aetate n t . s tosunk6w K o§c1ola z rellglaml nlech rze§cljari
skimi nosi ty tul : Relfgta zydowska (DC 1965 n r 1430 kot. 1828) 

I 
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rzecz u jmujqC, chodzi w szczegolnosci 0 to, by chrzescijanie starali 
sili lepiej rozpozmiwac fundamentalne skladniki religijnej tradycji 
judaizmu, oraz by dowiedzieli sili, w jakich zasadniczych rysach de
finiujq sami siebie Zydzi w przeiywanej pr zez siebie rzeczywisto
sci religijnej. 

W duchu tych podstawowych zaloi eil proponujemy, na poczqtek, 
majqc na celu wytworzenie lub rozwijanie zdrowych stosunkow po
milidzy katolikami i ich bracmi Zydami, kilka praktycznych zasto
sowail w rozmaitych istotnych dziedzinach iycia Kosciola. 

I. DIALOG 

Stosunki pomilidzy Zydami i chrzescijanaml, jesli VI ogole ist
nialy, nie wychodzily zazwyczaj poza stadium monologu: chodzi 
zatem teraz 0 zbudowanie prawdziwego dialogu. 

Dialog zaklada chlic wzajemnego poznania oraz jego rozwija
nia i pogllibiania. Stanowi uprzywilejowany sposob wzajemnego 
poznawania si~, a w szczegolnym przypadk u dialogu Zydow i chr ze
scijan, pogllibiania bogactw wlasnej tradycji. War unkiem dialogu 
jest szacunek dla drugiego, takiego jakim jest, a szczegolnie dla je
go wiary i jego religijnych przekonail. 

Zgodnie z naturq swej swilitej misji, Kosciol glosic powinien 
swiatu Jezusa Chrystusa-(Ad gentes, 2). Baczqc, by swiadectwo dane 
Jezusowi Chrystusowi nie bylo odczuwane przez Zydow jako agre
sja, katolicy doloiq starail, by iyc i glosie sWIl wiarli w bezwzgllid
nym szacunku dla wolnosci religijnej , takiej, 0 jakiej naucza II So
hOr Watykailski (w Deklaracji Digni tatis Humanae). Postarajq sili 
takie zrozumiee trudnosci, jakie dusza iydowska, slusznie prze
niknilita wysokim i bardzo czystym pojliciem boskiej transcenden
cji, odczuwa przed tajemnicq Siowa wcielonego. 

Poniewai w tej dziedzinie panuje jeszcze klimat dosc rozpowszech
nionej podejrzliwo.sci, spowodowany pozalowania godnq przeszIo
sciq, chrzescijanie, ze swej strony, powinni uznae swojq cZlise od
powiedzialnosci i wyciqgnqc z niej pra-ktyczne wnioski na przy
szlosc. . 

Oproczbraterskich spotkail, naleiy popierac spotkania osob kom
petentnych w celu rozwaiania rozlicznych problemow zwiqzanych 
z fundamentalnymi przekonaniami judaizmu i chrzescijailstwa. 
Otwarty umysl, nieufnosc wobec wlasnych przeslidow, takt, oto 
zalety niezblidne, by nie urazie; nawet niechcllcy, swoich rozm6w
cow. 

Gdziekolwiek blidzie to tnozliwe .i zgodne z obustronnym zycze
, niem, naleiy umoiliwiac wsp61ne spotkania przed Bogiem, w modli
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twie i cichej medytacji, tak skutecznej, gdy narodzie siE: lIla owa 
pokora, owe otwarcie umysiu i serca, konieczne dla glE:bokiego 
poznania siebie i innych. Nalezy tak czynie V{ szczegolnosci w in
tencji spraw wielkich, jak pokoj i sprawiedljwose. 

II. LITURGIA 

Nalezy pamiE:tae 0 istniejClcych zwiClzkach liturgii chrzescijan
skiej i zydowskiej. Wspolnota zycia w sluzbie Boga i w sluzbie ludz
kosci w imi~ milosci Boga, takiej, jaka urzeczywistnia si~ w litur
gii, cechuje zar6wno liturgi~ zydowskCl jak chrzescija ilskCl. Co do 
stosunkow judeo-chrzescijanskich, wam Cl jest rzeczCl, by zapoznae 
siE: ze wspolnymi elementami (formulami, swiE:tami, rytami itp.), 
wsr6d ktorych Biblia zajmuje zasadnicze miejsce. 

Nalezy starae si~ lepiej zrozumiee to, co w Starym Testamen
cie posiada wartose samoistnCl i wiecznCl (por. Dei Verbum 14-15), 
nie zatartCl przez pozniejszCl in terpretacjE: Nowego Testamentu, 

.kt6ry mu nadaje peIne znaczenie, znajdujClc w nim rownoczeSnie 
swiatlo i wytlumaczenie (por. ibid. 16). Jest to tym wamiejsze, ze 
w wyniku reformy liturgicznej wierni coraz cz~sciej styka jCl sit: 
z tekstem Starego Testamentu. 

W komentarzu do tekstow biblijnych nalezy wydobywal:, nie po
mniejszajClc wszakze oryginalnych element6w chrzescijanstwa, 
·ciClglose naszej wiary w stosunku do Starego Przymierza, w duchu 
obietnic. Wierzymy, ze obietnice te zostaly speinione w czasie pierw
szego przyjscia na swiat Chrystusa, niemniej prawdCl jest, Ze cze
kamy wciClZ na ich calkowite speinienie w czasie Jego chwalebne
go powrotu na kOIlcu czas6w. 

Co do czytan liturgicznych, powinny one bye interpretowane w 
homiliach w spos6b sprawiedliwy, szczegolnie gdy zawierajCl ust~
py, ktore zdajCl si~ stawiae nar6d zydowski jako taki w niekorzyst
nynl swietle. Nalezy staral: si~ nauczae Iud chrzescijanski tak, by 
mogl zrozumiee prawdziwy sens wszystkich tekstow i ich znaczenie 
dla wspolczesnych wierzClcych. 

Komisje, kt6rym powierza sit: przeklady liturgiczne, powinny 
zwr acae szczeg6lnCl uwagt: na sposob tlumaczenia tych wyrazen 
i fragmentow, kt6re moglyby bye zrozumiane tendencyjnie przez 
niewystarczajClco poinformowanych chrzescljan. Jest rzeczCl oczy
wist'l, ze nie mozna zmieniae tekstu biblijnego, lecz nalezy starae 
si~, w przekladzie przeznaczonym do uzytku liturgicznego, nadae 
tekstowi jasnosc, w oparciu 0 badania egzeget6w:a 

184 



NOSTRA AETATE 

II I. NAUCZANIE I WYCHOWANIE 

Jakkolwiek pozostalo do zrobienia jeszcie wiele, w osta tnich la
tach doszlo do lepszego zrozumienia judaizmu jako takiego oraz zro
zumienia go w relacji do chrzescijanstwa, a to dzi~ki nauczaniu 
Kosciola, studiom i badaniom uczonych, a takze dzi~ki dialogowi, 
jaki mogl si~ zawi~zae. 

Pod tym wzgl~dem, nast~puj~ce fakty zasluguj~ na przypomnie
nie: 

- Ten sam Bog, "sprawca i autor ksi~g obu Testamen tow, (Dei 
V er bum, 16), przemawia w Starym i Nowym Przymierzu. 

- J udaizm czasow Chrystusa i Apostolow, byl rzeczywistosci~ 
zlozon~ , zawieraj~~ pewien swiat tendencji, wartosci duchowych, 
religi jnych, spolecznych i kulturalnych. 

- Stary Testament i oparta na n im tradycja zydowska nie po
winny bye przeciwstawiane Nowemu Testamentowi w taki sposob, 
by zdawaly si~ one proponowae religi~ samej tylko sprawiedliwo
sci, obawy i legalizmu, bez odwolania do milosci Boga i blizniego 
(Pwt 6, 5; Kpl 19, 18; Mt 22, 34-40). 

- Jezus, jego apostolowie i cz~se jego pierwszych uczniow na
rodzili si~ w nar odzie zydowskim. On sam, objawiaj~c si~ jako Me
sjasz i Syn Bozy (por. Mt 16, 16), nosiciel nowego swiadectwa, swia
dectwa Ewangelii, mowil 0 sobie, iz dopelnia wczesniejsze Obja
wienie. I jakkolwiek nauka Chrystusa ma charakter gl~boko no
watorski, powolu je si~ wszakze wielokrotnie na nauk~ Starego 
Testamentu. Nowy Testament jest gl~boko naznaczony przez swoj 
zwi~zek ze Starym. Jak powiada Deklaracja II Soboru Watykan
skiego: "Bog, inspirator i autor ksi~g obu Testamentow, tak m~drze 
tego dokonal, ze Nowy Testament ukryty zostal w Starym, a Sta
ry Testament w Nowym znalazl wyjasnienie" (Dei Verbum, 16). Po
nadto J ezus poslugiwal si~ metodami nauczania analogicznymi do 
metod rabbich swego czasu. 

- Jesli chodzi 0 proces i smiere Jezusa, Sobor przypomnial, ze 
"tego, co zostalo popelnione w czasie M~ki nie mozna przypisywae 
ani wszystkim bez rozroznien wowczas zyj~cym Zydom, ani Zy
dom w naszych czasach" (Nostra Aetate, 4). 

- Historia judaizmu nie skonczyla si~ na zburzeniu Jerozolimy, 
lecz trwala nadal, rozwijaj~c tradycj~ religijn~, k t6re j znaczenie, 
choe jak slldzimy, uleglo gl~bokiej przemianie po Chrystusie, za
chowuje wielkie bogactwo wartosci religijnych. 

Z prorokami i apostolem Pawlem "Kosciol oczekuje dnia, tylko 

gellsty t1umaczy sl~ lepiej, unlka I.: zd wrazenla, ze chodzl 0 nar6d' zydowsld 
jako takl. lnnym przykladem jest uzywanle slow " faryzeusz" 1 .. faryze1zm", kt6re 
nabyly odclenla raczej !"p.joratywnego. 
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Bogu znanego, w ktorym wszystkie narody wzywac b~d~ Imienia 
Pana i sluzyc Mu pod jednym jarzmem". 

Informowanie 0 tych kwestiach jest obowi~zkiem na wszystkich 
poziomach nauczania i wychowania chrzescijanina. Sposrod srod
k6w informacji, szczegolne znaczenie maj~ nast~pujllce : 

- Podr~czniki katechezy. 
- Ksi~zki historyczne. 
- Srodki spolecznego przekazu (prasa, r adio, film, telewizja). 
Skuteczne wykorzystanie tych srodkow wymaga pogl~bionego 

wyksztalcenia nauczycieli i wychowawcow' w szkolach pedagogicz
nych, seminar iach i uniwersytetach. . 

Nalezy zach~cac specjalistow do badan nad problemami zwi~za

nymi z ' judaizmem i stosunkami judeo-chrzescijanskimi, w szcze
golnosci w dziedzinie egzegezy, teologii, histor ii i socjologii. Za
prasza siE: wyzsze katolickie instytuty badawcze do wzi~cia udzialu 
w rozwhlzywaniu tych problemow, jesIi mozliwe - wesp6l z in
nymi podobnymi instytutami chrzescijanskimi. Tam, gdzie to jest 
mozIiwe, nalezy stworzyc katedry studiow nad jU,daizmem i po
pierae wsp61pracE: z uczonymi zydowskimi. 

IV. WSPOLNA DZIAlALNOSC- SPOlECZNA 

Tradycja zydowska i chrzescijanska, opar ta na Slowie Bozym, 
swiadoma jest wartosci osoby Iudzkiej, b~dqcej obnizem Boga. Mi
lose do tego samego Boga powinna przejawiac si~ w skutecznym 
dzialaniu dla dobra ludzi. Chr zescijanie i iydzi powinni ch~tnie 
wsp61prjlcowae, w duchu prorok6w, w poszukiwaniu sprawiedli
wosci spolecznej i pokoju, zar6wno na szczeblu lokalnym, jak na 
panstwowym i mi~dzynarodowym. 

Ta wsp6lna dzialalnosc moze r 6wniez znacznie ulatwie wzajemnq 
znajomose i szacunek. 

V. WNIOSKI 

II Sob6r Watykanski wskazal drog~ do ustanowienia gl~bokiego 
braierstwa Zyd6w i chrzescijan. Jednak wielka jej CZE:SC pozosta je 
jeszcze do przebycia. 

Problem stosunk6w mi~dzy iydami i chrzescijanami dotyczy Ko
sciola jako takiego, skoro wlasnie "badaj~c SWq . wlasnq ta jemnic~" 
spotyka siE: z tajemnicq Izraela. Problem ten nie traci wi~c zna
czenia nawet w tych regionach, gdzie nie rna wsp61noty zydow
skiej. Posiada on takze wymiar ekumeniciny: powrotu chrzesci
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jan do :irodel i pocz~tkow ich wiary, zaszczepionej na Starym 
Przymierzu, przyczynia si~ do poszukiwania jednosci w Chrystusie, 
kamieniu w~gielnym. 

W ramach ogolnej dyscypliny Kosciola i nauczania powszech
nie prowadzonego przez jego Magisterium, biskupi przedsi~wezmll 
w tej dziedzinie odpowiednie inicjatywy duszpasterskie. Stworz~, 
na przyklad, na skal~ pailstwow~ i regionaln~. wlasciwe komisje 
lub sekretariaty, czy tez wyznacz~ kompetentn~ osob~ , kt6rej za
daniem b~dzie przygotowanie wykonania dyrektyw soborowych 
i niniejszych sugestii. 

Na szczeblu Kosciola Powszechnego Ojciec Swi~ty ustanowil w 
dniu 22 pazdziernika 1974 KomisjE: do Spraw Stosunkow Religi j
nych z Judaizmem, przyl~czonll do Sekretariatu do Spraw Jed
nosci Chrzescijan. Ta specjalna Komisja, powolana dla przygoto
wania i pobudzania stosunkow reJigijnych mi~dzy Zydami i . kato
likami, eweritualnie we wspolpracy z innymi chrzescijanami,- pra
gnie sluzyc, na miarE: s\Yoich kompetencji, wszelkim zaintereso
wanym instytucjom, informuj~c je i pomagaj~c w wykonaniu ' ich 
zadania zgodnie z dyrektywami Stolicy Apostolskie j; pragnie ona 
rozwijac t~ wspolprac~ w celu rzeczywistego i ·sprawiedliwego wy
pelniania wskazowek Soboru. 

Dane w Rzymie, 1 grudnia 1974 r . 

Pierre-Marie de Contenson Johannes Card. Willebrands 
sekrelarz przewodniczQcy Komisji 
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PRZEMOWIENIE 

DO MI~DZYNARODOWEGO 


KATOLlCKO-ZYDOWSKIEGO 

KOMITETU l ACZNOSCI 


[10 stycznia1975 Paw el VI przyjql czlonk6w Mi~dzynarodowego 
Katolicko-Zydowskiego Komitetu Lqcznosci 1, ktorzy, pO raz czwar
t y od zalozenia Komitetu w paidzierniku 1971 r., obradowali w 
Rzymie. Oto slowa przemowienia, jakimi Paw el VI odpowiedzial 
na holdowniczy adres dra Gerharta Riegnera, sekretarza general
nego World Jewish Congress.2] 

Panowie, 
Jako katoliccy i zydowscy czlonkowie Katolicko-Zydowskiego Ko

mitetu Lcicznosci postanowiliscie, nieco ponad rok temu w Antwer
pii, odbyc wasUl czwarUi doroczn~ sesj~ w Rzymie. Radujemy si~ 
z decyzji zebrania si~ tym razem w miescie, kt6re jest centrum 
Kosciola katolickiego: urnozliwila ona to dzisiejsze braterskie po
ranne spotkanie. 

Sesja wasza rna rniejsce niedlugo po ustanowieniu, w pazdziemi
ku 1974, Komisji Kosciola Katolickiego do Spraw Stosunk6w z Ju

t por. "Documentat1on Catolique" ("DC") 1972, nr 1602 s. 150 
• Francuskl tekst obu wypowledzl W "Osservatore Romano" z 2.1.1975. Tytuly 

rozdzlal6w 1 przyplsy pochodzll od "DC" 
W spotkanlu braU udzial: 
Ze strony tydowsklej: dr Joseph L. Llchten, konsultant Anti-Defamation League 
B'nal B'rlth, Rzym; dr Gerhart Klegner, Genewa: rabin Henry SiegmlU1, wlcepre
zes (wykonawczy) SynagoGue Councll of Amerlca, Nowy Jork, rabl.n Marc Tanen
baum, dyrektor og61nok rajowy Interreligious Affairs w American Jewish Com
mittee, Nowy Jork: P rof. Shemaryshu Talman, prezes Council for In terreligIous 
Contacts In Israel, Jerozolima. 
Ze strony katollckiej : kardynal W1llebrands, Mgr Moeller I P . de Contenson, odpo
wlednlo prezes, wiceprezes I sekretarz Komlsjl do Spraw Stoslink6w Rellgljnych 
z Judalzmem: l\ofgr Etchegaray, arcyblskup Marsylli: Mgr Mugavero, arcyblskup 
Brooklynu : Bernard Dupuy, OP, sekretarz francusklego Komltetu Blskup6w do 
spraw stosunk6w z Judalzmem. 
Ekspercl: 0. Edward Flannery, sekretarz Sekretarlatu do Spraw Stosunk6w Judeo
-chrzeScljansklch Koferencjl Biskup6w Stan6w Zjednoczonych; Prof. Cornelius 
BUk, dyrektor SIDIC (Mh:dzynarodowy Serwis Dokumentacji judeo-chrzescijan
sklej) 
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daizmem,3 ktorej pierwszym waznym aktem bylo opublikowanie, 
• przed kilkoma 	 dniami, Wskazowek i sugestii odnosz'lcych si~ do 

zastosowania soborowej Deklaracji Nostra Aetate w dziedzinie sto
sunkow judeo-chrzescijanskich.' 

Nie b~dziemy powtarzac szczegolow tego dokumenty, skierowa
nego przez glowny autorytet Kosciola katolickiego do jego wier
nych. Dokument ten , podobnie jak kwestia Praw Czlowieka i in
ne jeszcze problemy, stanowil zapewne przedmiot studiow i wspol
nej refleksji, na ktorych uplyn~la wasza sesja. 

POMOC ZVDOM W CZASIE WOJNV 

Tekst ten wspomina trudnosci i starcia,.wraz ze wszystkim, co 
godne pozalowania, jakimi nacechowane byly stosunki mi~dzy 
chrzescijanami a Zydami w Ci'lgll tych dw6ch tysi'lcleci. 0 ile to 
przypomnienie. jest zbawienne i ' niezb~dne, 0 tyle nie nalezaloby 
zapominac, ze byly ' mi~dzy nami, w ci'lgu wiek6w, nie tylko wro
gie starcia. Liczni S'l jeszcze ci. ktorzy mog'l swiadczyc 0 tym, 
czego Kosciol katoIicki dokonal, w czasie ostatniej wojny, w sa
mym Rzymie, pod energicznym wplywem papieza Piusa XII - je
stesmy tego swiadkiem - i czego dokonalo wielu biskupow, ksi~zy , 
i wiernych, by ratowac, cz~sto z narazeniem zycia , niewinnych Zy
dow od przesladowan. 

HISTORVCZNE ZWIAZKI MV$U ZVDOWSKIEJ Z MV$LA 

CHRZE$CIJANSKA 


Sk'ldin'ld jakze pomin'lc, gdy spojrzy si~ na calosc naszej hi
storii, cz~sto niedostrzegane zwi'lzki mysli zydowskiej i chrzescijan
skiej. Przypomnijmy chocby wplyw, jaki mial na najwyzej po
stawione osrodki mysli chrzescijanskiej dorobek wielltiego Filo
na z Aleksandrii, ktorego sw. Hieronim uwazal za "najbardziej do
swiadczonego sposr6d Zyd6w", a jego s'ld powt6rzyl m. in. fran
ciszkanski doktor Bonawentura z Eagnoregio. A jesIi Kosci61 Ka
tolicki ostatnio wlasnie obchodzil siedemsetn'l rocznic~ smierci sw. 
Bonawentury z Bagnoregio rownoczesnie z rocznicll slawnego teo
loga i filozofa, sw. Tomasza z Akwinu, obaj bowiem zmarli w 1274 
roku, to w naturalny spos6b przychodz'l nam na mysl liczne odnie
sienia naszego Doktora Anielskiego do dziela uczonego rabina z 
Kordoby, zmarlego w Egipcie w pocz'ltku trzynastego wieku, Mo
sze ben Majmona, a w szczeg6lnosci do jego wykladu 0 Prawie 
Mojzeszowym i przepisach judaizmu. 

• "DC" 1974, nr 1664 s. 959 
• " DC" 1975, nr 1668 s. 59 1 n . 
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Z kolei mysl sw. Tomasza z Akwinu miala rozprzestrzenic si~ 
w tradycji nauczania srednJowiecznego judaizmu: jak tego dowio
dly badania profesor6w Charles Touatiego z Ecole des Hautes 
Etudes w Paryzu i J6zefa Sermonety z Uniwersytetu Hebrajskiego 
w Jerozolimie, na laciilskim Zachodzie dzialala, pod koniec XIII 
i na pocz~tku XIV wieku, cala zydowska szkola tomistyczna, 

Przyklady takie mozna by mnozyc. Swiadcz~ one 0 tym, ze w r6z
nych epokach istnial, na pewnym poziomie, prawdziwy i gl~boki 
wzajemny szacunek oraz przekonanie, ze wiele moglismy jedni 
drugich nauczyc. 

'. ~ 

ABY ZAPANOWAt PRAWDZIWY DIALOG MI~DZY JUDAIZMEM 
I CHRZESCIJAt'lSTWEM 

Wyra:iamy, Panowie, szczere zyczenie, by w spos6b oa powiedni 
dla naszych czas6w, wi~c na obszarze, kt6r y wykracza w jakis spo
sob poza ograniczone pole wymiany czysto spekulatywnej i racjo
nalnej, zapanowal prawdziwy dialog pomi~dzy judaizmem i chrze
scijanstwem. 

Wasza tutaj obecnosc, jako przedstawicieli swiatowego zydostwa 
i to z grona .najbardziej uprawnionych, swiadczy 0 tym, ze to oso
biste zyczenie znajduje w Was jakis odzew. Przez slowa, w jakich 
wyrazamy si~, przez obecnosc oddanego kardynala przewodnicz~
cego Komisji do Spraw Stosunkow Religijnych z Judaizmem, przez 
obecnosc naszych braci w biskupstwie, arcybiskupa Marsylii i bi
skupa Brooklynu, okazujemy Wam, jak lojalnie i kolegialnie Ko
sciol katolicki pragnie, by rozwijal si~ obecnie ow dialog z judaiz
mem, do ktorego zaprosil nas II Sobor' Watykanski w swej dekla
racji Nostra Aetate (por. nr 4). 

Mamy nadziej~, ze dialog ten, prowadzony we wzajemnym sza
cunku, pomoze nam lepiej zrozumiec si~ nawzajem i poprowadzi 
nas wszystkich do lepszego poznania Wszechmog~cego, Wiekuiste
go, do wiernego post~powania drogami wytyczonymi przez Tego, 
kt6ry wedlug sl6w proroka Ozeasza (11, 9), posrod nas jest swi~
tym, a nie przychodzi, by niszczyc. 

Osmielamy si~ s~dzic, ze n iedawne, ponowne uroczyste oznaj
mienie, ze Kosci6l katolicki odrzuca wszelkie formy antysemity- . 
zmu i zapl'oszenie wszystkich wiernych Kosciola katolickiego, by 
starali si~ "lepiej poznac te zasadnicze rysy, poprzez kt6re Zydzi 
definiuj~ si~ sami w przezywanej przez siebie religijnej rzeczywi
stosci", ustanawiaj~ , ze strony katolickiej, korzystne warunki roz
woju, i nie w~tpimy, ze z Waszej'strony odpowiecie, zgodnie z 
Waszym wlasnyin punktem widzenia, odpowiednio do naszego wy
silku, kt6ry sens i plodnosc moze znalezc tylko we wzajemnosci. 
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W duchu sympatii i przy jazni, 0 ktor ych mowilismy przed Kole
gium Swi~tym 25- grudnia zeszlego roku,5 wyrazamy, dla Was tu 
obecnych, Panowie i dla Waszych Rodzin, lecz znacznie szerzej 
dla calego narodu zydowskiego, nasze najlepsze zyczenia szcz~scia 
i pokoju. 

Papiez Pawel VI 

• "DC" 1975, nr 1668 s. 52 
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PRZEMCWIENIE DO KATOLlCKO· 
;.ZYDOWSKIEGO KOMITETU lACZNOSCI 

W poniedzialek 12 marca 1979 r. Papiez Jan Pawel II przyjql 
w Sali Tronowej na Watykanie ok. 30-osobowq grup~ czolowych 
przedstawicieli mi~dzynarodowych organizacji zydowskich z calego 
swiata. Byli to czlonkowie Mi~dzynarodowego Katolicko-Zydow
skiego Komitetu Lllcznosci, powolanego do zycia w r. 1970, przy
byli do Rzymu na odbywajqce si~ periodycznie rozmowy z Wa
tykanskq Komisjll do Stosunkow Religijnych z J udaizmem, dzia
lajqcq przy Sekretariacie dla Jednosci Chrzescijan. Na czele dele
gacji zlozonej z przedstawicieli organizacji zydowskich ze Stanow 
Zjednoczonych, Ameryki Lacinskiej, Europy i Izraela, stal Philip 
M. Klutznick z Chicago, prezydent Swiatowego Kongresu Zydow
skiego. W sklad delegacji wchodzili m. in. czlonkowie Komitetu 
Lllcznosci: przedstawiciel B'nai· B'rith dr Jozef Lichten, Polak, stale 
mieszka jqcy w Rzymie, oraz· Andre Chouraqui, b. burmistrz Je
rozoliQlY, zn akomity pisarz i tlumacz Bib1ii. Delegacji zydowskiej 
towarzyszyl w czasie audiencji bp Ramon Torrella Cascante, za
st~pca przewodniczqcego Sekretariatu dla Jednosci Chrzescijan. 
Do przybylych Ojciec Swi~ty wyglosil przemowienie w j~zyku 
angielskim: 

DRODZY PRZYJACIELE 

Z wielkq przyjemnoscill witam Pan6w, przewodniczllcych 
i przedstawicieli Swiatowych Organizacji Zydowskich, takze i w 
waszym charakterze czlonkow - wraz z px:zedstawicielami Kos
ciola Katolickiego - Mi~dzynarodowego Komitetu 14cznosci. Wi
tam rowniez innych przedstawicieli ro:inych krajowych Komite
tow Zydowskich, ktorzy Sll tu obecni. 

Cztery lata temu moj poprzednik Pawel VI, przyjmujllc na au
diencji ten sam Komitet Mi~dzyriarodowy, powiedzial, jak go cie
szy decyzja wyboru Rzymu, miasta, ktore jest stolicll katolickiego 
Kosciola, na miejsce spotkania Komitetu (por. przemowienie z 10 
stycznia 1975). 

Obecnie Panowie postanowiliScie przybyc do Rzymu, by powitac 
nowego Papie:ia i spotkac si~ z czlonkami Komisji dla Religijnych 
Stosunkow z J udaizmem i w ten sposob odnowic i dac swiezy im
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puIs dla dialogu, ktory od szeregu lat prowadzicie z pe)nomocny
rni przedstawicielami Kosciola katoliekiego. Tote;;: stanowi to waz
ny moment w historii naszych stosunkow i rad jestem majllc spo
sobnosc powiedziec kilka slow na ten temat. 

Jak to wspomnieli wasi przedstawiciele, Sobor Watykanski II 
w swojej Deklaracji Nostra Aetate ustanowil punkt wyjseia dla 
tej nowej i obiecujllcej fazy stosunkow mi~dzy Kosciolem kato

. liekim i zydowskll wspoln04 religijnll . Istotnie Sob6r bardzo wy
rainie stwierdzil, ze "zgl*:biajqc tajemnice Kosciola" pami~ta, 
,,0 wi*:zi, k torq lud Nowego Testamentu zespolony jest duchowo 
z plemieniem A brahama". (Nostra Aetate, 4). Oznacza to, ze nasze 
dwie wsp6lnoty r eligijne Sll seisle zwillzane na plaszczyinie wla
sciwej kazdej z nich identycznosci religijnej. Bowiem "poczqtki 
wiary i wybrania (Kosciola) znajdu jq si*: juz u Patriarch6w, M~j
zesza i Prorok6w" oraz ze wlasnie dlatego Kosciol "nie moze za
pomniec 0 t ym, ze za posrednictwem owego ludu, z kt6rym B6g 
w niewypowiedzianym milosierdziu swoim postanowil zawrzec 
Stare Przymierze, otrzymal Objawienie Starego Testamentu" 
(tamze). W oparciu 0 to wszystko stwierdzamy z calkowi4 jasno
scill, ze wraz z zydowskll wspolnotll religijnll powinnismy isc na
prz6d po drodze braterskiego dialogu i owocnej wspolpraey. 

Zgodnie z tym uroezystym mandatem Stolica Apostolska starala 
si~ stworzyc instrumenty dla tego dialogu i wspolpracy oraz przy
czyniac si~ do ich realizacji zarowno tu, w centralnym osrodku 
Kosciola, jak i wsz~dzie indziej w Kosciele. W tym celu w r. 1974 
zostala utworzona Komisja dla Religijnych Stosunkow z Judaiz
memo Rownoezesnie rozpoezlll si~ dialog, prowadzony na r6znych 
poziomach w Kosciolach lokalnych na calym swiecie, jak tez i z 
sa mil Stolicll Apostolskll. Pragn~ tu z uznaniem podkreslil: przy
jaznll odpowiedi , dobrll wol~ i serdecznll inicjatyw~, z kt6rymi 
Kosciol si~ spotkal i nadal spotyka w waszych organizacjach oraz 
w innych szerokich kr~gach zydowskiej spolecznosci. 
Wierz~, ze obie strony muszll nadal kontynuowac usilne starania, 

by przezwyci~zac narosle trudnosci i w ten sposob wypelniac bo
skie przykazanie milosci '\ podtrzymywac prawdziwie owocny 
i braterski dialog, kt6ry przyczynia si~ do dobra obu stron w nim 
zaangazowanych, oraz do lepszej s)u:i:by ludzkosci. Wspomniane 
tu przez Was Wytyczne, ktorych wartosc pragn~ podkreslic 
i potwierdzil:, wskazujll pewne sposoby i srodki do osillgni~cia tyeh 
celow. Slusznie Panowie zecheieli podkreslil: punkt 0 szczeg6lnym 
znaezeniu: "Jest rzeczq waznq, by chrzescijanie starali si*: lepiej 
poznae podstawowe skladniki tradycji religijnej judaizmu i by sit: 
nauczyli, jakimi zasadniczymi rysami sami Zydzi okreSlajq Biebie 
w swietle swego wlasnego doswiadczenia religijnego" (Wytycz
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ne, wst~p) . R6wnie wazna jest nast~puj1lca refleksja : "Zgodnie 
Z otrzym anq ad Boga m isjq, Kosciol z natury swej w inien glosic 
swiata Jezusa Chr ystusa (Ad gentes, 2). Aby ow o swiadectw o da
wane Jezusowi Chrystusowi nie przedstawilo si~ Z ydom jako ja
kas agresja, katolicy winni si~ troszczyc 0 to, by zyc swojq wiarq 
i glosic jq w jak najscislejszym pw:zanowaniu zasady wolnosci re
ligi jnej, tak jak ' jej naucza Sob6r W atyka7iski II (Deklaracja "Di
gnitatis hu~anae"). B~dq si~ oni rowniez starali zrozumiec trud
nosci, kt6re w obliczu tajemnicy Slowa Wcielonego moze odczu
wac dusza zydowska, slusznie przenikni~ta bardzo wysokim i bar
dzo czystym pojmowaniem transcendencji boskie j" (Wytyczne, 1). 
1). 

Te zalecenia odnosz1l si~, oczywiscie, do katolik6w, ale s1ldz~, ze 
nie jest rzeczll zb~dn1l je tu powt6rzye. One nam pomagaj1l uzy
skae jasny pogl1ld na judaizm i chrzescijanstwo oraz na ich wza
jemny stosunek. S1ldz~, ze przybyliscie tutaj, by nam pom6c zro
zumiee judaizm. I jestem pewien, ze w Was i we wsp61notach, kt6
re r eprezen tujecie, znajdu jemy r zeczywist1l i gl~bokll gotowose zro
zumienia chrzescijanstwa i Kosciola katolickiego w im wlasciwej 
dzisiaj identycznosci, tak abysmy m ogli, z obu stron , pracowae dla 
wsp6lnego nam celu, przezwyci~zania wszelkiego rodzaju uprze
dzen i dyskryminacji. W zwillzku l. tym jest rzecz1l pozyteczn1l raz 
jeszcze powolac s i~ na soborowq Deklaracj ~ Nostra Aetate i po
wt6rzyc to, co Wytyczne m6wi1l 0 pot~pieniu "wszelkiej formy 
antysemityzmu i dyskryminacji jako sprzecznej z samym duchem 
chrzeScijanstwa", zwlaszcza ze "sama c'hocl>y godnosc os~by ludz
k iej wystarcza, aby je pot~pic" (Wytyczne, wstE:p). Dlatego to 
Kosci61 katolicki stanowczo pot~pia , w teorii i w praktyce. wszy
stkie podobne pogwalcenia praw ludzkich gdziekolwiek moglyby 
one na swiecie wyst~powac. Ponadto, rad jestem, mogl\c w waszej 
obecnosci przypomniec pelnq poswi~cenia i skutecznosci dzialal
nose mojego poprzednika P iusa XII na rzecz ludu zydowskiego. 
Ja zas ze swej strony b~d~ nadal s taral si~, z Boz1l pomoc1l, w mo~ 
jej duszpasterskiej posludze w Rzymie - podobnie jak to czyhi
lem na Stolicy Krakowskiej - pomagac wszystkim, ktorzy cier
piq lub Sq w jakikolwiek spos6b ucisnieni. 

Id1lc \V sla dy Pawla VI zamierzam rozwijac dialog duchowy oraz 
uczynie ' \\iSzystko, co jest w mej mocy dla pokoju' w kra ju, ktory 
jest dla was r6wnie swi~ty jak i dla nas; z nadziejq ze Miasto Je
rozolima otrzyma skuteczne gwarancje jako osrodek harmonijne
go wspolzyci, wyznawc6w t rzech wielkich r eligii monoteistycz
nych: judaizmu, islam u i ch rzescijanstwa, dla ktorych to Miasto 
jest swi~tym i czczonym mie jscem. 

J estem przekonany, ze sam fa kt naszego t u dzis spotkania, kto
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rego tak uprzejmie zyczyliscie sobie, jest sam w sobie wyrazem 
dialogu i nowym krokiem ku temu pelnemu wzajemnemu zrozu
mieniu, do kt6rego osillgni~cia jestesmy powolani. Wszyscy ma
my pewnose, ze zmierzajllc do ' tego celu jestesmy wierni i posluszni 
woli Boga, Boga Patriarch6w i Prorok6w. Do Boga przeto chcial
bym si~ zwr6cie konczllc te rozwazania. My wszyscy, Zydzi 
i Chrzescijanie, modlimy si~ cz~sto do Niego tymi samymi mo
dlitwami, wzi~tymi z Ksi~gi, kt6r'l i my, i wy uwazamy za Slowo 
Bo:i:e. J ego rzeczll jest dae obu naszym religijnym wsp6lnotom, 
kt6re tak Sll sobie bliskie, owo pojednanie i skuteczn ll milose, kt6
re Sq zarazem Jego nakazem i J ego darem (por . Kpl 19:18; Mk 
12:30). W tym sensie - wierz~ - za kaidym razem, gdy Zydzi 
odmawiaj~ "Szema Izr ael", za ~aidym r azem, gdy chrzescijanie 
powtarzaj'l pierwsze i drugie przykazanie, za laskll Boga zbliza
my si~ do siebie nawzajem. ' 

Na znak jui osiqgni~tego wzajemnego zrozumienia i braterskiej 
milosci, pozw6lcie mi wyrazic wam wszystkim raz jeszcze moje 
serdeczne powitanie i pozdrowienie tym slowem tak pelnym zna
czenia, wzi~tym z j~zyka hebra jskiego, kt6rym my, chrzescijanie, 
takie si~ poslugujemy w n~szej liturgii: Pok6j z wami, Shalom, 
Shalom!" 

Papiei Jan Pawe. II 
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Gt~BIA I BOGACTWO 

WSPOLNEGO DZIEDZICTWA 


PRZEMOWIENIE W MOGUNCJI DO PRZEDST A WICIELI 

GMINY ZYDOWSKIEJ 


Szalom! 
Szanowni Panowie, drodzy Bracia! 
Dzi~kuj~ warn za przyjazne i szczere slowa powitania. To spot

kanie w ramach obecnej podrozy apostolskiej bardzo lezalo mi na 
sercu i dzi~kuj~ Panom, ze przychyliliscie si~ do mojego zyczenia. 
Oby Boze blogoslawienstwo bylo nad t ll godzinll! 

1. Skoro chrzescijanie uwaza jll si~ za braci wszystkich ludzi 
i >zobowillzani Sll zgodnie z tym post~powac, to swi~te zobowillza
nie cillZY na nas tym bardziej, gdy stajemy wobec czlonk6w na
rodu zydowskiego. Niemieccy Biskupi rozpocz~li swojll DeklaTa
cj~ 0 stosunku Kosciola do judaizmu, z kwietnia tego roku, od 
nast~pujllcego zdania : "Kto spotyka J ezusa Chrystusa, spotyka ju
daizm". Pragn~ i ja uczynic moimi te slowa. Wiara Kosciola w Je
zusa, Syna Dawida i Syna Abrahama (pOl'. Mt 1, 1), zawiera w 
istocie to, co biskupi w swej deklaracji nazywajll "duchowym dzie
dzictwem Izraela w Kosciele" (rozdz. II) - zywe dziedzictwo, kt6re 
my, katolicy, pragniemy zrozumiec i zachowac w jego gl~bi i bo
gactwie. 

2. Braterskie kontakty mi~dzy Zydami i katolikami w Niem
czech nahierajll szczeg61nej wartosci na tle przesladowan i pr6by 
wyniszczenia tego narodu w ·tyrri kraju. Niewinne ofiary w Niem
czech i gdzie indziej, rozbite albo rozproszone rodziny, unicestwio
ne na zawsze dobra kultury i skarby sztuki Sll tragicznym swia
dectwem tego, do czego moze prowadzic dyskryminacja i zniewa
zanie ludzkiej godnosc1, zwlaszcza kiedy ozywiajll je przewrotne 
teorie 0 domniemanej r 6znorakiej wartosci poszczeg61nych ras, ' 
dzielllce ludzi na "wartosciowych" i "wartych zycia" oraz "bez
wartosciowych" i "niewartych zycia". Przed Bogiem wszyscy lu
dzie Sll wartosciowi i wazni. 

W tym duchu i chrzescijanie w okresie przesladowan cz~sto 
z narazeniem zycia starali si~ oddalic alba zmniejszyc cierpienia 
swoich zydowskich braci. Chcialbym im teraz wyrazic uznanie 
i podzi~kowanie. Takze tym, kt6rzy b~dllc chrzescijanami nie wy
parli si~ swojej przynaleznosci do narodu zydowskiego i az do kon
ca przeszli bolesn~ drog~ swoich braci i si6str - jak wielka Edyta 
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Stein, wedlug imienia zakonnego Teresa Benedykta od Krzyza, 
ktorq slusznie wspominamy z najwYZszym uznaniem. 
Pragn~ takze przypomniec Franza Rosenzweiga i Martina Bu

bera, ktorzy dzi~ki tworczej znajomosci j~zyka niemieckiego, Z8U

dowali podziwu godne mosty pozwala jqce na gl~bsze spotkanie 
obu kultUr. 

Wspomnieliscie, Panowie, w waszym slowie po~italnym, ze ka
tolicy i Kosciol wniesli decydujqcy wklad w wielorakie usilowa
nia zmierzaj~ce do odbudowy wspolzycia z zydowskimi wspoloby
watelami tego kraju. Te slowa uznania z waszej strony i wspol
praca napelniaj~ mnie radosci~. Ze swej strony pragn~ wyrazic po
dziw dla waszych inicjatyw na tym polu, az po niedawne zalozenie 
waszej szkoly wyzszej w Heidelbergu. 

3. Gl~bia i bogactwo naszego wspolnego dziedzictwa otwieraj~ 
si~ dla nas przede wszystkim w nastawionym na dobro dialogu 
i w pelnej zaufania wspolpracy. Ciesz~ si~, ze w tym kraju taki 
dialog i wspolpraca prowadzone s~ w sposob swiadomy i celowy. 
Sluz~ <temu wasze inicjatywy, prywatne i publiczne, na polu dusz
pasterskim, akademickim i spolecznym, podejmowane takze z uro
czystych okazji, jak to bylo ostatnio podczas Dnia Katolik6w w 
Berlinie. Znakiem nadziei bylo takze posiedzenie Mi~dzynarodo
wego Katolicko-Zydowskiego Komitetu I:..~cznosci w ubieglym roku 
w Regensburgu. 

Chodzi nie tylko 0 to, by skorygowac falszywy obraz religijny 
narodu zydowskiego, ktory by) jedn~ z przyczyn nieporozumien 
i przesladowan w ci~gu wiek6w; chodzi przede wszystkim 0 dialog 
mi~dzy dwoma religiami, ktore - razem z islamem - mog~ dac 
swiatu wiar~ w jednego, niewypowiedzianego, przemawiaj~cego do 
nas Boga i sluzyc temu Bogu w imieniu cillego swiata. 

Pierwszy wymiar tego dialogu - a mianowicie spotkanie milt
dzy ludem Bozym nie odwolanego przez Boga Starego Przymierza 
(por. Rz 11, 29) a ludem Nowego Przymierza - jest zarazem dia
logiem wewn~trz naszego Kosciola, jakby mi~dzy pierwsz~ i drug~ 
cze.sci~ jego Biblii. M6wi~ 0 tym Wskazania wykonawcze do De
klaracji soborowej Nostra Aetate: "Trzeba si~ usilnie starac lepiej 
rozumiec to, co w Starym Testamencie rna wlasnq i trwalq war
tosc ... i nie zostalo tej wartosci pozbawione przez pozniejszq inter
pretacj~ w swietle Nowego Testamentu, kt6ry nadaje Staremu 
pelny sens - tak, ze nawzajem oswietlajq si~ i wyjasniajq" (II). 

Drugim ",vymiarem naszego dialogu - istotnym i centralnym 
jest spotkanie mi~dzy dzisiejszymi Kosciolami chrzescijanskimi . 
i dzisiejszym iudem tego Przyrilierza, ktore Bog zawar! z Mojze
szem. W tym dialogu "chrzescijanie - wedlug wskazan posoboro
wych - starajq si~ lepiej rozumiec podstawowe komponenty tra
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dycji religijnej judaizmu i poznajq te zasadnicze linie jego religij
n ej rzeczywistosci, ktore we wlasnej jego ocenie Sll istotne" (Wsk(l
zania). Drogq do takiego wzajemnego poznania jest dialog. Dzi~
kuj~ warn, czcigodni bracia, ze wy takze prowadzicie go z "otwar
tosciq i s'zczeroscill ducha", z "taktem i rozwagll", ktorych wspo
mniane Wskazania domagaj'l si~ od katolikow (I). Owocem takiego 
dialogu i drogowskazem w jego kontynuacji jest zacytowana na 
wst~pie D eklaracj a 0 stosunku K osciola do j udaizmu biskupow 
niemieckich, z kwietnia tego roku. Jest moim usilnym zyczeniem, 
aby ta Deklaracja stala si~ dobrem duchowym wszystkich katoli
kow w Niemczech. 

Chcialbym je~zcze krotko przedstawic trzeci wymiar naszego dia
logu. Biskupi niemieccy poswi~cajq koncowy rozdzial swojej de
klaracji zadaniom, k tore mamy wspolnie podjqc. Zydzi i chrzesci
janie, jako synowie Abrahama, S'l powolani do tego, by byli blo
goslawienstwem dla swiata (por. Rdz 12, 2 n), wspolnie przyczy
'n ia jqc si~ do pokoju i sprawiedliwosci mi~dzy wszystkimi lud:imi 
i narodami - i to w te j pelni i gl~bi, kt6rq Bog sam dla nas zamie
rzyl, a tak:i:e z gotowosciq do ofiar, kt6rych moze wymagac tak 
wzniosly cel. 1m bardziej nasze spotkanie b~dzie naznaczone tym 
swi~tym zobowiqzaniem, tym bardziej b~dz ie ono blogoslawien
stwem tak:i:e dla nas samych. 

4. W swietle tej obietnicy i powolania na wz6r Abrahama, spo
glqdam razem z wami na losy i zadania waszego narodu wsrod 
lud6w. Z radosciq modl~ si~ z wami 0 pelni~ pokoju dla waszych 
wsp61braci, a tak:i:e za ten kraj , na kt6ry wszyscy Zydzi spogllldajll 
ze szczeg6ln'l czciq. Nasz wiek byl swiadkiem pierwszej pielgrzym
ki papieza do Ziemi Swi~tej . Chcialqym na zakOllczenie powtorzyc 
slowa Pawla VI, kt6re wypowiedzial wkraczaj'lc . do Jerozolimy: 
"Blagajcie z nami w waszych pragnieniach i modlitwach 0 zgod~ 
i pokoj dla tej jedynej zieIIli nawiedzonej przez Boga ! MOdlmy si~ 
tu razem 0.. lask~ prawdziwego, gl~bokiego braterstwa mi~dzy 
wszystkimi narodami!... Niech b~d'l szcz~sliwi, ktorzy ci~ milujll. 
Niech pok6j zamieszka w twoich murach, pomyslnosc w twoich 
palacach. Prosz~ 0 pok6j dla ciebie, pra'gn~ dla ciebie szcz~scia" 
(por. Ps 122, 6-9). 

Oby wkrotce wszystkie narody pojednaly si~ w Jeruzalem i zna
lazly blogoslawienstwo w Abrahamie! On sam, Ten, kt6ry jest Nie
wypowiedziany, Ten, 0 kt6rym m6wi Jego stworzenie. On, ktory 
nie zmusza ludzkosci do dobra, ale jq ku niemu prowadzi. On, ktory 
objawia si~ i milknie w naszym zyciu, On, kt6ry wybral nas wszy
stkich do swojego Ludu, On niech nas prowadzi swoimi 'drogami 
ku J ego przyszlosci. 

'Niech Jego Imi~ b~dzie blogoslawione! 
Papiez Jan Pawe' II 
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POSTAWA CHRZESCIJAN 

WOBEC JUDAIZMU 


WSKAZANIA DUSZPASTERSKIE KOMITETU BISKUPOW 

FRANCUSKICH DO SPRAW STOSUNKOW Z JUDAIZMEM 


OGtOSZONE PRZEZ KONFERENCJIi EPISKOPATU FRANCJI 

(16.IV.1973) 

I. ISTNIENIE zvoOW WVZWANIEM OLA SUMIENIA 

CHRZESCIJANSKIEGO 


Aktualne istnienie narodu zydowskiego, jego cz~sto niepewne 
polozenie w ciElgu dziejow, jego nadzieje, tragiczne doswiadczenia, 
ktorych zaznal w przeszlosci, a zwlaszcza w czasach najnowszych, 
jego cz~sciowe zgromadzenie na ziemi biblijnej, wszystko to stano
wi dla chrzeseijan przeslank~, przy pomocy ktorej mog~ dojse do 
gl~bszego zrozumienia swej wlasnej wiary i rozjasllie swe zycie. 

Trwanie tego narodu poprzez ezasy i cywilizacje, jego obecnosc 
jako surowego i wymaga jElcego partnera w stosunku do chrzesci
janstwa, to fakt a pierwszorz~dnym znaczeniu, ktorego nie spo
sob traktowae z ignorancj~ ezy pogard~. 

Kosciol, powoluj~cy si~ na Jezusa Chrystusa, przez Niego ad 
swych pocz~tkow i na zawsze zwi~zany z narodem zydowskim, 
dostrzega w wielorakiej i nieprzerwanej egzystencji tego narodu 
znak, ktory cheialby zrozumiee w calej jego ·prawdzie. 

II. POWOLNV WZROST SWIAOOMOSCI CHRZESCIJANSKIEJ 
28 pazdziernika 1965 r. Sobor Watykanski II uroczyscie promul

gowal Deklaracj~ Nostra Aetate, ktora zawiera rozdzial dotyczllcy 
narodu zydowskiego. Potwierdzamy donioslose tego tekstu, w kto
rym przypomina si~, ze Kosciol "karmi si~ korzeniem dobrej oliw
ki, w ktor~ wszczepione zostaly gal~zki dziczki oliwnej narodow". 
Naszym zadaniem, jako Komitetu Biskupow do Spraw Stosunk6w 
z J udaizmem, jest ukazywae aktualne znaczenie tej Deklaracji i wy

. znaczye drogi wprowadzania jej w zycie. 
Stanowisko zaj~te przez Sob or powinno bye traktowane bardziej 

jako punkt wyjscia niz uwienczenie. Oznacza one zwrot w posta
wie chrzescijanstwa wobec judaizmu. Otwiera drog~ i pozwala do
kladnie okreslie zakres naszego zadania. 

Deklaracja ta opiera si~ na powrocie do zrodel bibHjnych. Zry
wa z pewnym nastawieniem przeszlosci. Wzywa chrzescijan do no
wego spojrzenia na narod zydowski, nie tylko w porz~dku stosun
kow mi~dzyludzkich, ale takze w porz~dku wiary. Oczywiscie, nie 
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jest mozliwe zrewidowanie w cillgu jednego dnia wszystkich 
stwierdzen, wypowiadanych w Kosciele w cillgu wiek6w,ani wszy
stkich historycznych postaw. W swiadomosci chrzescijanskiej roz
pocz~ty jednak zostal proces, kt6ry przypomina Kosciolowi jego 
zydowskie korzenie. Najwazniejsze, by juz naprawd~ si~ zaczlll, by 
dosi~gal wszystkich warstw ludu chrzescijanskiego i aby wsz~dzie 
podejmowany byl uczciwie i z zapalem. 

III. NIEZMIENNE POWOlANIE NARODU ZVDOWSKIEGO 

Nie mozna patrzec na "religi~" zydowskq jak na jednll z religii 
aktualnie istniejllcych na kuli ziemskiej. To poprzez nar6d Izraela 
wiara w J edynego Boga weszla w histori~ ludzkosci. Dzi~ki niemu 
monoteizm stat si~ - wprawdzie z pewnymi r6znicami - wsp61
nym dobrem trzech wielkich r odzin, powolujqcych si~ na dzie
dzictwo Abrahama: judaizmu, chriescijanstwa i islamu. 

Wedlug objawienia biblijnego, B6g sam stworzyl ten nar6d, wy
chowywal go i pouczal 0 swoich zamyslach, zawiera jqc z nim Wie
czne Przymierze (Rdz 17, 7) i kierujllc don wezwanie, kt6re sw. 
P awel okresla jako nieodwolalne (Rz 11, 29). Temu narodowi za
wdzi~czamy pi~c ksillg Prawa, Prorok6w i inne ksi~gi, kt6re dopel
nia jq Jego poslanie. Nauki te, po zebraniu ich przez tradycj~ pisanq 
i ustnq, zostaly przyj~te przez chrzesci jan, ale Zydzi bynajmniej 
nie zostali przez to ich pozbawieni. . 

Nawet jesli w rozumieniu chrzescijanstwa P rzymierze zostalo 
odnowione w J ezusie Chrystusie, chrzescijanie powinni widziec w 
judaizmie rzeczywistosc nie tylko spolecznll i 'historycznq, lecz 
przede wszystkim religijnqj nie relikwi~ czcigodnej i dawno mi
nionej przeszlosci, lecz rzeczywistosc przez wieki pulsujqcq zyciem. 
Gl6wne znaki tej witalnosci narodu zydowskiego to: swiadectwo 
jego zbiorowej wiernosci Bogu Jedynemu; gorliwosc w badaniu 
Pisma, by w swietle Objawienia odkrywac sens ludzkiego zyciaj 
poszukiwanie wlasnej tozsamosci wsr6d otaczajqcych ludzij nie
ustanny wysilek gromadzenia si~ w ponownie zjednoczonej wsp61
nocie. Te znaki stawiajq przed nami, chrzescijanami, pytanie, kt6
re dotyka sedna naszej wiary: na czym polega, w planie Bozym, 
szczeg6lna misja narodu zydowskiego? J aka nadzieja go ozywia, 
w czym to oczekiv.:anie r6zni si~ od naszego, a czym jest podobne? 

IV. NIE NAUCZAC NICZEGO, CO NIEZGODNE Z DUCHEM 

CHRVSTUSA (NOSTRA AETATE NR 4 § 2) 


a) Jest rzeCZq pilnq, by chrzescijanie definitywnie przestali wy
obrazac sobie Zyd6w wedlug schemat6w nacechowanych panujqcq 
przez wieki agresywnoscill; raz na zawsze wyeIiminujmy i od
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wazme zwalczajmy w kazdych okolicznosciach niegodne czlowie
ka, a tym bardziej chrzescijanina, karykaturalne przedstawienia, 
np. z nuUl pogardy lub odrazy okreslaj~ce Zyda " jako lichwiarza, 
czlowieka 0 wybujalych ambicjach lub spiskowca", jako "innego 
niz wszyscy", czy jeszcze gorzej, ze w~l~du na mozIiwe konsek
wencje - okreslaj~ce Zyda jako "bogobojc~" . Odrzucamy i z ca
lym naciskiem pot~piamy te obrazliwe okreslenia, ktore w formie 
bezposr~dniej lub zawoalowanej kr~z'l niestety jeszcze w naszych 
czasach. Antysemityzm jest dzied~ictwem swiata poganskiego, ale 
wzmogl si~ jeszcze dzi~ki pseudo-teologicznym argumentom w kli
macie chrzescijanskim. Zyd zasluguje na nasz~ uwag~ i szacunek, 
cz~sto na podziw, czasem pewnie takze na przyjacielsk'l i brater
sk~ krytyk~, ale zawsze zasluguje na miloM:. Bye moze tego mu 
najbardziej brakowalo i tym najbardziej obci'lzone jest nasze su
mienie. 

b) Jest bl~dem teologicznym, historycznym i prawnym uwaza
nie calego' narodu zydowskiego, bez rozroznienia, winnym m~ki 
i smierci Jezusa Chrystusa. Juz katechizm Soboru Trydenckiego 
wykazal ten bllld (Pars I, cap. 5, 11). "A choe wladze zydowskie 
wraz ze swymi zwolennikami domagaly si~ Smierci Chrystusa, 
jednakze to, co popelniono podczas Jego m~ki, nie moze bye przy
pisane ani wszystkim bez roznicy Zydom wowczas zyj~cym, ani 
Zydom dzisiejszym ... Kosciol utrzymuje, ze Chrystus m~k~ swojll 
i smiere podjlll dobrowolnie pod wply~em bezmiernej milosci, za 
grzechy wszystkich ludzi, aby wszyscy dost'lpili zbawienia" (Nostra 
Aetate). 

Wbrew temu, co utrzymywala stara i w'ltpliwej wartosci egze
geza, nie sposob wydedukowac z Nowego Testamentu, iz narod 
zydowski zostal pozbawiony swego wybrania. Wr~cz przeciwnie, 
cale Pismq sklania nas do tego, by w trosce narodu zydowskiego 
o wiernosc Prawu i Przymierzu, rozpoznac znak wiernosci Bog~ 
swemu ludowi. 

c) Falszywe jest przeciwstawianie judaizmu i chrzescijanstwa 
jako r eIigii strachu i milosci. Fundamentalny artykul wiary zy
dowskiej, Szema Izrael, zaczyna si~ od slow: "B~dziesz milowal 
Pana, Boga twego", a po nim nast~puje przykazanie milosci bIiz
niego (Kpl 19, 18). To punkt wyjscia przepowiadania Jezusowego, 
a wi~c nauka .wsp6lna dla judaizmu i chrzescijanstwa. 

Zmysl trascendencji i swiadomosc wiernosci Boga, Jego sprawie
dIiwoSci i milosierdzia, koniecznosc skruchy i przebaczania win, 
to podstawowe rysy tradycji zydowskiej . Chrzescijanie, ktorzy po
wolujll si~ na te same wartosci, popelnialiby bl'ld slldzqc, ze dzis 
juz nie maj'l nic do zaczerpni~cia z duchowosci zydowskiej. 

d) Wbrew utrwalonym falszywym opiniom stwierdzic trzeba, ze 
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doktryna faryzeuszy nie jest przeeiwienstwem ehrzescijanstwa. Fa
r yzeusze starali si~, by Prawo ksztaltowalo zyeie kazdego Zyda, 
tak interpretuj~c przepisy, by przystosowae je do r6znorodnyeh 
sytuacji zyeiowyeh. Wsp6lezesne badania wykazaly, ze gl~bszy we
wn~trzny sens Prawa nie byl obey ani faryzeuszom ani mistrzom 
Talmudu. Jezus, nie podwaza samych nakaz6w, gdy pot~pia po
staw~ niekt6ryeh z nieh, czy formalizm ieh nauczania. Wydaje si~ 
zresz~, ze faryzeusze i pierwsi ehrzescijanie pod wieloma wzgl~
dami byli sobie bliscy i dlatego niekiedy tilk ostro si~ zwalczali, 
gdy chodzi 0 tradycj~ przej~tl4 od przodk6w i interpretaej~ Prawa 
Mojzeszowego. 

V. WlASCIWIE ZROZUMIEC JUDAIZM 

Chrzeseijanie, ehociazby ze wzgl~du na wlasne dobro, powinni 
posi~se prawdziw~ i zywl4 znajomose tradycji zydowskiej. 

a) Wiarygodna katecheza chrzescijanska winna potwierdzae ak
tualnl4 wartose calej Biblfi. Pierwsze Przymierze bynajmniej nie 
zostalo uniewaznione przez Nowe. Jest jego korzeniem i zr6dlem, 
fundamentem i obietnic~. JesIi prawdl4 jest, ze dla nas Stary Te
stament objawia sw6j ostateezny sens tylko w swietle Nowego 
Testamentu, to zaklada, ze nalezy najpierw przyjl4e go i uznae 
w nim samym (por. 2 Tym 3, 16). Nie zapominajmy, ze Jezus-ezlo
wiek, wedle ciala Zyd przez SWI4 Matk~, Dziewic~ Maryj~, przez 
posluszenstwo Torze i przez modlitw~ wypelnial swe poslannictwo 
w lonie narodu Przymierza. 

b) Uezynimy wszystko, by przedstawie szezeg6ln~ misj~ tego na
rodu jako "swi~cenie Imienia". Na tym poiega jeden z istotnych 
wymiar6w modIitwy ' synagogalnej, poprzez kt6r~ nar6d zydowski, 
wyposaZony wmisj~ kaplanskl4 (Wj 19, 6) ofiarowuje Bogu wszel
kie ludzkie dzialanie i oddaje Mu chwal~. To powolanie ezyni z zy
cia i modlitwy narodu zydowskiego blogoslawieristwo dla wszyst
kieh narod6w' ziemi. 

e) Sprowadzanie przepis6w judaizniu do systemu zakaz6w jest 
jego niedoeenianiem. Obrz~dy judaizmu SI4 gestami, kt6re przery
waj~ codziennose egzystencji i przypominajl4 0 panowaniu Bogh 
tyro, kt6rzy je sprawuj~. Prawowierni Zydzi przyjmuj~ jako dar 
Bozy Szabat i ' obrz~dy, kt6ryeh celem jest uswi~eenie dzialania 
ludzkiego. Ponad swym doslownym znaczeniem stanowi~ one dla 
Zyda swiatlo i radose na drodze zyeia (Ps 119). SI4 sposobem "do
pelniania czasu" i oddawania ehwaly za cale stworzenie. Jak przy
pomina braeiom sw. Pawel, eale zyeie powinno bye odniesione do 
Boga (1 Kor 10,30- 31). ' 

d) Rozproszenie narodu zydowskiego nalezy rozumiee w swietle 
jego wlasnej historii. 
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Tradycja zydowska uznaje w doswiadczeniach i wygnaniu ltidu 
kar~ za niewiernosci (Jr 13, 17; 20, 21-23), nie wnniejsza to jed
nak faktu , ze od czasow listu Jeremiasza 'do wygnancow w Babi
lonie (Jr 29, 1- 23) zycie ludu zydowskiego w rozproszeniu mialo 
takze sens pozytywny; poprzez doswiadczenia narod zydowski we
zwany jest do "swi~cenia Imienia" posrod narodow. 

Chrzescijanie stale powinni zwalczac antysemickll i manichejskll 
pokus~ patrzenia na narod zydowski jako na wykl~ty,.pod pre
tekstem, ze byl uporczywie przesladowany. Wr~cz przeciwnie, we
dlug swiadectwa Pisma Sw. (Iz 53, 2-4) znoszenie przesladowan 
jest cz~sto wynikiem i przypomnieniem powolania prorockiego. 

e) Dzis tr udniej niz kiedykolwiek przeprowadzac jasnll .ocen~ 
teologicznll ruchu zmierzajllcego do powrotu narodu zydowskiego 
na "wlasnll" ziemi~. W tej sprawie przede wszystkim nie moze
my, jako chrzescijanie, zapomniec daru, ktory kiedys B6g uczynil 
narodowi Izraela z ziemi, na k torej mial si~ zebrac (por. R~ 12, 7; , 
26, 3- 4; Iz 43, 5- 7, Jr 16, 15; So 3, 20). 

W cillgu calej h istorii zydowska egzystencja n ieustannie podzie
lona byla mi~dzy zycie w lonie nar od6w i pragnienie bytu naro~ 
dowego na tej ziemi. To dllzenie stawia liczne problemy przed su
mieniem samych Zydow. Aby zrozumiec wszystkie wymiary tego 
dllzenia , a takze sporu, ktory z nim si~ willze, chrzescijanie nie 
powinni ulegac interpretacjom, ktore zapoznajll formy zycia wspol
notowego i religijnego judaizmu. ani tez wspanialomyslnym lecz 
pospiesznym ocenom politycznym. Powinni zdawac sobi~ spraw~ 
z interpretacji, jakll przyjmujll dla swego zgromadzenia wokol Je
rozolimy sami Zydzi, ktorzy - zgodnie ze sWIl wiarll - traktujll 
je jako blogoslawienstwo. Przez ten powrot i jego r eperkusje spra
wiedliwosc jest wystawiona na prob~ . W planie politycznym stajll 
na przeciw siebie rozne wymagania sprawiedliwosci. Ponad upraw
nionymi roznicami opcji politycznych, sumienie swiata nie, moze 
odmowic narodowi zydowskiemu, ktory w historii " podlegal tylu 
zmiennym kolejom losu, prawa i .srodkow do samodzielnego istnie
nia politycznego mi~dzy narodami. To prawo i mozliwosci egzy
stencji nie mogll bye tym bardziej odj~te przez narody tym, kto
rzy na skutek konflik tow lokalnych, wywolanych powrotem Zy
dow, Sll dzis ofiarami ci~zkiej niesprawiedliwosci. My takze z uwa
gq zwrocmy oczy" ku tej ziemi, nawiedzone j przez Boga, i trwa jmy 
\V zywej nadziei, ze b~dzie ona miejscem pokojowego wspolzycia 
wszystkich jej mieszkancow, Zyd6w i nie-Zydow. Podstawowa 
kwestia, przed ktorll stajll zarowno Zydzi jak i chrzescijanie, to 
pytanie, czy zgromadzenie rozproszonych z narodu zydowskiego, 
ktore dokonalo si~ pod presjll przesladowan i w wyniku gry sil 
politycznych, okaze si~ czy nie ~ mimo tylu dramatow - jednll 
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z dr6g sprawiedliwosci Boga w stosunku do narodu zydowskiego, 
a r6wnoczesnie w stosunku do lud6w swiata. Jakze chrzescijanie 
mogliby pozostawac oboj~tni wobec tego, co aktualnie decyduje si«: 
na tej ziemi? 

VI. SZERZVC WZAJEMNE POZNAN IE I SZACUNEK 
(NOSTRA AETA TE 4 § 2)' 

J eszcze dzis wi«:kszose spotkaiJ. Zyd6w i chrzescijan charaktery
zuje brak wzajemnego poznania, a n iekiedy pewna doza nieufno
sci. Ta niewiedza i nieufnose byly w przeszlosci i w przyszlosci 
zn6w mogll bye zr6dlem powaznych nieporozumieiJ. i straszliwego 
d a. Uwa:i:amy za zadanie podstawowe i nie cierpillce zwloki, by 
ksi«:za, wierni i wychowawcy na wszystkich szczeblach sWll pracll 
pobudzali Iud chrzescijanski do lepszego zrozumienia judaizmu, je
go tradycji, obyczaj6w i historii. 

Pierwszym war unkiem jest szacunek chrzescijan dla Zyda, nie
zaleznie od 'jego sposobu bycia Zydem. Niech starajll si«: go zrozu
miee 'w spos6b, w jaki on sam siebie rozumie, zamiast oceniac go 
wedlug wlasnych kategorii myslenia. Niech szanujll jego przeko
nania, dllzenia, obrz«:dy i jego przywillzanie do nich. Niech uznajll, 
ze mogll istniee r6zne sposoby bycia Zydem lub wyrazania zydow
skiej tozsamosci, bez szkody dla fundamentalnej jednosci istoty zy
dostwa. 

Drugim warunkiem jest, by w spotkaniach chrzesci jan i Zyd6w 
uznane bylo prawo kazdego do dawania pelnego swiadectwa 
o swej wierze, bez podejrzenia 0 ch«:e nielojalnego oderwania oso
by od jej wsp6lnoty w celu przy1llczenia jej do wlasnej. Tego ro
dza ju intencja musi bye wykluczona nie tylko z powodu szacunku 
dla drugiego, kt6ry jest warunkiem koniecznym wszelkiego dia
logu z innym czlowiekiem, kim by nie byl, ale tym bardziej z po
wodu, na l\:t6ry chrzescijanie, a szczeg6lnie duszpasterze, powinni 
bye wyjlltkowo w yczuleni. Tym powodem jest fakt, ze nar6d zy
dowski, jako nar6d, stal si~ uczestnikiem "Wiecznego Przymierza", 
bez kt6rego nie zaistnialoby "Nowe P rzymierze". Kosci6l, daleki od 
pragnienia, by spolecznosc zydowska przestala istniec, w poszuki
waniu zywej wi«:zi z nill odnajduje sWll tozsamosc. Wobec tych 
probIem6w, nieodzownymi cechami duszpaster~ powinny bye: 
wielkie otwarcie umys16w, nieufnosc wobec wlasnych przes'ld6w 

ostre wyczucie psychologicznych uwarunkowan jednostki. Na
wet jesli w kontekscie dzisiejszej "cywilizacji bez granic" istniej'l 
indywidualne dllzenia, wymykajllce si~ ustaleniom obu wsp61not, 
szacunek, kt6rym si~ wzajemnie darzll, nie powinien z tego powodu 
ucierpieC. 

i 
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VII.. KOSCIOt I NAROO ZVOOWSKI 

a) Narod zydowski rna swiadomosc o.trzymania, po.przez swe 
szczegolne po.wo.lanie, uniwersalnej misji wobec naro.d6w. Kosciol 
ze swej strony uwaza, ze jego wlasna misja musi si~ wpisywac 
w to sarno. uniwersalne zbawcze' zamierzenie. 

b) Izrae! i Kosciol nie Sll instytucjami uzupelnia jllcymi si~. Trwa
nie o.bu jest znakiem niespelnienia si~ do. kOIl ca zamyslow Boga. 
Lud zydowski i chrzescijanski znajdujq si~ w stanie wzajemnej 
kontestacji, czy - jak mowi sw. Pawel - "zazdrosci" 0. ro.l~ w 
zjedno.czeniu (Rz 11, 14; po.r. Pwt 32, 21). 

c) Slowa samego. Jezusa i nauczanie Pawla zaswiadczajll 0. ro.li 
naro.du zydo.wskiego. w zrealizo.waniu o.sta tecznej jednosci ro.cb:aju 
ludzkiego, jako jedno.sci Izraela i naro.d6w. Takze po.szukiwanie 
jedno.sci, czynione w ramach judaizmu, nie mo.ze bye o.bce zbaw
czemu zamierzen.iu. Nie jest tez one bez zwi'lzku z 'wysilkami chrze
scijan, po.szukujqcych wlasnej jedno.sci, choc starania te realizujll 
si~ na roznych dro.gach. 

Zydzi i chrzescijanie wypelniajq swe powo.lanie idqc roinymi 
drogami, lecz . histor ia pokazuje, ze ich drogi nieustannie si~ spo
tykaj'l. Czyz ich wspolna tro.ska nie dotyczy czasow mesjanskich? 
Trzeba takZe zyczyc so.bie, by wreszcie weszli na dro.g~ wzajem
nego. uznania i zro.zumienia i, aby wyrzekajqc si~ dawnej niena
wisci, zwr6cili si~ ku Ojcu we wspolnym po.rywie nadziei, ktory 
b~dzie o.bietnic'l dla calej ziemi. 

205 

http:zamierzen.iu


Abp JEAN-MARIE LUSTIGER 

SKORO TAK TRZEBA... 

Wywiad abp J .M . L ustigera pubUku jemy za wydaniem f ranctLskim, Le 
Debat nr 20, 1982 r. Pierw od ruk w ywiadu udzielonego dw om izraelskim 
dziennikarzom opublikowat dziennik izrae lski Yediot Achronot. Tekst 
dr ukujemy z niewiel k imi skro tami . 

Y. BEN PORAT - Chcialbym najpierw zapy tac, w czym Eminen
cja widzi istotnq roznic~ mi~dzy narodem zydowskim a narodem 
izraelskim? Czy zdaniem Eminencji istnieje mi~dzy nimi roznica? 
J .-M. LUSTIGER - Trudno mi na to pytanie odpowiedziec, po
n iewaz Sll to zagadnienia teoretyczne. Stosunek, jaki zachodzi mi~
dzy tozsamoscill Izraelczyk6w a tozsamoscill narodu zydowskiego 
okreslano w spos6b bardzo rozny w samym narodzie zydowskim. 
Nie mog~ wi~c roscic sobie prawa do tego, by moje zdanie na ten 
temat bylo decydujllce. Mog~ tylko powiedziec, jakie jest moje oso
biste odczucie.· Dla mnie narody te n ie s'l tozsame, lecz jeden jest 
cz~scill drugiego. 

Poj~cie narodu zydowskiego jest poj~ciem 0 wielu aspektach; 
chcp, przez to powiedziec, ze oznacza ono alba przynaleznosc re
ligijn'l, a lbo przynaleznosc historyczn'l. Dla Zyd6w poczucie przy
naleznosci do narodu jest czyms bardzo wielkim, a zarazem bar
dzo plynnym, a stopien odczuwania jest bardzo r6zny. Jesli spoj
rzymy na obecny stan swiadomosci Zyd6w z historycznego punktu 
widzenia, nie wiem, jak mozna by bylo okreslic dzis przynalemosc 
do narodu (nie m6wi~: "do judaizmu"), nie odwolujllc si~ w jakis 
spos6b do panstwa IzraeI. Nie widz~ tez, w jaki spos6b sarno pan
stwo Izrael mogloby si~ okreslic, nie wprowadzaj'lc szerszego po
j~cia narodu zydowskiego. Zdaj~ sobie spraw~, ze m6wi'lc tak prze
ciwstawiam si~ piekt6rym opiniom. W pr zeszlosci istnial wsrad 
intelektualist6w izr.aelskich prlld "kananejski" 1; nie wiem, czy je
szcze istnieje? 
YBP - Tak, istnieje nadal. 
JML - Z dr ugie j s trony wiem, ze Sq Zydzi w Izraelu, podobnie 
jak w diasporze, k t6rzy nie czuj'l si<~ z Izraelem zwi'lzani. Odpo
wiedz nie moze \Vi~c bye jednoznaczna. Ale dla mnie ten zwillzek 
istnieje. 

1 P Cijd umyslowy , kt6cy poJ"wll s i <: w l a adu wsrO(j plonle ro \\', ii klocy ' "
Icelil porzueenie wszelkich okrE'slail zydo wskic h . W k onsekwe ncji r uch tell 
wzywal Zyd6w izraelskieh d o polqezc nia Sit; z n ie -Zyua nll W jednym lokalnym 
system ie politycznym I kultu ral nym (Nola ced . f c.) 
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YBP - A wi~c zdaniem Eminencji panstwo Izrael nie jest pan
stwem takim, jak inne? 
.TML - Wyobrazam sobie, ze inne panstwa post~pujll wobec tego 
szczegolnego paristwa, k tore nazywa si~ panstwem Izraela, w spo
sob identyczny, jak post~pujll wobec kazdego innego pail.stwa. Wy
obraZam sobie rowniez, ze politycy panstwa Izrael, kierujllc poli
tykll swego kra ju, traktujll go - co jest logiczne - jak inne pail.
stwa, to znaczy post~pujll tak sarno, jak tamte post~pujll lub po
winny post~powae, gdyby byly uczciwe i mialy w poszanowaniu 
swoje wlasne cele i swoje wlasne idealy. Ale to pa il.stwo jest jed
nak wyjlltkowe. J ego powstanie, jego tozsamose Sll nieporowny
walne, rozne niz wszystkich innych pail.stw. .Jest nosnikiem nie
zwyklej u topii, ktora stala si~ rzeczywistoscill historycznll. A uto
pia ta, u jawniona w marzeniach dziewi~tnastowiecznej Europy, 
tkwila w zbiorowej podswiadomosci od wielu tysillcleci. Nie wiem, 
czy Historia zna drugi podobny przypadek. 

Mimo to jest rzeczll koniecznll i slusznll mowie: "Izrael jest pari
stwem takim, jak inne", w przeciwnym razie byloby tworem oso
bliwym, nie do przyj~cia przez inne narody. W przeciwnym razie 
ryzykowalibySmy r6wniez, ze narzuci mu si~ swiadomose falszy
wie mesjanistycznll, moralnie perwersyjnll i zgubnll politycznie. 
Historia zna "panstwa mesjanistyczne"; istnialy zawsze, a kon
czylo si~ to bardzo :i:le. Trzeba, aby pail.stwo bylo panstwem. 

A jednak kt6z - w Izraelu czy gdzie indziej - slyszllc to zda
nie: "Chcemy bye narodem takim, jak inne" , nie zada sobie pyti
nia, czy ta ch~e nie zawiera w sobie r6wn iez ukrytej pokusy, czy 
nie jest dla Zyda sposobem ucieczki przed powolaniem? Przeciez 
mamy tu wewn~trznll sprzecznase, kt6ra zostala juz ukazana w 
tekscie z Pierwszej Ksi~gi Samuela (8, 20). 
YBP - Chcialbym rzucic to na plaszczyznt: 'praktycznq, niemal 
osobistq. Eminencja ma przed sobq dwoch dziennikdrzy izraelskich 
ktorzy sq zarazem Zydami. Czy Eminencja rozroznia te dwa po
j~cia? Czy uwaza, ze rna przed sobq dwoch 2yd6w, czy tel' dw6ch 
Izraelczykow, to znaczy ludzi, ktorzy majq paszport obcego pan
stwa i k t6rzy nie sq Francuzami? 
J ML - Trudno mi to rozroznic. Ale mogE: powiedziee jedno. Mia
lem okazj~ bywac cz~sto na Bliskim Wschodzie i w Izraelu. Od 
roku 1950 niemal c~ rok, najpierw w czasie moich studiow, pozniej 
jako duszpasterz akademicki. I wydaje mi si~, ze Izraelczycy nie 
514 Zydami takimi, jak inni. 
YBP - Czy to dobrze, czy zle? 
JML - Nie wiem, mog~ tylko przytuczyc dwa wspomnienia. Tu 
bylo mi~dzy rokiem 1950 a 1960, gdzies w tych latach. Spotkalem 
Zyda 'belgijskiego, lekarza, ktory zostal nauczycielem w kibucu 
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gdzies w Galilei. W czasie wojny stracil call\ rodzin~. Zostawszy 
sam, zdecydowal si~ na aZij~ II do Izraela_ Poniewaz bylo tam zbyt 
wielu lekarzy. zostal nauczycielem. Chwalil bardzo sabrow 3. I na
gle powiedzial: "Oni juz stracili zydowskl\ inteligencj~ ; Sl\ powolni, 
lagodni, uprzejmi." To zupelnie niezwykle, takie okreslenie w _ 
ustach czlowieka bardzo swiatlego. Przypominam sobie rowniez. 
ze w tym czasie dyskutowalem kiedys nami~tnie przez call\ noc 
z dyrektorem szkoly rolniczej, wiecie panowie. w Galilei, tej okrl\
glej szkoly. Zdaje si~. ze Mosze Dajan byl przez jakis czas uczniem 
tej szkoly. 
YBP - YigaeZ Allon tez do niej chodzil. 
J ML - Yigael Allon tez? Dyrektor, 0 ktorym mowu~, to starszy, 
niezwykly czlowiek, pochodzenia rosyjskiego. Podzielilem si~ z nim 
mymi wl\tpliwosciam'i: "Wykuwacie tuta j swiadomose narodowll . 
I to' jest dobrze. Zdaj~ sobie spraw~, ze sytuacja Zydow w Europie 
jest gorsza w porownaniu z waszl\ . Rozwijacie utopi~. ktora tutaj 
sta je si~ rzeczywistoscil\. Ale co stanie si~ w nast~pnym pokole
niu? Wy jestescie zakorzenieni w konkretnej swiadomosci histo 
r ycznel Ale z jakich Zrodel czerpae b~dzie pokolenie, ktore przyj
dzie po was? Czy nacjonalizm b~dzie dla nich wystarczajl\cym mo
tywem woli zycia? W czym b~dzie lezala wewn~trzna spojnose na
rodu? Dlaczego ludzie b~dl\ chcieli si~ poswi~cac? Czy sila, ktora 
pozwala wam bye <marodem jak inne», nie polega wlasnie na fak 
cie, ze nie byliscie narodem jak inne? Gdy nadejdzie czas, kiedy 
b~dziecie juz tylko narodem jak inne, kiedy b~dziecie juz tylko 
Izraelczykami jak podtrzymacie waszl\ wol~, aby zye inaczej? I co 
b~dziecie jeszcze mieli wspolnego z Zydami z calego swiata?" 
YBP - To w rzeczy samej pytanie, ktore postawilem Eminencji. 
Ale jak Eminencja widzi Zydow? Czy przyznaje, ze majq szcze
goZny charakter? 
JML - Co chce Pan przez to powiedziee? 

YBP - Majq opini~ bardzo inteligentnych. 

JML ,- Nie trzeba w to zbytnio wierzye, poniewaz to oni sami tak 

mowil\ . Chcialbym raczej dae definicj~ teologicznl\ czy tez, po

wiedzmy, "religijnl\". 

YBP - Prosimy bardzo. 

J ML - To Biblia jl\ daje: "Zbiorowisko ludzi, z ktorego Bog uczy

nil na rod." Bog uczynil z nich narod ze wzgl~du na dar, ktory im 

dal, a uczynil to nie tylko dla tego narodu, ale dla calego swiata. 

Jakie konsekwencje mialo to powolanie dla swiadomosci historycz

nej narodu zydowskiel!o? Zrodzila si~ z tego r6wniez kultura, bo

• Doslownle "lmlgracja". powr6t do Izraela (Nota red. fr.). 
• Sabra - hebr. cabar: owoc kaktusa. twardy 1 kolczasly z wlerzehu. leez 

w ~rodku slodkl. Nazwll tll okreSla slEl Zyd6w urodzonych w lZraelu. 
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wiem kultura ta dia swiadomosci zydowskiej nie jest przypadko
wa. Jest CZE:seill przykazania. Przykazania, ktore naklada obowi'l
zek przekazywania przykazan dzieciom i zapewnienia przyszlosci 
w dzieciach, jest cZE:scill zarazem obietnicy i przykazan. A wi~c to 
nie przypadek, ze judaizm trwa. To dlatego, trwajllc poprzez dzie
je, wytwarza kulturE: i ksztaltu je postaw~, odrE:bny sposob bycia . 
To takze jest jego cZE:sciij skladowij. NarOd zydowski ma swiado
mose, ze jest narodem 0 dlugiej historii i ze ma przed sobij przy
szlose, za ktorll jest odpowiedzialny nie tylko ze wzgl~du lia sa
mega siebie, ale ze wzgl~du na to, co otrzyinal jako dar na samym 
pocz'ltku. To jest fundament postawy narodu zydowskiego wobec 
Historii, postawy, ktora pozwolila mu poprzez tysillclecia, na dlugo 
przed chrzescijanstwem, stawie czola warunkom diaspory. To jed
nak jest cos zupelnie niezwyklego. Histor ia nie zna podobnego 
przykladu! Cyganie? To sij koczownicy. Nie tak okreslali siebie 
Zydzi w ciijgu wiek6w. 
YBP .,-- A pojt:cie ' "narodu wybranego"? Czy takie pojt:cie moze 
bye zaakceptowane przez chrzescijan? Czy chrzescijanie ciqgle 
uwazajq, i czy Eminencja uwaza narod zydowski za "nar6d wy
brany"? ' 
JML - MyslE:, ze z punktu widzenia wiary jest to pojE:cie podsta
wowe. Bez niego nie mozna zrozumiee ani judaizmu, ani chrzesci
janstwa. Ale jesli odchQdzi siE: od takiego rozumienia wiary, ma
my w . rezultacie Gott mit uns na pasach zolnierzy Wehrmachtu. 
Co jest nie do przyjt:cia. 
D. JUDKOWSKI - Czy Eminencja zgadza sit: z opiniq generala 
de Gaulle'a: "nar6d elitarny, pewien siebie i wladczy"? Czy ge
neral mial slusznose mowiqc tak? 
JML - W pierwszej chwili wydawalo mi si~ to humorystyczne, 
gdyz obraz Zyda w tym okresie historii, kt6rego jestem swiad
kiem, to obraz Zyda przesiadowanego i mordowanego. Oto, jacy 
byli Zydzi nazwani "narodem elitarnym". J ezeli taki jest nowy 
obraz, jesli tak sobie Iudzie wyobrazaj'l Zyd6w, to tym lepiej. To 
by przekresIilo definitywnie wielowiekowil karykatur~. Ale praw
d'l jest rowniez, ze general de Gaulle wypowiedzial swoj sijd 
z pewn'l wyzszoscill, co w jego ustach niekoniecznie musialo bye 
pejoratywne. I to wlasnie pozostalo z jego dowcipu. Byl on nie
wiltpIiwie nie bez intencj i. 
DJ - Czy Eminencja przypus;: r,a, ze general byl antysemitq? Bye 
moze podswiadomie ... ? 
JML - Nie, nie sijdzE:. Wydaje mi si~, ze de Gaulle przez sWIl for
macj~ nalezal do tej frakcji . prawicy, kt6r'l mozna by scharakte
ryzowac jako republikansk'l i spoleczn'l. Dopiero po- de Gaulle'u 
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antysemityzm we Francji probowal wyplyn~c znow na powierzch

ni~ . W jego czasach nie bylo to mozliwe. 

YBP - Eminencjo, pytanie, k tore stawiajq sobie wszyscy w Izra

elu od chwili nominacji Eminencji i od Jego wystqpienia w tele

wizji izraelsk iej, kiedy z uznaniem przyj~to wypowiedz Eminencji; 

otoz pytanie to brzmi: jaka, zdaniem Eminencji, jest r6znica mi~

dzy judaizmem a chrzescijanstwem? Wiem, ze jest to pytanie dose 

zlozone. 

JML - Bardzo zlozone. 

YBP - Ale wlasnie po to ptzyjechale m do Paryza, aby zadae Emi

nencji to pytanie. 

JML - Aby na _nie odpowiedziee, musz~ , przezwyci~zyc wielk~ 


trudnose: nie mowi~ przeciez jedynie do Panow, musz~ mowie r6w

niez do Waszych czytelnik6w, 0 kt6rych n ie wiem, kim s~ i gdzie 

si~ znajduj~. I musz~ liczyc si~ z wszelkimi mozliwymi nieporozu

mieniami. Szanuj~ Zyd6w i jestem w pelni swiadomy wzburzenia 

czy sprzecznych uczue, jakie moze budzie w nich moja osobista 

postawa, a takze uzasadnionej podejrzliwosci, z kt6r~ spotkam siE:, 

starajqc si~ Panom odpowiedziec. Wiem, co mozna myslec 0 Zy

dzie, ktory stal si~ chrzescijaninem. Nie chcialbym ani proroko

wac, ani zranic. Kiedy musialem udzieIie kilku wyjasnien, bylo to 

w obronie wlasnej. 


Chcialbym na wstE:pie sprecyzowae jeden punkt: jesIi upomina
lem si~ 0 swoje prawa jako Zyd, to nie w tym celu, aby podjlie 
spor teologiczny. Nigdy nie twierdzilem, ze bE:d~ jednoczesnie do
brym Zydem, wedlug definicji rabinow i dobr ym chrzescijani
nem, wedlug definicji Kosciola . Ale Panowie rozumiej'l, ze nie 
moglbym, nie trac'lc wlasnej godnosci i szacunku, jaki winien je
stem moim r odzicom i tyro wszystkim, za ktorych jestem nieodwo
la lnic odpowiedzialny, n ie upominac si~ 0 swoj~ godnosc Zyda. 
Zarowno w czasach przesladowania, jak i w czasach spokoju. Zro
bilem to nie aby ranie, lecz z szacunku dla prawdy i dla tego, co 
jestem jej winien. 

Wiedzialem, ze spotkam siE: z pewnym niezrozumieniem czy 
z niewyrozumialosci/l . Lecz jesli mowi~, ze uczynilem to z szacun
ku dla godnosci Zydow i wlasnej, jakze moglibyscie chciee, abym 
przestal bye Zydem? Nie jestem oczywiscie "poboznym Zydem" 
\V takim rozumieniu, jak to okresla zydowska ortodoksja. Ale mog~ 
powiedziec, ze staj/lc si~ chrzescijaninem nie chcialem przestac bye 
Zydem, ktorym w6wczas bylem. Nie chcialem uciekac od swego 
zydostwa. Jest one niezbywalne, przekazane mi przez moich ro
dzicow. P osiadam je przeciez w sposob niezbywalny od samego Bo
gao 
YBP - /He mi1llo Wll':; Ylltko d w dzilo 0 to, by przejse do czegos in
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nego, chocby nawet z calym szacunkie1n, jaki Eminencja ma dla 

Zyd6w? 

JML - Tak. 

YBP - Ale mimo wszystko chodzilo 0 przejscie do czegos, co wy

dawalo si~ Eminencji lepsze, sluszniejsze, bardziej boskie. Nie 

wiem, jakiego slowa nalezaloby tu uzyc. 

JML - Tak. Myslalem: to lepszy sposob, aby bye Zydem, na miar~ 


tego, co wiedzialem wowczas 0 judaizmie. 

YBP - A wi~c Eminencja przeszedl z jednego stanu do drugiego 

i Eminencja wybral ten drugi stan? . 

JML - Tak. Ale nie zamienilem stanu Zyda na stan nie-Zyda. To 

nie jest moZliwe. 

YBP - Na innq Teligi~, poniewaz wydawala si ~ Eminencji praw

dziwa? 

JML - Tak. Ale jako noszona w lonie tej pierwszej. 

DJ - Czy mog~ zapytac 0 kilka szczeg6l6w osobistych? Mam na

dziej~, ze Eminencja nie wezmie mi tego za zle. Eminencja zostal 

chrzescijaninem w wieku czternastu lat? 

JML - Tak. 

DJ - Czy Eminencja przypomina ,sobie, jak to si~ stalo? W wyniku 

jakiegos objawienia, czy ewolucji? Czy Eminencja przypomina so

bie swoje uczucia z tamtych czas6w? 

JML - Nie chcialem nigdy odpowiadae na te pytania, kr~powa


lem si~. Nie lubi~ ekshibicjonizmu. Ale oczywiscie, kiedy si~ nic 

nie mowi, pozwala si~ na domysly. Drugi powod, dla ktorego wo

lalem nie mowie zbyt wiele, jest nast~pujqcy. Nie chcialem, aby 

oskariano moich rodzicow mowiqc: "To byli :Zli ludzie. Gdyby byli 

dali swoim dzieciom wychowanie zydowskie, nie doszloby do tego." 

Wiem dobrze, ie musialy bye reakcje tego rodzaju. . Ale skoro Pa

nowie stawiacie to pytanie, odpowiem. 


Kiedy bylem dLoieckiem, moja swiadomosc, ze jestem Zydem, by
la dokladnie taka sama, jak kaidego innego syna iydowskiego imi
granta we Francji. Naprawd~ nie jestem iadnym szczegolnym 
przyp~dkiem. Nie nazywam si~ ani Durand, al1i Dupont. Na imi~ 
mam Aaron, po moim dziadku ze strony ojca . To imi~ nosilem w 
szkole. Moja matka przybyla do Francji jako male dziecko. OJ
ciec przybyl, gdy mial jui osiemnascie lat, do dziS mowi zle p 
francusku. Bylismy biedni. Zawsze bylem gorzej ubran-y, niz inne 
dzieci. Ale dose cz~sto bywalem najlepszy w klasie i to byl jeden 
powod wi~cej, aby mnie zauwazano. Przed bramq liceum Mon
taigne'a sprano mnie kiedys po twarzy dlatego, ze jestem Zydem. 
Kiedy zhliialem si~ do grupki rozmawiajqcych chlopcow, odpychali 
~nie : "To ciebie nie obchodzi, ty brudny zydziaku!" Znam to wszy
stko. Wiedzialem tez, ie bye Zydem, to ma szczeg6lnq t rese. Moi 
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rodziee nie byli wierzllcy; przypominam sobie jeszeze ieh wypo
wiedzi: "Rabini i ksi«:za opowiada jll te 'same bzdury... " Ale przeka
zali mi poj~cie Boga i dobrze to pami«:tam. Bardzo niewiele po
trzeba, aby poj«:cie Boga pojawilo siE: w umysle dzieeka, Przypo
minam sobie sposob, w jaki moja matka wypowiadala blogosla
wienstwo nad nowymi owocami. To w5zystko. To mi wystarezylo. 
A majllc dziesiE:c lat, przeczytalem w sekreeie calll BibliE:... 
DJ - Majqc dziesi~c lat? 
JML - Tak. Slldzono, ze gram na pianinie lub odrabiam zadania. 
Moi rodzice mieli sklep, nie bylo ieh przewaznie w do~ i nie 
mogli nas pilnowac. 
DJ - To bylo przed wojnq? 
J ML - W 1936 alba 1937 roku. W pokoju moieh rodzieow stala 
zamkniE:ta na kluez biblioteezka ; n ie ' przypuszezano, ze eokolwiek 
stamu.d czytalem. Byly tam na jrozniejsze ksillzki, ktore moi ro
dzice kupowali, gdyz mieli dla ksillzek wielki szacunek. Kupowali 
trochE: na ehybil trafi!. Klucz lezal na biblioteczce. To bylo bar
dzo proste. Wszedlszy na, krzeslo, znalazlem klucz. Otwarlem. Czy
talem rome rzeczy. Czytalem Zol~. Czytalem Abla Hermant. Prze
czytalem ealll kolekcj~ banalnych powiesci mi«:dzywojennych, wie
cie Panowie, kolekcj~ Flammarion, tE: w zielonej oprawie. Ale by
la tam rowniez Biblia . Biblia protestancka, ktorll przeczytalem w 
calosci. 
Dj - Stary Testament... 

J ML - Stary Testament, a takze Nowy Testament. Czytalem Bi'
bli~ nami~tnie i nikomu 0 tym nie mowilem. Nie pami~tam jUz, 
czy to bylo w szostej, czy w pilltej klasie, lecz od tego czasu za
cZlllem myslec 0 tych zagadnieniach i zastanawiac si~ nad nimi. 
Cale moje wyksztalcenie zdobylem w szkole panstwowej, nie cho
dzilem do szkoly katolickiej. Nauczyciele, ktorzy mnie uczyli, byli 
to ludzie w pelni respektujllcy swieckosc szkoly. W szostej klasie 
mialem nauczyciela laciny : dowiedzialem si~ po wojnie, ze byl to 
Zyd. Przypominam sobie rowniez lekcje h istor ii w szostej klasie: 
kiedy byla mowa 0 "Hebra jczykach", stwierdzilem, ze mowiono 
nam bardzo n iewiele w porownaniu z tym, co wiedzialem. I lite
ra'tura ; wszystko to doprowadzilo do tego, ze zaczlllem si~ zasta
nawiac. Przypominam sobie rowniez wakacje w Berek. Bylem 
wowczas w czwartej klasie. Sam b~dllc dzieckiem, znalazlem si~ wo
bec cierpienia innych dzieci, wobec problemu namacalnej krzyw
dy, wobec smierci. Otrzymalem tam - w moim rozumieniu - jak
by absolutne potwierdzenie istnienia Boga, jedynego Sprawiedli
wego wobec niesprawiedliwosci czynionej czlowiekowi. 

Ale przedtem jeszcze bylo konkretne odkrycie nazizmu . Moi ro
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dzice byli na tyle odwazni, czy moze nieswiadomi, ze dwukrotnie 
gdy bylem w pilltej i w szostej klasie - wysylali mnie na mie
siliC do Niemiec, abym nauczyl si~ j~zyka niemieckiego. J ezdzilem 
tam latem, zupelnie sam, i mieszkalem w niemieckiej rogzinie. Z 
moim prawdziwym imieniem w paszporcie mojego ojca. Za pierw
szym razem byla to rodzina antynazist6w. Ale za drugim razem, 
w roku 1937, znalazlem si~ w rodzinie nauczycielskiej, w ktorej 
dzieci byly nieco starsze ode mnie i nalezaly - co bylo obowillZ
kiem - do Hitlerjugend. Majllc jedenascie lat widzialem na wla
sne oczy nazim. Nazizm widziany z bliska oczyma jedenastoletnie
go dziecka, rozmawiajllcego z trzynastoletnim chlopakiem, kt6r y 
nosH mundur Hitlerjugend i ktory mowil pokazujllc swoj n6z : 
"Gdy nadejdzie przesilenie dnia z · nOCll, pozabijamy wszystkich 
Zyd6w"... i tym podobne. Slyszalem to na wlasne uszy. Czytalem 
antysemickie ulotki Stiirmera porozklejane na ulicach. Wiedzialem, 
kim byl Hitler. I nie zdziwil mnie dalszy cillg nazizmu . Od roku 
1937 dla malego francuskiego Zyda, jedenastolatka rozmawia jClce
go ze starszymi 0 rok czy dwa dzieemi niemieckimi, wszystko bylo 
jasne. Widzialem to, czego dorosli Zydzi francuscy jeszcze nie wi
dzieli. Ani nawet Zydzi niemieccy. M()gll Panowie si~ domyslae, 
jak silne pi~tno te sprawy na mnie wycisn~ly. Nic, co pozniej na
stllpilo, nie bylo dla mnie niespodziankll. Chc~ przez to powiedziee, 
:i:e nie moglem bye zdziwiony czyms, co jako dziecko od razu intui
cyjnie zrozumialem. W Niemczech po raz pierwszy zetknCllem sit: 
z bliska z doroslymi chrzescijanami: byli ta antynazisci. To bylo 
jedyne, co 0 nieh wowczas wiedzialem. W Niemczech r6wnie:i: od
gadlem, dlaczego Bog zawarl przymier ze z Zydami: z powodu Me
sjasza. Przeciwieilstwo Gott mit uns na pasach. 

W tych wlasnie latach zblizylem sit: do chrzescijanstwa. Zasta
nawiajllc si~. CzytajClc. Nie uleglem zadnemu innemu wplywowi, 
jak tylko moim lekturom, a takze kulturze jakll przekazaIi mi w 
liceum r6:i:ni profesorowie; jak si~ p6zniej dowiedzialem, byli wsr6d 
nich zydzi, katolicy, niewierzllcy i agnostycy. Byla to droga cal
kowicie wewn~trzna , a kluczem do moich refleksji bylo wyobra
:i:enie Chrystusa jako Mesjasza i wyobrazenie narodu zydowskie
go. Wiedzialem wowczas rownie:i:, :i:e istn ialo brzemi~ przeslado
wan, ktore Zydzi znosili \\. cillgu dziejow, a ktore byly ich losem 
i zarazem ich godnoscill . 

W tym okresie myslalem 0 tym, aby zostac lekarzem. Bo to byl 
najlepszy sposob sluzenia ludziom. Moi rodzice wpoili mi . przeko
nanie, :i:e skoro ludzie uwa:i:ajCl nas za innych, to dlatego wlasnie 
powinnismy bye lepsi i bardziej sprawiedliwi, powinnismy sluzye 
innym ludziom, bronie biednych i nieszcz~sIiwych . A ja n ie wi
dzialem lepszego sposobu "sluzenia ludziom", jak tylko jako lekarz. 
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To bylo_ .. coz, tak wowczas przypuszczalem. Albo jako wielki pi
sarz, jak Zola, aby broniC ucisnionych. 
DJ - Ale Eminencja powiedzial, ze Biblia wywarla na niego 
wplyw. 
JML - Tak. 
DJ - Czy w Biblii cos szczegolnie Eminencj~ uderzylo? Co si~ 
wlasciwie stalo? 
JML - Nie pami~tam juz. Wszystko mnie dziwilo. Nic nie ude
rzylo mnie szczegolnie. 
DJ - Czy Eminencja zwierzyl si~ rodzicom ze swoich mysli?, 
JML - Nie. Nic im nie mowilem. 
YBP - A wi~c byla to konwersja w scislym znaczeniu tego slowa? 
JML - Raczej krystalizacja. Okolicznosci sprawily, ze gdy po raz 
pierwszy znalazlem si~ rzeczywiscie wobec chrzescijan, wiedzia
lem lepiej niz oni sami, w co wierzll. Gdy wowczas czytalem na 
nowo Ewangelie, znalem je juz. Mowi~: wowczas, bowiem wow
czas moi rodzice absolutnie odrzucili mo je przekonania, ktore im 
si~ wydawaly wywrotowe. Powiedzialem im: "Ja was nie porzucam. 
~ie przechodz~ do obozu nieprzyjaciela. S~aj~ si~ tyro, czym jestem. 
Nie przestaj~ bye Zydem - wprost przeciwnie, odkrywam spo
sob, aby nim bye. Wiem, ze Zydzi gorszll si~ slyszllc to. Ale ja tak 
to przezywalem. Wybralem wtedy imiona: Aaron-Jan-Maria. Trzy 
imiona zydowskie, ·hebrajskie, oczywiscie. Zachowalem imi~, ktore 
mi dana pri;y narodzeniu. 
DJ - Eminencja mowil 0 trwaniu wartosci judaizmu w ehrzesei
janstwie, a pOiniej powiedzial: "Odkrylem wartosei judaizmu, 
przyjmujqc ehrzescijanstwo." Co Eminencja cheial przez to po
wiedziec? Jakie to sq wartoSci? 
JML - Wezwanie Boga skierowane do narodu, aby Go znal, ko
chal Go i sluzyl Mu. Obietnica powszechnego zbawienia, przezna
czonego wszystkim ludziom. Radose bycia z Bogiem, bycia 'przez 
Ni'ego kochanym. Cala Historia swi~ta jako Historia zbawienia 
wowczas, gdy wojna stawiala mi przed oczy pot~pienie Hist{)rii. 
A jednoczesnie wartose tej przynaleznosci h istorycznej, ktora nie 
jest po prostu przypadkowa, lecz jest jakby przejawianiem milo
sci: Boga ku czlowiekowi, czlowieka ku Bogu, milosci, ktorll Bog 
niesie1udziom. 
YBP - Emineneja przeszedl na katolieyzm majqc ezternascie lat, 
zdaje si~. W Orleanie? 
JML - Tak, w Orleanie. 
YBP - Czy jut wtedy eheial Eminencja zostac kaplanem? 
JML - Tak. 
YBP - Od pierwszej chwili Emineneja uswiad07nil sobie, ze zo
stanie ksi~dzem? 
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J ML - Ta k. Dla mnie bylo to od poczlltku oczywiste. Ale nie mo

wilem 0 tym nikomu. 

YBP - To byla w gruncie rzeczy ta idea sluzby. Tak, jak przed

tem chcial Eminencja zostac lekarzem? 

JML-Tak. 

YBP - Czy nie wydawalo siE: Eminencji, ze m ogZby, sluZyc rowniez 

wewnqtrz judaizmu? 

J ML - Judaizm nie mial dla mnie wowczas innej tresci jak ta, 

ktOrll odkrylem w chrzescijanstwie. Judaizm byl dla mnie w6w 

czas przesladowan'l grup'l spoleczn'l i ani przez chwil~ nie my

slalem 0 tym, aby go porzucic; ale swojll pelni~ i swoje znaczenie 

m6gI on odnalezc jedynie przyjmuj'lc i uznajllc J ezusa jako Mesja

sza Izraela . 

YBP - Czy Eminencja nie uwazaZ, ze przesZadowanie lzraela jest 

karq? 
JML - Nie. 
YBP - Ze Bog ukaral narod zydowski, poniewaz ten nie uznal Je
zusa? 
JML - Nie, taka mysl nigdy nie przyszla mi do g lowy. 
YBP - Mowilem zdaje si E: Eminencji, ze w czasie wojny ukrywa· 
lem siE: u pewnego ksiE: dza. Nie w ymien iE: jego nazwiska, bo przy
puszczam, ze on je szcze zyje. Przez trzy miesiqce sluzylem mu do 
Mszy, to bylo na poludniu Francji. MiaZem wowczas piE:tnascie lat. 
Ukrywa!em siE: u niego, ten ksiqdz uratowal w iele dzieci. Nie pro
bowal nas nawracac. Ale probowal mowic: "Widzisz, moje dziecko, 
jeste§ przesladowany, bo twoj narod nie uznal Mesjasza" . Czy nie 
jest to doktryna chrze.~cijanska? 
JML - Tak m6wiono. To bylo jedno z uzasadnien losu Izraela 
w krajach chrzescijanskich. Oczywiscie. Ale ja si~ z tym nigdy nie 
zgadzalem. 
YBP - Czy Watykan nie chcialb y, aby Eminencja powiedzial to w 
ktoryms wywiadzie? 
J ML - Zebym powiedzial co? 

YBP - Ze zdanie: "Zydzi sq przesladowani, poniewaz odrzucili Je

zusa" to nie jest pewnego rodzaju credo. 

JML - Nie, bo to nie jest przedmiotem wiaty katoliekiej. 

YBP - A wiE:c, jesli tak mowil ow ksiqdz, to to byla jeflo wlasna 

interpretacja? 

J ML - To byla jego wlasna interpretacja .· Interpretaeja przyj~ta 

- i rozpowszechniona, kt6ra jednak nie jest przedmiotem w iary. M6
wille Panom, ze nie zgadzam si~ z tll opini'l, nie mog~ bye podej
rzany 0 gloszenie opinii odszezepienezej. 

, YBP - Czy to, co Eminencja mowi, nie sprzeciwia siE: przy jE:tym 
poglqdom? 
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JML - To, co mowi~, zdziwi niewlltpliwie ludzi, ktorzy trzymajll 
si~ utartych pogllldoW i uprzedzen. Bowiem chrzescijanska re
fleksja nad losem Izraela, nad sytuacjll Zydow, nad miejscem ju
daizmu w historii zbawien ia jest dziS dopiero w poczll tkach . 
YBP - Ale Eminencja powinien jednak nam powiedziee: "Slu
chajcie, jeSli chcecie bye dobrymi 2ydami, jesli naprawd~ prag
niecie zbawienia, powinniscie zostae chrzescijanami!" Eminencja 
tego nie mowi i ja nie zach~cam, aby to pawiedzial. Ale ostatecznie 
wydaje mi si~, ie to byloby logiczne! 
JML - Niekoniecznie, a to z nast~pujllcego powodu: nie do czlo
wieka nalezy decyzja, kim powinien bye, lecz przede wszystkim do 
Boga. To Bog decyduje, kim powinienem bye i co powinienem ro
bie. Bog przede wszystkim, a ja dopiero potem. 

Z drugiej strony pytanie Pana odsyla do problemu bardziej za
sadniczego - wroc~ pozniej do pytania, ktore Pan postawil - do 
problemu, do ktorego podchodz~ na palcach i z drzeniem: co to 
znaczy bye Zydem dzis? J a k trzeba bye Zydem, aby bye wier
nym judaizmowi? Nie wyda je mi si~ to oczywiste. Podobnie jak 
nie jest oczywiste, jak bye chrzesci janinem, istnieje wiele sposo
bOw, jak nim bye. 

Wydaje mi si~, ze dzisiejsza sytuacja diaspory stala si~ bardzo 
rom a od sytuacji poprzedzajllcej zburzenie Swilltyni. J udaizm 
przeszedl szczegolne doswiadczenie duchowe. W cillgu tych dwoch 
tysi~cy lat przesfedl niezwykle doswiadczenie duchowe, mianowi
cie doswiadczenie rabinizmu. Pozwolilo to na rzecz fantastycznll, 
na uchronienie tozsamosci zydowskiej . Musial w tym celu dokonae 
szczegolnych wyborow. Ale istnieje wiele innyeh dllzen, innych za
gadnien, innych wewn~trznych prlldow w judaizmie, ktore nie zo
staly ani rozpoznane, ani uznane przez oficjalnll wi~kszose. 

Co wi~cej, od czasow nowozytnyeh, od XVIII wieku, od poczllt
k6w emaneypaeji rodzll si~ nowe problemy. Problem tozsamosci 
zydowskiej nie jest jedynie problemem tozsamosci zydowskiej 
z punktu widzenia prawnego, leez z punktu widzenia wiernosci 
zydowskiej. To zagadnienie nie jest mi oboj~tne . 

Nie jest uno rowniez oboj~tne wobec pytania, ktore Panowie mi 
stawiaeie. Bowiem historyczny spor mi~dzy judaizmem a chrzesci
janstwem jest sporem dwustronnym. Jakie stanowisko za jmuje sam 
judaizm w odniesieniu do swoich wlasnyeh twierdzen i swojej tra
dycji? W jaki sposob srodowiska chrzescijanskie - ezy raczej sro
dowiskao kulturze chrzescijanskiej - identyfikujll i uznajll spu
scizn~ judaizmu w swoim obecnym bogaetwie i roznorodnosci? 

Stosunki mi~dzy judaizmem a chrzescijanstwem to zagadnienie 
prawie jeszeze" nie poruszane przez wspolczesnll teologi~ chrzesci
janskll. Mamy wszystkie przeslanki tego problemu, Sll one ustalone, 
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i to niekiedy w spos6b bardzo gl~boki. Ale historia sprawila, ze 
to zagadnien ie pozostawalo do tej pory na boku, ukryte. Zwlasz
cza zagadnienie narodzenia si~ chrzescija ilstwa, jego stosunku do 
judaizmu i reakcji judaizmu w odniesieniu do ch rzescijailstwa. Gdy 
pisano Nowy Testament, stanowiska byly cz~sciowo juz ustalone, 
ale tylko cz~sciowo. Rozbieznosci p6zniej si~ pogl~bily. Zagadnie
nie podstawowe to stosunek mi~dzy Izraelem a innymi narodami, 
w tym lezy pierwszy zasadniczy punkt: objawienie dane Izraelowi 
jest dane r6wniez dla Narod6w. Istnieje w tradycji sukcesja przy
mierzy, przymierze zawarte z Noem i jego synami 4 i inne. A wi~c 
scisle: czy przymierze z Noem i jego synami bylo jedynym przy
mierzem ofiarowanym Narodom? Czy nie rna w ksi~gach Prorok6w 
odpowiedzi na to pytanie? Przymierze z Noem i jego synami to juz 
jest wiele, to juz jest wszystko, skoro wskazu je ono, co jest czysto
sci'l moraln'l. Ale czy Narody nie zostaly powolane do tego, aby 
otrzymac cos z samego judaizmu? Czy Biblia nie m6wi nic wi~cej? 
Co m6wi tradycja 0 obietnicy danej Abrahamowi? A co z objawie
niem na g6rze Synaj? 
YBP - Tak , w tTadycji sq inne odpowiedzi. 
JML - S'l inne odpowiedzi? No tak, .to wlasnie wok61 kwestii przy
st~powania pogan, ludzi sposr6d goyim 5, do Przymierza nar6s1 
kryzys la t 70 do 140, w ci'lgu pierwszego wieku, w chwili narodzin 
chrzescijailstwa. 

Drugie pytanie : w jakiej mierze istnialo w6wczas pewne wy
pelnienie obietnic, i kt6rych? Kiedy uznano, ze J ezus byl Mesja
szem, cZY!!l stala si~ postac Mes jasza dla Zyd6w? I jaka byla, jaka 
jest postac Mesjasza, w kt6rego wierz'l chrzescijanie? Oto S'l py
tania, kt6re obie strony musz'l nieuchronnie wzajemnie sobie sta
wiae. 

Ale chrzescijanie rekrutowali si~ w wi~kszosci sposr6d pogan 
i w momencie przyst'lpienia do Przymierza zapominali, ze urodzili 
si~ poganami. Panowie wiedz'l, ze slowo "Kosciol", Ecclesia, jest 
tlumaczeniem hebrajskiego slow a "Kahal". 
YBP - Tak jak Eklezjastes to Kohelet? 
J ML - Tak. Slusznie. A wi~c to B6g zgromadzil Kosci61. 
D.T - Wlasnie. 

JML - Kiedy si~ m6wi, ze Kosci61 jest katolicki, pochodzi to od 

slow a greckiego kath6lon, "wedlug og6Iu", co znaczy "wedlug og6
lu Zyd6w i Narodow". To nie to sarno, co m6wi slowo "powszech

ny", ktore przywodzi na mysl po prostu ogol narodow. W prze

kladach bardzo latwo zast'lpic jedno slowo innym. Tak na przyklad 


• W tradycji rablnlczneJ jest to przymlerze oflarowywane nleustannle Na
rodom. (Nota red. fr .). 

, Hebr. goy , w liczbie mnoglej goyim : nar6d, nie-Zyd. (Nota red. fr.). 
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w przekladzie Credo protestanci wymazywali slowo "katolicki", 

zast~pujllc je slowem "powszechny". \ Powszechnosc oznaczalaby 

.wi~c po prostu powszechnosc w poziomie, tak jak w · Narodach 

Zjednoczonych. 

YBP - Wlasnie. 

JML - Podczas gdy "kath61on , "wedlug og6Iu", znaczy po grecku: 

kahal utworzony "z Zyd6w, k t6rzy otrzymali wybranie" i lIZ na

rod6w pogailskich, ,k t6re odtlld majll dost~p do wybrania". "Og61" 

ludzkosci wedlug Boga to Izrael oraz narody, k t6r e ostatecznie 

majll si~ zjednoczyc, w jednym jedynym Przymierzu . A wi~c , gdy 

tak m6wimy, jasne jest, ze czas ostateczny jeszcze nie nadszedl. 


Powiedzll Panowie: "Ale w czym widac, ze obietnice Mesjasza 
juz si~ wypelnily? Oczywiscie, to jest pytanie mi~dzy nami. Nie 
w ypelnily si~. Historia toczy si~ dalej. Obecna sytuacja historii jest 
taka , ze wypelnienie to pozosta je ukryte: tak m6wi wiara chrzesci 
jailska. Postac Mesjasza jest postacill ukrytll. Ch rzescijanie tracili 
niekiedy sw iadomosc tego, ze oczeku jll przyjscia - w pelni cza
s6w - przyjscia Mesjasza w chwale, Mesjasza, k t6rego Sll ucznia 
m i. Izrael jako taki, dop6ki czasy si~ nie wypelnill, musi trwac w 
wiernosci, umilowany przez Boga z rac ji wybrania , z powodu OJ 
_c6w. Bowiem dar i powolanie przez Boga Sll nieodwolalne. To oczy

wiScie bar dzo trudn~ zagadnienie. Dla judaizmu chrzescijailstwo 

jest antycypacjll, pospiechem. I to jest ·prawda. J udaizm zachowuje 

w ten spos6b uczciwe spojrzenie na chrzescijailstwo_ Ma t rafny 

punkt widzen ia. Ale n iesluszne jest m6wic, jak to czyn lll marksisci, 


. ze chrzescijailst wo schronilo si~ w duchowosc, w tamten swiat. 

: Wprost przeciwnie, chrzescijailstwo Jest bardzo rea listyczne. Ale 

gdy zechcemy poruszyc to zagadnienie, na tkniemy s i~ na szereg 

uprzedzeil i na r 6zne koncepc je. Gdybym chcial si~ na ten temat 

wypowiedziec, potrzebowalbym na to wi~cej s tron , nii wasz dzien 

n ik sklonny bylby m i poswi~ c ic . 


YBP - A wi~c zdaniem Em inencji chrzeSci jaiistwo to judaizm 

"otwarty", k t6ry zostal otwarty dla swiata, dla pogan . Chrzesci

jaiistwo to uczestnictwo pogan w judaizmie. Cz y to wlasnie dalo 

chrzescijaiistwo? . 

JML - Tak. Ale w spos6b klopotliwy zarowno dla Izraela , jak 

i dla pogan. 

YBP - I powiedziano poganom : "Moiecie w tym uczestniczyc"? 

JML - Tak, pierwsza wsp6lnota chrzescijailska w J erozolimie, zlo

zona wy1llcznie z r odowitych Zyd6w, ostatecznie to przyj~la, nie 

bez dyskusj i. A postac J ezusa, uznanego za Mes jasza, u jawnila 

wlasnie ' tresc duchowll, zwillzanll z wszystkimi oczekiwaniami 

zydowskimi, kt6re w6wczas przezyto jako urzeczywistnione w do

swiadczeniu chrzesci jailskim . 
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DJ - A wi~c Eminencja, bE:dqc dzieckiem , uwazal Jezusa Chry
stusa za Mesjasza zydowskiego? 
J ML - Tak. 
DJ - r nadal Eminencja tak uwaza? 
J ML - Tak, oczywiscie. Ale nie tylko ja. Pisma chrzescijanskie 

mowill 0 Jezusie, ze jest On oczekiwanym przez Zydow Mesja 

szem. Przeklady sprawily, ze zapomnielismy, iz "Jezus Chr ystus" 

znaczy "Jezus Mesjasz". 

YBP - A wiE:c, jesli dobrze rozum iem, Eminencja twierdzi tak: 

,,2 jednej strony trzeba bye chrzescijaninem, to jest normalne; ale 

z drugiej strony trzeba pozostac Zydem , gdyz potrzebujemy Z yd6w ' 

jako Zyd6w, i to jest takze normalne." 
JML - Tak, zgodnie z tym, co Bog nakazuje. 

YBP - Ab y urzeczywistn ila siE: ta wizja przyszlosci? 

JML- - .Tak. Kieruje mnie Pan na teren teologii, duchowosci. 

YBP - Alez to jest nasz temat . 

JML - Trzeba wi~c, aby moi rozm6wcy zaakceptowali pewne 

przeslanki, inaczej rozmowa stanie si~ bezsensowna . Bez tego je

stem skr~powany. Bez tego j~zyk , kt6rym mowimy, nie b~dzie mial 


. tresci. Zna jdujemy si~ w tym okresie historii, kiedy Bog spelnil 
obietnic~ danll Izraelowi "po wieczne czasy". I Kosciol zmaga si~ 
rowniez z pewnym problem em historycznym . W pierwotnym Kos
ciele, Kosciele dwoch pierwszych wiek6w, istnial "Kosciol Jerozo
limski", to znaczy Kosci61 chrzescija ilski Zyd6w. Istnial on w calym 
imperium rzymskim. A jednym ze stalych problem6w pierwotnego 
Kosciola bylo wsp6lzycie mi~dzy judeochrzescijanami i chrzescija
nami wywodzllcymi si~ z pogailstwa, wspolzycie w nowym Kosciele, 
w nowym Kahale, w Kaha le Mes jasza. Dla koegzystencji Zyd6w 
i chrzescijan wielkim problemem bylo zagadnienie przepis6w r ytu
alnych: czy poganie, sta jllc si~ uczniami Chrystusa, byli tym sam ym 
obowiqzani do przestrzegania nakaz6w judaizmu? Czy nalezalo ich 
obrzezac? Czy mieli przestrzegac nakaz6w dotyCZllcych pokarm6w? 
J akich na kaz6w mieli" przes trzegac? Oto jakie pytania stawiali so
bie chrzescijanie odnosnie pogan, podobnie jak Zydzi stawiali je 
sobie odnosnie prozelit6w. To nie byly wll tpliwosci judaizmu. 
YBP - Skoro Eminencja okazuje taki szacunek dla judaizmu i dla 
Zyd6w, czy to jednak nie dlatego, ze Eminencja nosi im iE: Aaron, 
ze jest Z ydem? W iE:k szosc chrzescijan, nawet ksi~za , nawet du
chowni nie m6wiq 0 judaizmie z takim szacunkiem . 
JML - Mozliwe. Ale to smutne. Smutne, gdyz chrzescijanie, kto
rzy z rac ji swego pochodzenia Sq nierria l wszyscy "poganami", nie 
powinni byli zachowywac tej "pogailskiej" mentalnosci. Jezus ni
gdy nie ilazwal siebie "Kr61em Zyd6w"; tak nazwal Go poganin, 
Pilat, Rzymianin. W tych czasach srodowisko zydowskie w Izr a
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elu nie uzywalo w stosunku do siebie okreslenia "Zyd", mowili 
o sobie "narod Izraela". To ludzie z zewnqtrz nazywali ich Zydami. 
Ewangelia' Mateusza, napisana w srodowisku zydowskim, rna w 
tym przedmiocie slownietwo niezwykle preeyzyjne. 

Gdyby chrzescijanie okazali wiernose darow i, ktory otrzymali 
od Boga, i stali si~ "dzieemi Bozymi", "synami Bozymi", tak jak 
nimi Sll dzieci Izraela, ale winny sposob, poprzez osob~ Mesjasza, 
ktory ich przyjmuje, wowczas zrozumieliby, ze wlqczyli si~ w naj
wspanialszy sposob w dar, ktory zostal dany Izraelowi, dar, ktorego 
wielkosci Izrael bye moze sam nie ogarnia. Czego pragn~ w gl~bi 
serea, to obustronnego uznania. Pragn~, aby chrzeseijanie nie za
pominali - komentuj~ w tej ehwili swi~tego Pawla - ze zostali 
zaszczepieni na jednym korzeniu. Tym korzeniem jest Izrael. I ten 
korzen pozostaje. 
YBP - To jest przenosnia. 
JML - Tak, dziwna przenosnia, gdyz mowi: "Dziki szezep zostal 
zaszczepiony na szlachetnej oliwce. Podezas gdy ogrodnik post~
puje zawsze odwrotnie. Bierze szczep z rosliny szlachetnej i szcze
pi go na dziczce. Aby wyjasnie stosunek mi~dzy chrzeseijanami wy
wodzqcymi si~ z poganstwa a Zydami, swi~ty Pawel poslugu je si~ 
przenosniq: "Wy - poganie - jestescie dzikq oliwkq wszczepionq 
w oliwk~ szlachetnq - Zydow - i staliscie si~ jej gal~ziami zgo
dnie z waSZq naturq." 

Jest jeszeze inny punkt, ktory uwazam za wielkq nadziej~. Dzi~
ki wolnosci duchowej i kulturalnej, jakq da je panstwowose izr a
elska, ktora nadaje problemom inny kierunek, i dzi~ki modyfika
cji postawy chrzeseijan, bye moie judaizm b~dzie mogl uznae w 
chrzescijanstwie pokrewienstwo dane od Boga. W koncu judaizm, 
pozostajqe wierny wezwaniu Boga, b~dzie mogl pewnego dnia 
przyznae, ie narody, ktore przyj~ly chrzesci janstwo, Sq r6wniei 
dzieemi nieoczekiwanymi, kt6re zostaly dane narodowi zydowskie
mu. B~dzie to dar potomstwa nieoczekiwanego i jeszeze nie uzna
nego. Jesli ehrzescijanie nie uznali Zydow za swoich starszych braci 
i za korzen;' na kt6rym zostali zaszczepieni, trzeba bye moze, aby 
sami Zydzi uznali na rody poganskie, kt6re przyj~ly chrzescijan
stwo, za swego m lodszego brata. Ale do tego potrzebne jest prze
baezenie, byly przeciei przesladowania i bratob6jcze wojny. Wla
snie z powodu toisamosci toczyl si~ spor 0 prawo dziedzictwa. Za
bie brata , aby otrzymae dziedzictwo w calosci. Powodem przesla
dowan byla zazdrosc, w duchowym znaczeniu tego slowa. Moina 
jq przeksztalcie we wsp6lzawodnictwo i i r6dlo blogoslawienstwa. 
YBP - Czy Eminencja studiowal judaizm? 
JML - Czytalem tylko, to bylo moje osobiste zainteresowanie. Nie 
mam za sobq iadnych s.tudi6w talmudycznyeh w scislym znaczeniu 

220 



SKORO TAK TRZ!BA•• • 

tego slowa. W tym trzeba siE: speejalizowae do najwyzszego stop

nia . Ale ezytalem spor~. 


YBP - Czy Eminencja zna j~zyk hebrajski? 

J ML - Slabo. Czytalem BibliE: w jE:zyku hebra jskim, ale nie znam 

wsp6lczesnej hebrajszezyzny. Zaezqlem siE: uezye, a le p6zniej mu

sialem przerwae. 

DJ - Czy Em inencja odczuwa jakqi szczeg6lnq postaw~ ludzi w 

stosunku do siebie, w ynikajqco, z faktu pochodzenia zydowskiego? 

JML - Chee Pan powiedziee - ze strony ehrzescijan? 

DJ - Ze strony chrzescijan, ze strony konfratr6w Emin encji, i in

nych. 

J ML - Dose trudno m i na to odpowiedziee, poniewaz malo trosz
eZE: si~ 0 opiniE:, jakq inni majq 0 mnie. Bardzo niebezpiecznie jest 
pytae 0 wrazenie, jakie siE: wywiera. Gdyby pr6bowano przepro
wadzae sondaz, aby siE: dowiedziee, co ludzie myslq 0 mnie w zwiq
zku z judaizmem, bylbym bardzo n iezadowolony. To pytanie w y
daje mi si~ niedyskretne i n iebezpieezne. M6wi, ze bye moze jest 
tu ezy tarn jakis zle skrywany swqd antysemityzmu. Mozliwe tez, 
ze w okresaeh kryzysu ehciano by zr obic ze mnie eel atak6w, kozla 
ofiarnego. Stwierdzam jednak, ze jestem nosicielem znaezen nie
skonezenie przekraezajqeyeh mojq osobE:. W gr E: wehodzE: n ie tyl 
ko ja sam jako ezlowiek , ale to wszystko, czym jestem historyeznie 
obarezony. Zda jE: sobie sprawE: z tego, ze dla wielu ehrzescijan gest 
powierzenia mi tak widocznej odpowiedzialnosei jest odwolaniem 
siE: do tej rzeczywistosci historyeznej i duehowej, k t6rq nazwalem 
"korzeniem". Odwolaniem si~ zywym, z nakazu Historii, k t6rego 
oni ez~sto nie eheieli slyszee. To, co tu wspominam, jest proble
mem wlasciwym ehrzescijanom . Jesli wiara ehrzescijanska uzna
je w J ezusie Mesjasza, Syna Bozego w tym znaczeniu, w jakim 
Biblia m6wi 0 Nim jako 0 Mesja'szu-Kr6Iu, a takze w znaezeniu 
Mqdrosci wiekuistej (nalezaloby powiedziee po grecku : metafizyez
nej), ezyni to na podstawie pewnyeh kr yteri6w, kt6re mogq wyply 
wac jedynie z judaizmu. J est to jedyne, co moze jq uehronic od 
pokusY' przyjE:eia Jezusa jako postaei mityeznej i przystosowania 
Go do wszystkieh sytuacji i wszystkich kultur. To jest warunek, 
ktory sprawia , ze wiara ehrzescijanska pozosta je rzeczywista i au
tentyezna . Przez ealy ciqg dziej6w'chrzesci janstwa, a zwlaszeza obee
nie, istnia la pokusa , aby przyjqc osobE: Chrystusa jako istotE: nad
przyrodzonq, kt6rq wyposazy siE: we wszystko,. czego dana kultura 
jest nosicielkq. Ale Biblia m6wi nam, co to jest wybranie, a to nie 
pozwala mylic Chrystusa z Apollinem ezy Dionizosem. Znakiem 
tego jedynego wybrania jest judaizm. Dla ehrzeseijan 2ydzi Sq zy
wym dowodem rzeezywistosei - historyeznej i jedynej - wiary 
chrzescijanskiej . Nie mozna zrozumiec nie w wierze chrzescijan
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skiej, jesli nie przyjmie siE: wybrania Mesjasza, i nie mozna zrozu
miec n ie w wybraniu Mesjasza, jesli nie przyjmie sj ~ i nie respek
tuje wybrania Izraela. A jesli ehee si~ odrzueic ten fundament 
ehrzescijaitstwa, zaezyna si ~ przesladowac Zydow i ehee si~, aby 
znikIi na zawsze. Ta negatywna postawa w stosunku do judaizmu 
znana jest \V historii ehrzescijanstwa i zostala pot~piona : ehodzi tu 
o herezjE: Marc jona, ktory chcial skorygowac Ewangelie, zaeieraj~c 
w nich wszelkie slady Biblii. Ta pot E:piona juz her ezja odzywa w 
naszyeh czasach. Panowie wiedz~, ze niemieecy h istorycy prote
stanccy, opiera j~e si~ na fakcie, ze Jezus byl Galilejezykiem, dowo
dzili, ze byl aryjczykiem. Ale chrzescijanie Zachodu rowniez mog~ 

odczuwac pokusE:, aby pomin~c milczeniem przynaleznosc Jezusa 
do narodu iydowskiego, gdy zwracaj~ siE: do Afrykanow ezy Azja
tow. Mowi~ tylko: "Ewangelia to pewien ideal zycia". St~d wynika 
niebezpieezenstwo, ze Afrykanie, przyj~wszy ehrzescijanstwo, po
wiedz~: "Nasz S tary Testament, Stary Testamen t narodow Afryki, 
to kultura afrykanska" . A Azjaei: "Nasz Stary Testament to swi~te 
ksiE:gi Azji". ezy maj~ raejE:, ezy tez s'l w bl~dzie? A co z rowno
wag'l wiary chrzescijanskiej? Kardynal Marty od ezasu synodu 
biskupow w Rzymie w roku 1974 z naciskiem przypominal 0 ko
nieeznosci przyj~cia ealego P isma : n ie mozna okrawac Star ego 
Testamentu po to, aby bye wiernym Nowemu w jego konfrontacji 
z kulturami poganskimi. 
YBP - Poniewaz Dziesi~cioTO Przykazan to jednak Stary Testa
ment . 
JML - Dziesi~cioro P rzykazan i ich tradycy jne s treszezenie w ju
da izmie: "Slucha j, Izraelu: b~dziesz milowal twojego Boga" (Pp 
6, 5) i "b~dziesz koehal blizniego jak siebie samego" (Kpl 19, 18) 
to sedno nauki i modlitwy Jezusa i w iernosci chrzescijanstwu (Lk 
10, 25-28). Nieprzypadkowo cala mysl an tropologiczna chrzescijan
;;twa, zwlaszcza ta, k t6r'l rozwija dzis Jan P awel II, odwoluje si~ 

wyraznie i z niezwyklym naciskiem do pocz'l tku Tory, do pierw
szych rozdzial6w Ksi~gi Rodzaju . 

Trzeba jednak zdae sobie spraw~ z tego, ze istnieje realne nie
bezpieczenstwo zniekszta lc"nia wiary chrzescijanskiej od wewnlltrz 
i jej spoganizowania. Wiele epok i kultur znalo pokus~ poganizo
wania chrzescijanstwa. Chrzescijanstwo zyje niew'ltpliwie w pew
nym napi~ cil! , skoro jego powolan iem jest bye "swiatloscill naro
dow". Ale w obecnym stanie rzeczy moze bye wierne samemu so
bie jedynie wowczas, jesli b E:dzie nadal przyjmowalo dar ofiaro 
wany Izraelowi. To pr awda, ze istnialo gdzies obustronne zerwa
n ie. Wtedy, gdy autorytety zydowskie orzekly : "Nie mozna bye 
wiernym synagodze, b~d'le uczniem Jezusa" . I gdy chrzescijanie 
powiedzieJi: "Nie mozn1a bye ehrzesci janinem, b~d'le ezlonkiem zy
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dowskiej instytueji". Byl to jakis gl~boki rozlam, jakies rozdzie
lenie wod. 

YBP - Mozna by wir:c prawie powiedziec ... Em inencja tego powie

dziec nie m oze, ale ja, sluchajqc Eminencji, odwaz~ si r:: czy Emi

nencja nie czuje sir: w jakis sposob bardziej Zy dem niz nie-Zydem? 

JML - Nie wiem. W kazdym r azie ezuj~ si~ Zydem. 

[...] 

DJ - Czy to byloby z naszej stron y w ielkq niedyskrecjq, gdyb ys
my prosili 0 przedstawienie najwazniejszych etapow zycia Emi
nencji? Slyszelismy, co sir: zdarzylo, gdy Eminencja mial czterna
scie lat; a pozniej? W roku 1940, 1942? _ 
JML - Bardzo nieeh~tnie mowi~ 0 sobie publieznie... 
DJ - Nasza publicznosc jest bardzo w yrozumiala ... 
JML - Nie, nie ehe~ ... 
DJ - I m et wiele sympatii dla Eminencji ... 
JML - Nie wlltpi~ w to ani przez ehwil~, ale to, eo Panom po
wiem, dotrze niestety rowniez gdzie indzie j. Pr~dzej ezy pozniej. 
DJ - Niekoniecznie. 
YBP - Piszemy po hebrajsku. 
JML - Skoro Panowie nalegaeie, sprobuj~ opowiedziec kilka wspo
mniefl . To bylo w ezasie wo jny. Musialem opuscic miasto, w kto
rym mieszkalem, aby si~ ukrywac; istnia lo niebezpieczens two, ze 
zostan~ zadenunejowany. Ostrzeiono mnte, grozby byly' wyrazne. 
Panowie wiedzll, to bylo wowezas, kiedy rialezalo zapisywac si~ 
w prefekturze. Moi rodziee z poezqtku si~ nie ujawniali. Ale poz
niej ostateeznie ujawnili si~ . 

DJ - To bylo w Orleanie? 
J ML - Tak, ale moi rodziee pozostaIi w Paryzu . Na moj eh rzest 
rodziee wyrazili zgod~, w6wczas w roku 1940, ehoc z zywll we
wn~trznq dezaprobatll. Prosilem ieh 0 t~ zgodG i na moje usiIne 
prosby ustqpili. Mysl~ , ze wyobrazali sobie, ze b~dzie to jaklls 
obronll przed przesladowaniami, ktorych od la ta 1940 mozna bylo 
si~ spodziewac. Dla mnie jednak bylo to eos innego. Wyszedl w6w
ezas nakaz noszenia przez Zydow gwiazdy. Probowano wszyst
kiego, falszywyeh papier6w i tak dalej - pomijam szezegoly. OJ
cie moj wyjeehal do wolnej strefy, aby si~ ukryc; pojeehal jako 
pierwszy. Matka pozostala, aby zapewnic srodki do zycia, aby 
utrzymac sklep. Trzeba bylo przeciez jesc. Ale wkrotee jq areszto
wano. Sklep, "nadzorowany" przez "aryjskiego" zarzqdc~, jak 

. wszystkiesklepy nalezqee do Zyd6w, zostal skonfiskowany, m iesz
kanie zrabowane i zaj~te przez "aryjezykow" . Matk~ ar esztowano, 
poniewaz ktos jq zadenuncjowal, ze n ie nosila z6ltej gwiady. 1n 
ternowano jq w Draney. RobiIismy wszystko, co bylo w naszej mo
ey, aby jq uratowac w taki ezy inny sposob. Potem jq wywieziono. 
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Dowiedzialem si~ p6zniej, ezytajqe memorial Zyd6w franeuskieh, 

wydany przez S. Klarsfelda, ze wywieziono jq do Oswi~eimia . Ni

gdy juz p6zniej nie bylo od niej zadnyeh wiadomosei. Wiedziala , 

ze wszysey Zydzi mieli bye wymordowani. 0 tym w iedziano juz 

w Draney. Pisala nam 0 tym w listaeh, przekazywanyeh pota jemnie 

za posrednietwem straznik6w w Draney, oezywiscie za pieniqdze. 

Wyjeehalem z Or leanu. Bylem w6wezas w gimnaz jum, konczylem 

je i zdalem matur~. Przekradlem si~ do wolnej strefy, do ojca . 

Przez rok praeowalem w fabryee i jednoezesn ie zaczqlem przygo

towywae si~ do dyplomu z chemii. Bralem udzial w r ueh u podziem

nym, w rozprowadzaniu broszur Temoignage chretien . Robilem 

to, eo robila w 6wczas we Franeji ez~sc mlodych ludzi, siedemna 
5tO-, osiemnastolatk6w. A p6zniej wyzwolenie. Chcialem zostae 

ksi~dzem, to byla m oja idee fixe. M6j ojeiec byl nastawiony zde

eydowanie wrogo do tego projektu. Wobec tego przez dwa lata stu

diowalem na wydziale humanistyeznym. Zwiqzalem si~ ze stu

denekim ruehem zwiqzkowym. 

DJ - W Paryzu? 

JML - W Paryzu. W roku 1946 wstqpilem do seminarium, r6w 

niez w Paryzu. W roku 1954 zosta lem wyswi~cony. Az do roku 

1969 bylem duszpasterzem akademickim. B~dqc odpowiedzialny za 

duszpasterstwo na Sorbonie, a takze na innyeh uniwersytetach pa 

ryskich, poznalem wielu ludzi z 6wczesnego srodowiska in telek:. 

tualnego Paryza. P6zniej prze~ dziesi~e lat bylem proboszezem jed

nej z podparyskich parafii, w poblizu Boulogne. P6zniej, ku mo

jemu wielkiemu zdumieniu, z05talem mianowany przez Papieza bi

skupem Orleanu i ku jeszcze wi~kszemu zdumieniu - arcybisku 

pem Paryza. To wszystko. 

DJ - Jak si~ podejmuje tego rodzaju decy zje? Czy Eminencja w ie, 

co spowodowalo, ze zostal mianowany arcybiskupem Paryza? Czy 

Eminencja zna osobiscie Papieza? 

JML - Poznalem go dopiero, gdy zostalem mianowany biskupem. 

To on 0 tym zadecydowal. Kandydatury przedstawia nuncjusz pa

pieski. M6wi: myslimy 0 tym, 0 tamtym. I zasi~ga blizszych in for 

macji. 

YBP - A wi~c pow iedzial sobie: "Ten czlowiek jest z pochodze

nia Zydem"? 

JML - Tak, z pewnosciq. 

DJ - I dlatego w ybor padl na Eminencj~? 


JML ~ Nie mam poj~cia; skqdze mialbym 0 tym wiedziee? 

DJ - Czy Eminencja nigdy n ie mowil 0 tym z Papiezem? 

JML - Nie, nigdy. Ale kiedy zostalem mianowany, napisalem do 

niego list. Pisalem, ze moi rodzice poehodzili z B~dzina , ze wi~k


szose niojej rodziny zgin~la w Oswi~cimiu lub w innych obozach 
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w Polsce. Wiedzial 0 tym doskonale w chwili, k iedy zdecydowaJ 

siE: powierzyc mi t~ godnosc. 

YBP - To pytanie jest dZa nas bardzo wazne. 

JML-Tak. 

YBP - Na czym poZega praca Eminencji jako arcybiskupa? My 

tego nie wiemy. 

JML - Gdybym ja sam to wiedzial! Borykam siE: z mn6stwem pro

blem6w. Musz~ pomagac chrzescijanom mieszka jllcym w departa

mencie Sekwany, w Paryzu , zyc w w ierze chrzescijanskiej, zyc 

wiarll. Sll r6wniei inne aspekty. Poniewaz Francja jest raczej zor

ganizowana, a Paryz odgrywa wai nll rol~, arcybiskup Paryza jest 

osobistoscill w pewnym sensie oficja lnll, musi niestety utrzymy

wac kontakty z najrozniejszymi ludimi - to jest cos, co wyda je 

mi siE: .. . to jest aspekt najszerzej znany, dlatego wymieniam go 

na pierwszym miejscu, aby nie pominllc. Ambasadorzy obcych 

panstw chcieli mi zlozyc wizy ty kurtuazyjne, a le nie moglem do 

tej pory przy jllc tych wizyt, nie mialem czasu. Gdybym siE: nie 

mial na bacznosci, caly moj czas pochlonE:lyby czynnosci oficjal 

ne. Jestem bowiem do nich obowillzany. Na przyklad kazdy biskup 

spoza Francji, przejeidzajllcy przez Paryz, pragnie przez grzecz

nose spotkae siE: ze mnll. I tak dalej . To wszystko rna zwillzek 

z miejscem, jakie zajmuje Paryz w dzisiejszym swiecie. Z drugiej 

strony sll zadania stawiane przed calym iepiskopatem Francji, nie

kiedy r6wniei przed wszystkimi biskupami swiata, w odniesieniu 

do pewnych decyzji". Dyskusje Sll bardzo demokratyczne, wbrew 

temu, co mozna by Slldzic. [ ...] . 

YBP - Eminencja ma aparat administracy jnYi 
JML - Niewielki, nie na miar~ potrzeb. Ale wracam do tego, co 

uwazam za g16wne zadania. Byc wiernym powolaniu kaplana wo

bec tych, z kt6rymi siE: stykam, a kt6rzy w wiE:kszosci Sll wierzll 

cy, ale takze wobec niewierzqcych. Pomagae wspolnotom, parafiom , 

ruchom, stowarzyszeniom, zyc wiarq, zye zyciem chrzescijanskim. 

Gdyz wierni sta jq wobec problem6w niezwykle trudnych, wyni

kajllcych z gwaltownych zmian, jakie zaszly w warunkach zycia , 

w obyczajach i w sytuacji wiary. W ciqgu kilku dziesiE:cioleci do

konaly si~ ogromne przeobrazenia. To prawda, ze latwo moglbym 

pozwolie zamknllc si~ w roli oficjalnej. Wszystko za tym przema

wia. To znaczy: caia tradycja francuska za tym przemawia. A ja 

nie chcialbym tego robie. Ale musz~ walczyc przeciw prqdowi, aby 

to osillgnllc, 

YBP - Czy Eminencja ma czas na medytacj~ ? 


JML - BiorE: go sobie. 

YBP - I to miesci si~ w ramach zaj~c? Mi~dzy godzinq tq a tq zad

nych spotkan...? 
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JML - Tak, wlasnie tak robi~. To jedyny mozliwy sposob. Jeden 
caly dzien i kazdego dnia przyna jmniej godzina 'poza zwyklymi 
codziennymi modlitwami. Ale to moja jedyna swoboda. 
YBP - Prosz~ mi teraz pozwolie na tak ie pytanie: czy arcybiskup 
czytuje k siqzki nie religijne? Czy oglqda filmy? Czy ma telewizor? 
Czy czyta France-Soir ? 
JML - Kiedy bylem proboszczem, uwazalem za konieczne poswi~
cae, powiedzmy, jednet trzeciet czasu na prac~ wlasnet, na l~ktur~ 
i rozmyslan ia. Ale odkqd spadly na mnie jako na biskupa nowe 
obowiqzki, uginam si~ pod ci~Zarem pilnych spraw. Grozi mi wiel· 
kie niebezpieczenstwo ot~pienia .. Ja nie zartuj~ . Jestem swiadom 
tego niebezpieczenstwa.. Wracam do siebie bardzo pozno. Nie mam 
juz czasu ogletdae telewizji, nigdy jej zresztq wiele nie oglqdalem. 
Nie mam juz czasu sluchae radia. Nie chodz~ juz do kina i nie 
czytam. Uwazam, ze jest to sytuac ja nienormalna. 
YBP - Czy Eminencja czy ta dziennik i? 
JML - Przeglqdam je. Czytam pobiezn ie tygodniki. Ale tak nie 
moze bye stale. 
YBP - Sytuacja Eminencji nie wydaje si~ bye wesola? 
JML - Robi~ to, co m i nakazuje odpowiedzialnose. Nie robi~ dla
tego, ze jet wybralem, ani dlatego, ze mnie to bawi, ale dlatego, 
ze Bog ode mnie tego zetda . To pozwala zye w pokoju serca i du
chao 
YBP - A wi~c: lepie j jest bye proboszczem? 
JML-Tak. 
YBP - Bye w bezposrednim k ontakcie. 
JML - Tak, glosie kazania, odprawiae nabozenstwa, rozmaWlac 
z ludi mi, ktorzy stajq przed problemami wiary, pomagae ludziom 
zye, glosie milose Boga ku ludziom. 
YBP - Czy Em inencja pelni rowniez jakqs fu nkcje: publicznq? 
J ML - Bezposr ednio n ie. Co chcial Pan przez to powiedziec? 
YBP - Stosunki z rzqdem ? 
JML - Tak sqdz~ , ze jest to m oj obowiqzek . 'Misja, jakq mi po
wierzon? , zaklada, ze b~d~ m ogl, jesli zajdzie po tr zeba, m6wic 0 wy
maganiach moralnosci, sumienia ludzkiego i chrzescijanskiego. Nie 
tylko i w ylqcznie w formie oswiadczenia w prasie , Cz~sto bowiem 
odwolanie si~ do opinii publicznej jest znakiem , ze m iarka si~ prze
brala. Kiedy chce si~ powiedziec cos uzytecznego odpowiedzialne
mu politykowi, t rzeba mu to powiedziee osobiscie. Mysl~ wi~c, ze 
jest moim obowiqzkiem znae glownych przedstawicieIi sil spo
lecznych , poIitycznych i gospodarczych; w ten sposob i oni i ja b~
dziemy wiedzieIi, z kim mamy nawza jem do czynienia . Jako du
chowny chc~, aby moi l'Ozm6wcy dobrze zrozumieli m6j punkt wi
dzenia czlowieka wierzqcego, w imieniu ktorego m6wi~, stal'ajetc 
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si~ swiadczyc 0 sprawiedliwosci, pokoju i praw dzie. Trzeba, abym 

dawal dowody, ze nie jestem par tnerem stronniczym, ktary b~


dzie bronil interesaw . jednej strony, alba wywiera l nacisk w roz

grywkach politycznych. S~dz~ wi~c, ze m am obowi~zek utrzymy

wac stosunki zarawno z Palacem Elizejskim i z szefem rz~dll, jak 

i z przedstawicielam i opozycji, a takze z przedsta wicielami naj

wazniejszych organow zycia publicznego. 

YBP - Czy na szczeblu arcybisku pstw a dyskutu je si~ row niez 

o poli tyce Watykanu? 
J ML - W mniejszym lub wi!ikszym stopniu. Chc~ powiedziec: 
dysklltll je si~ 0 w lasciwych sprawach Koscio la. Na przyk lad to, 
co Watykan powie lub zrobi w Amer yce Poludn iowej , to n ie jes t 
bezposrednio nasza sprawa. Ale mozemy w yraziC nasz s~d . 

DJ ~ Czy Eminencja ma stale k on tak ty z W aty kanem? Czy bar
dzo cz~sto wysy/a raporty ? 
J ML - Nie. Ale prawd~ mowiqc jestem tam czlowie l<iem now ym. 
Istniejq kontakty instytucjonalne, z gory przewidzia ne: biskupi co 
pi~c lat sklada jq wizyt~ P apiezowi. 
DJ - Raz na pi~ c lat? 
JML - Raz' na pi~c la t episkopaty podrazu jq do Rzymu i przedsta 
wiajq sytuacj~. w swoich k ra jach. Ale Jan Pa wel II za inaugurowal 
nowy rodzaj kontaktaw : to on podrozlI je , i za razem prowokuje 
spotkanie si~ ludzi odpowiedzia lnych za dany narod. Lecz proble 
mami szczegolowymi za jmlljq s i~ grupy robocze, do ktor ych Kos
ciol w poszczegalnych k rajach wysy la swoich delegatow. Rzym ma 
wielowiekowe t radycje dotyczqce sposobll prowadzenia spraw Kos
ciola. J ednym z zada il posoborowy::h bylo wlasnie ich odnowie
ni e w tak i sposob, a by przedstawiciele Kosc iola z wszys tkich kra
jow mogli w tym prowadzeniu uczes tn iczyc. Jednq z na jwi~kszych 

obecnie trosk Papieza jest l roska 0 to, aby nie dopuscic, by admi
nist racja watykailska stala sit: uciqzliwq administrac jq centr a ln q. 
Chce - zgodnie z wskazaniami Dr llgiego Soborll Watykanskiego 
doprowadz ic do tego, aby wszyscy biskllpi ca lego swia ta mogJi 
uczestniczyc \ V zarz~dzaniu calym Koscio lem. Dam przyklad. Pra 
wo wewn~ trzne w Kosciele ma wielkie znaczenie. Bylo one w ciq
gu wiekow wielokrotnie reformowane. Ostatnia redakcja datuje sit; 

z poczqtku tego w ieku. Modyfikacja tego prawa jest w toku. Nowa 

wers ja zosta la opracowana w ciqgu ponad dziesi!iciu lat pracy przez 

mi!idzyna rodowq komisj~ ekspertow, zlozonq z biskllp6w i kar dy

nalaw. P rzed jej promulgowaniem Papiez wezwal biskupow calego 

swiata, a by przej rzeli k rytycznie tekst. i podda li go nowemll. osta

tecznemu opracowa nill . 

YBP - ' Eminencja zapewne w ie, ze mamy w lzradll partie poli 

t llczne, ktore sq partiami reli9ijnymi. 
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JML-Tak. 

YBP - Przynajmniej trzy, jesli nie wi~cej obecnie. 

JML - Tak... 

YBP - Jak Eminencja ocenia ten mariaz mi~dzy politykq w sci

slym znaczeniu tego slowa a religiq? 

JML - To jest pytanie-pulapka. Nie mog~ si~ wypowiada e na te

mat polityki wewn~trznej panstwa Izrael... 

YBP - Czy dZa Eminencji chrzeScijaiiska partia religijna bylaby 

partiq prawicy? 

JML - Nie. Moglaby rowniei bye partill lewicy. Mom a przeciei 

miee parti~ 0 inspiracji chrzescijailskiej, ktora bylaby post~powa. 


Ale Panowie chcieliby wiedziee, czy slusznll rzeczl4 jest przeksztal

canie pall s twa demokratycznego w teokracj~? 


YBP - Nasze pytanie dotyczy Izraela. 

JML - W przypadku Izraela to jest inna sprawa, jeszcze trud 

niejsza ze wzgl~du nll odziedziczone z Biblii znaczenie religi jne 

dotyczllce Krolestwa Izraela. 

YBP - Mamy partie poZityczne, ktore nazywamy skrajnq prawi

cq, a ktore chcq narzucic swojq dominacj~ paiistwu. e zy Eminen

cja sledzil histori~ prac wykopaliskowych w Jerozolimie...? 

JML-Tak. 

YBP - Nasz "Kosciol", prosz~ mi wybaczyc to okreslenie, Rabba

nut, znaZazl si( w zwiqzku z t ym w zdecydowanym k onf likcie z rzq

demo 

J ML - Jaki e mog~ odpowiedziee, nie wyra i a j'lc zarazem s'ldu .. . 

YBP - A wi~c, Jakie jest ostatnie zdanie Eminencji w tej sprawie? 

JML - Nie powinni Panowie poslugiwae si~ mn'l dla zalatwiania 

swoich porachunkow! 

YBP - Czy przywodca chrzescijan m oglby zakazaC prowadzenia 

wYkopalisk w miejscu, gdzie, jak si~ przy puszcza, przed dwoma 

tysiqcami Zat znajdowal si~ cmentarz? ., 

JML - Z pewnosci'l nie ... 

YBP - Czy dla niego te wykopaliska nie bylyby ob jawem braku 

szacunku? 

JML - Z pewnosci'l nie... 

YBP - Nasze partie religijne pr6bowaZy nam mOWtt cos innego. 

Gdy zaatakowalismy j e w dziennikach, powiedziano nam : przeciez 

we wszystkich innych wsp61notach religijnych, na przyklad 

u chrzescijan, jest podobnie. Nikt nie ma prawa prowadzic wyko· 

palisk tam, gdzie mogq znajdowac si~ szczqtki ludzkie. 

JML - Wprost przeciwnie! W Rzymie Pius XII i jego nast~pcy 


sami chcieli, aby prowadzono badania archeologiczne w Watyka

nie na cmentarzu. 0 swi~tokradczej profanacji tylko wowczas moi

na by mowie, gdyby zamiarem bylo zniewaienie szczlltkow lub 
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gdyby okazywano brak szacunku wobec tego, co inny czlowiek 
moglby myslec, lub wobec tego, co jemu wydaje si~ godn.e czci. Ale 
tak przeciez nie jest, jak przypuszczam? Wiem, ze te wykopaliska 
spowodowaly gwaltowne reakcje zarowno ze strony muzulmanow, 
jak i ortodoksyjnych Zydow. Ale majq one bezcennq wartosc dla 
pelniejszego poznania historii judaizmu i chrystianizmu. 
DJ - Kiedy Eminencja byl ostatni raz w Jerozolimie? 
JML - W roku 1976. 
DJ - Z jakimi ludzmi spotyka si~ Eminencja, gdy tam' jezdzi? 
JML - Z bardzo wielu ludzmi. I bardzo roznymi. 

YBP - Nie tylko z duchownymi? 

JML - Nie. Jezdzilem tam w bardzo roznych grupach. Przez dzie

si~c czy pi~tnascie lat jezdzilem tam kazdego roku w lecie z gru

pami studentow. 

YBP -- W celach naukowych? 

JML - Z. pielgrzymkq. Aby poznac miejsca swi~te. Poza tym mie

lismy organizowane systematycznie spotkania zarowno z muzul

manami i chrzescijanami palestynskimi, jak i z Izraelczykami. Mie

lismy regularne spotkania na uniwersytecie w Jerozolimie. Zawsze 

odwiedzalismy ktorys kibuc. Kr6tko mowiqc, robilismy to, co robi 

si~ zwykle w czasie dwu- lub t rzytygodniowej podrozy, kiedy chce 

si~ pokazac uczestnikom r Mnorodnq rzeczywistosc. Te wielokrotne 

podroze pozwolily mi nawiqzac szereg kontaktow, chociaz jako pro

wadzqcy grup~ mialem malo czasu dla siebie, nie moglem si~ wy

mykac, aby sk ladac wizyty. Ale za kazdym razem, kiedy tylko 

moglem, staralem si~ spotykac ludzi w ich zyciu... spotkania te byly 

przypadkowe. 

DJ - Czy Eminencja poznal izraelskich m~zow stanu? 
JML - P raktycznie nie. Spotkalem Ben Guriona w jego kibucu. 

DJ - W Sd.e -Boker? 

JML -:- W Sde-Boker. Ale nie mog~ powiedziec, ze znalem go dobrze. 

YBP - A Izrael podobal si~ Eminencji? 

JML - 0 tak! Co ma znaczyc to pytanie: ezy podobal si~? 


DJ - No wi~c, izraelskie rozwiqzanie problemu Jerozolimy? 

JML - Stanowiskiem minimalistyeznym wydaje mi si~ postulat, 

aby miejsea swi~te byly dost~pne dla wszystkieh, aby byly wy

lqczone z obszaru wlasnosei narodowej, w taki czy winny spo

sob. Aby byly dost~pne dla ludzi roznyeh wyznan, ktore tam Sq 

rzeczywiseie reprezentowane, dla muzulmanow, zydow i chrzesci

jan, za mi~dzynarodowq gwaranejq. 

YBP - Czy Eminencja utrzymuje stosunki z wspolnotq zydowskq 

we Francji? Czy Eminencja widzial si~ z Naczelnym Rabinem Si

ratem? 

JML - Spotkalem si~ z Naczelnym Rabinem Siratem. TakZe z Na
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ezelnym Rabinem Par yza, Alain Goldmannem. I z Naezelnym Ra 
binem Chouehena . Ale powiedzmy, ze S'l to dopiero poez'ltk i me
go dzialania jako a reybiskupa Paryza ... 
YBP - Czy n ie ma wzajemnej nieufnosci mi~dzy Eminencjq a glo
wq wspolnoty zydowskiej? 
JML -'- Wiem, ze niekt6re moje' wypowiedzi byly zywo krytyko
wane przez Wielkiego Rabina Sirata w artykulaeh, kt6re Panowie 
dobrze znacie. W ezasie p6zniejszych spotkan Rabin okazywal mi 
przyjazn i serdeeznosc. Odebral moje slowa, skierowane do dzien 
n ikarzy, w znaczen iu roznym od t ego, w jakim ieh uzylem. Nie 
mowilem j~zykiem prawniczym; uzylem j~zyka potocznego i wy
razilem moje p rzywiqzanie, m oje osobis te przekonanie. Mysl~ wi~e , 
ze sprawa jest jasna. W kazdym razie mam takq nadziej~. Jesli 
ehodzi 0 spoleeznosc zydowskq, nie mialem dotqd okazji, aby si~ 

z niq naprawd~ spotkac. Prawd~ m owiqe, nie jestem sefardyjezy
kiem. Mam przyjaeiol sefa rdyjezykow, ale lepiej znam Zyd6w eu 
ropejskieh, nii: polnocnoafrykanskich. 
YBP - Francuska wspolnota z ydowska jest dzis bardziej sefa rdyj
ska, niz aszkenazyjska G. 

JML - Tak, panowie to wiec'ie. 

YBP -'Nie, nie zdajt: sobie z tego dok ladnie spraw y . 

J ML - Nie zdaje Pan sobie spr awy? W ostatnich latach m ialo 

miejsee pewne przesuni~cie zywy eh sil judaizmu we Franeji. 

YBP - Nie, n ie zdaj~ sobie spraw y, poniewaz za kazdym razem, 

gdy mowi si~ u nas 0 w spolnocie zydowskiej we Francji, mowi sifT 

o Rothschildach. Rothschild: alba Alain, albo Guy. Duzo m ow i si~ 
te_z 0 Odnow ie zydowskie j. Mowi si~ 0 konflikcie politycznym... 
JML - Ma Pan na mysli Ha jdenberga? 
YBr - Owszem. 
JML - Zgoda . Ale ja go n ie znam. Powiedzmy, ze nie mialem je

szcze kontaktow ze spoleeznosciq jako tak'l. 

DJ - Jesli Eminencja pozwoli, jeszcze kilka minut. Jakie sq zda

n iem Eminencji najwi~ksze postacie Starego Te stamentu? I jakie 

jest ich poslannictwo? 

JML - B~dziemy na to potrzebowali dziesi~ciu godzin, prawda? 

DJ - W ystarczy, jesli Eminencja wymieni trzech .. . 

JML - Trzech? Nie, to nie wystarczy. Moglbym powiedziec; Abra

ham i Izaak, al bo Moji esz i Aaron, albo Dawid, alba Salomon. AI· 

bo wymienic najbardziej grzesznego sposr6d kr616w Izraela. Albo 

prorok6w. I tylu jeszeze innych . Jaki e Pa n ehee, abym wybieral? 


• • Se fardy jczyka rni nazywa no od czasow sredniowiecza Zyd6w poch odZ'lcych 
z Hiszpanii. czy - m6wiqc og61niej - z base n u Morza Sr6dziemnego. Aszke 
nazyjczyka mi od .tego sa mego czasu n azywan o Zyd6w pochodz ~cych z Niemiec 
ora7. z E u rop y S r odkowej i P6lnocnej. (Nota r ed. fr.) . 
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Pana pytan ie jest zbyt dziennikarskie. To ta k, jakby Pan mn ie zapy
tal , k torll ks illik~ z calej li teratur y fr an cuskiej lubi~ najbardzie j. 
DJ - Eminencja w ym ienilby Wiktora Hugo, niestety .. . 
J ML - Nie. Wszystkie elementy historii iydowskiej ja ko takie Sq 

nosnikami Objawienia i milosci, prawdy; or~dzia Boga . Tr udno 

wiE:c byloby mi wybrae. 

DJ - Dobrze wi~c. 


YBP - Mam inne pytanie. Eminencja zyl w epoce holokaus tu, prze

sladowan, "i sam tei cierpial. Jak to si~ dzieje, ie takie przeslado

wania w pisujq si~ w logik ~ Historii? Co si~ stalo, i e taka rzecz 

mogZa m iec m ie jsce ...? I w jaki sposab czZowiek pobozny, jak Emi

nencja, moze to w y jarnic? 

J ML - Na tym swiecie czlowiek zmaga si~ z najgorszym : zmaga 

si~ z zaprzeczeniem samego siebie. Na tym swiecie absolut, dla 

kt orego czlowiek zosta l s tworzony, k tory jest jego pierw iastkiem 

boskim , zmienia si~ w pierwiastek sza tanski, niepoj~ty, prawdzi

wie n ie do zniesienia . W pr~ypadku Szoa 7 (wol~ mowie Szoa nii: 

holokaust - ofia ra ca lopalenia. gdyi ofiar a calopalenia to cos in

nego, to ofi ara zloiona dobrowolnie na chwal~ Bogu) by!a to ch~e 


eksterm inacji. I co jest na jbardziej nie do przyj~cia , to nie tylko 

to, i e ludzie ci byli tak m asakrowani i zabijani, ja k zresztll dzis 
jeszcze zabija sit; ty~u ludzi w imieniu swiata z tego czy innego 
powodu; ale i e jedynym powodem, dla ktorego ich zabijano, by! 
fakt, ze byli Zydami. NaziSci mieli innych niep rzyjacio!, innych 
przeciwnikow, a nie spotkal ich ten sam los z tego samego szatan
skiego powodu. J edynym powodem bylo to, ze byli Zydami. To jest 
zbrodnia, k tora prze£asta wszystko, co m ozna sollie wyobra~ie. Ne
gacja dr ugiego czlowieka . Na poczll tku zapytal mnie Pan: "Kto to 
jest Zyd?" Odpowiedzialem: czlowiek, ktory jest nosicielem wybra
nia dla drugiego czlowieka. I oto z tego wlasnie powodu jest od
rzucony i zabity. To juz jest granica ludobojczej nienawiSci. Nie
nawise ta rzuca jaskrawe i nie do zn iesienia swiatio na los narodu 
zydowskiego i na losy ludzkosci. Bowiem to swiatlo odkrywa 
otchlan ciemnosci w cz!owieku. Myslt;, ze jedynq mozliwll odpo
wiedzi'l jest m ilczenie. 0 tym nie mozna mowiC. Nawet kiedy si~ 
chce mow ie, n ie mozna 0 tym mowie, to jest nie do zniesienia. 
Jedyne, 0 czym mysl~ w gh;bi duszy, to ze ze zla, k tore jest a bso
lutne, Bog moze wydobyc absolutne dobro. W jaki spos6b? Nie 
wiem, ale wierzc;, ze wszyscy ci. ktorzy stali si ~ ofiaranii. Sll z pew

noscill umilowani przez Boga. 

YBP - Potrzeba wiar y, aby tak mawi(-. 


' z m a n ha-Szona . h e br. Czas l~glatly ; t<'rmin ten jest ui ywan~' n a o k rc 
s lenie II wOJn y swia t owe j . k to rcj kon'''''we ncj 'l b ylo zniszcze nle spoleczn osci 
i ydows k ieJ w Eu ro pie. 
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JML - Tak, wiem... M6wi~, jak umiem. Po drugie mysl~, ze majll 
oni w jakis spos6b udzial w cierpieniu Mesjasza. Ale tylko Bog 
moze to powiedziee, nie ja. I ze ktoregos dnia ci, ktorzy ich prze
sladowali, poznajll, ze to dzi~ki nim jestesmy zbawieni. Nie wiem ... 
Z pewnoscill nie powinno si~ mowie takich rzeczy. Jednak ja tak 
mysl~, ale to nie jest usprawiedHwienie. W kazdym razie Izrael 
.rna odegrae rol~ odkrywcy w odniesieniu do czegos, co jest w Hi
storii i co jest w sercach ludzi. 
YBP - Ale to moze si f; powtorzyc. 
JML - To moze si~ powtorzye i to si~ powtarza. Dreszcz przecho
dzi czlowieka na mysl, ze podobne nieszcz~scie mogloby si~ zno
wu zdarzye. Bowiem to, co si~ zdarzylo, to nie byl prosty przypa
dek. To, co si~ zdarzylo, obnaza 1udzkll natur~. Trzeba wi~c zawsze 
bye czujnym. Wiemy teraz, co moze mieszkae w sercu spoleczenstw. 
Ludzie, ktorzy chcll dobra, ktorzy chCll godnosci, ktorzy chc~ wiary, 
muszll bye czujni. Bowiem najgorsze w tej sprawie to nie tylko to, 
ze zostaly popelnione zbrodnie, ale ze ludzie chcieli usprawiedli
wiac ich popelnianie. Sll wi~c dwie zbrodnie. Ta, ktora zostala po
pelniona. Ale wiedziano juz, ze ludzie Sll okrutni. I byla ta, bye 
moze jeszcze ci~Zsza, ktora rozcillga si~ na nasze czasy: ze chce 
si~ usprawiedliwie zbrodni~, ze szuka si~ uzasadnienia dla dzialan 
tych, ktorzy jll popelnili, ze chce si~ znalezc dla niej racj~ bytu, 
zamiast jll oskarzac. Prosz~ popatrzee, dopiero co probowano zna
le:ie wytlumaczenie dla zamordowania prezydenta Sadata. Szuka 
si~ racji dla zbrodni. Podczas gdy odwaga ofiar, niewinnych, nie 
moze si~ wypowiadae. Chce si~ dzisiaj usprawiedliwiae przemoc. 
Jest to objaw zamroczenia umyslu. Rodzaj zaslony nad Slldem. A 
Szoa nie jest wytworem czasow barbarzynskich, epoki Hunow, nie 
powstala nie wiadomo gdzie. Powstala w Europie, po wieku XVIII, 
po wieku Oswiecenia. 
YBP - Czytalem w dzienniku wypowiedz Eminencji, ktora mnie 
uderzyla i ktorq uwazam za bardzo pi~knq. Chcialbym, aby Emi
nencja powtorzyl jq dla nas i aby jq wyjasnil . Eminencja powie
dzial: "Moja nominacja byla dla mnie czyms takim, jak gdyby nCl
gle k rucyfiksy zaczf;ly nosic z6ltq gwiazd~." 
JML - Tak powtarzam to, ale nie moglbym do tego nic dodac. 
YBP - To. zdanie oddaje sprawiedliwosc Zydom, k torzy byli prze
sladowani i ktorych zmuszano do noszenia zoltej gw iazdy. 
JML - Tak. Byli oni wbrew swojej woli, nie pragnllc tego, wy
obrazeniem niewinnosci na tym swiecie. Wbrew swojej woli - nikt 
nie postanawia, ze b~dzie bohaterem. Wiem dobrze, ze ci wszyscy 
k t6rzy zgin~li, nie byli bohaterami. Ale - nieslusznie przeslado
wani - byli wyobrazeniem niewinnosci i prawa. Sll ludzie, kto
r~y chCll zaprzeczyc faktom, negowae istnienie obozow koncen
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tracyjnych i tak dalej. Przez to ujawnia sif; nie tylko ich nieczy
ste surnienie, ale .rowniez ukryta ch~c negowania niewinnosci, od
dalenia od siebie spojrzenia niewinnosci. W tym swieeie akceptu
je si~ fakt, ze z niewinnosci mozna kpic. A potem juz nie uznaje 
si~ niewinnosei. Stac si~ symbolem niewinnosci , oto co jest sednem 
wiary Izraela: to symbol Slugi u lzajasza. 
DJ - Czy b~dqe jednym z najwyzszych dostojnik 6w K osCiola ka
toikkiego Emineneja ezuje si~ moralnie zobowiqzany w obec naro
du zydowskiego? 
JML - AIez to poezucie mam od samego poczqtku. Sqdz~, ze ta
kie z0bnwi.qzanie wiI)ien odczuwac kazdy ezlowiek. Moja obecna 
funkcja nie nie zmienia w tej 'swiadomosci ani w tym zobowiqzaniu. 
Dorzucilbym tylko tyle, ze ilekroc mia ly mie jsce przesladowania 
Zydow, bylo to zarazem zaparcie si~ chrzescija nstwa. Chrzescijanie, 
ktorzy przesladowali Zydow - ezy byli to politycy, ezy duchow
ni - grzeszyli ciE:zko . przeciwko Bogu i przeciwko Zydom. Akty 
przesladowania byly zaprzeczeniem ich wiernosci chrzescijanstwu. 
Nie jest to spor narodowy ezy etniczny. Dotyczy samej wiary. A 
dowodem jest to, ze przesladowcy motywowali cz~sto swojq postaw~ 
racjami religijnymi. 
YBP - Czy Eminencja zam ierza odwiedzic Izrael? 
JML - Chcialbym. Ale jeszcze nie wiem. 
YBP - Eminencja n ie wie tez, ezy Papiez przyjedzie do Izraela? 
JML - Nie, nie wiem. Mowil, ze chcialby przyjechac, ale nie 
wiem dokladIiie, kiedy_ 
YBP - Emineneja nie w ie? 
JML - Czyz nie powiedzial juz, ze przyjedzie? 
YBP -- Powiedzial, ze przy jedzie. 
J ML - Skoro powiedzial, dotrzyma slowa. 
DJ - Jak im typem czlowi~ka jest Papiez? Jest bardzo sympa
tyczny . Jes t bardzo popularny w IZTaelu. Czy Emineneja moze 
nam powiedziec, jak sam widzi Papiei:a? 
JML - P rzede wszystkim jest to czlowiek 0 bardzo wysokiej kul
turze. Aby zrozumiec ten typ czlowieka, trzeba sobie przypomniec 
jego biografi~. Po pierwsze jest to Polak. 0 tym wie caly swiat, 
ale oznacza to szczegolny typ kultury i szczegolny kon tekst histo
ryczny, odmienny niz u narodow Europy Zachodniej. Wszyscy u 
was zna j14 histori~ najnowszq P olski. P rzywrocenie jej toi:samosci 
narodowej, nacjonalizm okresu mi~dzywojennego i tak dalej. Zna
cie to cz~sto lepiej, niz Francuzi, bo sami przezywaliscie problemy 
przywrocenia tOZsamosci narodowej. Patrzqc z tego punktu wi
dzenia jest to czlowiek, k tory was rozumie. Po drugie - mial 
w czasie ' wojny dwadziescia lat. Dzialal w ruch u oporu. Zostal 
naznaczony najbardziej dramatycznym pit:tnem historii wspo!czes
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nej Europy. Znaezn,ie silniej. nii potrafi1\ to sobie w yobrazie An
gliey ezy Amerykanie. Czy nawet Wlosi albo Hiszpanie. A nawet 
do pewnego stopnia Franeuzi. Jego narod zosta l gl~boko nazna
czony przez wojn~, przez okupaej~ niemieekq, pr zez deportaeje 
i- wreszcie przez przemieszezenia .4!dnosci w zwi1\zku z aneksj1\ ez~
sci terytorium. Naznaezony t<;!k i e przez ideologi~ komunistyezn1\. 
Po trzeeie jest to ezlowiek, ktorego kultur1\ filozofi czn1\ jest filo
zofia niemiecka. Jednym ze :hodel jego mysli filozoficznej byla 
fenomenolog ia . To jui trzy osobliwosci, jak na papieza. Ma wi~ c 

wlasne widzenie historii wspolczesne j. Nie jest czlowiekiem Zacho
duo Jego ojczyzn1\ jest Europa Wsehodnia. Ale duzo podrozowal, 
mial do czynienia przede wszystkim z polsk1\ diaspor1\, ktor1\ spo
tykal prawie na ealym swiecie. Jego widzenie jest bardziej swia
towe, niz rzymskie: Papiez mieszka w Rzymte, ale Rzym nie jest 
j ui srodkiem swiata. Srodek swiata jest wsz~dzie tam, gdzie jest 
czlowiek. Symbolicznym swiadectwem tego S1\ podroze P apie:i;a . 
I 'wreszcie czwar ty i ostatni punkt: Papie:i; jest mistykiem, ale n il' 
mistykiem w znaczeniu czlowieka .miewaj1\cego wizje . 
YBP - A wi~c czlowiek iem duch owym? 

. J ML - Czlowiekiem duchowym·. To znaczy czlowiekiem ealkowi
cie w r~ku Boga, ktory posiadl dzi~ki temu niezwykl1\ wolnose. Nil' 
dba zupelnie 0 to, co si~ '0 nim mysli. Nigdy nie pozu je . J est wolny. 
Czlowiek tego pokroju umie sprostac kazdej sytuacj i. I zdolny jest 
przyj1\e bez przygotowania kai dego rozmowc~. Mistyk... on si~ po 
prostu nie boi. 
YBP - A wi~c jak to si~ stalo, z~ czlowiek taki jak on :wstal pa-" 
piei em? 
JML - To dowodzi, ze zdarzajq si~ euda . 

Nie wierz~ w Iudzi opatrznosciowych, ale w Boga, k torego Opatrz
nose powoluje ludzi. W tym sensie ludzie sta j1\ si~ opatrznosciowi. 
To znaczy, ze S1\ jednak okresy, zmiany epok. Z Janem Pawlem II 
pojawil si~ nowy typ papieZa . Do chwili obecnej Europejczycy na 
Zachodzie nie wiedzieli , z~ ziemia po dru giej st ronie Odry t o tak
ze jeszcze Eur opa. Europy kraj6w slowianskieh . nie doceniano zu
pelnie. Nie dziwilem s i~ . ze ludzie z Trzeciego Sw iata, z Afryki czy 
Ameryki Poludniowej. czuli- si~ swobodnie w kraju. ktorego obli
cze jest r6ine od znanego im obrazu Europy. W tym sensie pa
piez jest rzeczywiscie znakiem nowoczesnosci. 
YBP - Eminencja byl juz biskupem, k iedy spotkal go po Taz 
pieTwszy? 
JML - Tak. Spotykalem si~ z nim wielokrotnie. I n igdy nie czu
lem si~ tak swobodny z zadnym rozmowc1\, jak wlasnie z n im. Nie 
dlatego, aby byl zawsze tego sarhego zdania , co ja, a le jest to czlo
w iek obdarzony ogromnq zdolnosci1\ koncentracji uwagi. a jedno
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czesme posiadaj14cy szerok14 i roznorodn 14 wiedz~ i doskonale po
informowany. Jes t pelen zrozumienia dla innych, tym gl~bszego, 
ie powodowanego zyczliwosci14. Ale nie jest to bynajmniej czlowiek 
latwowierny. Umie sluchac i milczec. I niezwykle zr~cznie wyraza 
to, co mysli. 
YBP - Mam je szcze jedno pytanie, Eminencjo. To troch~ zastana
wiajqce. Zbliza si~ Gwiazdka. A Gwiazdka pTzypada niemal za
wsze w tym samym czasie, co Chanuka s. 
JML - Tak. 
YBP - W oba te swi~ta zapala si~ siviatla. Swiatla chanukowe 
judaizm tlumaczy wyrainie. Ale co oznaczajq swiatla gwiazdkowe? 
Czy mi~dzy . tymi dwoma swi~tymt istnieje jakis zwiqzek ? 
JML - Byc moze. 
YBP - Czy ~ie ma mi~dzy Gwiazdkq a Chanukq zwiqzku, ktory 

- dowodzilby w sposob napTawd~ symboliczn y tej wi~zi _mi~dzy ju
daizmem i chrzeScijanstwem, 0 ktore'j Eminencja mowi? 
J ML - Nie wiem. S14dz~, ze jest to zbieznosc, ale byc moze row

niez cos wi~cej ; nie umia lbym tego jednak wytlumaczyc. .Iesli ch9
dzi 0 Pasch~, jest to to sarno swi~to. 


YBP - Jezus sam obchodzil swi~to Paschy. 

JML - Tak. A ch rzescijanie obchodz14 Pasch~ Jezusa. 

YBP - Swi~to Chanuki zostalo ustanowione znacznie poznteJ. 

JML - Jstn iej14 rozne interpr etacje dotycz14ce ustalenia dnia Bo

zego Narodzenia na czas zimowego przesilenia dnia z nocq. Wyda

je si~ , ze Boskie, mist yczne pocz~cie Jezusa obchodzono w tym sa

mym czasie, co Jego smierc i zmartwychwstanie, to znaczy w okre

sie swiqt Paschy, 14 nissan, w -czasie wiosennego zr6wnania dnia 

z nocq . Wyznaczaloby to dat~ narodzenia na przesilenie zimowe. 

Poza tym w ybrano w lasnie ten okres, aby obalic swi~to pogail 

skie. U wszystk ich zachodnich lud6w pogailskich zimowe przesi 

lenie dnia z nOCq swi~towane bylo bardzo uroczyscie. Dlatego na 

obchody swi~ta Bozego Narodzenia , ktorego nie mozna bylo do

kladnie umiescic w czasie, wybrano wlasnie ten okres, aby oczy

sdc go z rzymskiego balwochwalstwa, aby te swi~ta odpoganizo

wac. Nie jestem pewien, czy moi koledzy rab in i faryzejscy nie ro

zumowali podobnie, ustalajqc dat~ Chanuki. T rzeba by zbadac hi

s toryczne poczqtki obu swiqt . Chanuka oznaczala odwrocenie Hi

• Sprofanowa na przez Antiocha Epifanesa Swi'!tynia musiala bye oczysz
czona i na n owo poswi!:cona. W roku 165 przed Chr. J uda Machabeusz ustanowll 
swi<;lo upami.;tnia j,!ce oczyszczenle Swiqtyni, jest to Cha nuka czyU swil:to 
poswit:ce nia zwa ne po polsku swi.;tem Swlatel, gdyz przez oslem d nl, pOCZIlW
szy od 25 kislew (listopad/gr ud zieli) Zydzl za pala j ll ka:idego dnia jedDIl 
5wieczk<; wi.;cej w specjalnym, osmioramiennym swieczniku. W przybllzenlu 
w tyro r oku np. Ch anuka wypada 10 g rudnia, 

'Dzlesiq ta plaga eglpska pozwollla Zyd oro na opuszczenie Egiptu i "przej
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. storii, obalenie fals1.ywych bog6w. Gwia1.dka musiala miee od po
c1.~tku to sarno 1.nac1.enie, niewCltpliwie dzi~ki pr1.eswiadc1.eniu 
utrwalonemu pr1.e1. Zyd6w, przez farY1.eus1.Y, ze bieg Historii mogl 
bye odwr6cony. Ale nie wiem, jest w tym cos, co pozostanie nie
jasne, ukryte. 
YBP - Czy Eminencja rn a rodzin~ w Izrae lu? 
JML - Odkrylem j~ dopiero, odkCld zostalem mianowany arcybi
skupem Paryza! Nie ·wiedzialem, ze mam tam ku1.ynow. 
YBP - Ujawnili si~ , kiedy si~ 0 t ym dowiedzieli? 
JML - Wlasnie. Otr1.ymywalem telegram 1.a telegramem, list 1.a 
listem, od ku1.yn6w, ktorych nie 1.nalem. Bylismy bard1.o lic1.n~ ro
dzin~. Ws1.yscy twierd1.~, ze s~ moimi braemi stryjec1.nymi C1.y cio
tec1.nymi, albo ich dzieemi. Mam brata stryjec1.nego, ktory pr1.ezyl 
okres eksterminacji, a k tory lepiej niz ja 1.na drzewo genealogicz
ne nas1.ej rodziny. Zac1.~l to ws1.ystko weryfikowae. 
YBP - Przysylano r6wniez fotografie? 
JML - Tak. Nie wszyscy byli c1.lonkami mojej rodziny. Na1.wisko 
Lustiger jest dose ro1.powszechnione. Zaledwie dwoch' c1.'! tr1.ech 
to byli rzec1.ywiscie moi kuzyni. Ale Armand jest rzec1.ywiscie 
moim ku1.ynem i odkrycie teg~ faktu bylo dla mnie wielk~ nie
spod1.iankll . 
YBP - Mialbym jeszcze jedno pytanie. Chcialbym wiedziec, czy 
Eminencja sqdzi, ze Kosci61 m 6gI w czasie wojn y zrobic wi~cej din 
ratowania. .zyd6w? 
JML - Studia historyczne Sll w toku. S~d, jaki wypowiadamy po 
wydar1.eniach, jest zaws1.e rozny od tego, jaki wyrazamy w danym 
momencie. Przypomnijcie sobie Panowie stanowisko przyw6dcow 
alianckich w tej sprawie w czasie wojny... Badania na ten temat 
prowadzili Saul Friedlander, Leon Papeleux. Trzeba, aby je kon
tynuowano. Istniala prawd1.iwa siee ludzi dobrej woli, chr1.escijan , 
ktorzy siE! organi1.owali, aby ratowae Zyd6w. Sposrod wszystkich 
instytucji spolec1.nych Kosciol jest niewlltpliwie tll, ktora uratowa
la najwiE!cejZydow. Mogl, i byl obowillzany to robie. Twierdzll n ie
ktOrzy, ze 1.byt pozno potE!pil antysemitY1.m. Zrobil to juz Pius Xl.. . 
DJ - Czy Em in encja zna stanowisko obecnego Papieza wobec 
1:zraela i 2yd6w? 
JML - Jest on niewqtpliwie tym papieiem, ktory najlepiej rozu
mie, co to znaczylo bye Zydem. Patrzyt na to bowiem poprze1. do
swiadczenia Europy Wschodniej, i patr1.yl 1.e wspolczuciem. A to 

scie" , Pesach. Na pBml'ltkE: WyjSc!B z Egiptu Zydzl SPOZ YW8j 'l tego dnla posUek 
W stroju podr6zllym. Jest to r6wnlet swh:to "plerwocln", kledy skladaU w 
ofierze baranka lub kozl~, k t6reg(\ krwlll znaczyll odrz\\1a I p rogi swolch do
mow. Dzis zaznaeza sil; to jedynie przez upleezony ka walek m1esa z ko:!;ci", s t3 
nowi'lcy czeM: posllku paschalnego. 
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zupelnie co innego, niz patrzee poprzez doswiadczenia Europy Za

chodniej. Wloch rna tylko jakies cZllstkowe wyobrazenie 0 tym, ja

ka jest sytuacja Zyd6w. Tymczasem Papiez - zwazywszy, ze Polska 

byla osill sytuacji Zyd6w w Europie Srodkowej - zna jll w spos6b 

szczeg61ny, gdyz bezposredni, razem z wszystkimi uprzedzeniami, 

razem z antysemityzmem, z tym, co jest najbardziej irracjonalne 

i niechrzescijailskie. Nigdzie nie zna si~ tego tak dobrze, jak w Pol

sce i na Litwie. Jesli chce sif: zrozumiee zrOdlo nacjonalizmu Zy

dowskiego, po.czucia narodowego Zyd6w, trzeba pami~tae, ze na

rodzilo si~ ono w Polsce czy w Europie Srodkowej. A z drugiej 

strony Papiez osobiscie rna z pewnoscill wielki szacunek, wielkl& 

duchowll czese wobec judaizmu. 

DJ - Ostatme pytanie: jak Eminencja tlumaczy urok, jaki paii

stwo IZTael wywaTlo na chTzescijaiiskq opini( publicznq w chwiZi 

swego powstania? 

JML - W swoich Poczlltkach pailstwo Izrael bylo utopill, budo

walo si~ tak, jakby jego zadaniem bylo realizowanie slusznoSci i 

sprawiedliwosci. Przypominam sobie pierwsze zdania, kt6re sly

szalem w Izraelu w roku 1950: "Tutaj policja jest uprzejma... Tu

taj nikt nie oszukuje... " 

DJ - PTzeszZiSmy ewolucj(... 

JML - Byl to rodzaj poczucia cnotliwosci. W Izraelu nie bylo zlo

dziei. Byly wprawdzie wi~zienia, ale ostatecznie nie bylo wielkich 

bandyt6w. Jako spadkobierca zydowskiej ojcowizny, pailstwo to 

musialo bye pailstwem wzorowym. Ale p6zniej pojawily si~ te sa

me widoczne r6znice, jakie istniejll mi~dzy narodem uwaZajllcym 

si~ za chrzescijanski a jego politykll. 

YBP - A jednak kiedy czytamy w dziennikach, ie IZTael jako 

paiistwo postqpil tak a tak, w swoich stosunkach z Palestyiiczyka

mi na przyklad, sqd jest zawsze bardzo ostTY. 

JML - Owszem, wygillda to tak, jakby z/trzuty byly podwajane. 

YBP - A wi(c od IZTaela oczekuie si~ wi~cej, niZ od innych kTa

jow? 

J ML - Tak. Bo cz~sto mamy wizj~ Izraela idealnll i utopijnll. Za

chowujemy ten obraz, ktOry mieli tw6rcy, ozywiony wszystkimi bi

blijnymi nakazami sprawiedliwosci i prawdy. 

YBP - Ale to wlarnie jest naszym nieszcz~iciem, ie ad IZTael" 

wymaga si( zbyt wiele. 

JML - Tak, wiem 0 tym. Bo przeciez to jest kraj, kt6ry tak jak 

kazdy inny nie moze nie popelniac bl~d6w. 


DJ - I oczywiscie grzeszyc! 

JML - I grzeszyc. Pod warunkiem, ze nie zapomni, ze prorocy 

Izraela nawolywali ludzi do pokuty. 


Ifum. Janina Fenrycho_ 
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Pisal kiedys Martin Buber i parafrazuj~ jego my:!;l, ze najlepiej 
zrozumie Iud Izraela ten, kto do niego nalezy. I naj lepiej pojmie 
chrzesci janskiego ten , kto posiadl misterium chrzesci janstwa. Ale w 
tej wzajemnej n ieznajomosci. nalezy starac si~ przede wszystkim 
zrozumiec otaczajllC'l kazdego czlowie.ka . tajemnic~ istnienia. 

S4d rodzi si~ potrzeba a nawet koniecznosc dialogu, kt6ry wy
maga przemyslenia i rozwagi. Trzeba spojrzec w przeszlosc, ale 
takze poradzic sobie z doswiadczeniami dw6ch tysi~cy lat. Strac'l 
moze wtedy na ostrosci wspomnienia ~rednio\Viecznych polemik, 
wza jemne przeslldy i religijny triumfalizm. 

Dialog wymaga szukania i cierpliwosci, szukania z cierpliwoscill. 
Kiedy spojrzymy za siebie, dojrzymy zjawisko niezwykle. Min~ly 
dwa millenia naszych wsp6lnych dziej6w, a dopiero od niespelna 
dwudziestu lat zacz~lismy widziec w sobie wzajemnie czlowieka, 
osob~, moze nawet brata i otwiera si~ przed nami nowa droga, 
na kt6rej wsp61nie swiadectwo dawac chcemy istnieniu jednego 
Boga. Wszystko to jest rezultatem przemyslen na temat tego, 
co bylo, co wydarzylo si~ bardzo dawno, ale takze i w czasach nam 
wsp6lczesnych. I nie tylko przemyslen . Idzie 0 rzecz duzo wi~ksZIl, 
o zmian~, 0 napraw~, 0 wzajemne zrozumienie. 

Gdybym nawet pokr6tce chcial om6wic dwa tysi'lce 1at chrze 
scijansko-zydowskiej h istorii, to oczywiscie nie starczyloby czasu 
na inne zagadnienia , te wlasnie, jakimi chcia lbym podzielic si~ z 
panstwem. 

Powiem tylko jedno. Nie jestem zwolennikiem szkoly historio
graficznej, kt6ra nosi angielsk'l nazw~ "lachrymose", po polsku by
laby to koncepcja martyrologiczna . Koncepcja ta za jmuje si~ p:t;ze
de wszystkim przesladowaniami i wsp61zawodnictwem religijn,ym 
i wszystkimi kOllsekwencjami, do ktorych one prowadzily. Widzi je 
w dziejach n iemal wsz~dzie i niemal zawsze. Nie ulega wll tpliwo
sci, ze stosunki pomi~dzy Kosciolem a judaizmem cz~sto przez wie
ki byly oplakane (wlasnie od slowa "lacrima"). Jest takze niez~
przeczalnym faktem , ze przez pokolenia chrzescijanie nie byli z sy
tuacjll dostatecznie obeznani, chocby dlatego, ze podr~czniki histo
rii wolaly je przemilczac. Jak powiedzial jeden z szeroko znanych 
h istoryk6w katolickich, te strony h istor ii, kt6re Zydzi znali na pa
mi~c, zostaly wydarte z podr~cznikow. 

P iszemy dzisiaj nowe stronice. Ale dawny obraz byl dostatecznie 
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cza rny i nie trzeba dodawae do n iego coraz w it;eej ezarnej Carby, 
gdyz tylko zaciem ni go ona jeszcze ba rdziej. A nie mog~ bye zwo
lennikiem tej martyrologicznej szkoly h istorycznej, gdyz znam hi
stori~ stosunkow mi~dzyreligi jnyeh w dawnej P olsce chyba lepiej 
niz niejeden niepolski h istoryk i znan e mi Sll wieki nie tylko tole
rane ji, ale dobrosllsiedztwa; wiem takze 0 Hiszpanii i 0 niejednej 
naukowej wymianie pomi~dzy teologami katolickim i i zydowskimi; 
wystarczy wspomniee cz~ste powolywanie si~ sw. Tomasza na pra
ce Majmonidesa 0 prawie i zasadaeh judaizmu. Stlld nie zgadzam 
si~ z rozszerzaniem zarzutu an tyjudaizmu na wszystkie epoki i 
wszystkie kra je, na "wsz~dz ie" . 

Wiele przyczyn zlozylo si~ na genez~ rozmow a nawet zblizenia 
katolieko-zydowskiego. Jednq z nich, to niema l konieeznose wspol
pracy woeee posuwa jqcej si~ weiqz sekularyzacji spoleczenstw, kto
ra niesie ze sobq materializm i zanik wartosci duehowych i ety'cz
nyeh. Zasada rozdzialu Koseiola od panstwa bynajrnniej n ie ozna
eza, ze prawdy - religijne winny bye ealkowicie wyeliminowane 
z zycia panstw i narodow. 

Ale bylo tyeh powodow wi~cej, a zrodzila je przede wszystkim 
zaglada m ilionow ludzi, ktora przerazila , choe jeszcze dotlld n ie 
wstrzqsn~la sumieniami ludzkimi . J eszeze w czasie pierwszej \Voj
ny swiatowej powiedzial Clemenceau, ze jednq smiere mozna 50

bie wyobrazie jako tragedi~, a le smiere miliona - my dodamy mi
lionow' - jest juz tylko statystykq. Dopiero niedawno t~ samq mysl 
wyrazil Czeslaw_Milosz w wykladzie wygloszonym przed senatem 
uniwersytetu kalifornijskiego w Berkeley: "Istniejq prawa ludzkiej 
wyobrazni, zgodnie z ktorymi Smiere jednego, dwoch, t rzeeh ludzi 
cos dla nas znaczy, ale smiere trzech milionow jest d la nas ab
strakcjq." 

W pewnej mierze przyszlo jednak opami~tanie, przede. wszyst
kim wsrod tych, ktorzy jeszcze cenili pierwiastki r eligijne, przy
szlo zrozumienie, ze zapobiec ludobojstwom, holokaustom mozna 
b~dzie jedynie przez wspolny wysilek ludzi dobrej woli, ze izolac' ja 
i poczucie wyZszosci jednej religii nad drugq przyniesc moze ty lko 
szkodliwe rezulta ty. A srodowisko zydowskie oczywiscie widzialo 
we wspolpracy mi~dzyre1igijnej mozliwosc uzgodnienia w ielu spo
row teologicznych i zagadnien spolecznych, a moze nawet zapo
bieienie nowym tragediom , ktorych najwi~ksze nasilenie przynio
sly hitlerowskie zbrodnie. 

Z tych wszystkich wzgl~dow nie tylko w rozprawaeh nauko
wych, ale takie w zyciu codziennym pojawia si~ nowa termino
logia, a wlasciwie pojawiajq si~ stare terminy, ktorym nadawac 
zacz~to nowe znaczenie. 

Wzrastala . popularnose dialoguw pomi~dzy religiami , na jpierw 
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na tematy swieckie, dotyczllce spraw lokalnych, powiej ogolno

-krajowych, ale powoli przechodzily one na tematy szersze, 0 za

si~gu teologicznym. Mowilo si~ 0 pluralizmie wyznan i znowu po

jawil si~ staro-chrzescijanski ekumenizm. Slowo to i jego znacze

nie znikn~lo przed wiekami ze slownikow, walki religijne nie 

sprzyjaly ruchom ekumenicznym i dopiero w zeszlym stuleciu 

wznowily je koscioly protestanckie, kiedy zdllZac zacz~ly do zjed

noczenia wewn~trznego wsrod roznych odlamow protestantyzmu. 

Ale w naszych czasach ekumenizm zaczlll oznaczac 0 wiele wi~cej 


i roznice zdan na temat jego interpretacji wyjasniajll wiele z kon

trowersji pomi~dzy zwolennikami tradycji i pos~pu, kontrowersji, 

ktora jednak zwolna tracila na sile, bo przeciez stare zadawnione 

przeslldy nie us~pujll za dotkni~ciem rozdzki czarodziejskiej. Ten 

nowy ekumenizm widzial wszystkich ludzi rownymi sobie w obli

. czu Boga, oparty byl przynajmniej na uniwersalizmie monoteizmu 

i stlldobejmowae mialby swym zasi~giem rowniez religi~ mojze

SZOWll. ZachE:cal do szukania podobienstw raczej, anizeli roznic, 

prawdy w innych religiach, a nie bl~du, wzywal do zgody, a nie 

do walk religijnych, do wzajemnego szacunku, a nie do kultywo

wania przeslldow. 

Na Drugim Soborze Watykanskim - tak nazwanym, gdyz 
Pierwszy Sobor Watykanski, ktory odbywal si~ ponad sto lat te
mu, nie zostal zakOllczony na skutek wybuchu wojny francusko~nie
mieckiej I przewazyly pogilldy nowe, ozywcze, choe nie obylo 
si~ tu i tam bez kompromisow. Sobor ten jednakowoz przejdzie 
do historii jako pierwszy, ktory promulgowal pozytywny, kon
struktywny, przyjazny dokument 0 stanowisku wspo}czesnego Ko
sciola do judaizmu. Byl to pocZlltek nowej epoki. Dokument ten 
mial bye koncowym rozdzialem Dekretu 0 ekumenizmie i potwie
rdzic w ten sposob nowe rozumienie jego istoty, ale zostal stam
tlld usuniE:ty i umieszczony w osobnym dokumencie nazwanym De
klaracjq 0 stosunku Kosciola do religii niechrzescijanskich. Poj~
cie ekumenizmu zostalo w ten sposob zaw~zone wylllcznie do wy
znan chrzescijanskich. 
Zatrzymuj~ siE: nad tym zagadnieniem nieco dluzej, gdyz moim 

zdaniem, posiada one kapitalne znaczenie dla przyszlosci dialogu 
katolicko-Zydowskiego. Mozemy rozumiec polityczne - glownie po
lityczne, ale takze konserwatywno-teologiczne argumenty, kto
re przemawialy za takim zawE:zeniem, ale nie oznacza to bynaj
mniej, ze nie mOZemy dalej dyskutowac i zastanawiac si~ nad bl 
sprawll. Teologia ekumenizmu nie jest zamkni~tym systemem, jak 
to kiedys powiedzial kardynal arcybiskup Wiednia, a jeden z bi
skupow amerykanskich nawet twierdzil, ze ograniczenie poj~cia 
ekumenizmu wylllcznie do wyznan chrzescijanskich moZe bye in
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terpretowane jako ch~c eliminowania judaizmu z dia logu mit:dzy
religijnego. 

Ale przede wszystkim sam Papiez Jan Pawel II, k t<>ry bral iywy 
udz ial w pracach Soboru. pozostawil sprawt: otwartq. piszC\c w 
swym przedpapieskim dziele U podstaw odnowy - studium 0 rea
lizacji V ll ticanum 11, ze chociaz scisle bior C\c ekumenizm obejmuje 
swym zasi~giem odlC\czonych chrzescijan, to jednak w pewnym 
stopniu wyraza rowniez postawt: wobec wyznan niechrzescijan
skich. 

A ja ko Papiez raz jeszcze powiedzial, ie w ysilki ekumeniczne 
posiadajq szerokie znaczenie i oznaczajCl zbIizen ie, wspolistnienie. 
wspolprac~ i zwiqzki pomi~dzy ludzmi. A zaczqc trzeba ad szac'un
ku dia czlowieka. 

Dwaj znakomici ekumenisci amerykailscy wydali niedawno 
ksillikt: z przemowieniami Papieza a ekumenizmie i wlClczyli do 
niej wszystko to, co powiedzial rowniez do przedstawicieli wyznan 
niechrzescijanskich z religill mojieszawq wiclcznie. Bt:dzie 0 tych 
przemowieniach jeszcze mowa. Jako gorllcy on;downik dialogu po
mi~dzy Kosciolem i judaizmem, oczywiscie opowiadam sit: za roz
szerzonym poj~ciem ekumenizmu. Ostatnio pisalem na ten temat 
obszerniej w jednym z angielskich wydan "L'Osservatore Romano". 

Rozdzial czwarty Deklaracji 0 stosunku Kosciola do religii nie
chrzescijanskich, znanej takze pod naZWq Nostra Aetllte, sam w so
bie stanowH niejako akt konstytucyjny Kosciola wobec religii moj
zeszowej. Domagal si«: takiego ak tu Papiez Jan XXIII 'jeszcze u 
progu Soboru i zlldanie to z08talo spelnione. Sam tego momentu 
jednak nie doczekal, podpis pod nim zloiyl Pawel VI. 

Lata soborowe sp~dzilem w Rzymie. Los chcial, abym byl nie 
tylko kronikarzem i obserwatorem Soboru, ale takze w pewnej 
mierze aktorem na scenie rozgrywa jC\cego si~ dramatu. Tematem 
jego byla przyszlosc stosunkow pomi~dzy chrzescijan8twem 1 ju
daizmem. . 

Jest niepodobieilstwem, spoglC\dajllc tylko z lotu ptaka na wy
padki osta tnich dw6ch dziesi~cioleci, poswi~cic tyle czasu temu 
zasadniczemu dokumentowi, na He zasluguje. 

Polowa dokumentu poswu:cona jest histOl yczno-teologicznej 
wspolnocie i tradycji chrzescija nsko-zydowskiej. Najwainiejsze 
jest stwierdzenie, z~ za Ukrzyzowanie nie Sq odpowiedzialni ani 
wszyscy Zydzi, kt6rzy zyli w tamtym czasie, ani tez Zydzi epoki 
dzisiejszej. Deklaracja opowiedziala si~ rowniez przeciw antyse
mityzmowi: 
" ...Kosciol pomny dziedzictwa, kt6re dzieli z Zydami i powodo
wany nie wzgh:dami politycznymi, ale duchowC\ milosciC\ zawarUi 
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w Pism ie Swi~tym, ubolewa nad nienawiscill, przesladowaniami, 
antysemityzmem skierowanym przeciw Zydom kiedykolwiek 
.... .Kosciol pomny dziedzictwa, ktore dzieli z Zydami i powodo
i przez kogokolw iek". 
rzu t zbiorowej odpowiedzialnosci Zydow za Ukrzyzowanie i w tym 
wzgl~dzie nie wolno katolikom powolywac si~ na P ismo Swi~te. 
Nadaje to dekretowi charakter doktryna lny i nieodwola lny . 

Wazny jest rowniez postulat, po raz pierwszy postawiony 
i uchwalony przez na jwyzszy au torytet Kosciola, a mianowicie wy
mog dia logu: 
..Skoro \\'i~c tak wielkie jest dziedzictwo duchowe wsp61ne 'Chrzesci
janom i Zydom, Swi~ty Sobor pragnie piel~gnowac i zlecic wza jem
ne zrozu mienie i poszanowan il1 , k tore b~dzie ponad wszystko owo
cern studiow biblijnych i teologicznych oraz braterskich dialog6w". 

Deklaracja soborowa, jak kazdy ·. dokument prawny, jezeli si~g
niemy po analogi~ prawniczll , wymagala jednak przepisow wyko
nawczych, okreslajllcych, jak b~dzie wprowadzana w zycie i ko
mu ten obowillzek b~dzie powierzony. Na przepisy takie czekalismy 
dziesi~c la t. Nie znaczy to, ze nie zmierzano w tym kierunku, ze 
nie probowano wydac ich w mi~dzyczas i e, alba ze nie przygoto
wywano r6znych projekt6w, a le Kurill Rzymsk'l kierujll ludzie, 
a ludzil? ma jll r6zne nastawienia i pogilldy. Nie oznacza to r6w
niez, ze wsp61praca ze swiatem r eligii mojzeszowej w tym okresie 
zamarla . Wymogi zycia znajdujll sobie zawsze drog~, totez w ocze
kiwaniu na dalszy " formalny" rozwoj wypadk6w powstal w Wa
tykanie za lllzek biura dla spraw judaizmu, k t6re poczlltkowo ist
nialo i dzialalo bardziej de fa~to anizeli de jur e, jednakze powoli 
zdobywalo sobie nalezne m u miejsce w watykanskiej strukturze. 

Nalezy tez przypomniec, ze konstytucja 0 r eformie Kurii (Re
gimini Ecclesiae: z 15 sierpnia 1967 r .) pow ierzyla zwil\zki z ju
da izmem Sekre tariatowi dla Jednosci Chrzescijan, jakkolwiek wy
razn ie rozroznila te dwa odmienne obowil\zki Sekretariatu. Jest nie 
bez ' znaczenia, ze m imo istnienia rowniez osobnego Sekretariatu 
dla nie-Chrzescijan, jurysdykcja kurialna w sprawach dialogu ze 
spolecznosciami zydowskimi oddana zosta la Sekretaria towi dla Jed
nosci Ch rzescijan . Stalo 'si~ tak zapewne ze wzgl~du na specjalny 
chara kter stosunk6w z judaizmem, inny od innych wyznan nie
chrzesci janskich, a moze takze dlatego, ze prezesem Sekretaria tu 
d la J ednosci Chrzescijan byl n ieodza lowany Kardyna l Bea, wielki 
znawca nauk judaistycznych i wypr6bowany p~zyjaciel Zyd6w. 

Dla ulatwienia wzajemnych kontakt6w utworzony zostal Mi~
dzynarodowy Katolicko-Zydowski Komitet Ll\cznosci. Komitet ten 
sklada si~ z dziesi~ciu os6b - pi~ciu mianowanych przez Papie:ia , 
a wi~c przez Stolic~ Swi~tll, i po jednej przez pi~c najwi~kszych 
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swia towych organ izacj i zydowskich. Mam zaszczyt bye jednym 
z tych pi~ciu przedstawicieli i mi~dzy innymi takze w tym- charak
terze rezyduj~ w Rzymie. Kemitet L'lcznosci odbywa doroczne ze
brania plenarne i w tedy przyl'lczaj'l si~ do niego specja lisci i osoby 
_specjalnie delegowane. Zwolywa ne Sq rowniez zebrania polroczne 
i poswi~cone r aczej sprawom technicznym i przygotowawczym. Na
tura ln ie nie ustawaly codzienne niemal kontakty pomi~dzy czlon
kami Komitetu obu wyznan. 

Ale. jak powiedzialem wyzej, po uplywie -lat dziesi~ciu (a dobrze 
jest pami~tac, ze Sobor zakonczyl sif; w 1965 roku) w kilkumiesi~cz
nym odst~pie czasu Watykan w ydal dwa no we dokumenty donio
sle j wagi. Jeden z nich hvorz'lcy stalq a utonomiczn 'l Watykanskl! 
Komis j~ do Spraw Stosunkow z Judaizmem i drugi - Wskazow
ki praktyczne i sugestie dla wprowadzenia w zycie uchwal So
boru. stanowi'lce wlasnie odpo\\'iednik wykonaw czy do Deklara
cji soborowej, Papiez Pawel VI powola l Komisj~ - glosi oficja lna 
nota - -jak.o instytucj~ maj'lc'l n a celu rozszerzanie i umacnianie 
zwi'lzkow pomi~dzy Zydami i katolikami. "Kosciol Powszechrry 
czytamy dalej - jest dzisiaj bardziej niz pawniej swiadomy roli 
judaizmu w swiecie oraz tego wszystkiego, co religiG mojzeszow 'l 
dzieli i l'lczy z chrzescijanstwem w ramach bliskiego wspolzycia. 

W tym samym kierunku id'l Wytyczne watykanskie. Ubolewaj'l, 
i e chociaz chrzescijanstwQ wy\\"odzi si~ z judaizmu, obecnose po
mic;dzy nimi pogl~bila s iC; do tego stopnia, ze chrzescijanie i Zy
dzi iliemal juz si~ nie zna j'l. W dialogu pomi~dzy ich religiami 
pam i~ tac na lezy. ze wei'lZ duchowa i histor yczna l'lcznose pomi~
dzy Koscio!em i judaizmem nakazuj'l pot~pienie antysemityzmu 
\V kazdej jego postaci. W t ym wzglt:dzie nowe za rz'ldzenia id'l da
lej , anizeli Deklaracja soborowa, ktora ubolewala nad a ntysemi
tyzmem , natotniast n owy dokument go p o t f; p i a i przypom ina 
tragedi~ zydowsk'l lat wojny. 

Wskazowki praktyczne zalecaj,! rowniez. aby chrzescijanie spoj
rzee potrafi li na w yznawcow religii mojzeszowej \V takim swiet
Ie, jak oni s am i siebi€' widz'l . 

Oczywiscie nie mogt: wchodz iC \\" dalsz'! egzegezf; dokument u. 
Jest on tlumaczony na wszystkie n iemal j~zyki. Istnieje takie 
tekst polski. Pamif;tam, ze .,Tygodnik Powszechny" drukowal caly 
tekst \\" doskona lym tlumaczeniu . 

Nie wszystkie przepisy Wskazowek spotkaly sil.; z aprobat'l calej 
spo!ecznosci zydowskiej. a specjalnie uwagi na temat dzia lalno
sci m isy jnej Kosciola . Ale \v kilka dni po uporz'ldkowaniu n owych 
zarz'ldzen wyszlo w Wat~kanie oswiadczenie, ze \\" iadnym wy
padku nie bylo intencj'l Wskazowek i nie s'l on e prob'l nawraca
nia Zydow na wian~ chrzesci janskq. Ale, co najwainiejsze. na jed
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nym z posiedzen Komitetu !Mtcznosci strona katolicka przedstawila 
studium 0 Misji i 8wiadectwie w Koilciele. M6wi si~ w nim, ze Ko
sci61 odrzuca kazdll form~ prozelityzmu. Oznacza to, ze sprzeciwia c 
si~ nalezy kazdej dzia lalnosci, kt6ra by dopuszcza la si~ wobec ZY
d6w jakiejkolwiek fizycznej , moralnej, psychologicznej a lbo kul
turowej przemocy i pozbaw ialaby ich , albo nawet tylko ogranicza
la w , ich wolnosci religijnej . Chociaz s tudium to n ie ot rzymalo je
szcze ofi cjalnego placet Watykanu, to jedna k pam i~tac na lezy, ze 
dyskutowane ono bylo wobec przedstawicieli Kur ii rzymskiej 
i spot kalo si~ z wysoce przychylnym przyj~ciem . 

Nie ulega wi~c zadnej w~tpliwosci, ze Kosci61 na samym szczy
cie swej nauczycielskiej roli zajlll si~ intensywnie nowll in terpre
tacj~ zwillZk6w pomi~dzy chrzescijanstwem i juda izmem, zgod
nie z w ymogami dzisiejszych "znak6w czasu". Iriicjatywa ta wy
plywala z potrzeby, owszem z koniecznosci waznej dla obu religii. 
Tlumaczylem juz, dlaczego Zydzi odniesli s i~ do tej inicjatywy 
z wielk~ uwagll. Nie tylko dlatego, ze chcieli przerwac lancuch 
wielowiekowych doswiadczen, ale zdawali sobie r6wniez spraw~, 
przyna jmniej kola bar dziej do kontakt6w Z otaczajllcym je swia
tern gotow e, z wspolnego dziedzictwa i z wspolnych monoteistycz
nych obowillzkow. Abraham Heschel, w ybitny teolog i filozo!, zresz
til nasz rodak z Warszawy, powiedzial w jednej ze swych rozpraw, 
ze "to wlasnie Kosciol dal Boga Abrahama nie-Zydom, ze to wlas
nie Kosciol przyniosl Bibli~ hebrajsk~ calej ludzkosci. My, Zydzi, 
wiemy 0 tym i uznajemy z wdzi~cznym sercem". Zadna ~eligia nie 
jest samotnll wysPIi w swiecie ekumenicznych wysilk6w. 

Niemniej jednak wiele jeszcze zagadnien pozostalo otwartych . 
Po cZGsci bylo to moze celowe, a moze po prostu w cillgu tych pa
ru lat nie starczylo sil i czasu. 

Pozosta je jednak jeszcze jedqa sprawa, ktora tkwi w samym 
rdzeniu stosunkow chrzescijalisko-zydowskich.· J est nill stosunek do 
ziemi Izraela. Powiedzia lem celowo "ziemi", a nie "pailstwa", cho
ciaz oba te problemy Sq cz~sto lllcznym przedmiotem rozmow 
i dyskusji. Przewazajllca wi~kszosc Zyd6w jest historycznie i re
ligijne gl~boko przywillzana do ziemi, ziemi obiecanej, wl~cznie 
z Jerozolimll. Zydzi dopatrujq si~ symbiozy zydostwa z religill To
r y i kra jem, gdzie nauka ta si~ narodzila. Twierdzll, ze nie moina 
zrozumiec istoty judaizmu bez uwzgl~dnienia tych wszystkich 
trzech elementow lllcznie, ze w yznanie mojzeszowe tym rozni si~ 
od innych religii, iz zawiera w sobie nie tylko zasady wiary, ale 
nadane bylo okreslonem u ludowi na jego w lasnej ziemi. Oczywi
scie r ozne Sll interpretacje tej wsp6lzaleznosci. 

Zydzi Sll specjalnie uczuleni, jezeli idzie 0 zagadnienia Bliskiego 
Wschodu. Wchodzll tu przeciez w gr~ obok politycznych aspekty 
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biblijne i psychologiczne. Prezydent Weizman, jeden z tworcow 
paristwa izraelskiego, zeznawal kiedys przed Brytyjskll Komisj'l 
Mandatow'l. Pytano go, jakie prawa maj'l Zydzi do Palestyny. 
Weizman wyjasnil: "Panowie S'idz'i, ze brytyjski mandat jest na
SZ'l Bibli'i. Aleprawd'i jest, ze Biblia jest naszym mandatem". 

Mimo tych wszystkich trudnosci, z kt6rych wiele zostalo juz po
konanych, pontyfikaty Jana XXIII i Pawla VI przejd'i do histo
rii jako dwa monumentalne okresy, ktote sit:gnp,ly do podstaw 
stosunkow chrzescijailsko- a wlasciwie katolicko-zydowskich 
przestawily je na tor harmonii i wspolpracy. Wspominam czp,sto 
moich szesc prywatnych audiencji u Pawla VI i rozmowy z nim 
prowadzone. 

Nadszedl pontyfikat Jana Pawla II. 
Kiedy' tylko zastanawiac sip, zaczynamy nad tym nowym okre

sem w dziejach Kosciola, mysl nasza zwraca sip, przede wszyst
kim ku osobie PapieZa. Nie mowip, tu 0 patriotycznych uczuciach. 
W kazdym okresie rozwoju Kosciola, jego glowa z racji swego 
urz~du odgrywac musi kierownicz'i rolt:. Niemniej jednak indywi
dualnosc Jana Pawla II wywiera specjalny wplyw nie tylko na 
zycie swiatowej spolecznosci katolickiej, ale sit:ga rowniez daleko 
poza jej ramy. 

Zdawalo nam sit:, ze z czas6w przedpontyfikalnych wiemy ~uzo 
o nowym Papiezu, ale bylo to za malo. Widywalismy go w roznych 
rolach - jako ojca soborowego, jako uczestnika kongresow filo
zoficznych, jako wysokiego dostojnika hierarchii koscielnej, zna
lismy go jako autora rozpraw teologicznych, poezji i dramatow. 
Ale jako Papiez, Jan Pawel II okazal sit: jeszcze pelniejsz'i indy
widualnosci'i. Jest to ogromnie rzadki pontyfikat mysli i czynu za
razem. 

Trudno jest mowic 0 wydarzeniach niemal dnia dzisiejszego, sta
raj'ic si~ wyzwolic z osobistych nastawieil, przezyc, z prywatnych 
audiencji - slowem unikac patosu, ktory przeciez sam sit: prosi, 
aby nim ubrac slowa nasze, kiedy chcemy mowic 0 Janie Pawle II. 
Za cen~ powt6rzenia si~ trzeba jednak niekt6re fakty, juz dzisiaj 
naleillce do historii, sobie przypomniec.. 

Spolecznosci zydowskie ze specjalnym zainteresowaniem przy
gl'idaly sit: sylwetce nowego Papieza. Wiedzialy, ze niemal od 
dziecka przestawal z zydowskimi sqsiadami w swych rodzinnych 
Wadowicach, ze nie obca mu byla tamtejsza synagoga i mojzeszo
wa liturgia. Jeszcze dzisiaj, przy kazdym niemal spotkaniu zZy
dami, nigdy nie zapomni wspomniec swych wadowickich i kra
kowskich przyjazni, zna jomosci i kontaktow ze spolecznosciq zy
dowsk'i, . jakze zYWq przed wojnq, a dzisiaj juz niemal nie istnie
jqCq. Mowil 0 tym niedawno w rozmowie z glownym rabinem 
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Rzymu, a w czasie na jwaznieJszej. jak dotqd, audiencji - z de
legacjq organizacji zydowskich calego s\'v' iata powiedzia l, ze tak jak 
w Krakowie, r owniez z Rzymu b~dzie pomagal wszystkim, k torzy 
S'l przesiadowani i przypomnial zydowskq ka tastrofG holokaustu. 

A sprawa ta jest og romnie wazna i nie tr aci w n iczym dia 'ly
dow aktualnosci. W ciqgu ostatnich kilku la t powstaly nowe in
stytuty i osrodk i studiow, badan n ad zag ladq, Zydow, li teratura 
przedmiotu jest przeogromna, p rodukuje si~ . film y, wystawia sztu
ki. Obok przyszlosci Izraela , ta sprawa ciqgle jest najwazniejsza 
dla wspolczesnego judaizmu. Do czaso\,v' J ana Pawla II holokaust 
byl na oga l pomijany w dokumentach Wa tykanu. Deklaracja sobo
ro wa 0 nim nie pami~ta . a Wskazowki pra ktyczne ty lko go wspo
m nialy. Papiez natomiast mowi 0 n im cz~sto i mocno, bo z wlasne

, go doswiadczenia . 
Pami~tamy jego slowa w Oswi~cimiu: 

"Specjalnie staj~ z wami przed hebra jskim na pisem. Ten napis 
przy\volu je na pami~c Iud, k torego synowie i cor ki przeznaczeni 
byli na ca lkowitq zag ladG. Lud ten wywodzi siG od Abrahama, ojca 
nas zego w wierze, jak powiedzial Pawel z Tarsu. Ten sam Iud , kto
ry od Boga otrzymal przy,kaza nie «nie za·bijaj », sam doswiadczyl 
w specjalny ' sposob, co zabija n ie oznacza . Ni kt n ie moze przejsc 
obok tego napisu bez wzruszenia." 

Nie byla to gtzeczna for malnosc. ale gl~bokie wyczucie m inio
nych wydarzen. Pytal i mnie O jciec Swi~ty 0 moje wojenne i po
wojenne losy. 

Przeciei jako mlodzieniec doswiadczyl naz istowskiej okupacji 
i nie jednemu dopomogl w ci~zkiej chwili. Juz po wojnie na woly
wal do opieki nad cmentarzem zydowskim w Krakowie. 

Za nowego pontyfikatu , zagadnienie \vspolpracy, dialogu kato
licko-zydowskiego toczyc siG zaczGlo dwoma torami. Rozszerza sit;' 
jego podstawa filozoficzno-teologiczna , ale polqczona jest rowno
czesnie z pn;znosciq, aktywnosciq. zrozumieniem wymogo\\' zycia 
codziennego. 

Ta ·szeroka postawa humanistyczna jest wyraznie widoczna w 
audiencjach i spotkaniach Papieza z pr zedstawicielami zydow
skich spoleczenshv, indywidulnie i \\. mniejszych lub wiGkszych 
grupach, w Rzymie i w kra jach . ktore odv,'iedza, S tanowiq on e 
doskonaly przyk lad w lasnie tego dr ugiego toru obecnego pontyfi
katu , nie t ylko teorii, ale takie p ra ktyki. rozmo\,,' z Iudzmi 0 ich 
sprawach i problem ach na ich gruncie. a nie tylko \\' ceremonial
nych wa tykansk ich salonach . 

W czasie swych ekumen icznych podr6i:y P apiez przyjmu je dele
gacje zydowskie wszt;'dz ie. gdzie t ylko istn iejq zydo\\'skie s ku pie
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nia, a czasem sam takie delegacje zaprasza. Papiez celuje w na
dawaniu formalnym audiencjom charakteru osobistych spotkan, co 
z kolei niewlltpliwie wplywa na atmosfer~ w calym Kbsciele. 

Jan Pawel II spotkal si~ ze spolecznosciami ;i;ydowskimi w Sta
nach Zjednoczonych, w Meksyku, Brazylii, Francji, RFN, w sie
dzibie Narod6w Zjednoczonych, w Anglii, Hiszpanii. W czasie 
tych audiencji wielokrotnie podkreslal potrzeb~, a nawet koniecz
nose braterskiego dialogu. Nawolywal do gl~bszego zastanowienia 
si~ nad istotll chrzescijanstwa i judaizmu. Przypominal, ze zarow
no Zydzi, jak i chrzescijanie modlll si~ slow ami wzi~tymi z Ksi~
gi, ktorll obie religie uznajll za pochodzllcll od Boga. -

Ogromnie wame bylo niedawne przemowienie Pap'ieZa do de
legat6w biskupich konferencji swiata, pracujllcych w komisjach 
zajmujllcych si~ wspolpracll ze spolecznosciami zydowskimi. Bylo 
to wi~cej niz przem6wienie, byl to dokument, ktory - moim zda
niem - b~dzie szeroko komentowany w przyszlosci, obok N ostTa 
Aetate i Wskaz6wek praktycznych do wprowadzenia jej w zycie. 
M6wi si~ w nim 0 wszystkim, co wame, 0 trudnejprzeszlosci, 0 

szczerej wsp6lpracy dzisiaj i nadziejach na zrealizowanie planow 
Boga w przyszlosci, w historii. 

Zwracajllc sit: do tej speejalnej grupy duchownych i swieckich, 
Papiez raz jeszcze powr6cil i opisal przeszlosc zydowskll w r6mych 
okresach historii: 

"Zapewne, od pojawienia si*: przed dwoma tysillcami lat nowej 
galllzki na wspolnym pniu, stosunki pomi*:dzy obu naszymi wsp61
notami byly, jak wiemy, nacechowane brakiem zrozumienia i uczu
ciem wrogosci. I jesli poczllwszy od dnia rozdzialu, miaty miejsce 
nieporozumienia, blE:dy, a nawet 'Ci~zkie zniewagi, obecnie chodzi 
o ich-przezwyciE:zenie w zrozumieniu, 'pokoju i wzajemnym po~za
nowaniu. Straszliwe przesladowania, ktOrych ofiarll w r6Znych 
okresach historii padali Zydzi, otworzyly w kQoc\,.l wie)u ludziom 
oczy i wstrzllsn*:ly sercami. Chrzescijanie Sll na dobrej drodze 
jest nill droga sprawiedliwosci i bra terstwa, pr6bujll z szacunkiem 
i wytrwaloscill odnalezc si*: z bracmi semitami wok61 wsp6lnego, 
tak bogatego dla wszystkich dziedzictwa." 

'l'o wlasnie dziedzictwo nakazuje rowniez, aby nauczajllc religii 
katolickiej, w katechizacji dzieci i mlodzie;i;y, nie tylko przedsta
wiae Zyd6w i jUclaizm w spos6b godziwy i obiektywny, ale tak:ie 
bez przeslldow alba obrazy, wiE:cej, z pelnll swiadomoscill tego wlaS
nie wspolnego dziedzictwa. 

Katolickiemu nauczaniu Jan Pawel II poswi*:cil w swym prze
m6wieniu rowniez wiele uwagi: 

"Oto dlaczego podczas waszych obrad zaj*:liscie si*: nauc~niem 
katolickim i katechezll w odniesieniu do Zyd6w i judaizmu..• Musi 
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dojse do tego, zeby to nauczanie na roi:nych poziomach formacji 
religijnej, w katechezie dzieci i mlodziezy ukazywalo Zyd6w 
i judaizm nie tylko w sposob uczciwy i obiektywny, bez uprze
dzen i bez obrazania kogokolwiek, lecz by z wiE:kSUl swiadomo
SCill ukazywalo dziedzictwo, ktore naszkicowalismy powyzej." 

Omawiam to przemowienie nieco dluzej, choc naleialoby poSwiE:
cie mu jeszcze wi~cej czasu, gdyz posuwa ono 0 wielki krok 11a
sZIl mi~dzyreligijnll wsp61prac~. 

Przeszla ona, jak widzieliSmY, gl~bokie przeobrazenie. Od spo
row do dialogu, od konflikt6w do rzeczowej wymiany pogUldow, 
od ignorancji do wzajemnego wyjasniania sobie zagadnien. 

Ale droga nie jest latwa. Cillgle nie jest jeSzcze wolna od -trud
nosci i wcillZ narastajll nowe problemy. Przewaza jedIlak prag
nienie sluchania siebie, spojrzenia na siebie jak czlowiek na czlo
wieka w jego niepowtarzalnej postaci, a nie jako na przedmiot 
obcosci i niech~ci. Dlatego tez patrzymy z otuchll i nadziejll na 
dalszy rozwoj wydarzeil. ' 

Przypomina si~ stara przypowiese z ziemi obiecanej: Na pustej 
jeszcze parceli niemlody juz czlowiek sial drzewo korabowe, kto
rego owoce da jll nam chleb swiE:tojailski. Pami~tamy ten przysmak 
z dzieciilstwa. Zaciekawiony przechodzieil zatrzymal si~ i zapytal 
starego siewc~, po ilu latach drzewo to wydaje owoc. Po siedem
dziesi~ciu - wyjasnil starzec. Przechodzien pytal dalej. Czy ty wi~c 
wierzysz, w twoim wieku, ze doczekasz owoc6w tego drzewa? 
I wtedy uslyszal odpowiedz: Znalazlem drzewa korabowe, kiedy 
przyszedlem na swiat, a wi~c zasiali je moi przodkowie dla mnie. 
Czemu i ja nie mam ich siae dla moich nast~pcow? 

Wszystko to, co staralem si~ opisae, przynioslo niewlltpliwll ra
dose nam, wspolczesnemu pokoleniu. Ale radose ta jest tyro wiE:k
sza, ze moze dzi~ki tym wszystkim wysilkom i wydarzeniom nasi 
nastE:pcy b~dll mogli jese chleb SwiE:tojailski. 

J6zef L1chten 
Rzym, maj 1982. 
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DIALOG' CHRZESCIJANSKO-ZYDOWSKI. 

CZAS NA USTALENIE PORZADKU 


DZIENNEGO 


Osillgni~ciem ostatnich dziesi~ci()leci jest to, ze Zydzi i chrze
scijanie w ogole ze sobll rozmawiajll, n ie zas jak w przeszlosci, 
toczll sp6r, w ktorym strona chrzescijanska probowala, lagodnie 
blldz gwaltem, sklonie Zydow do sprzeniewierzenia si~ wierze ·oj
cow; strona zydowska zas czula si~ zmuszona do obrony przed 
misjonarsk" aktywnosci" chrzescijan. Obecny stan rzeczy powo
duje, ze dialog chrzescijansko-zydowski stal si~ w ogole mozIiwy. 
e zy mozIiwose ta jest nalezycie wykorzystywana, to juz osobne 
pytanie. 

Czlonkowe rodziny, ktorzy nie widzieli si~ od wielu lat i teraz 
wreszcie' korzystajq z mtJiIiwosci ponownego spotkania, rzucaj" si~ 
sobie zwykle w ramiona i opowiadaj" sobie wzajemnie wszystkie 
zdarzenia dlugich lat rozl" ki. Wszystkie doswiadczenia i zyczenia, 
radosei i troski mieszaj" si~ ze sob". Nic tu prawie nie jest uza
lei nione od chronologicznej kolejnosci zdarzen i ich historycznego 
porz"dku. To przyjdzie pozniej, teraz moze poczekae. Najpierw 
trzeba si~ na nowo dobrze poznae. Spotkanie, do ktorego doszlo 
po dlugim rozstaniu, jest zr6dlem tak wielkie j radosci, ze w pierw
szych jego chwilach caly porz"dek czasoprzestrzenny staje si~ 
czyms nieistotnym. 

To, co przydarza si~ krewnym, kt6rzy nie widzieli si~ od paru 
dziesilltkow lat, dzieje si~ oczywiscie i w6wczas, kiedy po dwu
tysi"cletniej rozl"ce spotykaj" si~ chrzeScijanie i Zydzi. Takie wlas
nie wrazenie musi na bezstronnym obserwatorze czynie dialog 
chrzescijansko-zydowski, tak, jak si~ go qzis pro·wadzi. Radose jest 
wielka, ale wszystko pogr"za si~, w chaosie. JesIi jednak dialog rna 
przyniese jakies owoce, pr~dzej czy pozniej trzeba b~dzie przejse 
do ustalania porz"dku dziennego. Poniisze uwagi sluzye majll temu 
celowi. 

JAKIE CHRZESCIJAtiiSTWO I JAKI JUDAIZM? 

Problem ten rozwazye trzeba na nowo na pocz"tku kazdego 
dialogu. Judaizm i chrzescijanstwo stanowi" r,zeczywistosci histo
ryczne, i jako takie skladaj" si~ z rozmaitych .etap6w rozwojowych. 
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Gdy wi~c n a przyklad historyk religii SijdZi, ze moglby dokladnie 
przedstawic, 'jak faryzejs.ko-rabiniczny judaizm pierwszych dw6ch 
wieko\1V pO Chr ystusie ustosunkowal si~ do wczesnego chrzeScijan
stwa, to nie znaczy to wcale,' ze cwo przY'puszczalne stanowisko fa
ryzejsk o-rabinicznego judaizmu musi bye koniecznie zgodne ze sta
nowiskiem Zyda w wieku dwudziestym - ani z jego stanowiskiem 
wobec wczesnego chrze§cijanstwa, an i wobec chrze§cijanstwa 
wspolczesnego . 

P rzyklad powlmen to lepiej wyja§nie: w Misznie (pocZijtek III 
wieku po Chr .) znajdujemy opowie§C (Gittin 9, 9) o roznicy poglll
dow mi~dzy szkolami Hillela i S~ammaja (wspolczesnych Jezusa) 
dotyczijcej prawnych podstaw rozwiijzania ' malzenstwa. Szammaj 
jako podstaw~ rozwodu dopuszczal jedynie cudzolostwo, Hillel tak
ze inne przyczyny. Judaizm rabiniczny przychylil si~ do pogilldu 
Hillela. 

W roku 1909 Claude G. Montefiore (1858-1938), tworca radykal
nego skrzydla angielskiego judaizmu reformowanego, napisal ko
mentarz do Ewangelii synoptycznych. Analizujllc fragment Ewan
gelii sw. Marka (Mk 10, 2-9) Montefiore zauwaiyl, ze Jezus po
dziela zdanie Szammaja: "Szamaj, starszy nieco od Jezusa, na sWIl 
wiecznll chwal~ tw ierdzil, Ze prawo rozwodowe z ksi~gi Powto
rzonego Prawa (pwp 24, 1 in.) odnosi si~ do nieczystosci, i tylko 
do niej. Hillel jednak, na SWIl wieczn~ hanb~ twierdzil, ze istiuec,.J 
mogij takze rozmaite inne przyczyny rozwodu. Niestety, prawo 
rabinackie poszio za slldem Hillela - zezwalalo i wciijz jeszcze 
zezwala na rozwod z wielorakich przyczyn nie tylko z powodu 
cudzolostwa". 

P roblematyczne sll tu dwie rzeczy. J ak wiadomo, Ko§ciol kato
licki takZe i cudzolostwa nie uwaza za wystarczajllcij podstaw~ do 
rozwodu, tak wi~c dokonana przez Montefiore identyfikacja stano
wiska Jezusa ze stanowiskiem Szammaja wydaje si~ bliZsza wy
nikom dociekan biblistow protestanckich anizeli stanowisku Ko
sciola jako calosci. P rocz tego Montefiore, t ypowy angielski gen
tleman epoki wiktorianskiej, przyjmuje wobec rozwod6w posta
w~ zdecydowilnie negatywnll, postaw~, kt6ra akurat w r adykal
nym skrzydle dzisiejszego reformowanego judaizmu nie znajduje 
oddzwi~ku. . -

Rzecz jednak kompliku je si~ jeszcze bar dziej. W roku 1910 syjo
nistyczny pisarz Aszer Ginzberg (1856-1921), wyst~pujllcy jako 
Achad-Haam, najgl~biej oburzony uwagami poczynionymi przez 
Montefiore w zwillZk u z fragmentem Ewangelii §w. Marka i tym, 
ze Montefiore przyzria je w nich Ewangeliom moralnll wyzszosc nad 
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pimuennictwem rabinicznym, publikuje w 23 tomie hebrajskiego 
czasopisma "Ha-Sziloach" ostrll i kllSliwll krytykE: nie tylko ko
mentarza do Ewangelii, sporZlldzonego przez Mon tefiore, lecz tak
i.e samego angielskiego reformowanego judaizmu, ktory uwaza za 
wydany na lup calkowitej asymilacji. Tytul tej krytyki: Na obie 
strony - byl cytatem z 1 ksiE:gi Krolewskiej, 18, 21. W ataku 
Achad-Haama czytamy mic:dzy innymi: "Ewangeli?m przyznae 
mozna prawo wst~pu jedynie do zydostwa, kt6re utracilo swe
go ,prawdziwego ducha, i ~ ktorego pozostal tylko martwy 
zewlok"'. 

A przecieZ w przypadku Achad-Haama nie chodzi wcale 0 zra
nionego w swych religijnych uczuciach zwolennika suajnie or
todoksyjnego judaizmu, dla ktorego rabini czasow wczesnochrze
scijanskich noszll na sobie pic:tno boskiego objawienia, ale 0 jaw
nie i otwarcie przyznajllcego siE: do agnostycyzmu prekursora sy
jonizmu kulturowego,_ ktory dawno juz wyzwolil siE: z poboznosci 
swego domu rodzinnego. J udaizm dla niego byl, lub powinien bye 
kulturll, nie zas religill. Trzeba tu zwrocic uwagE: i na to, ze w po
cz4tku stulecia i prawie do wybuchu II wojny swiatowej zydow
$-a ortodoksja pozostawala, z malymi wyjlltkami, na stopie wojen
nej z syjonizmem, i ze- wyjlltki od reguly, jakll stanowila teolo

• giczna opozycja wobec syjonizmu w Judaizmie liberalnym i refor
mowanym, byly jeszcze mniej liczne. Dopiero wywolana przez na
rodowy socjalizm koniecznosc udzi.f!lania pomocy uchodzcom ula
twila syjonistom opanowanie wszystkich prawie srodowisk zydow
skich. Claude G. Montefiore, kt6ry w kilka lat po ukazaniu siE: 
wspomnianego komentarza do Ewangelii usilowal na~et zapobiec 
ogloszeniu Deklaracji BaIfoura, jako osobowosc ucielesnia typ an
gielskiego obywatela wyznania Zydowskiego, - ktorego nie chcieli 
uznae zarowno syjoniSci jak i antysemici. To, ze Montefiore odwa
Zyl siE: krytykowac literaturE: rabinicznll z punktu widzenia Ewan
gelii, aostarczylo Achad-Haamowi potrzebnego lontu do rozpoczE:
cia kanonady, skierowanej nie tylko przeciw samemu MQntefiore, 
lecz takze przeciw calemu zachodniemu zydostwu, ktore -dla Achad
-Haama, Zyda ze Wschodu, bylo czymS obcym. 

Jakll naukE: mozemy wiE:c wydobye z tego rodzaju historii lite
ratury Zydowskiej poczlltku stulecia? 

Po pierwsze - ze zydowski qczony, Claude Montefiore, zajmuje 
w 6brE:bie nauki 0 Nowyni Testamencie stanowisko, z ktorym nie 
wszyscy biblisei chrzescijanscy mogll siE: zgodzil:. Po drugie - ze 
Montefiore w oparciu 0 podstawy czysto religijne, aczkolwiek uwa
runkowane przez czas i srodowisko, przedklada zdanie Jezusa nad 
pogilld Hillela i w ogole judaizmu rabinicznego. Po trzecie - ze 
Achad-Haam, niereligi jny wspolczesny Montefiore, sprzeciwia siE: 
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z oburzeniem uj~ciu Montefiore z przyczyn wylqcznie polityczno
-kulturowych. 

Nie wchoazqc tu blizej w problem prawdziwosci lub falszywosci 
rozumienia przez Montefiore stanowiska Jezusa wobec rozwodu, 
mozna w kazdym razie stwierdzic, ze Montefiore, liberalno-reli
gijny Zyd, zyjqcy w XX stuleciu, przypisuje sobie prawo prowa
dzenia krytycznego dial9gu z Zydowskq tradycjq; natomiast agno
stycznemu syjoniscie Achad-Haamowi zalezy daleko bardziej na 
tym, by zajqc wrogie stanowisko wobec asymilowanego judaizmu 
Montefiore, anizeli na wnikaniu w dawne spory mi~dzy sz"kolami 
Szammaja 'i Hillela . Dlatego wlasnie twierdzimy, ze ria poczqtku 
kazdego dialogu wiedziec trzeba, jaki judaizm st6i wobec jakiego 
chrzescijanstwa . 

. a d polemiki Achad-Haama z Montefiore min~lo ponad 70 lat. 
Sytuacja nie stala si~ tymczasem prostsza, raczej przeciwnie. W do
datku w j~zyku niemieckim slowo judaizm (Judentum) uzywane 
jest w rlwu znaczeniach . Oznacza 0 110 zarowno religi~ zydowskq, 
jak i wspolnot~ zydowskq (Judenheit), to jest ludzi, ktorzy Zydami 
siebie nazywajq, bqdz tez Sq nimi nazywani. Wlasciwym partnerem 
rozmowy dla Zydowskiej wspolnoty (Judenheit) bylaby spolecznosc 
chrzescijanska (Chr istenheit), n ie zas chrzescijanstwo (Christentum), 
reprezentowane przez swoje Koscioly, k tore z kolei szukae powin
ny partnera do rozmowy w religii zydowskiej, nie zas w zlaicyzo
wanej spolecznosci zydowskiej, w ktorej zna jdu]q si~ takze ludzie 
religijnie oboj~tni i zgola an tyreligijnie nastawieni. Takze zresztq 
wewnqtrz judaizmu, pojmowanego jako r eligia, nalezaloby wyroz
nie rozmaite kierunki' - or todoksyjny, konserwatywny, liberalny 
podobnie jak zydowski partner dialogu musi uczyc sl~ rozroznial: 
stanowiska katolickie i protestanckie. 

To zas w ogole jeszcze nie nastqpilo, tak z chrzescijanskiej, jak 
i z zydowskiej !ltrony. Rzecznicy czysto politycznych interesow po
dejmujq si~ reprezentowania Zydostwa (takze w sensie religijnym!) 
i Sq za takich J'eprezentantow uwazani przez chrzescijanskich teo
logow; a r Mnice pomi~dzy wyznaniami chrzesci janskimi Sq cz~sto 
calkiem nieznane zydowskiemu partnerowi dialogu, ktory dose cz~
sto przyst~puje do niego bez teologicznego przygotowania. 

PONOWNE PODJ~CIE "ZAtATWIONEJ" PROBLEMATYKI 

Jednym z zadan chrzescijansko-Zydowskiego ,dialogu jest lepsze 
zrozumienie historycznego rozwoju obu religii. Nie wolno pomijac 
zadnych faktow, choc mogq bye one cz~sto bolesne. Wazne jest, by 
wieaziec, jak i dlaczego doszlo w przeszlosci do rozdzielenia na
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szych drog. Przedstawiciele obu religii muszll miec jasne wyobra
zenie 0 tym, jak naprawd~ wygilldalo to w judaizmie wczesnora
binicznym, a jak we wczesnym chrzescijanstwie; i jak w po:miej
szych stuleciach ustosunkowywaly si~ wzajemnie do siebie Kosciol 
i Synagoga. Nas~pne i niemniej wa·m e zadanie pol ega na wnikli
wym, teologicznym rozwazeniu historycznych faktow. 

I znow przyklad: przyj~cie wczesnorabinicznego sposobu pojmo
wania prawa religijnego jako daru Bozej laski pozwala zrozumiec, 
dlaczego nie tylko rabiniczny judaizm, lecz takie srodowiska chrze
Scijansko-zydowskie pierwszych wiekow odrzucaly antynomizm 
apostola Pawla. Tak wi~c i dzisiaj iydowski partner dialogu, jesli 
reprezentuje skrajnl4 ortodoksj~, maze sobie pozwolic na uznanie 
problemu za zamkni~ty, bowiem w zasadzie podziela pogilid wspol
czesnych Pawlowi faryzeuszy. Co jednak si~ stanie, jesli partner 
ten, choc gl~boko religijny, owych pogilldow nie podziela, jesli, jako 
Zyd z kr~g6w iiberalno-religijnych, sam odrzucil w wi~kszym lub 
mniejszym stopniu prawo rytualne? Czy moze opowiadac si~ za od
rzuceniem pogilldow Pawla, po stronie jego faryzejskich wspolcze
snych? A moze dojrzy tu wlasnll, wewnlltrziydowskll problema~k~, 
ktorll odzwierciedla stosunek paulinizmu do faryzeizmu, i kt6ra w 
dodatku na nowo od strony zydowskiej oSwietla pierWOtIlli dialek
tyk~ pauIinizmu i faryzeizmu? 

Zmarly niedawno Hans Joachim Schoeps (1909-1980), w swojej 
wydanej w 1959 roku w Tybindze ksillzce Pawel - teologia Apo
stola w swietle zydowskiej histOTii Teligii, nie bal si~ postawic tego 
pytania, a nawet sobie na nie po cz~sci odpowiedzial. Pr6bowal 
to juz uczynic przywol}rwany wczesniej Claude G. Montefiore w 
swojej ksillzce Judaizm i sw. Pawel (Londyn 1914, nowe wydanie 
Nowy Jork 1973). Jednym z zadan s2czerze i otwarcie prowadzu
nego dialogu chrzescijansko-zydowskiego jest dalsze opracowanie 
tego tematu. Nie chc~ przez to powiedziee, ze odpowiedzi Monte
fiore i Schoepsa Sll bezwarunkowo dq przyj~cia dla wszystkich Zy
dow, ani tez, ze w trakcie dialogu ten czy inny chrzescijanin nie 
mialby zmodyfikowac nieco swego paulinizmu w duchu zasad za
wartych w Liscie Jakuba. Chodzi nam w pierwszym rz~dzie 0 po
stawienie pytan. Nie chcemy przesl\dzac odpowiedzi, ktol'e wy10nill 
si~ dopiero w dialogu. Trzeba tylko mocno podkreslic, ze przeszlosc 
nie rozwil\zala jeszcze definitywnie wszystkich problemow teolo
gicznych, ze Zydzi i chrzescijanie, gdy spotykajll si~ po raz pierwszy 
w powaznym dialogu, mogll si~ od siebie wiele nauczyc; Zydzi sta
111\· si~ dzi~ki temu lepszymi Zydami, a chrzescijanie - lepszymi 
chrzescijanami. Wspomniane zagadnienie jest tylko jednym spo
srad wielu problem ow, ktore powinny zostac umieszczone w po
rZlldku dziennym dialogu chrzescijansko-zydowskiego. 
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DOSTRZEGAC ROZWOJ HISTORYCZNY 

ZwrociliSmy tu juz uwag~, ze tak judaizm jak chrzescijanstwo 
podlegaly rozwojowi historycznemu. Zydowski obraz katoIicyzmu, 
stworzony przed ostatnim soborem, nie odpowiada juz w niczym 
katolicyzmowi posoborowemu. Chrzescijanski obraz judaizmu, zbu
dowany w oparciu 0 histori~ staroiytnll, jest rownie malo zgodny 
z jego obecnym ,ksztaltem w pluraIistycznym swiecie. Swiadomosc 
tego bywa jednak znikoma. 

Tak na przyklad od prawie dwoch tysi~cleci nie istnieje juz w ju
daizmie najwyiszy autorytet religijny, jakim byl niegdys najwyz
szy kaplan alba Sanhedryn. W ci~gu wiek6w niektorzy z rabinow 
zdobywali sobie duzy autorytet moralny, dzi~ki czemu zwracano 
si~ do nich zewsz~d 0 rozstrzygni~cie religijnych kwestii. Autory
tet taki osi~gn~l w XI wieku Raszi z Troyes, w XII wieku - Maj
monides w Egipcie, a w XVIII - Eliahu ha-Gaon z Wilna. Byly to 
jednak ich czysto osobiste osiuni~cia, kt6re zawdzi~cza1i wlasnej 
uczonosci i poboZnosci. Rabiniczny judaizm jest ze swej natury re
ligi~, ktora, w przeciwienstwie do dawnego kultu Swi~tyni, nie po
trzebuje juz glownego autorytetu ani geograficznego centrum. Row
niez Talmud babilonski, ktory obowillzywal i obowi'llzuje jako pod
stawowy zbi6r praw religijnych, nie powstal w Palestynie, na co 
zreszu. wskazuje jego nazwa. 

Dlatego tez zawsze bawi mnie, gdy w dyskusji po ktoryms z od
czyt6w, jakie miewam w srodowiskach chrzescijallskich, ten czy ow 
z dyskutant6w pragnie si~ dowiedziee, co 0 poruszonej przeze mnie 
w wykladzie kwestii s~dzi Najwyiszy Rabinat Panstwa Izrael. Mu
sz~ wtedy zawsze najpierw wyjasniac, ze Najwyzszy Rabinat nie 
jest instytucjll w judaizmie zakorzenionll. Rabinaty takie tworzone 
byly w wi~kszosci przez niezydowskie wladze w ' chrzescijanskich 
lub muzulmanskich krajach, by latwiej moc opodatkowywac i kon
trolowac osiadlll ludnosc zydowsk~ . Najwyiszy Rabinat Panstwa 
Izrael jest tworem tureckim, przej~tym najpierw przez brytyjskie 
wladze mandatowe w Palestynie, pozniej zas ut rzymanym i roz
wijanym przez syjonistyczne panstwo. Nie jest on "zydowskim Wa
tykanem", nawet jesli od czasu do czasu chce przy popar ciu r Zlldu 
izraelskiego wywolywac takie wrazenie. 

Wynika su.d, ze jako urz~dujllcy rabin, sprawujllcy opiek~ dusz
pasterskll nad ma11l gminll w amerykanskim stanie Texas, sam je
stem dla mej gminy wlasciwym autorytetem - ja sam, a nie izra
elski Na jwyzszy Rabinat, chocby ten ostatni posiadal przymioty 
uczonosci i poboznosci. Izraelski NajwyZszy Rabinat moze rozcillg
nile swe kompetencje na cale Panstwo Izrael, czemu zresztll gorli
wie przeciwstawiajll si~ tamtejsi ultraortodoksi. J ego uprawnienia 
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. nie obejmujll jednak mojej gminy w Texasie. Podobnie kazdy rabin 
stanowi wlasciwy autorytet dia swojej gminy, bez wzgI~du na kie
runek religijn:y', do jakiego on i mieszkancy jego gminy przynalezll. 
Ten stan rzeciy jest byc moze latwiejszy do poj~cia dla protestan
tow anizeli dla katolikow, Skoro jednak katolik ma prawo oczeki
wac ode mnie, bym przyjlll do wiadomosci Sobor Watykanski II, 
wolno 1 mnie si~ spodziewac,ze nauczy si~ on rozumieC, na czym 
polega niezaleznosc zydowskich duchownych. 

DZIURA W DACHU SYNAGOGI? 

Przed wieloma laty sp~dzalem raz wakacje, u czestniczllc jako 
nauczyciel w protestanckim obozie mlodziezowym. Bylo to na "gl~
bokim Poludniu" Stanow Zjednoczonych. J eden z chlopcow, ktor y 
w mojej klasie sl~czal nad ksi~gami prorockimi, dopytywal si~ 
szczeg61owo 0 nowoczesnll architektur~ synagogalnll. Na koniec za
pytal, czy synagogi majll dziur~ w dachu. Moja odpowieclZ, ze jesli 
w dachu synagogi zrobi si~ dziura, tb lata si~ jll tak szybko, jak to 
tylko jest mozliwe, nie zadowolila go. Pragnlll si~ ode mnie dowie
dziec: "Kt6r'~dy wi~c dym uchodzi z niej na zeWDlltrz?" Nagle za
cZlllem rozumiec. Ten chlopiec nie byl nigdy w synagodze, ja zas 
bylem pierwszym Zydem, k torego napotkal w swym zyciu. Or ien
towal si~ jednak dobrze w Biblii, W tym takze w ksi~dze Kaplan
skiej. SlIld znal mozaistyczne obrz~dy ofiarne, a w swej naiwnosci 
Slldzil, ze Zydzi po dzis dzien skladajll swemu Bogu of~al'Y calo
paIne ze zwierzllt. Byl wi~c nieco rozczarowany, gdy dalem mu do 
zrozumienia, ze :iydowskie ofiar y ze zwierZllt zarzucone zostaly 
mniej wi~cej dwa tysillce lat temu. 

Niejedno z tego, co mog~ obejrzec i uslyszec uczestniczllC w chrze
Scijansko-zydowskim dialogu, przypomina . mi zywo pytanie:~ "Kto
r~dy wi~c dym ucho.dzi z synagogi?" Nie mam wlltpliwosci, Ze 
i chrzeScijanie stykajll si~ cz~sto z podobpymi zydowskimi. niepo
rozumieniami co do ' chrzescijanstwa. Obie strony m uszll si~ jeszcze 
wiele od siebie nauczyc w kwestii historycznego rozwoju obu religii. 

Najwyzszy czas, bysmy powaznie potraktowali spraw~ porzlldku 
dziennego. 

Jakob J. P. tuchowski 
tlum. Toman Flafkowskl 

Artykut przedrukowujemy za ..Orientierung. Katholische Blitter ffir 
weltanschaulige lnformation." Nr 17, Jahrgang 46, ZOrich, 15. September 
11182. Autor jest proiesorem w Hebrew Union College (Cincinnati USA). 
gdzie zajmuje si~ badaniem problematyki chrze§cljansko-zydowskiej, 
i rabinem synagogi Bnei-Israel w Laredo. Texas. USA. W jesieni roku 
1982 ukazata si~ w wydawnictwie Herdera we Freiburgu jego ksillzka 
Wie unsere Meister die Schrijt erkliiren. Beisptelhajte Bibelauslegung 
aus den Jude1Jtum (Jak nasi mistrzowie objaSolali Pismo. Wzory zydow
SKich komentarzy biblijnych.) 
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PSALM CXXVI PARAPHRASIS 

W g;zechach srogich ponurzony, 

Ze wn~trznosci serca mego 

Wolam, Boze niezmierzony! 

Mego glosu rzewliwego 

Racz slyszec prosby placzliwe 

A z milosierdzia Twojego 

Naklon ucho lutosciwe! 


B~dziesz1i chcial nasze zlosci 

Wazyc, Ojcze dobrotliwy, ' 

WagCl Twej sprawiedliwosci. 

I ktoz tak b~dzie szcz~sliwy, 


Kto tak w cnotach utwierdzony, 

Gdy przyjdzie na SCld prawdziwy 

By nie mial byc pot~piony? 


Ale ty, s~dzia laskawy, 

Nie wedlug szczerej srogosci 

Karzesz nasze bl~dne sprawy: 

Zakon T"I:oj, pelen lutosci, 

I wierne Twe slowa, Panie, 

Ze mi~ wyrwiesz z tej ci~zkosci , 

CzyniCl mi pewne ufanie. 


Przeto, choc zorza rozana 

P romienne slonce przywodzi, 

Choc. mgtCl ciemnll przyodziana 

Noc z ciemnosciami przychadza: 

Narodowi wybranemu 

Niech wCltpienie nie przeszkadza 

Smiele ufac Panu swemu. 


Bowiem skarb jest nieprzebrany, 

Wieczne milosierdzie Jego! 

On nie leniw zgoic rany 

I·podzwignClc upadtego; 

On, procz wszelkiego wCltpienia, 

Nie zapomni ludu swego, 

Przywiedzie go do zbawienia. 


256 




MAtGORZATA NAIt.tSKA 

J.UDAIZM I SWI~TA ZYDOWSKIE 

* 
Judaizm, na jstarsza w swiecie z r eIigii monoteistycznych, zwany 

takze mozaizmem, jest r eligill Zyd6w. Swi~ta· ksi~ga judaizmu, 
uznana nast~pnie za swi~tll r6wniez przez chrzescijan, to skody
fikowany w 80 r. ne. na synodzie w Jawne Stary-Testament, b~dllcy 
jednoczesnie zbiorem praw religijnych i historill narodu zydow 
skiego. 

Najkrotszym wykladem zasad reIigi jnych judaizmu jest Dekalog, 
czyli, wedle przekazu, zbior 10 przykazan, ktore Mojzesz otrzymal 
od Boga na Synaju na znak przymierza P ana z ludem Izraela. Od 
momentu tego przymierza mozna mowic 0 pocz<itku judaizmu jako 
religii monoteistycznej. Stary Testament sklada si~ z trzech cz~sci : 
1. Tara (Prawo), 
2. Newiim (Prorocy), 
3. Ketuwim (Pisma). 

Historia badan Tory ujawnila, iz mozna utozsamic histori£: jego 
powstania z historill formowania si~ judaizmu jako r eligii monotei
stycznej. Tora nosi slady kolejnych redakcji, b~dllcych odzw iercie
dleniem poszczegolnych etapow formowania si~ narodu - od ple
miennego zycia koczowniczego do jednolitego spoleczenstwa osia
dIego w granicach wlasnego panstwa. W tym procesie powazn<i rol~ 
odegrala dzialainosc prorokow (VIII - VI w. p.n .e.) Upowszechniali 
oni ide~ swiadomego monoteizmu, walczllc 0 czystosc religii i wysoki 
poziom moralny jej wyznawcow . I tak np. we wczesniejszych prze
kazach bylo kilka miejsc kultu J ah we, ktor e zniosla dopiero deute
ronomistyczna (zwillzana z Deuteronomium, czyIi Ksi~gll Powt6rzo
nego Prawa) reforma kr6la Jozjasza (641-609) w 622 r. p.n.e., usta
nawiajllc Swilltyni~ Jerozolimskll jedynym miejscem kultu. Kolej
na reforma judaizmu, ktora nastlipila w okresie niewoli babilonskiej 
(586- 538 r. p .n .e.) wprowadzila nowy zbior nauk i przepis6w, kla
dllc nacisk na spr awy kultu, takie jak swi~cenie szabatu (soboty) 
i obrzezanie - znak przymierza z Bogiem. Przestrzeganie .przepi
sow kultu mialo wyr6znic wyznaw cow judaizmu sposrod wyznaw
cow innych relig ii. Waru nki polityczne, narzucone przez niewol~ 
babilOIlskli (wygnanie z kra ju), przyczynily si~ bezposrednio do 
uformowania si~ judaizmu w postaci , w ktorej wys.t~puje on do dzis. 
Przede wszystkim zburzenie S'wi<'ltyni spowodowalo, ze przestalo 
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istniee miejsce kultu, a tym. samym. pozycja kaplan6w stracila na 
znaczeniu. Miejscem wspolnej modlitwy staly si~ domy modli
twy - synagogi (greckie tlumaczenie hebrajskiego terminu beit 

.0 ha-kneset: synagoge: miejsce zgromadzenia ), w k torych odczytywa
niem i interpretacj~ pisma za jmowali si~ soferim - pisarze. Wsze<U 
wowczas do powszechnego 'uZytku j~zyk aramejski, zblizony 
brzmieniem do hebrajskiego. Hebrajski pozostal jE:zykiem religii, 
znanym warstwie ludzi wyksztalconych, natomiast dla prostych lu
dzi soferim musieli Prawo tlumaczyc. Mirno powrotu do Paiestyny 
(538 r. p .n .e.) i odrestau·rowania Swj~tyni w J er ozolimie (516 r . p .n.e.) 
- pozycja synagogi utrzymala si~ a po powt6rnym zburzeniu Swi~
tyni (70 r . n.e.) i r ozproszeniu si~ narodu i:ydowskiego , po swiecie, 
pozostala jedyn~ form~ kultu' w judaizmie. 

Kolejnym etapem formowania si~ wykladni judaizmu jest Misz
na (zredagowana okolo 200 r. n.e. przez rabbiego Jehua~ ha-Nasi). 
Zawiera fundamen talne prawo ustne, przekazywane przez pokole-' 
nia, spisane w szeSciu tzw. por~dkach (sedarim). Miszna stala si~ 
punktem wyjscia do rozwai:ail interpretacyjnych uczonych zydow
skich skupionych w dwoch osrodkacb: w Palestynie (glownie w Ty
beriadzie i J awne) powstal Talmud zwany, J erozolirnskirn, a w Ba
bilon ii (Sura, Pumbedita, Nehardea) Talmud Babiloilski. Szczeg6lo
wy komentarz, reguluj~cy caloksztalt stosunkow spolecznych praw
nych i religi jnych Talmudu Babiloilskiego (zakoilczonego okolo 
500 r. n .e.), zyskal uznanie w oczach srodowisk i:ydowskich, staj~c ' 
si~ w ci'lgu nast~pnych wiek6w obowi~z~j~c~ wykladni~ judaizmu. 

Judaizm, z jakim' mamy do czynienia wspolczesnie, opiera siE: na 
14 zasadach sfonnulowanych w Sredniowieczu przez Mosze ben 
Majmona (Majmonidesa, 1135-1204): 1) istnie je Bog stworca, 2) 
istnieje Opatrznosc Boska, 3) Bog jest jeden, 4) Bog jest bezciele
sny, 5) Bog jest w ieczny, 6) tylko Bog sam ma prawo do oddawania 
MU kultu i czci, 7) prorocy byli wyslannikami Boga i dlatego na
lezy w ierzyc ich slowom, '8) Mojzesz jest najwi~kszym z wszystkich 
prorokow, 9) Bog ob jawil Prawo Mojzeszowi na Syna ju, 10) Prawo 
objawione przez Boga nigdy si~ nie zmieni, 11) Bog jest wszechwie.,. 
dZ/icy, 12) czlowiek otrzyma zaplat~ za swe uczynki na tym i na 
drugim swieciE~; 13) nalezy wierzyc w nadejscie Mesjasza, 14) na~ 
lezy wierzyc w zmartwychwstanie zmarlych. 

K olejnym uzupelnieniem Talmudu w sferze przystosowania ju
daizmu do istniejllcych warunkow stalo si~ w XVI w. dzielo J osefa 
Karo pt. Szulchan Aruch (Nakryty st61). ~ 

W V w . p .n.e. doszlo do pierwszegorozlamu w judaizmie. Po
wstala wowczas gmina, ktorej czlonkami byli mieszkailcy palestyil
skiej prowincji Samarii. Samarytanie odrzucili pozniejsze nii: Tora 
ksi~gi judaizmu, uznajqc za swiE:tll jedynie Tor~, a miejscem kultu 
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ustanowili zbudowanll przez siebie ~wi4tyni~ na g6rze Garizim. 
Sekta Samarytan przetrwala do dzis i liczy kilkaset os6b. 

Kolejnym odlamem w judaizmie bylo ugrupowanie essenczyk6w 
(II w. p.n.e. - II w. n.e.) zblizone zar6wno w zewn~trznych for
mach kultu jak i doktrynie religijnej do wczesnego chrzescijanstwa. 

W VIII w. n .e. dochodzi do kolejnego rozlamu w judjt.izmie. Cz~sc 
wyznawc6w, na czele z Ananem ben Dawidem, odrzucila au torytet 
Talmudu jako wykladni judaizmu, pozostawiajClc jako podstawt: 
jedynie Stary Testament i da jClc poczCl tek istniejl{cem~ do dzi~ odla
mowi karaimow. 

W koncu XVII w. po'\vstal w Polsce i rozwinClI si~ kierunek ju
daizmu zwany chasydyzmem. Powstal on jako reakcja na judaizm 
scholastyczIlY uprawiany przez rabinow i jako protest przeciw ich 
wladzy. Za duchowego przywl>dc~ chasydzi uwazajCl cadyka (ca
dik - sprawiedliwy) pelnillcego rol~ posrednika mi~dzy ludZmi 
i Bogie~. 

W dzisiejszym judaizmie' mamy do czynienia z k ilkoma odlama
mi rozpowszechnionymi glownie w Europie Zachodniej i w Sta
nach Zjednoczonych. SCl to: judaizm konserwatywny, r eformowany 
i liberalny, romillce si~ mi~dzy sobCl zakresem pojmowania juda
izmu i zewn~trznymi formami liturgii. 

* 

Swi~ta (hebr. chag ~i~to, moed - czas wyznaczony, jom 

tow - dobry dzien, dzien wolny od pracy) Zydowskie moma po
. dzielic na "dwie glowne kategorie: 1. te, nakazane przez Pi~cio

ksiClg-Tor~, i 2. te, dodane p6zniej. Swi~ta wymienione w Pi~cio
ksi~gu to: 
a) szabat - ostatni dzien tygodnia, ~wi~ty, wolny od pracy, 
b) Szalosz Regalim - trzy 8wi~ta pielgrzymie - Pesach, Szawuot 

i Sukkot, 
c) Rosz ha-Szana czyli Nowy Rok i Jom Kippur czyli Dzien Pojed

nania, lllczClce si~ w cykl zwany Jamim Noraim. 
d) Rosz chodesz - pierwszy dzien nowiu. 

W kalendarzu 8willt Zydowskich wyst~pujCl dni 8willteczne, w kt6
re praca jest zabroniona, oraz okresy 8wiC\teczne, skladajClce si~ 
z dni ~willtecznych i dni powszednich okresu swilltecznego (hebr. 
chol ha-moed szel chag); w te dni praca jest dozwolona. 
Kategori~ 8willtp6zniejszych moma podzielic nas~pujIlCO: 

a) biblijne Purim (opisane w ksi~dze Estery), Chanuka (pochodzllca 
z okresu hasmonejskiego), 

b) dni ustanowione jako pamilltka r6mych wydarzen, jak srednio
wieczne Lag ba-Omer i misznaickie 15 Aw, a takze Tu bi-Szwat, 
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c) 	dni swillteczne dodane \V czasach wspolczesnych, ustanowione 
dla podkre~lenia czy upami«:tnienia wydarzen majllcych znacze
nie dla narodu zydowskiego (np. Jom ha-Acmaut- 5 Ijar na pa
mi"tk~ odzyskania niepodleglosci przez panstwo Izrael). 

W tym artykule zajm~ si«: jedynie 8wit:t.ami w judaizmie najwaz
niejszymi, tzn. bibiijnymi swi~tami, zwanymi Szalosz Regalim i Ja
mim Noraim . 

Swi~ta wymienione w Pi~cioksi~gu jako "swi~ta" (chagim) to: 
pesach (Wj 12, 14) zwane takze "swi«:tem przasnik6w", Szawuot 
zwane "swit:tem zniw" (Wj 23, 16) lub "dniem pierwszych owoc6w", 
a w Polsce znane jako "swi~to tygodni" oraz Sukkot zwane w Bi

,blii "swi~tem zbiorow" lub po prostu "swi~tem" (Chag), a w Polsce 
wyst~pujllce pod nazwll "Kuczki". Dla tych trzech swillt cechll 
wspolnll jest pielgrzymkado Jerozolimy (stlld nazwa Szalosz Re
galim - Trzy swi~ta pielgrzymie). Inny termin, jakim okreslane 
Sll w Biblii te trzy swi~ta, to moed - czas wyznaczony. Ten termin 
obejmuje jednak n ie tylko Szalosz Regalim, lecz jako moadim wy
mienione Sll takie (Kpl. 23, 4-44): Rosz ha-Szana (jako pierwszy 
dzien siodmego miesillca) i Jom Kippur (Slldny Dzien, Dzien Pojed
nania). Tak wi~c termin moed - czas wyznaczony rna w Biblii 
szersze znaczenie niz chag - swi~to. 

Poniewa:i kalendarz zydowski jest kalendarzem ksi~:iycowo-slo
necznym, w k torym miesillc jest miesillcem ksi~zycowym (tzn. jest 
rowny . czasowi obiegu ksi~:i:yca wokol Ziemi i wynosi 29,5 dnia) 
a dostosowanie roku ksi~zycowego do kalendarza slonecznego za 
chodzi w cyklach 19-1etnich, dlatego daty swillt zydowskich VI ka
lendarzu gregorianskim Sll ruchome. 

Do najwa:i:niejszych swi'lt w tr::dycji jqdaizmu, majllcych swoje 
zr6dlo najpierw w swit:tach koczowniczych a pozniej rolniczych, 
nale:i:ll Szalosz Regalim. 

1. PESACH 

Swi~to wiosenne, rozpoczynajClce cykl swill t rolniczych. Zaczyna 
sf~ 15 dnia miesiClca Nisan i trwa siedem dni w Izraelu, a osiVm w 
diasporze (marzec/kwiecien). Obchodzone jest na pamilltk~ wyjscia 
ludu Izraela z Egiptu. Pierwszy i siodmy dzien (w diasporze pierw
szy, drugi i siOdmy, osmy) Sll dniami wolnymi od pracy (pamim to
wim). Dni mi~dzy wyzej wymienionymi to tzw. choZ ha-moed. W 
Biblii znajdujemy dla tego swi~ta dwa r6:i:ne okreslenia. I tak ma
my: 
- chag ha-Pesach - swi~to omijania, przejscia (Wj 34, 25) - na

zwa nawillzujClca do omini~cia przez Boga domow synow Izraela 
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podczas dziesill tej plagi - wytracania pierworodnych syn6w 
Egiptu, , 

- chag ha-macot - swi~to przasnik6w (Wj 23, 15; Kpl. 23, 6; Pwp 
16, 16) - nazwa zwillzana z jedzeniem w tych dniach przasnych 
plack6w; takie wlasnie placki jedli Izraelici podczas ucieczki 
z Egiptu, nie majllc w6wczas czasu na zakwaszenie chleba. 

Kananejskie w formie swi~to rolnicze nalozylo si~ na wczesniej
sze, wymaga jllce ofiary z baranka swi~to pasterskie, kt6re powill
zano nast~pnie z historycznym wydarzeniem, jakim byla ucieczka 
z Egiptu. Zyskalo ono w ten sposob na znaczeniu, stajllc si~ naj
wamiejszym swi~tem judaizmu. 

W Ksi~dze Wyjscia (12, 8-9) znajdujemy nas~pujllce nakazy 
dotyczllce swi~ta Pesach: "I tej samej nocy spozyjq mi~so pieczone 
w ogniu, spozyjq je z chlebem niekwaszonym i gorzkimi ziolami. 
Nie b~dziecie spozywac z niego nic surowego ani ugotowanego w 
wodzie, lecz upieczone na ogniu, z glowll, nogami i wn~trznoscia
mi." 

Miszna (Pesachim 10, 5) nast~pujllco .wyjasnia nakazy skladania 
ofiary z baranka, jedzenia macy i gorzkich zi61: ..Jagni~ sklada si~, 
poniewaz Bog ominql (pasach), przasny chleb je si~ na pamiqtk~ 
tego, ze Izraelici wychodzqc z Egiptu -hie mieli czasu na zakwasze
nie chleba, a gorzkie ziola, poniewaz Egipcjanie przepoili zycie 
Izraela goryczq . 
. Wraz ze zburzeniem Drugiej Swiqtyni zaprzestano skladania 
ofiary paschalnej z baranka. Dzis 0 tym dawnym zwyczaju przy
pomina nam tylko kawalek pieczonego mi~sa z kosciq podczas uczty 
paschalnej, zwanej po hebrajsku seder (porz9dek). Inne zwyczaje 
i obrz~dy Pesach Sq kontynuowane do dzis w niezmienionej for
mie. Zwyczaj obchcdzenia Paschy rna swe odbicie r6wniez w chrze
scijanstwie. 

Pierwszego wieczoru Paschy - 15 Nisan (w diasporze 14 i 15 
Nisan) Kazda rodzina zydowska zasiada do uczty sederowej. Seder 
opiera si~ na nakazie dla rodzic6w, aby przekazywali swym dzie
ciorn historip, ucieczki z Egiptu. Miszna wprowadzila formul~ czte
rech pytan zadawanych ojcu rodziny przez najrnlodszego z biesiad
nikow, na ktore on odpowiada. Cala opowiesc 0 wyjsciu Zydow 
z Egiptu, odczytywana podczas sederu, nosi nazw~ hagady paschal
nej. Hagada jest przepojona ideq wolnosci i wyzwolenia ' narodo
wego. Z tego tez wzgl~du zyskala na znaczeniu w diasporze jako 
opowiesc upami~tniajqca wyzwolenie i pozwalajqca miec nadziej~ 
na powrDt do zierni przodk6w. 

...-- Podczas sederu kaidy wychyla cztery puchary wina. Owe cztery 
puchary wina odpowiadajq czterem radosnym zdarzeniorn, odno
towanym w ksi~dze Wyjscia 6, 6-7: "Przeto- ,powiedz synom izra
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elskim: Ja jestem Jahwe! U w 01 n i ~ w a s od jarzma egipskiego 
i w y b a w i E: was z niewoli J w y s w 0 b o d z ~ was wycillg
niE:tym rarnieniern i przez surowe kary. I we z m ~ sob i e was 
z a rn 0 j 1 u d, i bE:d~ warn Bogiem i przekonacie si~, ze Ja Jahwe, 
Bog wasz, uwolnilern was spod jarzma egipskiego." 

Na stole sederowym ·znajdujll siE:: trzy placki macy umieszczone 
jeden nad drugim, pieczone jajko i udziec lub inny kf!.walek miE:sa 
z koSCill, miska ze slonll wodll (do maczania zi61), maror (gorzkie 
ziola, takie jak salata lub chrzan) i charoset (glina), pasta sporzll
dzona z migdal6w, jablek i wina dla oslodzenia gorzkich zi61 sym
bolizujllca zaprawE: murar~kll uzywanll przez Izraelit6w, gdy pra
cowali pod uderzeniami batow egipskich. 

Seder posiada ustalony' porzl\dek: 
1. 	 Kadesz - poswiE:cenie - rozpoczynajllce si~ od blogoslawien

stwa zwanego kidusz, chwalllcego Boga za nadanie. Izraelowi 
swillt. 

2. 	 Rechac - rytualne obmycie rllk. 
3. 	 Karpas - pietruszka - zanurzenie zielonej pietruszki w slo

nej wodzie. 
4. 	 Jachac '- podzial srodkowego placka macy na dwie CZE:sci, 

z ktorych jednll jako tzw. afikoman chowa siE:. Zazwyczaj dzieci 
szukajll go pozniej, a znalazca jest nagradzany. 

5. 	 Magid (opowiadajllcy) - recytowanie hagady. 
6. 	 Rachca - rytualne obmycie rllk przed podzieleniern macy. 
7. 	 Moci - blogoslawienstwo odmawiane nad chlebern. 
8. 	 Maca - zjedzenie g6rnej i polowy srodkowej warstwy macy. 
9. 	 Maror - spozyCie gorzkich zi6l maczanych w charoset. 

10. 	 Korech - zjedzenie dolnej )Varstwy macy wraz z gorzkimi 
ziolami. 

11. 	 Szulchan aruch (nakryty st61) - spozycie posilku swil\tecznego. 
12. 	 Cafun (ukryty) - znalezienie i spoZyeie afikomanu. . 
13. 	 Barech (bJogoslawillcy) - blogoslawienstwo po posilku. 
14. 	 Hallel - czytanie psalm6w (115-118) slawillcych Jahwe. 
15. 	 Nirca (przyjE:cie) - posta wienie na sederowym stole pucharu 

napelnionego winem dla proroka Eliasza, ktorego przyjscia jako 
zwiastuna Mesjasza naleiy oc~ekiwac w kazdej chwili. 

Na zakOIlczenie sederu otwiera si~ w kazdym domu frontowe 
drzwi na znak, Ze kazdy potr zebujllcy moze przyjsc i wzillc udzial 
w sederze. 

Podczas Paschy zabronione jest trzymanie w domu jakiegokol
wiek kwasu (nawet mllki). Totez wieczorem poprzedniego dnia 
przeszukuje si~ caly dom, gromadzllc wszystek kwas, zwany cho
mec, w jednym miejscu, a nas~pnie pozbywa si~ go. 
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2. SZAWUOT 

5wiE:to Tygodni, Zielone Swillt ki, 50-ty dzieil, jam tow, swi~to 
obchodzone szostego, a w diasporze takie siOdmego dnia miesUica 
Siwan (maj/czerwiec). W Biblii spotykamy dla okreslenia tego 
swi~ta nast~pujllce nazwy: 
- chag Szawuot - Swi~to Tygodni, 
- jom ha Bikur im - Dzieil P ierwszych Owocow, 
- chag ha-Kacir - Swi~to Zbiorow. 

To swi~.to oznacza lo koniec zbioru j~czmienia i poczlltek zbioru 
pszenicy. P rawdopodobnie bylo to pierwotnie kananejskie swi~to 
srodka lata, ktorego form~ w nieco zmienionej postaci przyj~li 
Izraelici, adaptujllc jll do wlasnych potrzeb. W ten sposob powstalo 
:i:ydowskie swi~to ofiarowania pierwszych dojrzalych owocow, kt6
re w czasach rabinicznych znacznie przeksztalcono, ustanawiajllc 
roczn ic~ podarowania przez Boga Tory ludowi Izraela na Synaju . 

Wedlug Ksi~gi Kaplanskiej (23, 17- 20) Szawuot wypadalo w 50 
dni po szabacie P esachowym i willzalo si~ z przynoszeniem do 
Swi~tyni pierwszych dojrzalych w danym r oku owoc6w, a takie 
bochenk6w chleba upieczonych z najlepszej mllki pszennej, · po
chodzllcej z na jnowszego zbioru w Izraelu. Wiesniacy zbierali si~ 
w najwi~kszym miescie danego okr~gu i stamtlld wsp61nie niesli 
swe chleby i pierwsze dojrzale owoce do Swilltyni Jerozolimskiej, 
gdzie lewici witali ich piesn iami. 

Najwczesniejsza wzmianka 0 Szawuot jako rocznicy nadania To
ry, pochodzi z t rzeciego stulecia n .e. 

W niektorych spolecznosciach iydowskich w sr edniowieczu byl 
zwyczaj wprowadzania w Szawuot dzieci do szkoly hebrajskiej. 
Pi~cioletn ie dziecko stawiano najpierw przy pulpicie w synagodze, 
a stamtlld prowadzono do szkoly, gdzie rozpoczynalo nauk~ alfa
betu hebrajskiego. Nast~pnie dziecko obdarowywano ciastkami, 
miodem i slodyczami, aby "Tora byla r ownie slodka na jego 
ustach". 

We wspolczesnej synagodze, szczeg61nie reformowanej, odbywa 
si~ cz~sto w Szawuot konfirmacja, starszych dzieci, zwana po he
brajsku ufoczystoscill bar micwe. . 

W przeciwienstwie do P esach i Sukkot, Szawuot n ie posiada zbyt 
wielu zwyczaj6w. Zwillzek ze :i:niwami miaJ znaczenie, dopoki ist 
niala 5willtynia , a w Biblii nie zna jdu jemy odniesienia do ur oczy
stosci objawienia Tory, gdyi: jest to motyw pobiblijny. 

We wspolczesnym Izraelu czynione Sll proby przywrocenia nie
ktorych uroczystosci willzllcych to swi~to z jego rolniczymi trady
cjami. 
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W synagodze czyta si~ w Szawuot Ksi~~ Rut, a to m. in. dlatego, 
ze: 
- wydarzenia opisane w tej Ksi~dze mialy miejsce podczas m iw, 
- Rut byla antenatkll krola Dawida, ktory, wedlug tradycji, zmarl 
wlasnie w Szawuot, 
- nawrocenie si~ Moabitki Rut na judaizm jest odpowiednim frag
mentem w dniu upami~tniajllcym objawienie Tory, 
- wreszcie dlatego, ze lojalnosc Rut jest symbolem lojainosci Izra
eia wobec Tory. . 

Pier wszego dnia w synagodze czyta si~ 10 Przykazan, otrzyma
nych przez Mojzesza na gorze Synaj, a przewidziana na ten dzien 
haftara (czyli czytany w synagodze fragment Ksi~gi Prorokow) 
to widzenie proroka Ezechiela. Drugrego dnia czyta si~ modlitw~ 
proroka Habakuka. 

Pod wplywem Kabaly stalo si~ zwyczajem sp~dzanie calej pierw
szej nocy na czuwaniu, podczas kt6rego czyta si~ wybrane frag
menty wszystkich zydowskich kIasyk6w reIigijnych. Mniej prze
strzegany obyczaj - to czytanie calej Ksi~gi Psa1mow drugiej nocy 
(w celu powiqzania swi~ta z krolem Dawidem). 

Przyjlll si~ zwyczaj przystrajania w Szawuot synagogi zielenill 
i kwiatami. W domu w Szawuot jada si~ potrawy z mieka, poniewaz 
prawo, nakazujllce ofiarowanie pierwszych owocow, wyst~puje w 
Ksi~dze Wyjscia z prawem dotyczllcym mieka. 

3. SUKKOT 

Sukkot, czyli 8wi<:to Kuczek Iub Swi~to Namiotow, upami~tnia
jllce namioty, w kt6rych synowie Izraela mieszkali na pustyni po 
wyjsciu z Egiptu, zaczyna si<: 15 dnia miesillca Tiszri i trwa przez 
7 dni, z ktorych pierwszy, a w diasporze takze i drugi, Sll jamim 
towim, a pozostale to chol ha-moed. Bezposrednio po Sukkot, osme
go dnia (a w diasporze 6smego i dziewilltego) przypada swi<:to Sze
mini Aceret (czyli ,,6smy dzien swi~tego zgromadzenia"), kt6re jest 
takze jom tow. 

Jako ostatnie z trzech swillt zwillzanych z rokiem roIniczym, bylo 
Sukkot znane rowniez pod nazwll "Swi~to Pionow", od najdawniej
szych czas6w jednym z najwazniejszych swillt w Izraelu i dlatego 
w Biblii nazywano je "Swi~tem Panskim" lub po prostu "Swi~
tern". 

Siedmiodniowe swi~to nie mialo pierwotnie wyznaczonej daty. 
Data byla zalem a od zakonczenia zniw. Dopiero podczas niewoli 
babilonskiej zostalo przypisane dniom mi<:dzy 15-tym a 21-szym 
miesillca si6dmego i ' przedluzone przez dodanie jednego dnia zwa
nego Aceret ("Swi<:te Zgromadzenia"). 
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Trzecie swi~to rolnicze, podobnie jak dwa poprzednie, ma swe 
podloze w tradycji kananejskiej. Ksi~ga S~dziow wspomina, ze pod
czas winobrania, mieszkancy kananejskiego Sychem obchodzili swe 
swi~to rado§ci, dalej zas, w tej samej Ksi~dze mowa jest 0 podob
nym swi~cie w winnicy, obchodzonym przez Izraelitow w Szilo, 
Pomiej glownym motywem tego swi~ta w Biblii stalo si~ upami~t
nienie mieszkania w namiotach. Stlld nazwa "Swi~to Namiotow", 

W Ksi~dze Kaplanskiej znajdujemy wzmiank~ na temat dwoch 
szczegolnych obrz~dow dotYCZllcych Sukkot: 
1) 0 tym, ze przez 7 dni majll Izraelici mieszkae w szalasach, "aby 
pokolenia wasze wiedzialy, ze kazalem synom Izraela mieszkac w 
szalasach, kiedy wyprowadzilem ich z ziemi egipskiej. Ja jestem 
Jahwe, Bog wasz!" 
2) 0 tym, . ze pierwszego dnia mieli wzillc sobie "owoce pi~knych 
drzew, liscie palmowe, galllzki g~stych drzew i wierzb nadrzecz
nych" po to, aby "weselie si~ przed Bogiem", 

Wymienione tu 4 rodza je roslin, zwane aTba minim ("cztery ro
dzaje"), to etrog (ra jskie jablko), hadasim (galllzki z g~stego drze
wa mirtu), lulaw (galllzki palmowe) i arawot (galllzki wierzbowe), 
Owe aTba minim winny bye trzymane w r~ku podczas recytowa
nia Hallelu kazdego z siedmiu dni swi~ta, . 

W Sukkot istnieje zwyczaj spania i spozywania swilltecznego po
silku w "szalasach" specjalnie w tym celu budowanych kolo domu, 
ktorych dach pokryty jest trawll i liscmi, a wn~trze starannie ozdo
bione zielenill i specjalnie w tym celu gromadzonymi ozdobami. 

Siodmy dzien Sukkot nazywany jest Hoszana Rabba. Odmawia 
si~ w tym dniu w synagodze modlitwy Hoszana, istnieje tez zwy
czaj siedmiokrotnego okrllZania bimy, czyli podestu w synagodze, 
z ktorego odczytuje si~ Tor~, 

W czasach potalmudycznych dzien ten stal si~ niejako uzupelnie
niem Jom Kippur. Noc w Hoszana Rabba sp~dzajll wierni na mo
dlitwie Hoszana i studiowaniu Tory, a szczegolnie Ksi~gi Powto
rzonego Prawa. 

Osmy dzien Sukkot, zwany Szemini Aceret, przez rabinow trakto
wany byl jako osobne swi~to. W synagodze odmawia si~ tego dnia 
Tfilat Geszem, czyli Modlitw~ Deszczu, a takze czyta si~ Ksi~g~ 
Eklezjastesa. 

Ostatnim dniem swi~ta w diasporze jest Simchat Tora (RadoM: 
Tory), ktora \V Izraelu przypada w tym samym dniu co Szemini 
Aceret. Tego dnia konczy si~ roczny cykl czytania zwoju Tory w 
synagodze i zaczyna nowy. Wieczorem w Simchat Tora i w cillgu 
dnia utarl si~ zwyczaj obnoszenia w tanecznym korowodzie zwo
jow Tory wokol synagogi. 

Cechy wspolne wszystki'ch swillt pielgrzymich to: ich radosny 
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charakter, zwillzek z pielgrzymk'l do Jerozolimy, zwillzek z kalen
darzem rolniczym i r ecytowanie Hallelu przez wszystkie ich dni. 

4. JAMIM NORAIM 

Dwa najbardziej uroczyste dni zydowskiego kalendarza religij
nego to Rosz ha-Szana, czyli Nowy Rok 'oraz Jom Kippur - dzien 
P ojednania (zwany takze Slldnym Dniem). 

W Rosz ha-Szana Bog jest uznawany za Krola Wszechswiata, 
ktory Slldzi wszystkie swoje stworzenia, i lllczy sprawiedliwosc 
z milosierdziem. W Jom Kippur czlowiek poszukuje Boga przez 
skruch~. 

Te uroczyste dni podkresla jll wiE:z duchoWIl pomiE:dzy Bogiem 
a czlowiekiem i Sll glE:boko osadzone w zydowskiej tradycji i wy
obrazni. Uznanie najwyzszej wladzy i potE:gi Boga wywoluje po
czucie lE:ku, stlld oba dni oraz lllczllcy je okres okresla s i~ wspolnq 
nazwq J amim Noraim (Straszne Dni). 

W prze~iwienstwie do innych swiqt kalendarza zydowskiego, za
rowno Rosz ha-Szana, jak i J om Kippur n ie upami~tniaj'l zadnego 
wydarzenia h istorycznego. 

Chociaz Straszne Dni to tylko 10 dni od Rosz ha-Szana do Jom 
Kippur, ich dzialanie jest tak silne, ze wplywa zarowno na okres 
poprzedzaj'lcy jak i nast~pujqcy po tych dniach. Caly miesi'lc po
przedzajllcy Rosz ha-Szana, Elul, stal si~ okresem przygotowaw
czym, a dn i l'lcz'lce Rosz ha-Szana z Jom Kippur Sq mostem wio
dllcym do Dnia P ojednania. Jom Kippur jest duchowym punktem 
kulminacy jnym roku, ale okres konczy si~ dopiero na Hoszana 
Rabba - ostatnim dniu swi~ta Sukkot. Caly okres, od pierwszego 
dnia m iesillca Elu l az do swiE:ta Hoszana Rabba, obejmuje 50 dni. 
. Wst~pem do t oku swiqt zydowskich jest miesiqc Elul poprzedza
jqcy Rosz ha-Szana. Tak wi~c zarowno w Rosz chodesz (n6w ksif:
zyca, pierwszy dzien miesillca ksi~zycowego) miesiqca Elul ja.k 
i przez caly ten miesiqc dmie si~ w rog barani, zwany szofar, po 
zakonczeniu porannych modlow, co rna na celu obudzic ludzi z ich 
apatii, potrzqsnqc ich spokojem i wprawiC w ruch ciqg mysli pro
wadzllcy do wyzszej ducnowej swiadomosci. Podczas Elul, jedno
czesnie z dE:ciem w szofa r , odmawia si~ specjalny Psalm, nr 27, 
k torego kazde zdanie jest rozumiane jako odniesienie do Rosz ha
-Szana i Jom Kippur. Trzeciq cechll mies il:jca Elul jest odmawianie 
Selichot (prosby), czyli specjalnych modlitw blagalnych, CZE:sto 
wierszem, .przepojonych wieloma aluzjami do Biblii. 

R 0 s z h a - S z a n a obchodzony jest I-go i 2-go dnia miesil:jca 
Tiszri (wrzesieiJ./pazdziernik). W Biblii (Ez 40, 1) nazwa TOSZ ha
-szana oznacza po prostu poczll tek roku, nie zas swiE:to Nowego Ro
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ku. Miesillce w roku byly liczone od wiosennego miesillca, nazwa
nego pozniej wedlug nomenkla tury babilonskiej Nisan. Miesil4c, 
nazwany pOiniej Tiszri, jest w Pi~cioksi~gu nazywany "si6dmym 
miesillcem". Gdy w Pi~ciok s i~gu jest mowa 0 swi~cie pierwszego 
dn ia tego miesillca, okresla si~ go jako "pamill tk~ trl4bienia" i jako 
"dzien d~cia w szofar". Stlld polska nazwa Rosz ha-Szana - "Swi~
to Trllbek". 

W innych cz~sciach Biblii z Rosz ha-Szana zwil4zane s1\ trzy zda
rzenia historyczne: 
1) zamordowanie Gedaliasza, syna Ahikama. Po zburzeniu I Swi<\
tyni, w n86 r . p.n.e., kr61 Babilonii mianowal Gedaliasza naczelni
kiem prowincji . Iszmael z jude jskiej rodziny kr6lewskiej przybyl 
do Gedaliasza i zamordowal go podczas wspolnego posilku. Zgo
dnie z tradycj<\ stalo si~ to w Rosz ha-Szana i przyczynilo do wy, 
gnania nicwielu pozostalych w ziemi izraelskiej Zyd6w do Egiptu; 
2) odbudowa cHarza w Jerozolimie, po powrocie z niewoli babiIon
skiej; 
3) wielkie zgromadzenie w czasach Ezdrasza-Nechemiasza. Podczas 
tego zgromadzenia Ezdrasz czytal ludowi Tor~ "od wczesnego ran
ka do wieczora". 

Dziwic moze ub6stwo informacji w Biblii na temat Rosz ha-Sza
na, jednego z najbardziej uroczystych dni w kalendarzu zydow
skim. Pami~tac jednak nalezy, ze niekt6re podstawowe zasady zy
cia i wiele elementarnych obyczaj6w, kt6re przyczynily si~ do prze
trwania Zyd6w, rzadko wymieniane w prawie pisanym, przekaiy
wane byly ustnie. W Biblii pojawia siE: tylko wzmianka na temat 
szofar. Tradycja ustna jednak zwi<\zala trllbienie z potr6jnym zna
czeniem, nadajllcym swiE:tu potr6jny sens: Rosz ha-SzanaOjako r ocz
nica stworzenia swia ta , jako dzien Slldu i jako odnowienie wi~zi 
mi~dzy Bogiem i Izraelem. 

W Biblii Rosz ha-Szana jest swi~tem jednodniowym. W prak
tyce jednak jest obchodzone przez 2 dni, a to z powodu metody 
pierwotnie uzywanej dla oznaczenia nowiu. Tradyc ja wymagala , 
by poczqtek nowego miesillca byl okreslany nie za pomocq wyliczen 
matematycznyeh, lecz przez zeznania naocznych swiadk6w, k t6rzy 
widzieli "nowy ksi~zyc" . Natychmiast po przeslucqaniu swiadkow 
i ustaleniu Rosz Hodesz, Sanhedryn zawiadamial 0 tym .spoleczno
sci zydowskie wysylajllc poslanc6w z Jerozolimy. Ci jednakze nie 
zawsze" zdqzali dotrzec do diaspory na czas, totez Zydzi w diaspo
rze, nie majqc pewnosci, czy dany miesillc mial 29, ezy 30 dni, zmu
szen i byli swi~towac przez dwa dni. Innll zasad<\, uksztaltowanll po 
roku 300 n .e. jest, ze swil::to Rosz ha-Szana nie powinno w ypadac 
w niedziel~, srod~ , ani piqtek, aby un iknqc obchodzenia J om K ip
pur w dniu, ktory bezposrednio poprzedza lub nast~puje po sobo
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cie. Dla tej zasady nieraz prtekladano ogloszenie Rosz ha-Szana 
na dzien nasu:pny, lub oglaszano go wstecz, dnia poprzedniego. 

Rosz ha-Szana bylo nie tylko Poczlltkiem roku z punktu widze
nia etyczno-teologicznego. Od Rosz ha-Szana liczono lata przy wy
pelnianiu wszystkich spisanych w kontraktach przedsi~wzi~c, jak 
rowniez przy splacaniu dlugow i udzielaniu rozwodow. 

W erew Rosz ha-Szana, czyli w dniu poprzedzajllcym swi~to, na
lezy wykllpac si~, ostrzyc wlosy i zaloZyc odswiE:tny stroj. Niektorzy 
poszcZIl przez pol dnia w erew Rosz ha-Szana i po modlitwach w 
synagodze zbierajq si~ w trzyosobowych grupach, tworzqC na po
czekaniu "sqdy". Pozostali przychod~ do "Slldu" z prosbq 0 unie

. waznienie rOZnych slubow i zobowillzan, poczynionych swiadomie 
lub mimowolnie wobec Boga i ludzi,nie dotrzymanych w cillgu mi- . 
nionego roku. Motyw ten powtarza siE: takze podczas modlitwy Kol 
Nidrei w Jom Kippur. 

Wychodzllc z synagogi Iudzie skladajll sobie wzajemnie zyczenia 
noworoczne w nastE:pujqcej formie: "leszana towa tikkatewu" , czyli 
"obyscie zostali zapisani (w ksiE:dze zycia) na dobry rok". 

PosHek swill teczny rozpoczyna siE: blogoslawienstwem kiddusz, 
po ktorym nast~puje szereg aktow majllcych symboIizowac pomysI
nose i szcz~scie w nowym roku, zarowno dla kazdego Zyda z osob
na, jak i dia calego narodu zydowskiego. Zwyczaj zabrania w tym 
dniu jedzenia potraw gorzkich i kwasnych, a takze jedzenia orze
chow. 

Szeroko praktykowanym y. Rosz ha-Szana zwycza jem jest Tasz
lich. Wypelnia si~ go poprzez odmowienie kilku selihot przy zrodle 
wody. Nast~pnie wyproZnia si~ kieszenie, co symbolizuje strzqsa
n ie z siebie grzechow i topienie ich w wodzie. Wymawia si~ przy 
tym slowa wzi~te z Ksi~gi proroka Micheasza (7, 19): "Ulituje si~ 
znowu nad nami, zetrze nasze nieprawosci, i wrzuci w gl~bokosci 
morskie wszystkie nasze grzechy". 

W Biblii Rosz ha-Szana okreslone jest jako "dzien trqbienia na 
rogu" i glownq uroczystoscill swi~ta jest wlasnie d~cie w szofar. 
Tradycyjnie uzywa si~ rogu baraniego, jako przypomnienie ba
rana, k torego Abraham zabH w ofierze, zamiast Izaaka. Prawo jed
nak .dopuszcza kazdy rog zwierz~cia koszernego, z wyjqtkiem rogu 
wolu i krowy, jako zwierzqt przypominajllcych najwi~kszy grzech 
Izraela, grzech zlotego cielca. Szofar powinien byc zakrzywiony na 
znak, ze czlowiek musi ugillc sWll woIE: przed Bogiem. Trllbienie 
w szofar jest rzeczll trudnll, tote.~ aby odpowiednio zagrac wyma
gany szereg tonow, trzeba nie lada sHy i dlugiej praktyki. Df;cie 
w szofar rozumiejll Zydzi jako wolanie do Boga 0 milosierdzie dia 
Jego stworzen, kt6re si~ do Niego modIIl. DIa unikni~cia pomylki 
co do tego, jaki ton rna bye trllbiony, tr~baczowi towarzyszy zwy
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kle makri (dekIamujllcy), najcz~sciej rabin, nazywajllcy glosno to· 
ny. Trllbienie odbywa si~ w synagodze, w miejscu, gdzie normalnie 
czytana jest Tora. 

Po Rosz ha· Szana nas~pujll koIejne J amim Noraim, dni pokuty, 
lllczllce Rosz ha·Szana z Jom Kippur i stanowillce przygotowanie 
do J om Kippur. Podczas dziesit:ciu Dni Pokuty kai dy czlowiek po
winien podjllc najwyZszy wysilek, aby uzyskac przebaczenie. Nie 
wystarczajll tu tylko dobre uczynki, konieczna jest takie skrucha 
i ial za g rzechy. W Straszne Dni co dzieil rano, ai do Jom Kippur 
naleiy odmawiac selihot, a takie przestrzegac postu, jedzllc tylko 
raz w cillgu dnia, wieczorem. 

Najbardziej znane sposrod tych Dni to: Post Gedaliasza, Szabat _ 
Szuwa i erew Jom Kippur. Erew Jom Kippur w calosci poswi~. 
cony jest przygotowaniom do Jom Kippur. W erew Jom Kippur 
naleiy sit: najesc. J edzenie w tym dniu jest rownie chwalebne, jak 
post dnia nastt:pnego. 

lO·go dnia miesillca Tiszri nadchodzi wreszcie najbardziej dia Zy· 
dow uroczysty dzieil w roku - J o_m Kippur. J est to dzieil, w ktorym 
Zydzi, kaidy z osobna i jako narod majll okazj~ do oczyszczenia sit: 
ze swych grzechow i otrzymanUl odpuszczenia. Koncepcja, ie czlo· 
wiek moie odpokutowac za popelnione grzechy jest podstawll ju· 
daizmu, istnieje takie w innych religiach. Prawdziwa skrucha po
siada 3 stopnie: ial za grzechy przeszlosci, postanowienie popra
wy w przyszlosci i wyznanie win. Grzechy publiczne i popelnione 
przeciw innym, wyznaje si~ publicznie, grzechy prywatne - bez
posrednio przed Bogiem. . 

W Biblii podkres!ony jest fakt, ie· J om Kippur jest "dniem tra
pienia duszy i ciala". Dusz~ umartwia sit: modlitwami pokutnymi, 
zas cialo poprzez stosowanie nast~pujllcych nakazow: postu, nie 
mycia sit:, namaszczania si~, zakazu wspoliycia seksualnego i za
kazu noszenia w tym dniu obuwia ze skory. 

W Jom Kippur obowi1\zuje wit:c scisly calodzienny post. Od po· 
stu zwolnieni S1\ jedynie ci, dla ktorych niejedzenie stanowi zagro
ienie iycia. Pewnego razu, w XIX W., podczas epidemii cholery, 
gdy uwaiano, ie post moglby wplynllc na oslabienie odpornosci 
organizmu i w ten sposob stat si~ niebezpiecznym dla iycia, Rabbi 
Israel Salanter, najwai niejszy rabin w Rosji, nakaza l zgromadze
niu jedzenie.w Jom Kippur i sam jadl wobec zebranych ludzi, aby 
dac im przyklad. 

Jom Kippur jest jedynym moed nie obchodzonym przez 2 dni w 
diasporze, a to ze wzgI~du na to, ie 2-dniowy post bylby-zbyt ucillZ
liwy. 

Wieczorem wierni zbier aj1\ sit: w synagod:te i odmawiajll calo
nocne modlitwy, wsrod ktor ych na specjaIn1\ uwag~ zasluguje Kol 
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Nidrei (wszystkie sluby) - zapowiedz uniewaznienia powzi~tych 
pod przymusem slub6w i przyrzeczen. 

Pojednyczy glos rogu przy wieczornej modIitwie konczy Jom 
Kippur. 

Noc po dniu Jom Kippur, uwaZana jest za p61swi~to. Nalezy w6w
czas jeM: i pic do syta. Zwyczaj nakazuje r6wniez tej nocy rozpo
cz~cie budowy szalas6w na swi~to Sukkot. 

Malgorzala Haimska 

, 
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SZOFAR CZYLI "T~ABKI" 

Powszechnie znany jest w Polsce obraz Aleksandra Gierym
skiego "Trllbki". Przedstawia on Zydow modlllcych si~ nad Wislll . 

Sklld si~ wzi~loswi~to "Trllbek"? Trudno odpowiedziec na to py
tanie. Same instrumenty (trllbki) towarzyszyly nie tylko wojow
nikom, ale i kaplanom Izraela od bardzo dawnych czasow. Za Moj
zesza trllbiono przy oltarzach ofiarnych podczas uroczystych nocy 
nowiu ksi~zycowego oraz w rozmaite swi~ta i dni radosne. Pierw~ 
szy dzieil siodmego miesillca (Nisana) r oku jubileuszowego (przy
padajqcego co 49 lat) nosH nawet nazw~ "Swi~ta Trllbek". 

Warto podkreSlic, ze trllbka byla zwykle traktowana jako in
strument "solowy". Tylko w wyjlltko~ych przypadkach stawala 
si~ instrumentem orkiestralnym. 

Z t eguly uzywano rogu baraniego. Tylko w lata jubileuszowe 
witano Rosz-ha-Szana (Nowy Rok) dzwi~kami rogu koziego. POZ
niej pojawily si~ trllbki metalowe. 
Kr~ty rog barani mial podobno symbolizowac skruch~ i pokor~. 

Nie znam uzasadnienia tego symbolu. 
Liturgi~ "Trllbek" noworocznych ustalili: rabbi Gamaliel II ben 

Szymon (?- 1l8) i jego syn Szymon ben Gamaliel II (druga polo
wa I w. - pierwsza polowa II w.). Obaj odgrywali wielkll rol~ w 
rozwoju szkoly faryzejskiej w Jawne-Jam i byli dygnitarzami San
hedrynu. 
Obrz~d wedlug Gamaliela II i Szymona syna Gamaliela II roz

poczyna si~ od slow Baal-Tokea (tr£:bacza): "Chc£: wypelnic przy
kazanie Boskie i tr llbic na rogu, w Torze bowiem zapisany jest dzieil 
trqbienia dla Was. Njech b£:dzie blogoslawiony Pan, Bog Nasz, Krol 
Wszechswiata , ktory uswi£:cil nas swymi przykazaniami i k tory na
kazal sluchac dzwi£:ku szofar... " 

Tlum wiernych odpowiada "amen", a wtedy Makre (nauczyciel) 
towarzyszqcy tr~baczowi nakazuje rozpocz£:cie t rllbienia. Baal-To
kea trqbi 30 razy. 

Wtedy zabiera glos Chazan (intonator): "Blogoslawiony Iud zna
jqcy tresc wezwania tr 'lb; Iud ten w~druje w swietle Twojego 
Panie Oblicza" (Psalm 89, w . 16). Wszyscy wierni powtarzajll slo
wa Chazana i czytajll dalszy cillg psalmu Aszre ha-Am, wchodzll
cego w sklad Amidy (tak nazywa jll Sefardyjczycy modlitwy od
mawiane na stoj'lco). 

:fast~pna seria tr llbieil przypada na czas odmawiania innej Ami
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dy (tZW. "musafa"). P6zniej wierni spiewajll znanll piesn Alenu 
(powinnosc nasza; wolny przeklad) i zn6w Baal-Tokea trllbi 30 razy. 
Uroczystosc koiiczy odspiewanie piesni wieczomej Adon-Olam (od
powiednik katolickiej piesni wieczornej - Wszystkie nasze dzien
ne sprawy... ) i jeszcze jedno, tym r azem dziesi~ciokrotne trllbie
nie, dyrygowane przez Makre. 

Z r eguly wyr6zniano dwa glosy tr llbki: Tekia (przecillgle, niskie 
brzmienie basowe) i Terua (kr6tkie, wysokie brzmienie nagle ury
wane). Tekia-Terua-Tekia tworzll pewnll, wielokrotnie powtarza
nil calosc. 

Pier wsze dwa trzydziestokrotne trllbienia na Rosz ha-Szana obej
mujll zasadniczo dziesi~c Tekia-Terua-Tekia. Dwa ostatnie tr'lbie
nia (trzecie trzydziestokrotne i czwarte dziesi~ciokrotne) obejmuj'l 
tylko dzwi~ki Tekia. . 

Uroczystosc Trllbek na Rosz ha-Szana miewala zresz~ przebieg 
niejednakowy. W r ozmaitych czasach i w rozmaitych krajach ob
chodzono Trllbki rozmaicie. P rzy tym trzeba pami~tac, ze bylo to 
swi~to zasadniczo synagogalne. Wychodzenie z tym swi~tem na 
wzg6rza lub nad rzeki (np. nad Wisl~) bylo nie wsz~dzie i nie za
wsze praktykowane. Wzrastajllce zag-:sz~enie ludnosci, a wiE:c 
m . in. mlodocianych lobuziak6w, utrudnialo plenerowe odprawia
nie nabozenstw. Dlatego tez zyjllcy jeszcze najstarsi ludzie mogll nie 
pami~tac Swi~ta Tr'lbek, k tor e musialo schowac si~ w synagogach. 

Michal Strzemski 
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MODLlTWY Z SYNAGOGI WIELKIEJ 

W TYKOCINIE 


Tykocin nad Narwiq byl, zwlaszcza w XVII i XVIII wieku, bar
dzo silnym, drugim obok Krakowa, centrum kultury zydowskiej 
w Polsce. Kwitl tu handel, rozwijala si~ nauka i literatura reli
gijna. Po tykocinskich Zydach pozostal dzis stary, zapadly w zie
mi~ cmentarz, domy w rynku i zbudowana w 1644 roku synagoga, 
pieczolowicie odrestaurowana w latach 1974-1977. Miesci si~ w niej 
muzeum zydowskiej sztuki sakralnej. Odtworzono cale je j dawne 
wyposazenie oraz inskrypcje hebrajskie i aramejskie - teksty mo
dlitw wsrod barwnych, bogatych ornamentow roslinnych i zwie
rz~cych. Swi~tynia t~ jest zabytkiem unikalnym, poniewaz zadna 
inna nie posiadala tak wielkiej ilosci napisow. Znajdowaly si~ one 
w kilku warstwach, pochodz~cych z rOinych okresow. W toku prac 
rewaloryzacyjnych dotarto do najdawniejszych - z XVII i XVIII 
wieku. Z wielkim trudem odtworzyl je Aleksander Pakentreger. 
S~ to przewaznie teksty z modlitewnikow hebra jskich. Oto wybor 
najciekawszych napis6w. W przypadku wyraznych cytatow zazna
czamy w przypisach loka1izacj~ cytatow w Pismie Swi~tym, zbli
zaj~c tlumaczenie do znanych polskich przekladow. 

I. SCIANA POtNOCNA 

1 

Koricowa modlitwa odmawiana podczas swi~ta Jom K i 
pur (Sqdnego Dnia lub Dnia Przebaczenia). 

Bog - Krol, ktory zasiada ila tronie zmilowania, laskawy - od
puszcza grzechy swojemu narodowi. 

Powoli zdejmuje win~. Roztacza swe przebaczenie dia grzesznych 
i lask~ dla winnych. 

Czyni sprawiedJiwie kazdej duszy i zywej istocie. Nie odplaca 
zlem za zlo. 

Boze, Ty nauezyles nas przywolywac Twoieh trzynascie naka
zow. 

Przypomnij nam dzis to, co l~ezy je, jak niegdys ukazales to Czlo
wiekowi Skromnemu (Mojzeszowi - A.P.). 

Albowiem napisano, ii: zst~pil poprzez chmury Bog i stan'll u bo
ku jego,a on (Mojzesz - A.P .) wezwal imienia Bozego. 

I ukazal si~ Bog jego oezom, ~ on zawolal: 
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Pan nad Pany. Bog litosciwy, milosciwy j poblazliwy, laski pe
len i prawdy, szafa rz dobrodziejstw dla tysi~cy, zdejmuje win~, 

zlo i grzech - i uwalnia od nich. 
Odpusc nam nasze winy i grzechy. zabierz je nam. 
Ojcze nasz. przebacz nam. gdyz zgrzeszylismy, odpusc nam, Kro

lu nasz, gdyz zawinilismy. 
Albowiem jestes Panem dobrym i litosciwym, laskis pelen dla 

tych, ktorzy Ci«: wzywajil. 

2 

Modlitwa poranna (musaf) odmawiana POdCZ4S swi~ta 
Jom Kippur. 

A modlitwa nasza niechaj b~dzie Ci milil. tak jak n iegdys ofiara 
skladana na Twych oltarzach. 

Boze milosierny, niezmiernie litosciwy, niechaj zstllpi Twe Bo
skie tchnienie na Syjon, w odwieczny obrzlldek Bozej sluzby - do 
Jerozolimy. . 

I n iech oczy nasze zobaczll. jak powracasz z milosierdziem do Sy
jonu. A tam b«:dziemy Ci sluzyc jak za dawnych dni, jak za lal 
minionych. 

Blogoslawiony Boze, tylko Tobie ze czciil sluzyc b~dziemy. 

3 , 
Modlitwa odmawiana w piqtek" wieczorem , na poczqtku 
Szabatu. 

Boze milosierny! Ulituj siE: nad Twoim uciemlE:zonym narodem . 
I przypomnij rod patriarchow. Ocal nasze dusze od zgubnych chE:ci. 
Oddal zle pozqdania, wiodllce na bezdroza. Daj w lasce Swej wiecznll 
wolnosc, a je.sli to mozliwe, spelnij nasze pragnienia. okaz nam 
SWll pomoc i milosierdzie. 

4 

Modlitwa poranna odmawiana podczas pierwszego dnia 
swi~ ta Sukkot (swi~ ta SzalasQw). 

A gdy swi~ta arka spocz~la na ziemi, rzekl (Moji;esz): Przywroc 
pokoj wsrod synow Izraela. Ukaz si~ w tym miejscu swego spo
czynku !. Ty i swi~ta arko Twojej Tory (Mocy - A.P.). 

Niechaj kaplani Twoi oblokll siE: w sprawiedliwosc, a wierni Twoi 
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niech si~ raduj~, 5piewaj~c. Jako upraszal Ci~ Dawid, sluga Twoj, 
nie odtrllca j pomazailca swego.1 

Dalem warn prawll Tor~ (nauk~ - A.P.), nie odsu:pujcie jej . J est 
to prawda tych, ktorzy podlug niej zYJCI. Szcz~sliwi, co trwajll przy 
niej. 

o Boze! Nawroc nas do Siebie, a nawroceni b~dziemy. Odnow 
dni nasze, jak z dawna byly.2 

5 

Modlitwa poranna odmawiana podczas pierwszego dnia 
sivi~ta Sukkot . 

Niech b~dzie wywyzszone i uswi~cone, niech b~dzie pochwalone 
i uwielbione Imi~ Krola krolow. Ono jest najwi~kszll swi~tosciCi. 

Posrod 5wiatow, ktore .stworzyl On, jest swiat na ziemi i swiat 
za grobem. Tak jak upodobal sobie, jak sobie Zyczy i pragnie On 
i J ego wierni, Jego narod-Izrael. Pan wszystkich istnieil, Bog wszy
stkich dusz. Ten, ktory przebywa w obszarach wszechswiata, w 
odwiecznych niebiosa,ch . Jego swi~tosc przenika swia t zwierzllt 
i spoczywa na tronie. Niech si~ zatern swi~ci Imi~ Twoje, 0 Panie, 
Boie nasz, przed oczyma wszystkich istot zywych . Abysmy Ci za 
spiewali piesil nowll : Spiewajcie Panu, wyslawiajcie J ego Imi~, 
uczyilcie drog~ temu, kt6r y cwaluje pq dzikich stepach wszech 
5wiata, a jego imi~ u Boga, r adujcie si~ przed Jego obliczem. I zo
baczymy Go oko w oko, gdy powroci do Syjonu. 

Wtedy to objawi si~ chwala Pana, a wszelkie iywe istoty u jrzll, 
albowiem Bog powiedzia1.3 

· 6 

Modlitwa odmaw iana podczas czytania T ory w soboty 
i swi~ta . 

Oto jest owa Tora (nauka - A.P.), k tor ll Mojiesz dal synom Izra
eIa, jak nakazal odwieczny Pan. Oto prawda tych, k torzy podlug 
niej zyjll. Szcz~sliwi , co trwajll przy niej. Twoje nakazy sll lagodne, 
a wszystkie drogi Twoje wiodll do pokoju. Ona daje iycie, daje tei 
bogactwo i szacunek. Bog, ktory pragnie sprawiedliwosci, chce, 
abysmy pogl~biali i pomnaiali znajomosc Tory. 

• P s. 132, !l-IO. 

' 1m . 5, 21. 

, I z. 40, 5. 
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7 

Modlitwa odmawiana w swi~to Jam Kippur. 

o Panie swiata, ja nalez~ do Ciebie i moje sny nalezll do Ciebie. 
Snit mi si«: sell, a le nie pojmuj~, co oznacza. 

Niech spelni si~ wola Twoja Panie, Boze mbj i moich ojc6w. 
Spraw, aby wszystkie moje sny spelnily si~ dla dobra mojego 
i wszystkich Izraelit6w. Sny moje, w kt6rych snilem 0 sobie i 0 in
nych, oraz sny innych, kt6rzy snili 0 mnie - jezeli dobre Sll, niech 
si~ spelnill, jak sny J6zefa Sprawiedliwego. A jesli chore sll, ulecz 
je, tak jak uleczyles Ezechiela, kr6la Judei z jego chor6b, i proro
kini~ Miriam z jej trlldu, -i Naamana z jego trlldu, jak gorzkll wod~ 
zamieniles w slodkll przez naszego Nauczyciela Mojzesza, jak zlll 
wod~ z Jerycha przemienites w dobrll przez proroka Eliasza, jak 
sprawiles, ze przekleilstwo Balaama zloczyilcv stalo si~ blogosla
wieilstwem - tak wlasnie spelnij wsz"ystkie·moje sny dla dobra 
mojego i wszystkich IzraelitOw. Ochroil mnie, blldz mi zyczliwy 
i milosierny. Amen. 

II. SCIANA WSCHODNIA 

1 

Modlitwa poranna odmawiana w swi~to Jom Kippur. 

A gdy swi~ta arka oddalila si~, MojZesz rzekl: 

Ukaz si~ Boze, a rozproszll si~ Twoi wrogowie i nienawidzllcy 


Ci~ pierzchnll przed Twoim obliczem.' 
Albowiem z Syjonu zstllpi Tora, a slowo Boze - z J erozolimy. 
Blogoslawiony, kt6r y w swej swi~tosci dal Swojemu narodowi -

Izraelowi Tor~. 

2 

Modlitwa poranna odmawiana podczas otwierania olta
rza (Aron Hakodesz) w dni powszednie, w soboty i swi~
ta. 

Blogoslawione jest Imi~ Pana Swiata. Blogoslawiona Twa korona 
i to miejsce, gdzie spoczywa Duch Swi~ty. Niech spelni si~ wola 
Twoja, zlllcz si~ na wieki z ludem Izraela, a post~puj z nim milo

• Ps. 68, 2. 
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siernie. Prawic~ swojtl ukaz narodowi Twemu w swi~tyni Twej 
zbawienie, jak napisano w Torze. . 

Dlatego blagamy Ci~, abys prawic~ swojll ukazal swilltyni~, abys 
dzielil si~ z nami dobrem Twego swiatla i abys milosiernie przyjlll 
naszll modlitw~. 

Niech spelni si~ wola Twoja, pomnaZaj nasze dni w pomyslnosci. 
Obym godny byl znaleze si~ posrod sprawiedliwych, oby siE: nade 

mnll ulitowano, oby ochraniano mnie oraz to wszystko, co nalezy 
do mnie i do Twego narodu - lzraela. 

Ty jestes Bogiem wszystkich, karmisz wszystkich, dajesz im, cze
go potrzebujll, jestes dobroczyncll wszystkich, jestes tym, ktory kro
luje nad krolami. 

J a, sluga Boga, kl~kam przed nim, z szacun kiem slucham Jego 
nauki. 
, Nie szukam obroncy w czlowieku, nie polegam tez na aniolach, 

a jedynie na Panu w niebiosach, ktory jest prawdziwym Bogiem. 
I Jego nauka jest pr awdziwa. I Jego prorocy Sll prawdziwi. 

A On coraz szerzej roztacza swojll dobroe i prawdE:. Na Nim po
legam i blogoslawi~ umilowane Imi~ J ego. 

Niech spelni si~ wola Twoja, otworz me se!,ce na TWll naukE: 
(TorE: - A.P.) i spelnij pragnienia mega serca i serca Twojego na
rodu - Izraela dla dobra, zycia i pokoju. Amen. 

3 

Modlitwa poranna odmawiana podczas pief'wszego dnia 
swi~ ta Sukkot. 

A anioly Zycia spiewajll, a Cherubiny chwalll. A Serafiny ra
dujll si~. A Trony blogoslawill. Wszystkie obracaj~ siE: ku Serafi
nom. KrllZll wokol nich i chwalllC Boga, mowiq: blogoslawiona jest 
milose do Boga, wsz~dzie tam, gdzie ona panuje. 

4 

Modlitwa odmawiana w piqtek wieczorem. . 

Niech bE:dzie blogoslawione, wychwalane, uwielbiane i wywyz
szone ImiE: Krola krolow, ktory jest swi~ty i blogoslawiony, ktory 
jest Istotll pierwszll i ostatniq i nie rna innego Boga procz Niego. 
Uczyncie Mu drog~, bo ImiE: Jego - JHWH (monogram Jahwe 
A.P.). On cwaluje po dzikich stepach. Radujcie siE: przed Jego obli
czem. A ImiE: Jego wznosi si~ wyzej niz wszelka chwala i blogosla
wienstwo. 
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Blogoslawione I mi~ Jego wspan ialego krolestwa po wieczne cza
sy_ Blogoslawione niech b~dzie Imit; Pana dzis i w wiecznosci. 

5 

Modlitwa poranna, odmawiana w dni powszednie, SO

boty i swi ~ta _ 

Dzi~ki Ci, Panie, Boie nasz i OJcow naszych, Boze wszystkich 
isto t iywych, Stworco nasz, ktorys wszystko wywiodl z nicosc i. 
$ lemy blogos!awienstwa i spiewamy dzi~kczynne hymny na czesc 
Twego wielkicgo i swi~tego Imienia_ Dozwol nam nadal iye, pom6i 
przetrwae, wyprowadz nas wszystkich z nicwoli w Twoje swi~t e 

przestworza, spraw abysmy strzegli Twoich praw, post~powali po
dl ug Twojej swi<;tej woli i mogli sluzyc Ci, dzi<;ki skladajl\c z calej 
duszy_ -

Bqdz pochwalony 0 Panie, bos godzien dzi~kczynienia_ 

6 

Modlitwa odmawiana w piqtek wieczorem na powitanie 
soboiy. 

Pojdz, przyjacielu a wezwij oblubienic~. 

Nastaje Szabat , Pfzyjmij gc godnie i s t rzez. Czcij go slowem wy
branym. Bog, ktory jest J edyny, nam go oznajmil. Pan nasz jest 
Jedyny i Jego Imi~ jest Jedyne. Jedyne w slawie, majestacie i czci. 

P6jdzmy, pospieszmy naprzeciw Szabatowl. 

On bowiem jest k rynicl\ szlachetnosei. 

ad poczqtku uswi~eony 


Ja k eel stworzenia, od chwili, gdy zrodzila si~ mysl 0 nim. 


SWiqtynio krolewska, pomieszkanie Boskosci. 

Powstan i w yjdz z ruin Twoich. 

N,azbyt dlugo przebywasz w dolinie placzu_ 

On ulitu je si~ nad Tobq. 


Strzqsnij z siebie pyl, podzwignij si~, moj narodzie. 

Obleez swojl\ odswi~tnq sza~. 


Przez syna Jessego z Betlejem (Dawida - A.P.) 

Nadchodzi zbawienie me j dUszy. 


Stan si~ odwainy, zbudi si~ 


Albowiem si~ zbliza Twa swiatlose. 
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ZbudZ si~, zbudz si~. Zaspiewam piesn, 

Chwala Panska si~ zjawi nad Tob~. 


Nie ~dziesz juz nigdy zawstydzany ni lzony, 

Czemu wi~c troskasz si~, czemu Ci t~skno. 


W Tobie znajd~ obron~ ubodzy Twego narodu 

I powstanie miasto na jego ruinach. 


Kt6rzy Ci~ ograbili, b~d~ ograbieni 

I ods~pill od Ciebie, kt6rzy Ci~ zniszczyli. 

A Tw6j B6g b~dzie si~ Tobll r adowal, 

Jak cieszy si~ oblubieniec sWll oblubienicll . 


Rozrosniesz si~ na wszystkie strony 

I b~dziesz uwielbiac P ana, 

Przez m~Za z ludu Partow 

Radowac si~ b~dziemy i cieszyc. 


W pokoju przyjdz, korono Pana, 

Z radoscill przyjdz i weselem 

Do bramy moich wiernych, narodu wybranego. 

WstliP oblubienico! WstliP oblubienico! 


7 

Modlitwa poranna odmawiana natychmiast po wyjiciu 
z synagogi. 

o Boze, wzywalem Ci~, albowiem bylem siuchany. Sklon Swe 
ucho ku mnie, wysluchaj mego blagania. Udzielisz mi sprawiedli 
wosci swego oblicza. Wystarczy mi odbicie Twego obrazu. Cal~ m~ 
nadziej~ pokladam w Tobie, Panie. Rozglosilem, zes Ty jest moim 
Bogiem. Wysluchaj wi~c mego blagania, gdy wzywam Twojej po
mocy, gdy wznosz~ r~ce w swi~tyni. Boze moj, Panie, wolalem do 
Ciebie, wzywalem pomocy i oto ozdrowialem. Do Ciebie, Boze, za
wolam. P ana mego blagac b~d~. B~dz dobry dla Swego slugi; udziel 
mu Twej "laski, albowiem w Tobie, Panie, pokladam nadziej~. Ty 
mnie wysluchasz, 0 Boze moj, Pani~ mojo Wysluchaj moich mo
dlitw. 

Uradowalem si~, gdy mi "powiedzieli, iz do swilltyni Panskiej 
p6jdziemy 5, aby sluchac psalmow Dawida. Ciesz~ si~ Twoim slo
wem, jak ktos, kto znalazl wielki skarb. 

• Ps. 122, 1. 
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Sluchaj mojej skargi, Kr6lu m6j i Boze, gdyz do Ciebie zanosZE: 
prosb~. Panie, 0 swicie uslyszysz moj glos, 0 swieie zwraeam si~ do 
Ciebie i czekam.1I 

Ciebie wzywam, bo Ty mnie wysluehasz, Panie. Skloil ku mnie 
ueha Twego i uslysz moje slowa.7 

Na r6wninie prawosei stawilem nog~ mojll i wraz z ehorem b~dE! 
CiE! slawit 

(1 689) 

8 

Koncowy fragment popoludniowej piesni sobotniej. 

Patrzeie, albowiem to wszystko (co istnieje) stworzyly Jego l~ce, 
On jest ZYWCl moeCl, a dzielo Jego - doskonale. Oto synowie 'l woi 
przybyli do wr6t Twej swiCltyni, w niej uswiE!eony zostal nar6d 
nasz - Izr ael dla dobra powszeehnego. 

(1763) 
III. SCIANAZACHODNIA 

1 

Modlitwa poranna odmawiana pod koniec 6smego dnia 
swi~ta Sukkot. 

Nieeh pozostanie z nami Bog nasz, jako tnval przy ojcaeh na
szycl). Nie porzueaj nas, n ie opuszeza j. Winnismy sklonic ku Nie
mu serea n asze, kroezyc Jego drogami, strzec Jego przykazail i za
sad wiary, k tore nakazal praojeom naszym. 

Nieehaj mile b~dCl naszemu Bogu slowa moje pokorne, k torymi 
w dzien i w noey prosilem 0 sprawiedliwosc powszedniCi dla Jego 
slugi i ludu Izraela, aby si~ stalo widome wszystkim narodom Zie
mi, ze On jest Bogiem i ze nie rna innych. 

Boze, dozw61 mi spelnic dobry uczynek dla mego sprawiedliwe
go wladcy, pozw6I mi kroczyc Twymi drogami. A z czystym sercem 
spojrz~ na m6j platek ziemi, pocieszony, albowiem jestem samotny 
i biedny. Boze ochron mnie i oslon przed sloncem poludnia. Pan 
dozwala mi bezpiecznie przychodzic tu i wychodzic stCId - tak dzis 
jak i zawsze. Z niebios, z Twej swi~tej siedziby wejrzyj i poblo
go slaw twoj Iud - Izrael oraz calCi ziemi~, ktOrCI nam dales, albo
wiem obiecales ojcom naszym kraj mlekiem i miodem plynCicy. 

Boze, b~d~ oddawal Ci czesc i sluzyl we dnie i w nocy, b<:d~ Ci 

• Ps. 5, 3---4. 
, Ps. 17, 6. 
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spiewal piesni, bt!dt! Cit! slawil. Blogoslawiony J edyny Bog, ktory 
byl, jest i bt!dzie. Bog Izraela, Krol krolow, Krol 5wiata, k tory zyje 
i trwa teraz i na wieki. Bog jest zbawieniem moim. Wszystkie na
rody pojdll za nim, a kazdy niosllc wlasne Imit! Boga, ktory panuje 
nad swiatem. Amen. 

IV. SCIANA POlUDNIOWA 

t 

Modlitwa odmawiana w dniu postu 17 lipca. 

Blagam Cit!, Boze, ulecz winnll latorosl. Wykopana z ziemi, bt!
dzie 2'hanbiona i od jt!ta jej zostanie wartose. Spraw, aby znow sta
la sit! plodna. Uwolnij nas od plag i zaglady. Spelnij nasze prosby, 
jak spelniles pragnienia naszego praojca Abrahama na gorze Moria. 

Ratuj nas od zarazy, spraw, abysmy nie byli dziesilltkowani. Ty 
odpowiesz 'na nasze wolania, a dziela Swoje okryjesz srebrem. Spel
nij nasze prosby, jak spelniles pragnienia naszych ojcow na Morzu 
Czerwonym. 

Ukaz nam dzis skarby rozbitej twierdzy. Wymaz z pamit!ci gniew 
i naucz nas ociosywac kamien. Uwolnij nas od n ieczystosci i otworz 
nam oczy, abySmY ujrzeli swiatlo Twojej nauki (Tory - A.P .). Prze
mow, jak przemowiles do Izajasza w Gilgal. 

Wejrzyj na nasze cierpienia i udziel 'nam lekarstwa. Niech usta
nil grabieze i rozboje. Poucz nas i daj zrozumienie Twoich wyro
kow. Przemow, jak przemowiles do proroka Samuela w &i1ead. 

Nie dozwol uschnllc korzeniom tego, co doskonale od samego po
cZt!cia. Zdejmij z nas pit!tno, oczyse ze zlych pragnien, a staniemy 
sit! niezlomni i b~dziemy Cit! slawie za liczne Twe dobrodziejstwa. 
Przemow do nas, jak pr zemowiles do Eliasza na gorze Karmel. 

Nam, ktorzysmy wyszli z otchlani grzecJlU, doda j otuchy, okaz 
sprawiedliwosc, wybacz nam nasz~ b1t!dy i grzechy. Wybaw nas od 
straszliwej Smierci, nie pozw61 nam cofnlle si~. Ocal nas, abysmy 
sit! juz nie plawili w grzechach. P rzem6w do nas, jak przemowiles 
do Jonasza we wnt!trznosciach ryby. 

Wspomnij na Twego bogobojnego slug~. Jakie on pi~kny! Zmi
luj si~ nad nami. Jakzesmy bici! Powr6C nam sil~ bojazni Bozej, 
a nie damy si~ zwiesc. Przem6w do nas, jak przemowiles do Da
wida i Salomon a w J erozolimie. 

Przekfod Aleksander Pakenlreger 
Oprocowonie Plolr Mitzner 
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TALMUD 

ETYKA, STOSUNKI MI~DZYLUDZKIE 


(WYBOR) • 

Czlowiek Wlmen spelniac swoje obowillZki wzgll::dem ogolu tak, 
jakby to byly obowillZki wobec Boga . 

Szekalim 9 

Rabbi Jeh uda Ha Nassi powiada: J akaz jest droga prosta, kt6rq 
wybrac rna czlowiek? Kazda przynoSZqca zaszczyt temu, kto ill wy
biera i przynoSZqca rnu zaszczyt u ludzi. Bqdz ostrozny zarowno 
w. przykazaniach drobnych jak i wielkich, bo nie wiesz, jaka jest 
nagroda, a obliczaj korzysc czynu dobrego w stosunku do nagrody 
i korzysc grzechu w stosunku do straty. Zwazaj na trzy rzeczy, 
a nie dojdziesz do grzechu. Wiedz, co jest w gorze nad tobq: oko 
w idzqce, ucho slyszqce a wszystkie twoje czyny zapisane w ksi~

dze. 
Awot 2, 1 

Akawia ben Mahalalel powiada: Zwazaj na trzy rzeczy, a nie doj
dziesz do grzechu: Wiedz, skqd przychodzisz, dokqd idziesz i przed 
kim rnasz zdac spraw~. Skqd przychodzisz? Ze smierdzqcej kropli. 
Doklld idziesz? Do rniejsca prochu , r obactwa i czerwi. A przed 
kim b~dziesz rnusial zdac spraw~? Przed kr6lern, kt6ry jest Kr6lern 
krolow, przed Tym, kt6ry jest Swi~ty B!ogoslawiony. 

Awot 3,1 

J esli jakies sprawy stojq rni~dzy tobq a Stw6rcq - bGdzie ci wy
baczone, ale jesli Sq jakies sprawy rni~dzy tobq a twoirn bliznirn, 
nie b~dzie ci wybaczone, dopoki go nie przeprosisz. 

Siffa Amare 

Jehuda ben Tejrna powiada: Bqdi silny jak tygrys, lekki jak orzel, 
prGdki jak jelen, pot~zny jak lew po to, aby spelniac wol~ Ojca 
twego, ktory jest w niebiesiech . 

Awot 5, 24 

• Podstawowe dane na tema t T almudu znajdzle Czytelnlk w e ws tf:ple dO 
artykulu Malgorzat y Naimskic j pt. J uda !zm ! s w!~ta zydows lde oraz w arty
kule Mlchala St rzemsk iego p t. Talmud po krakow' /< u . w n inlejszym nume rzc 
"znaku". 
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Rabbi Tarfon powiada: Dzieii kr6tki, praca dluga, robotnicy leni- . 
\\:i, nagroda wielka, a gospodarz pogania. 

Awot 2, 20 

Czlowiek powinien post~powac tak, jakby rnieszkal w nirn B6g. 
Tacmit 11 

Ben Azaj mowil: Nie gardz zadnym czlowiekiern i nie lekcewaz 
zadnej rzeczy, bo kazdy czlowiek rna swojll godzin~, a kaZda rzecz 
rna swoje rniejsce. 

Awot 4, 3 

Rabbi Lewitas, rnieszkaniec Jawne, powiada: Blldz bardzo, bar
dzo pokorny, bo calli nadziejll czlowieka jest robactwo. 

Awot 4, 4 

Hillel zwykl byl rn6wic: Jezeli nie ja sobie, to kto mnie (pomo
ze)j jezeli jestem sam, to kim jestemj a jezeli nie teraz, to kiedy? 

. Awot 1, 14 

Sprawiedliwi malo mowill a wiele czynill. 
Bawa Mecyja 87 

Niech twoje t a k b~dzie sprawiedliwe, i twoje n i e sprawied
liwe. 

Bawa Mecyja 49 

B"dz raczej przeklinany, ale sam nie przeklinaj. 
Berachot 51 

o trzech Swi~ty Blogoslawiony oglasza i oznajmia dzieii . w dzieii: 
o bezzennym, ktory mieszka w wielkim miescie i nie grzeszy, 0 bie
daku, ktory znalazl zgub~ i zwr6cil j'l wlascicielowi, i 0 bogaczu, 
ktory placi swoje podatki bez rozglosu . 

Pesachim 113 

Ben Aza j powiada: Spelniaj ochoczo dobre czyny cho(:by najla
twie jsze, a ucieka j od grzechu, bo dobry czyn pocillga za sobll do
bry czyn, a grzech poci"ga za sob'l grzechj nagrodll dobtego czy
nu jest dobry czyn, a karll za grzech jest sam grzech. 

Awot 4, 2 

Nie czyiiblizniemu co tobie nie mile. 
Szabbat 31 
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Lepszy jest ten. kto czym dobrze z milosci niz ten. kto dziala ze 
strachu. 

Sotta 31 

Gdy oddalasz od siebie kogos lew, r~kll, prawll natychmiast go 
przybliZaj. 

Sotta 47 

Jesli ktos ci powiada: Uswi fdiblo z twoich oczu, odpowiedz: Usuii 
belkc: z twoich oczu. 

Bawa Battra 15 

Jakll miarll kto mierzy. takll mu odmierzll. 
Sotta 5 

Moje ponizenie to moje wyw¥iszenie, moje wywyzszenie - mo
je ponizenie. 

Szemot Rabba 45 

Drzwi zamkni~te dla milosierdzia - b~dll otwarte dla lekarza. 
Szir Ha Szirim Rabba 

Rozpoczllies dobre dzielo - doprowadi je do koiica. 
Jeruszalmi, Megilla 2 

Niech twoja wola ust/lpi przed wolll blii:niego. 
Derech Erec Zutta 1 

Dobry jest wspolny posilek, bo zbliza oddalonych. 
Sanhedrin 103 

Wi~zieii nie uwolni si~ sam z wi~zienia. 
Berachot 5 

Temu, kto pluje w gorc:, plwocina spadnie na twarz. 
Kohelet Rabba 7 

Rzekl Rabbi Jossi: Nigdy w zyciu nie powiedzialem slowa, z kto
rego bym si~ potem wycofal. 

Szabbat 117 

Rzekl Rabbi :Szemuel ben Nachman: Doszlismy do przekonania, 
ze Swi~ty Blogoslawiony stworzyl wszystko na swiecie oprocz 
klamstwa i falszu, bo to wymyslili sami ludzie. 

Pessikta Rabati 24 
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Rzekl Rabbi Jossi : Nieeh moim <udzialem b~dzie los tego, ktor ego 
podejrzewaj~ 0 zlo, ale nie ma w nim winy. 

Moed Kattan 18 

Siedem dolk6w pod ezlowiekiem uczeiwym, a tylko jeden pod 
zlym. 

Sanhedrin 7 

Dopoki sandaly na nogaeh, depez eiernie. 
Bereszit Rabba 62 

Rzekl Rawa: "B~dziesz napominal z ealej mocy". To znaezy, ze masz 
napominac ehocby sto razy. I to nie tylko nauezyeiel ueznia, ale 
i uezeil nauezyciela . A sk~d to wiemy? Bo powiada Pismo: "B~
dziesz kareil z ealej moey" - bez wzgl~du na wszystko. . 

Bawa Mecy;a 31 

Rzekl Rabbi Chanina : Jak nalezy rozumiec powiedzenie: "Pan 
wzywa na s~d starszyzn~ swego ludu i jego wielmoz6w" - wszak 
jesli wielmoze zawinili, to ezemu winic starszyeh? Dlatego, ze ci 
starsi nie przeciwstawiali si~ wielmozom. 

Szabbat 54, 55 

Miluj tego, kto ci~ napomina i karci, a miej w nienawisci po
ehlebe~. 

Awot d'Rabbi Natan 29 

Tw6j towarzysz nazwal ci~ oslem, naloz na siebie siodlo. 
Bawa Kamma 92 

W oczy ehwal czlowieka z umiarem, chwal go wylewnie poza je
go pleeami. 

Eiruwin 18 

Pewien ezlowiek przyszedl do Rawa i rzekl: Wladea mojego mia

sta przykazal mi: Idf i zabij tego i tego czlowieka, a jezeli tego 

nie zrobisz, ja zabij~ ciebie. 

Odrzekl mu Rawa: Niech ci~ zabije, a ty nie zabijaj. Czemu s~- . 

dzisz, ze twoja krew jest czerwieilsza? A moze to krew tamtego 

czlowieka jest czerwieilsza od twojej? 


Pesaehim 25 

Szemuel Mlodszy powiada: Nie ciesz si~, gdy pada twoj wrog, nie 
raduj si~ w duehu, kiedy si~ potknie, bo Pan zobaezy i uzna to 
za zle i odwroci swoj gniew od niego. 

Awot 4, 24 
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Mawiali nasi mistrzowie: Zycie ezlowieka nalezy ratowac nawet 
w sobotE:, godny pochwaly jest ten, kto czyni to najgorliwiej: nie 
potrzeba na to specjalnego pozwolenia Slldu. Jakie bywajll sy
tuacje? _ 
Ktos ujrzal dziecko, kt6re wpadlo do morza, zarzuca siec i wydo
bywa je. Widzi dziecko, kt6re wpadlo do dolu -i zostalo zasypa
ne - odwala brylE: ziemi i wydobywa je. Ktos widzi, ze zatrza
snE:ly siE: drzwi za dzieckiem - wylamuje drzwi i wyprowadza 
je. W sobotE: gasi _ siE: pozar i pilnuje, aby siE: n ie rozprzestrzenil, 
a kto czyni to najgorliwiej, godzien jest pochwaly i nie potrzeba 
na to pozwolenia slldu. 

J0m4 84 

Jeslis bohater, oto przed tobll niedzwie<iZ, ruszaj i zwyciE::iaj. 
Bereszit Rabba 87 

<Oto obroncy czlowieka: skrucha i dobre uczynki. 
Szabbat 32 

- Jego usta i serce to jedno. 
-Pesachim 63 

J edna swieca starczy dla jednego, jedna swieca starczy i dla stu. 
Szabbat 122 

Gdy pada jeden rZlld winorosli, wkr6tce niszczeje cala winnica. 
Awot d'Rabbi Natan 24 

Wydawalo mi siE:, ze parzy was nawet letnia woda, a okazuje si~, 
ze nie parzy was nawet wrzlltek. 

Berachot 16 

Biada pokoleniu, kt6rego bohaterzy sll w pogardzie. 
Jalkut Szimeoni-Rut 

Kto jest bohaterem? Ten kto z wroga czyni przyjaciela. 
Awot d'Rabbi Natan 23 

Trzej kochajll si~ wzajemnie, a oto oni: ludzie na obczyznie, n ie
wolnicy i kruki. 

Pesachim 113 

Na jllles si~ do niego - czysc jego welnE:. 
Joma 20 
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Rabbi Eliezer zwykl byl rnowic : Czlowiek. powinien unikac tego, 
co brzydkie, a nawet tego, co wyda je si~ brzydkie. 

Tossefta, Cholin 2 

Trzy rzeczy niweczll okrutne wyroki: modHtwa, jabnuzna i skrucha. 
Jeruszalmi, Taanit 2 

Trzyma w r~ku perl~. Czyz mam dac mu wzarnian skorup~? 
Kidduszifi 18 

Rzekl Raw Assi: Nakaz milosierdzia jest wi~kszy 00 wszystkich . 
innych nakaz6w. 

Bawa Battra 9 

Rzekl Rabbi Elazar: Nakaz milosierdzia jest wi~kszy od wszyst
kich skladanych ofiar, jak powiedziano: "Swiadczenie milosier
dzia i sprawiedHwosc sll milsze Panu niz ofiary". 

Bawa Battra 10 

Rzekl Rabbi Ilaj: W Usza ustanowiono: 

Jesli ktos daje rozrzutnie, niech nie daje wi~cej niz pilltll cz~sc 


(tego, co posiada). 

Ketuwot 3, 1 

M~zczyinie powinno si~ dawac jebnuzn~ potajernnie, aby go nie 
zawstydzic, kobiecie zas otwarcie, aby nie rzucac na nill podej
rzeil.. 

Chagiga 5 

Istota dobroczynnosci miesci si~ tylko w milosci, kt6ra w niej znaj
duje sw6j wyraz. 

Kala Rabati 3 

Nauczyli nas m~drcy: Jesli kto nie rna nic, a nie chce korzystac 
z jalrnuiny, niech mu jll dadzll w formie pozyczki, a nast~pnie za
rnienill na dar - tak orzeka Rabbi Meir. 

• 	 Rabbi Szyrnon powiada: Jesli rna (cokolwiek), ;l. nie chce korzy
stac z jalrnuzny, n ie trzeba nail. nalegac. Jesli nie rna nic, n iech 
rnu zaproponujll: Daj cos w zastaw i bierz - aby mu bylo lzej na 
duszy. 

Ketuwot 67 

Nauczali nasi IT'istrzowie: Biednym n ie-Zydom naleiy dawac jal- . 
muzn~ na r6wni z biednyrni izraelskimi, chorych nie-Zyd6w od
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wiedzac na r6wni z chorymi izraelskimi i poch6wek sprawiac 
zmarlym nie-Zydom na r6wni z izraelskimi - a to kierujllc si~ 
pragnieniem pokoju. . 

GUtin 61 

Raw Huna zanim zasiadt do stotu jadalnego, otwieral drzwi swoje
go domu i wolal: Niech wejdzie kto glodny. 

Taanit 20 

Oto nauka. Opowiadano 0 Beniaminie Sprawiedliwym, kt6ry za

wiadywal kasll datk6w przeznaczonych na jalmuzn~. Pewnego 

razu, a bylo to w Iataposuchy, przyszla don kobieta. 

Rzekla: Rabbi, wspomoz mnie! Rzekl jej : Niestety! Nie ma w ka

sie ani grosza. Rzekla don: Rabbi, jesli mnie nie wspomozesz, umrze 

kobieta i jej siedmioro dzieci. 

Dal jej jalmuzn~ z wlasnej kieszeni. 

Po pewnym czasie zachorowal smiertelnie. Rzekli aniolowie slu

zllcy Temu, kt6ry jest Swi~ty Blogoslawiony: Panie wszechswia

ta l Ty powiedziales: Kto ratuje jedno zycie w IzraeIu, jakby ra 

towal caly Swiat - a oto Beniamin Sprawiedliwy, ktory urato

wal kobiet~ i jej siedmioro dzieci, umrze przezywszy tak qiewie

Ie lat! 

Natychmiast podarty zostal wyrok nan wydany. M6will, ze dodano 

mu jeszcze dwadziescia dwa lata zycia. 


Bawa Battra 11 

Rabbi Akiwa mial cork~. Chaldejczycy przepowiedzieli mu, ze 

VI dniu, w ktorym stanie pod slubnym baldachimem, zostanie ukq
szona przez w~za i umrze. Zmartwil si~ bardzo. 

Nadszedl ow dzien. C6rka jego wzi~la dlugq ozdobnq szpil~ i wbi

la jq w scian~; szpila trafila w oko w~Za i w nim utkwila. Naza

jutrz rano, gdy wyjmowala ze- sciany szpil~, spadl ze sciany Wqz. 

Zapytal ojciec: C6zes takiego uczynila? 

Odrzekla : Wczoraj wieczorem przyszedl jakis biedak i stanql u 

wejscia. Wszyscy zaj~ci byli ucztq i nie zwracali na niego uwagi. 

Ja wstalam i oddalam mu jedzenie, ktOre roi podales. 

Rzekl jej: Zrobilas dobry uczynek. I zaraz zaczql nauczac: "Jal

muzna wybawia od smierci" i to nie tylko od smierci gwaltownej, 

ale od kazdej smierci. 


Szabbat 156 

Bacz, aby drzwi twego domu nie byly zamkni~te wtedy, kiedy sia 
dasz do stolu. 

Derech Erec Zutta 9 
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Rabbi Janaj ujrzal, jak pewien czlowiek na oczach wszystkich dal 
biednemu monet~. Rzekl: Byloby lepiej, gdybys mu wcale nie da
wal, niz dawal tak, aby go zawstydzie. 

Chagiga 5 

Jaka jabnuma ratuje od gwaltownej Smierci? Taka, gdy ten, kto 
daje, wie, komu jll dal, a· ten, kto bierze, nie wie, od kogo wzilli. 

Bawa Battra 10 

Rzekl Rabbi Eliezer: Ten kto daje jabnum~ w ukryciu jest 
wi~kszy niz Mosze Rabbenu. 

Bawa Battra 9 

Rzekl Rabbi J ehoszua ben Lewi: Kazdy, kto ma zwyczaj dobrze 
czynie, doczeka si~ synow mlldrych, bogatych, bieglych w Agadzie. 

Bawa Battra 19 

"Slawilem radose" - to· radose spelniania nakazow. 

"A radosci - gdziez tu jest miejsce?" - to radose spelniania na

kazow. Nauczajll, ze Duch Bozy nie gosci tam, gdzie panuje smu

tek, gdzie lenistwo, smiech, lekkomyslnose, gadulstwo i blahost

ki - ale tam, gdzie jest radose spelniania nakazow; jak powie

dziano: "A teraz przyprowadzcie mi muzykanta, i stalo si~, gdy 

poCZll1 grae muzykant, ze spocz~la na nim r~ka Pana." 


Szabbat 30 

Raw Baroka Chozaa przechadzal si~ po rynku w miejscowosci Bej 
Lefet. Razem z nim byl Elijahu. Zapytal go: Czy tu na rynku jest 
jakis czlowiek godny iycia przyszlego? Odpowiedzial mu: Nie. 
W tej chwili nadeszlo dwoch ludzLRzekl don Elijahu: Oto ci lu
dzie b~dll mieszkancami przyszlego swiata. 
Raw Baroka podszedl do nich i zapytal: Czym si~ trudnicie? Odpo
wiedzieli: Jestesmy ludzmi wesolymi, rozweselamy smutnych, a 
kiedy widzimy dwoch klocllcych si~, usilujemy sklonie ich do 
zgody. 

Taanit 22 

Kto uwlacza swemu blizniemu choeby tylko slowami, winien go 

przeprosie. 

Rzekl Rabbi Chisda: A winien go przeprosie przed trzema szere
gami po trzech ludzi. 


Joma 87 

Nie mieszka si~ pod jednym dachem z w~zem . 

Jewamot 112 
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Uczylisrny si~: Tak post~powali porzqdni ludzie w Jerozolirnie: 
Nie podpisywali weksli, chyba ze wiedzieli, kto podpisuje wraz 
z nimi. Nie zasiadali w slldzie, chyba ze wiedzieli, kto zasiada ra
zern z nirni. Nie brali udzialu w uczcie, chyba ze wiedzieli, kim Sll 
VIlsp61biesiadnicy. 

Sanhedrin 23 

Rzecze Rabbi Jochanan: Kiedy urnrze jeden z braci, rnartwill si~ 
wszyscy bracia. Gdy umrze jeden z grona przyjaci61, martwi si~ 
c~le grono. 

Szabbat 106 

Kto wita serdecznie blizniego, wita jakby samego Boga. 
J eruszalmi 5 

Rzekl Rabbi Jehoszua ben Lewi: Kto zobaczy przyjaciela po trzy
dziestu dniach niewidzenia, powiada: Blogoslawiony, kt6ry pozwo
li3 mi doZyc i dotrwac i dotrzymac do tej chwili. Gdy u jrzy go po 
dwunastu miesillcach, powiada: Blogoslawiony, kt6ry wskrzesza 
umarlych. 

Barachot 58 

Niechaj czIowiek nie czuwa posr6d spillcych, nie spi wsr6d czuwa
jqcych, nie placze posr6d smiejllcych si~, nie Smieje si~ wsrod pIa
cZllcych. Niech nie czyta Pisma posrod studiujllcych Miszn«: i niech 
nie studiuje Miszny wsr6d czytajllcych Pismo. W ogole: niech si«: 
nie wyroznia od innych. 

Derech Erec Zutta 5 

Gdy rnyslisz i rozwazasz, dochodzisz do tego, ze kazdy czlowiek rna 
trzy irniona: jedno to, jakim nazywajll go ojciec i rnatka, drugie, 
jakim nazywajll go ludzie, i t rzecie - jakie zdobywa sobie sam; 
a najlepsze jest to wlasne. 

Tanchum Wa]ichal 

.,Miluj blizniego swego jak siebie samego." 

Rzecze Rabbi Akiwa: To wielka zasada Tory. 

Ben Aza j powiada: .,Oto ksi«:ga dziej6w Adarna ... s tworzyl go na 

podobienstwo Boga". To zasada wi~ksza od tarntej . 


Siffra Kedoszim 

Miluj n iebiosa, miluj wszystkie nakazy: jeslis bliZniernu uczynil 
najrnme]szq krzywd«:, niech b«:dzie wielka w twoich oczach, a je
slis uczynil blizniernu wiele dobrego, niech to b«:dzie w twoich 
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oczach niewiele. J e§li tw6j blizni uczyni ci troch«: dobrego, niech 
to ~dzie wiele w twoich oczach, a jesli uczyni ci wiele zlego, niech 
to ~dzie w twoich oczach niewiele. 

Awot d'Rabbi Natan 

Milose bez upominania nie jest milo§ci~. 

BeTeszit Rabba 44 

"Lepsi SIl dwaj niZ jeden". 

Gdy .Rabbi Meir widzial czlowieka wybiera jllcego si«: w drog«: sa

motnie, violal za nim: Idi w pokoju, Smiertelniku! Gdy bylo ich 

dwoch, mawial: Pokoj warn, klotnicy! Gdy za§ bylo ich trzech. 

mowil: Pokoj warn, ludzie pokoju. 


Kohelet Rabba 4 

Ludzie mowill : P odniesiesz ci~zar, to i ja podnios«:. 
Bawa Kamma 92 

Znalazl swoj swego - i obudzil si~ . 

EiTuwin 9 

Litosc dla zwierz~t to nakaz Pisma. 
Szabbat 128 

Nie wolno czlowiekowi kupowac bydl~cia, dopoki n ie przygotuje 
mu paszy. 

Jeruszalmi, Jewamot 15 

Rzekl Raw Jehuda, rzekl Raw: Nie wolno czlowiekowi wzi~c do 
ust jedzcnia, dopoki nie n~karmi swego bydl~cia , jak powiedziario: 
,,1 dam bydl~ciu traw~ na twoim pelu" - a dopiero potem (Pis
mo) powiada: ,,1 b~dziesz jest i nasycisz si~." 

Gottin 62 

Przeklad z hebra jskiego i oramejskiego: 
Szymon Dotn.r i Anno Komlei\sko 
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TALMUD PO KRAKOWSKU 

Podstawowll ez~sc Talmudu, Miszn~, opracowywalo szesc poko
len tannaitow (nauczycieli) w latach: 10-220. Dokonania redakcji 
calosci Miszny podjlll siE: Juda I ha-Nasi (ok. 135 - ok. 220). 

Uzupelnienia i prakomentarze do Miszny, uj~te w Gemarze, by
ly dzielem amoreitow (mowcow) palestyilskich i babilonskieh. Wo
bee trudnosci stalego pqrozumiewania siE: babilonezykow i pale
styilczykow powstaly dwie Gemary: mianowicie Gemara Palestyil
ska (in. jerozolimska), opracowana w lataeh 219-359 przez trzy 
pokolenia amore,it6w palestynskich i Gemara Babilonska, opraco
wana w latach 219-500 przez szesc pokoleil amoreit6w babilon
skich. 

Sposr6d autorow Miszny wyrozniano az piE:cdziesiE:ciu wybitnych 
znawcow Starego Zakonu. Do ludzi znakomitych zaliczano ok. 
pi~~dziesi~eiu autorow Gemary (ok. 20 amoreit6w palestyriskieh 
i ok. 35 amoreitow babilonskich). 

Zadanie Talmudu stanowilo oczywiscie uj~cie w konkretne nor
my zycia religijnego i prawnego Zyd6w, ale redakcja tego olbrzy
miego dziela przedstawiala wiele do zyczenia. B yla ona po prostu 
chaotyczna. Dlatego zrodzila si~ szybko potrzeba kodyfikacji Tal
mudu. 

Zresztq mijaly lata i stulecia. Wprawdzie talmudysci byli i sCl 
z reguly bardzo konserwatywni, ale pewne zmHmy w Talmudzie, 
chocia:iby drobne, okazywaly si~ w zmieniajClcym si~ swiecie nie
zb~dne. Bieg czasu pot~gowal potrzeb~ kodyfikacji. 

Kodyfikatorow bylo wielu. Trudno byloby ich wszystkich wy
mieniac. Ograniczmy si~ do najwybitniejszych. 

W XI w. zaslynlll jako kodyfikator Talmudu Izaak ben J akub 
Alfasi ha-Kogen-Rif (1013, Fez - 1103, Lucena w Hiszpanii), autor 
dziela Halachot. Po nim przejCll funkcj~ kodyfikatora slynny filo
zof Mojzesz Majmonides, czyli Rabbi Mosze ben Majmon-Ram
bam (1135, Kordoba - 1204, Kair). Jego glowne dzielo kodyfikacyj
ne pt. Miszne Tora (w 12 ksi~gach) zostalo 0pubIikowane we Wlo
szech w 1480 r. 

Poczlltkowo wydawalo si~, ze dzielo Majmonidesa wystarczy na 
kilka stuleci. J ednak juz w XIII w. okazalo si~, ze dalsza, dosko
nalsza kodyfikacja staje siE: spraw'l pilnll. W tej sytuacji zajlli si~ 
kodyfikacjCl Aszer ben Jechiel-Aszeri (ok. 1250, w Niemczech 
1327, Toledo), autor dziela Piske Halachot, ktore nie spelnilo po
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kladanych w nim nadziei. Bez por6wnania zdolniejszy od rabbie
go Aszera okazal sit=; jego syn Jakub ben Aszer-Tur (ostatnie cwierc
wiecze XIII w., Niemcy - 1340, Toledo), zwany ojcem rytualu 
aszkenazyjskiego. 

Dzielo kodyfikacyjne Jakuba Aszera - Tur, czyIi Arba Turim 
dzieIi sit=; na cztery czt=;sci: 

I. Tur Drach Chaiim (Droga zycia).'" 
II. Tur lore Dea (0 czerpaniu wiadomosci).* 

III. Ebe ha-Ezer (Kobieta pomocnic~ mt=;zczyzny).* 
IV. Choszen ha-Miszpat (Tarcza prawa).* 
Dzielo to doczekalo sit=; opublikowania we wloskiej Pavii w 

1475 r. 
Nastt=;pne stadium realizacji kodyfikowania Talmudu zawdzit=;cza 

spoleczenstwo zydowskie J6zefowi Karo. J 6zef ben Efraim Karo 
(1488, Hiszpania - 1575, Safed - Palestyna) opracowal w latach 
1522~1554 komentarze do Arba-Turim J. Aszera. Uzyskaly one 
tytul zbiorowy Bet Joseph (Dom, wzgl. swi~tynia J6zefa). 

W czasie pisania Bet Joseph przyst4pil Karo jednoczesnie do 
opracowywania wlasciwej kodyfikacji Talmudu pod tytulem Szul
chan Aruch (Stol nakryty). Podzial kodyfikacji zastosowal taki sam, 
jak Aszer. Cz~sc I obj~la praktyk~ codziennego zycia reIigijnego. 
W cz~sci II omowil szczegolowo diet~ Synow Izraela, pozywien ie 
koszerne i zakazane (nieczyste), u boj rytualny, obrz~dy w czasie 
i aloby. Cz~sc III dotyczy prawa maiZenskiego i rodzinnego. Tre
sciCl cz~sci IV jest p rawo cywilne i sCldownictwo zydowskie. 

Cz~s{: I ill wydano w Wenecji w latach 1550-51, a cz~sci III i IV 
w Sabionetcie w latach 1553-59. 

Warto podkreslic, ze poszczegolne cz~sci Szulchan Aruch dziel~ 
si~ na rozdzialy (siman), a rozdzialy na paragrafy (seify). 

Trzecie dzielo J 6zefa Karo to komentarze do Miszny (Keset 
Miszne) opubIikowane w latach 1574-76. 

W wielu krajach uznano Jozefa Karo za najwybitniejszego tal
mudystt=; i kodyfikatora. Jednak Karo byl sefardyjczykiem i holdo
\Val tradycjom sefardyjskim. Dlatego tez dzielo jego spotkalo si~ 
pocz~tkowo z malo przychylnym przyj~ciem wsr6d Zydow aszke
nazyjskich kraj6w niemieckich i Rzeczypospolitej. Sytuacj~ urato
wal jednak pewien krakowianin, a mianowicie Mojzesz ben Izrael 
Isserles-Ramo (ok. 1520, Krakow - 1572, Krakow). Warto zainte
resowac si~ blizej tCl postaci~. 

Prawie wszyscy wielcy rabini i mysIiciele zydowscy przenosili 
siG cz~sto z miejsc~ na miejsce. W~drowali pomi~dzy Portugali~ 
a wschodnimi granicami dawnej Rzeczypospolitej. Zawadzali 0 pol

• Pr>('klad wlE:ceJ . nit wolny. 
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nocnll Afryk~ i Malll Azj~. Cz~sto zmieniali swoje siedziby. Z re
guly bywali Zydami Wiecznymi Tulaczami bez dajllcej . si~ okre
slit ojczyzny. 

A Isserles mial ojczyzn~. Ale byla nill nie cala Polska, tylko to
tius Poloniae urbs celeberrima. 

Isserles bardzo niech~tnie wyjei dial z Krakowa. Najdlui szy je
go pobyt poza miastem rodzinnym wiqie si~ z jego studiami, k to
re odbywal w lubelskiej Szkole Rabinackiej za rektoratu Szaloma 
ben Jozefa Szachny (?-1558, Lublin), ucznia slynnego odnowicie
la "pilpulu" (specyficzny system interpretacji tekstow) Jakuba 
Polaka (ok. 1460-1541, Lublin). W Lublinie zetknlll si~ Isserles 
z Salomonem ben Je·chielem-Luriq-Mharaszalem (ok . 151Q...:...-1573, 
Lublin) . Do koleg6w Isserlesa zaliczal si~ m. in. znany powiej tal
mudysta i jego przeciw nik Chaim ben Becalel (?-1588, Friedberg). 

W 1550 r . zaloiyl Isserles w Krakowie jeszybot. Od 1553 r. pel
nil ponadto funkcje rabina. Jednoczesnie w iele pisal. Opracowal 
m . in . Mechir Jajin (komentarz do Ksi~gi Estery; Kremona, 1552), 
Torat Chattat (Nauka 0 ofierze grzesznej; Krak6w, 1570), Torat 
ha-Olah (Nauka 0 calopaleniu; Praga, 1570), Darke Mosze (Drogi 
Mojiesza; uzupelnienia do dziela Jozefa Karo - Bet Joseph). 

To ostatn ie wymienione dzielo zostalo opublikowane posmier tnie 
(w kOllCU XVII w.). Posmiertnie wydano takie Seelot u-Teszubot 
(zbi6r 132 respons6w; Krak6w 1640). 

Szczegolne znaczenie uzyskaly jednak dopiero glossy do wszyst
kich czterech cz~sci Szulchan Aruch J6zefa Kar o. Glossy te, zaty
tulowane Hagaha (Mappah) zostaly wydrukowane po raz pierwszy 
w krakowskim wydaniu Szulchan Aruch w 1571 r . 
Dzi~ki tym glossom, zawiera jllcym interpretacj~ Szulchan Aruch 

nastl\pilo "pojednanie" Zyd6w aszkenazyjskich z dzielem J6zefa 
Karo. Odt!!.d Talmudowi towarzyszyla z reguly kodyfikacja tego 
autora i glossy Isserlesa . W zwiqzku z tym rozpowszechnHo si~ 
wsr6d Zyd6w polskich i niemieckich powiedzenie: "Szulchan Aruch 
po krakowsku ". Niek torzy dowcipnisie posuwali si~ dalej, mowillc 
o "Talmudzie po krakowsku". 

OdsuwajCjc iarty na bok, mozemy stwierdzit bez przesady, ze 
talmudystyka swiatowa zawdzi~cza bardzo wiele Isserlesowi, jed
nemu z najgor~tszych patriotow K rakowa, uznanemu przez ogol 
Zyd6w Polskich za swi~tego. Powiadano, ie od Mojzesza (Majmo
nidesa) do Mojzesza (Isserlesa) nie bylo rownego Mojzeszowi. Ta
ki tez napis widnial na kamieniu nagrobnym Isser lesa. 

Mlchat Stnemski 
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KABBALA ZVWA 

System religijno-filozoficzny zwany Kabballl rozwinlll si~ z mi
stycznego nurtu judaizmu w oddzielnll struktur E: okolo XII w. Kab
bala stara siE: odnalezc w Biblii jej istotny, ostateczny sens. Na
willzuj~c do pochodz~cej z VII wieku kosmogoniczno-historycznej 
ksiE:gi J ecirah, buduje zblizonll do neoplatonizmu teogoniE:. Gl6w
ne dzielo Kabbaly - Zohar (Blask) zostalo zredagowane w Hiszpa
nii w XII w. przez Mojzesza Baal Szem Tow z Leonu. Zajmuje siE: 
ona metafizycznymi rozwazaniami dotycz~cymi Boga i objawienia, 
konstytuuje takze podstawowy dla calej Kabbaly paradygmat po
znawczy w postaci dziesiE:ciu Sefirotow (emanacji, atrybutow Bo
ga) i wprowadza podstawowe, biegunowe pary mocy kosmicznych 
dzialaj~cych we wszechSwiecie. W tym samym cz~ie Abraham 
Abulafia rozwija KabbalE: eksta tycznll, klad~c~ nacisk na indywi
dualn~ drogE: czlowieka ku Bogu. Po wygnaniu Zyd6w z Hiszpa
nii w 1492 r. g16wny osrodek Kabbaly przenosi siE: do Saffed w Ga
lilei, gdzie Izaak Luria rozwija mysl 0 szczeg6lnym poslannictwie 
czlowieka w restytucji swiata idealnego. Redaktorami mysli lu
riailskiej staj~ siE: Chaim Vital i J osef ibn Tabu!. Wiara w moc 
mistyczn~ modlitwy i sil~ intencji czlowiek~ zosta je szeroko spo
pularyzowana. Mysl ta, niekiedy znieksztalcOna, oddzialala sUnie 
na nieor todoksyjne pr~dy spoleczne: sabataizm, chasydyzm, fran
kizm. Kabbala, sarna otwar ta na wplywy, przetwarzaj~ca je w spo
sob tworczy i oryginalny, oddzialuje z kolei takze na mysl chrze
scijailsk~ . Pod jej urokiem i wplywem znajdu je siE: Reuchlin, 
Knoor von Rosenroth, Pico della Mirandola. W XVII w. teozofiE: Ka
bbaly rozpowszechniaj~ w Europie r6mokrzyzowcy i szeroko czy
tane pisma J akuba Boehmego. Niektor e loze masoilskie, zwlaszcza 
Filadelfowie i Scisla Obserwa", a w Wilnie np. Wielki Wsch6d Pol
ski, Gorliwy Litwin, Dobry Pasterz, znajduj~ sil:; pod jej gll:;bo
kim wplywem. Kabbala poprzez pisma Martineza i Saint Mar tina 
oddzialala na chrystologil:; Towiailskiego. Echa kabbalistycznej idei 
tworczego, wywyzszonego ku Bogu czlowieka daj~ sil:; odnalezc 
w dziele Mickiewicza, a zwlaszcza w Dziadach, jak to przekony
wuj~co pokazal w swej ostatniej ksi~zce Mickiewicz hermetycz
ny Zdzislaw Kl:;piilski. W XX w. niew~tpliwy inspiruj~cy wplyw 
wywarla Kabbala poprzez francuskiego mistyka i hebraistl:; Fabre 
d'Oliveta na amerykailskich lingwistow spod znaku relatywizmu 
j~zykowego. * 
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Wedle starej, talmudycznej tradycji, swiat istnieje dziE:ki t rzy
dziestu szesciu sprawiedliwym; r ozsiani po swiecie, nieznani, utrzy
mujll w cillglosci istnienie wszechswiata. SWll najwewn~trzniejszll, 
prywatnll swi~toscill sprawiajll, ze swiat jest. Nikt nie wie, kim Sll. 
Nikt nie wie, jak swiatu Sll niezbE:dni. Nie wiedzll 0 tym nawet oni 
sami. Jeden z n ich jest prawdopodobnie mesjaszem i pozostaje w 
ukryeiu dlatego, ze swiat nie jest go godzien. W tradycji tej, seisle 
zwillzanej z mistycznym nurtem mysli zydowskiej, wystE:pujll istot
ne cechy Kabbaly. Swiat jawi si~ w niej jako organizm, ktorego 
nerwami jest llieprzerwane istnienie owych trzydziestu szesciu 
swi~tych. Legenda pokazuje jak bardzo, choc moze nie zdajemy 
sobie z tego sprawy, zwillzani i pol<lczeni jestesmy z innymi ludz
mi w tym swiecie, ktory jest subtelnll, podtrzymywanll przez Bo
ga struktur ll. Aura, k torej swiadectwem jest tradycja 0 trzydzie
stu szesciu, zaciera granice miE:dzy rzeczami i duszami i jedno
czy je w w yzszej wsp6lnocie. LllCZY, co tak nieopatrznie rozlllczono. 
Zamiast "swiat" zaczynamy myslec "boski swiat", zamiast "ludzie" 
myslimy "my". W nieznanych twarzach trzydziestu szeseiu do
strzegamy odblask boskiego oblicza, czujemy Boga w jego stwo
rzeniu. 

J eden z trzydziestu szesciu sprawiedliwych jest mesjaszem. W 
kazdej wi~c chwili swiat gotow jest do aktu odkupienia. Poten
cjalne zbawienie jest obok. Ocieramy siE: 0 n ie, czujemy jego 
puIs. Wczoraj moze skrzyzowalismy wzrok z tym, dzi~ki ktoremu 
swiat istnieje i dzi~ki ktoremu moze wzniesc si~ znowu ku Bo
guo Przypowiesc podkresla rol~ tajemnicy. Nie wiemy, kim Sll owi 
Sprawiedliwi. Nie znamy ani jednego z nich. Wiemy tylko, ze S<!. 
Ich pozostawanie w ukryciu jest istotnll cz~sei<l ich misji. Trady
cja 0 trzydziestu szesciu przedstawia tajemnic~ jako wartosc, jako 
zrodlo pewnej istotnej energii, choc delikatnosci nie zwyklismy 
uto:i:samiac z rodzajem aktywnosci. Ale jestesmy w swiecie j~zyka 
mistycznego, gdzie nie obowillzujll ograniczenia dwuwartosciowej 

\ . logiki, gdzie pary poj~c antytetycznych nie tworzll sprzecznosci, 
gdzie zimna sciana nie rozdziela przedmiotu od podmiotu, a po
znanie okazuje si~ rodzajem porozumienia, przymierza raczej n iz 
jednostronnego chlodnego procesu. Sluzy harmonii, rozpuszczaniu 
skorup, ktorymi otoczyly si~ rzeczy tego swiata. 

Pytania zasadnicze majll charakter pozaczasowy, odpowiedzi na 
nie, co nie jest ju:i: tak oczywiste - tak:i:e. Moze dlatego systemy 
pozostaj<l wiecznie :i:ywe. Ale Kabbala przemawia j~zykiem szcze
golnie nam bliskim. Nie chodzi tu 0 dokonane mimochodem odkry
cie, jak chocby przednewtonowskie spostrzezenie, ze barwa biala 
zawiera w sobie wszystkie inne, czy sugestywny obraz etapu krea
cj i, gdy z bezwymiarowego punktu rodzi si~ przestrzen, mno:i:<!c 
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swoje wymiary, rozprostowujllC niejako skrzydla, jak motyl OpU
szczajllCY kokon. Kogos rozmilowanego w szczeg61ach zachwyci po
dobienstwo tego obrazu do kosmologicznego modelu Wielkiego Wy
buchu, kiedy to przed dziesit:cioma miliardami lat z punktu, kt6ry 
byl wszt:dzie, zaczlll rozwijac sit: Wszechswiat, "rozprostowuj~c" 
wraz z sobll jakie wyrafinowanll i olsniewajllcll geometri~. Wy
kreowane przez siebie obrazy Kabbala ceni wylllcznie jako mi
styczne modele. Dzis, bardziej nu kiedykolwiek w przeszlosci, 
zdolni jesteSmy docenic ow~ ostroinosc. Wiemy juz wlasciwie, ze 
nauki szczeg6lowe, szczeg6lowe jt:zyki mogll najwyiej dostarczyc 
metaforyki do spraw najwazniejszych. I czujemy jednoczesnie, ie 
owo "najwyiej" - to bardzo duio. Kabbala, r ozrzutna w swoich 
odkryciach, porzuca terminologi~ fizykaln'l dla geometrycznej, tt:· 
zn6w dla zaczerpnit:tej ze swiata organicznego, by przejsc od nich 
ku abstrakcji jt:zyka filozoficznego. Oczywiste staje sit:, ze nie 
chodzi tu 0 mnoienie metafor i pomys16w, lecz ' 0 przekroczenie 
granic jt:zyk6w szczeg6lowych, 0 zwit:kszenie wymiarow, 0 stwo
rzenie jakiejs mistycznej przestrzeni maksymalnej, 0 kreowapie 
hiperjt:zyka, zdolnego do pomieszczenia wiedzy 0 Absolucie. 

Cala wlasciwie pobiblijna literatura iydowska (przynajmniej for
malnie) ma postac komentarza. Szczeg6lna swit:tosc Tory pisanej 
(Tora szebiktaw) i z 'drugiej strony istnienie Tory ustnej (Tora sze 
bal pel, takie objawionej Mojieszowi na g6rze Synaj, pozwala na 
tworzenie hierarchii komentarzy. Miszna, Gemara, Midrasze Sll jak
by krt:gami emanacji znaczen wok61 swit:tego tekstu Tory. Kabbala 
formalnie kontynuuje tt: metod~ egzegezy, rozwijaj'lc j'l jednak 
bardziej organicznie i swobodnie. Dla kabbalisty w Torze tkwi ra,. 
czej nasienie objawienia nii objawienie samo i - widz'lc owe za
lqiki (79841 sl6w zliczonych starannie przez Masaret6w) --:.. kabba
lista widzi bogaty, bujny ogr6d znaczen, tkwi1\cy w potencji liter 
i zapisu. Swi\ity tekst Tory nie jest, ale st~je sit: w jego oczach. 
Komentarz rozumiany jest jako pomoc przy ujawnianiu si~ ukry
tych mocy tkwillcych w teksgie. Traktaty w Zohar rozpoczyna 
formula : Rabbi Szymon otworzyl werset, co naleiy rozumiec: Rabbi 
Szymon otworzyl bramy mocom jt:zyka. Jt:zyk to przeciei szcze
golny: jt:zyk Boga skierowany do wybranego narodu, jt:zyk obja
wienia Tory. Dwadziescia dwie litery pisma hebrajskiego peIne Sll 
utajonych znaczen. To Ii.ie bezimienne znaki formalnego kodu, lecz 
zindywidualizowane byty. Juz tradycja talmudyczna widzi w nich 
istoty mistyczne, demiurgicznych towarzyszy Boga w akcie kreacji. 
Kabbala ufilozoficznia i hipostazuje owe poetyckie intuicje. J~zyk 
i pismo jest w niej zawsze nie tylko nosnikiem, ale generatorem 
i inspiratorem filozofii. Jej wizje wynikajq z refleksji nad kreacyj
nymi wlasciwosciami j~zyka. B6g m6wi. I niebyt staje si~ swia
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Wm. J est. Ale nie jest sam w sobie. Pozosta je przeciez mow~ Boga. 
JE:zykiem i magicznym meta jE:zykiem dokonuje Kabbala opisu Bo
ga w jego dostE:pnym poznaniu aspekcie, to znaczy w Objawieniu. 
Sta je siE: teozofi~ i gnoz~ , mistycznym wznoszeniem siE: ku Bogu 
przez bramy jego stworzenia. Bo wszystkie swiaty sCI ze sob~ pol~ 
czone. Pokrewienstwo rzeczy, dusz i porz~dkow jest istotn~ i na
czeln~ zasad~ bycia. Nic nie istnieje bez aury innych by tow wokol 
siebie. Nic nie jest sarno w sobie. Wszystko, co istnie je, wszech
swiat jest organizmem. Od niepoznawalnego aspektu Boga poprzez 
swiat jego atrybutow lub emanacji az do kazdej poszczegolnej rze
czy widzialnego swiata . przeplywa strumien ukrytego zycia Boga. 
Egzystencja kazdej rzeczy jest uczestniczeniem w tym promienio
waniu wiecznego swiatla. 

Organizm jako symbol doskonalej calosci, rozwoj, zyciodajne za
silanie bytow sokami bytu pierwszego, plciowosc, stajll siE: znakami 
ujmujllcymi peln iE: istnienia. Zasada podzialu na pierwiastek mE:ski 
i zenski patronuje juz samoroznicuj~cemu siE: Bogu; juz druga 
i trzecia Jego emanacja obdarzone sCI cechami plci. Chochmah -
Mlldrosc - reprezentuje mE:sk~ aktywnosc, radiacyjn~ moc, jed
nose, zas Binah - Inteligencja - zenskll receptywnosc, zalllzek ro
dz~cej siE: wielosci. "Gdy Odwieczny - powiada Zohar - chcial 
stwarzyc wszystkie rzeczy, utworzyl je wedlug typu mE:zczyzny 
i kobiety". Wszystkie pocalunki wymienione w Piesni nad PieSnia
mi s~ symbolami pocalunkow, kt6re En-Sof dal pierwszej Sefirze. 
P rzenikniE:cie ciemnosci przez swiatlo jest interpretowane jako jej 
zaplodnienie. Zwillzek seksualny lClCZY zhipostazowanll przyczynE: 
z jej skutkiem. 

Podzial na pierwiastek m E:ski i zenski rna charakter biegunowy. 
ME:skosc i zenskosc tworzCl parE: nie sprzecznych, leC'z dopelniajll
cych siE: pojE:C i stCld uniwersalnosc ich modelu w Kabbale, ktora 
rozwija szczegolnCl dialektykE: biegunow raczej niz przeciwienstw. 
Biegunowo rozumia ne sCI takZe inne zasadnicze pary. pojE:C~ swiat 
wielosci (olam ha perut) i swiat jednosci (olam ha 'ichud), porzqdek 
Milosci (Chesed) i porzqdek Prawa (Din), aktywnosc i biernosc, ema
nacja i kontrakcja. S~ sobie niezbE:dne, pozostawanie ich w row
nawadze jest dobrem, a zaburzenie rownowagi prowadzi do po
wstania zla. Zlo swiata .pr zejawia siE: bowiem oderwaniem rzeczy 
od boskiego ·nurtu istnienia, dominacjCl Rozdzielenia nad Jednosci~, 
Wyizolowaniem, skazaniem byt6w na osobnosc. 

* 
Kabbala bardzo wyraznie rozroznia dwa aspekty Boga. Rozwaza 
Boga samego w sobie i Boga w stosunku do Jego stworzenia. Bog 
sam w sobie jest nieskonczony, jest Absolutem, jest niewielosci~, 
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jest pozbawiony atrybut6w i w spos6b pozytywny nie moina 0 Nim 
orzekac. Tworzy niedost~pnq poznaniu sfert: ukrytego zycia swej 
najwewn~trzniejszej boskosci. W tym aspekeie Kabbala okresla Go 
terminem En-Sof - Nieskonczony. W sensie gnoseologicznym swiat 
En-Sof by!by swiatem milczenia. Ale B6g opuszcza swoje Zycie 
uta jone. Staje sit: Bogiem ku swiatu, Bogiem Objawienia. En-Sof 
i swiat_objawiony pozostajq w takim stosunku jak wE:giel i plo
mien. Czarny (niepoznawalny) w~iel istnieje sam w sobie, ale jego 
utajona moc przejawia si~ w plomieniu. I ten dynamiczny, tworz~
cy aspekt Boga, Boga objawiajqcego sit:, jest poznawalny, daje sit: 
opisae w terminaeh przejscia od Jednosci do Wielosci (olam .Ita 
'ichud - olam ha perut) . Jest proeesem wewnt:trznego samor6ini
eowania si~ Absolutnej J edni. B6g nadaje sobie imiona, B6g ubie
ra widzialne szaty - m6wi sit: 0 tym procesie. 

Etapy roznicowania nast~pujq w Bogu , Sq raczej wylanianiem sit: 
aspektow, atrybut6w, mocy tworczych Boga niz podzialem jego 
Jedni. Wyraza to mi~dzy innymi metaforyka j~zyka i mowy. B6g 
artykuhlje swiat : wszechSwiat by! w Nim 'zrazu ukrytq wolq, na 
st~pnie myslq, pot em wewn~trznymi i nieslyszalnymi s!owami, glo 
skq alef, kt6ra nie jest jeszcze dzwi~kiem, ale zaledwie ruchem 
krtani, nieslyszalnym glosem i wreszeie wyartykulowanq mowq. Ko
le jne emanacje Boga, kole jne aspekty podzialu boskie j Jedni na 
zwane Sq Sefirotami. Kabbala wyr6znilt ieh dziesit:e: 

1. 	 K e t e r (lub Keter 'elijon) - KOTona (lub Korona NajwyZsza). 
Sefira najblizsza Absolutu (En -Sof). Zachodzq w niej posrednie 
akty mi~dzy En-Sof a Chochmah. Czasem utozsamiana z Wolll. 

2. C h oe h m a h - Mqdrose. Prapunkt bezwymiarowy, lecz za
wiera jqcy potencjalne mistyczne wymiary. Ma natur~ m~skq 
i aktywn~. Nazywana jest takze pocz~tkiem byeia (hatchalat ha 
jeszut). Jest nasieniem, kt6re bt:dzie posiane w Binah. Uosabia 
idealnq mysl kreacji, esenc jonalnose swiata. Poprzedza jakie
kolwiek roznicowanie. 

3. 	Bi n a h - Inteligencja. Natura jej jest kobieca. Jest lonem 
roznicowania. Inna jej nazwa to: ta, kt6ra podzielila si~ mit:dzy 
rzeczy. W nie j prapunkt rozwija sit: w palae, jest wit:c Sefirij 
budowy, ale archetypy rzeczy tworzq w nie j j~dnose indywi

du6w. Nie istnie je w nie j sprzeeznosc Wielosei i J~dnosci. 
4. C h e se d - Milose. · Jest podstawq jednego z dwoch porzqd

k6w wszechSwiata. Porzqdku Milosci Boga: 
5. 	D i n - Prawo. Podstawa porzqdku Prawa, drugiego z kosmicz

nych porzqdk6w, kt6ry, pozostajqc w r6wnowadze z Milosci~ , 
podtrzymuje moralnq natur~ swiata. 

6. T i f er e t - Pi~kno . Sefira srodka. Patronuje r6wnowadze 

299 



BQHOAN KOS. MAlGORZATA KRYCH 

.----------------------------------~ 

podzialow, sensowi mistycznego przejscia od Jedni do Wielosci. 
Jako pi~kno u~rzymuje odpowiedniose cz~sci do calosci. 

7. Ne e a c h - Zwyci~stwo. 


8; Hod - Chwala. 

9. 	 J e sod - Podstawa. Przez niq wszystkie wyZsze Sefiroty, spo 

jone W obraz krola, wplywajl! do Sefil-y ostatniej. 
10. 	M a Z k u t - K r6lestwo. Nie rna atrybut6w, b6 SI! w niej wszy

stkie Sefiroty. Jest Szechinl! - zenskim aspektem Boga. Sta
nowi mistyczny dom (szachan - mieszkae). J est rnistycznq 
wkl~sI05ciq, tym~ w czym Bog moze bye tak, jak si~ jest w do
mu, ale takze jak wieczna m~skose moze przebywae w wiecznej 
kobiecosci. 

Statyczny opis wlasciwosci Sefirotow moze bye traktowany jedy
nie jako pierwsze przyblizenie. Ich cechy w~drujq bowiem po nich 
jak odblask slonca, promieniuj& na sl!siednie, przesuwajq si~ akcen 
ty znaczen, a te same atrybuty dotyczq zawsze kilku z nich, choc 
w romyrn stopniu. Mowi si~ w Kabbale, ze Sefiroty oswietlajq si~ 
wzajem, udziela jq sobie pocalunkow, zapalajq jedne od drugich 
i pomnazajq swoje blaski jak swiece w zwierciadlanej sali. Trudno 
o lepsze, pelniejsze wyrazenie ich zmiennej natury, ich dynamicz
nego cha'rakteru, ich wiecznego zycia niz ta swoista literacka za
sada nieoznaczonosci, tak charakterystyczna dla j~zyka Kabbaly. 
W niezwykle intuicyjnej metaforyce geometrycznej wyrazone jest 
np. stworzenie t rzeciej Sefiry. Oto Chochmah, bezwymiarowe cen 
trum, Prapunkt , zaczyna si~ poruszae, tworzy lini~ - rodzi z sie
bie Pierwszy Wymiar , porusza si~ i wysnuwa ze swe j aktywnosci 
byt 0 dwu wYmiarach - powierzchni~, w dalszym swym ruchu pra 
punkt rodzi Przestrzen - powstaje wok6l niego rodza j mistyczne j 
aury i ta aura jest wlasnie trzeciq Sefirq Binah. 

W innej syrnbolice Prapunkt pojmowany jest jako nasienie po
siane w lonie zeriskie j Binah, ktora sta je si~ korzeniem drzewa 
nawodnionego przez Chochmah i rozgal~ziajqcego si~ ku siedmiu 
dalszym Sefirotom. 

Najpelniejsza metaforyka dotyczy stosunkow mi~dzy Sefirotami. 
Zmiennosc: ich aspektow podkreslajq liczne schematy graficzne, w 
jakich zostajq przedstawione. Uklad, jak na zalqczonym rysunku, 
uszeregowujl!cy Sefiroty w t rzech kolumnach, unaocznia ich aspekt 
biegunowy. Sefiroty prawej kolumny majl! kosmicznq natur~ m~
skq, reprezentujl! aktyvvnosc, a w sferze moralnej porzl!dek Boskie j 
Milosci (Chesed). Sefiroty lewcj kolumny, pasywne 0 naturze zeri 
skiej, w plaszczyznie moralnej oznaczajq porzqdek Prawa (Din). 
Srodkowa kolumna skupia Sefiroty mediacyjne. Ich zadaniem jest 
lagodzenie napi~c mi~dzy biegunami, rozpuszczanie w sobie sprzecz
nosci. Tiferet (Pi~kno) jest r6wnowagl! zasady rvmosci i zasady Pra· 
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, 
wa, utrzymujqCq istnienie swiata. Zewn~trzny aspekt Sefiry Ke
ter, objawia jqcy si~ w podsefirze Daat (Wiedza) tworzy syntez~ Mq
drosci i Inteligencji - Wiedz~. Sefiroty J esod i Malkut lqczq po
rzqdki pionowy i poziomy w pewnym sensie zmieniajqc je wza
jemnie. Sefira J esod, mE:ska i falliczna, skupia' w sobie calq ema
macj~ wyzszych Sefirot, ktore poprzez nill wplywajq do bezatrybuto
wej, .ostatniej vaginicznej Malkut. Kierunek z gory w dol oznacza 
kierunek emanacji, nad Sefirq Keter jest bowiem En-Sof, ponizej 
zas Sefiry Malkut - swiat Merkaby, czyli Niebieskiego Wozu, 
Niebo Aniolow i materialny swiat czterech elementow. Kolejne po
ziomy ukladu Sefirot oznaczajq etapy emanacji: intelektualnej (ha 
muskal) - Keter, Chochmah, Binah; psychicznej (ha mUTgasz) -
Chesed, Din, Tiferet i naturalne j (ha mutba) - Necach, Hod, Jesod . . 
W tym ukladzie Sefiroty tworzq Drzewo Zycia. Jego korzen tkwi 
w En-Sof i stamtqd, z najgl~bszego centrum boskosci zasila mi
stycznymi sokami poprzez gal~zie Sefirot cale stworzenie. Bywajq 
takze przedstawiane w postaci dwoch, umieszczonych jed en nad 
drugim, szeregow kr~gow i wyrazajq wtedy aspekt rownowagi i za
leznosci swiata nizszego od swiata wyzszego. 

CZE:sto wpisywane Sq w wizerunek czlowieka, takie przedstawie
nie nosi nazw~ odwroconego Drzewa Zycia. Keter oznacza glow~ lub 
trzy komory mozgu, Chochmah i Binah - ramiona, Tiferet - tors, 
Necach i Hod - nogi, Jesod - narzqdy rodne, Malkut tworzy krqg 
obejmujqcy i zamyka jqcy obraz czlowieka lub przedstawia kobiece 
narzqdy rodne jako dopelnia jqce mistycznej calosci. 

Szczeg61ne znaczenie rna schemat przedstawiajqcy Sefiroty w po
staci koncentrycznych krE:gow wokol En-Sof. Uklad ten podkresla 
zasad E: emanacji i radiacyjnosci Sefirot, ich nast~pczy (niekoniecz
n ie w sensie czasoprzestrzennym) charakter. Uwypukla zwiqzek 
kazdej z poprzedza jqcq jq i nast~pnq , zas przeci~stawne cechy ko
lejnych Sefirot, aktsrwnosc i bi~rnosc, sta jq si~ naprzemiennym fa
lowaniem kosmicznych sil mE:skosci i zenskosci, porzqdku Din i Che
sed, ktorych biegunowy charakter zostaje zatarty, zas unaocznione 
wieczne pulsowanie aktywnych energii boskosci. 

Emanacja kole jnych Sefirot nie jest jednokierunkowq radiacjq 
z centrum na zewnqtrz. Promieniowanie wiqze wszystkie SefiroJ y 
z sobq wzajem. Dzie je siE: tak, gdyz kazda Sefira nie tylko przeka 
zu je i wzbogaca swiatlo i moce tw6rcze, ale takze je odbija, w ten 
spos6b radiac ja, wysylana w dol, trafia takze do wszystkich wyz
szych Sefirot. Mozna towyrazic inaczej : Sefiroty zwracajqc si~ do 
siebie obliczami, tworzq miE:dzy sobq kanaly (cinnoTot) wzajemnych 
wplyw6w. Oddzialywania te, odroznialne od glownego nurtu ema 
nacji, tworzq jakby uklad nerwowy Drzewa Zycia. Na schemacie 
graficznym wyglqda to· jak mapa magicznego ogrodu, gdzie krE:gi 
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Sefirot polqczone symetrycznymi sciezkami 0 szczeg6lnym, zindy
widualizowanym znaczeniu, tworZq zamkni~ty, zywy swiat. Aby 
podkreslie ide~ zwiqzku mi~dzy Sefirotami m6wi si~ 0 trzydziestu 
dw6ch drogach w Chochmah, 0 pi~Cdziesi~ciu bramach Sefiry Bi
nah, 0 siedemdziesi~ciu dwu m ostach w Chesed. W kazdej Sefirze 
widae kazdq innq; formula "Tiferet, kt6ra jest w Binah, kt6ra jest 
w Keter" podkresla zlozonose wynikania i jednoczesriego bycia w 
sobie Sefirot. M6wi si~ 0 nieskonczonej ilosci aspekt6w (bechinot) 
kazdej Sefiry. 

Tajemnica pierwszych etap6w roznicowania Jedni i nieczasoprze
strzenny charakter wewnqtrzboskich podzial6w wyrazona jest w 
symbolice os6b gramatycznych Boga: On, Ty, Ja. B6g w najgl~b 
szej swej manifestacji, w swym ukryciu nazwany jest On (hu). Tak 
przebywa w pierwszej Sefirze i tak wlasnie ukryty jest w drugim 
slowie Genesis: bara (bara - stworzyl w 3 osobie liczby pojedyn
czej). Nast~pnie B6g staje si~ Ty (atta ), 1est wtedy Bogiem w aspek
cie swej Laski i Milosci, jest Bogiem, do kt6rego czlowiek moze si~ 
zwr6cie bezposredilio; ten aspekt boskosci zwiqzany jest z Sefirq 
Tiferet. Pelni~ indywidualizacji osiqga B6g, gdy m6wi Ja (ani) do 
siebie samego. Dzieje si~ to w Sefi rze Malkut. B6g w gramatycznej 
pierwszej osobie, tw6rcze Ja, poszukuje Zenskosci i odnajduje jq 
w Szechinie. Szechina staje si~ obecnosciq Boga w calym stworze
niu. 

Trzy 'pierwsze Sefiroty jako na jblizsze Absolutu (En-So/) majq 
znaczenie specjalne, nazywane Sq cz~sto Sefirotami ukrytymi. Ko
lejne emanacje w ich wyzszym swiecie utozsamiane Sq cz~sto 
z prze jsciem od Woli poprzez Mysl ku Intelektowi. Emanacji na 
tym wewn~trznym poziomie dotyczy w magiczny spos6b cz~se 
pierwszego zdania Genesis: Bereszit bara Elohim, co doslownie zna
czy: Na poczqtku stworzyl Pan... Ale moze bye ta fraza interpreto
wana inaczej: przez reszit (reszit - poczqtek, ale takze druga na
zwa Sefiry Chochmah) stworzyl On (ukryty Bog) (bara - stworzye 
w 3 osobie liczby pojedynczej) Elohima, czyli trzeciq Sefir~. Siedem 
dalszych emanacji tworzy Sefiroty budowy, kt6re mogq bye utoz
samiane z siedmioma dniami kreacji. Szczegolna rola, rola sabatu 
przypada: wtedy ostatniej Sefirze Malkut. Nie ma ona atrybut6w, 
jak si6dmy dzien nie ma byt6w, kt6re zostaly w nim stworzone, bo 
jest swi~tem, odpoczynkiem, refleks jq nad szescioma poprzednimi. 
Tych siedem Sefirot' bywa utozsamianych z siedmioma mocami pla 
netarnymi. J esod fes t wtedy Sloncem i reprezentuje aktywny pier
wiastek m~ski - syntez~ wyzszych swiat6w, zas Malkut - pier
wiastek - zenski jest Ksi~zycem, przyjmujqcym promieniowanie 
Slonca. 

Kabbala podkresla wielokrotnie wzgl~dnose wiedzy 0 Sefirotach, 
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zaleznose jawienia si~ ich umyslowi czlowieka od perspektywy spoj
rzenia. Kazda z nich moze bye najwyzszq, kazda moze przyjqe w 
siebie cechy kazdej innej, a wszystko zalezy od wiedzy czlowieka, 
od stopnia wtajemniczenia. Dlatego moze bywajq nazywane tak 
r6znorodnie : emanacjami, imionami Boga, jego towarzyszami, ubra
niami, mocami, koronami, zwierciadlami, korzeniami, zr6dlan:li, 
5wiatlami, stadiami Boga. 

* 

Prawdziwe istnienie polega na uczestnictwie w nurcie boskiego 

zycia. W j~zyku hebrajskim zycie (chajah) to jakby wzmocnione, 
doskonalsze bycie (hajah ) (het - ch jest bowiem literq silniejszq, 
bardziej emfatycznq biz heh - h). Bye - to bye owocem kosmicz
nego drzewa i czue w sobie pulsowanie jego energii. Ale opr6cz bytu 
w prawdziwym tego slowa znaczeniu rzeczy dysponu jq bytem osob
nym, swoim wlasnym, izolowanym. Rozrost tego autonomicznego 
bycia prowadzi do powstania zla. W Kabbale zlo wydaje si~ bye 
nieuniknionym produktem ujednostkowienia byt6w i wynika z sa
mej topologii podzialu Jedni. Jest brzegiem, kt6rego zawsze przy
bywa, gdy dokonu je si~ podzialu calosci .na cz~sci. Podkresla to 
uzywane dla okreslenia zla slownictwo : druga strona (sitra achra), 
skorupy (kelippot). Wlasnie dlatego uklad Sefirot tworzy w swym 
~oskim planie organiczny uklad zamkni~ty. Sefiroty reprezentu
jqce jakosci biegunowe: Chesed - Din, Chochmah - Binah, Ne
cach - Hod zwr6cone Sq do siebie swymi mistycznymi wn~trzami 
i, polqczone Sefirq mediujqcq, tworzq swoisty skonczony, lecz nie
ograniczony swiat. I w ich boskim s.~iecie zlo jest najwyzej w po
tencji. Jako osobny byt pojawilo si~ wraz z upadkiem czlowieka, 
gdy ten oddzielil Drzewo Zycia od Drzewa Wiedzy. Jest korq tego 
ostatniego. Bowiem Sefiroty byly objawione Adamowi jako calose 
wlasnie pod postaciq dw6ch tych kosmicznych drzew: Sefiry srod
kOWEij Tiferet upostaciowujqcej Drzewo Zycia i reprezentujqcej ca
lose wyzszych Sefirot i ostatniej w postaci Drzewa Wiedzy. Adam 
wybral zamiast Jedni i Calosci tylko Drzewo Wiedzy - Szechin~. 
I aktem tym przerwal strumien boskiego zycia, rozerwal staly kon
takt Boga ze swiatem kreacji. Spowodowal wygnanie Szechiny. W 
nizszym swiecie izolowane istnienie rzeczy wzrasta, a lqcznosc ich 
mi~dzy sobq i lqcznosc z Bogiem oslabla. 

lnna teoria kabbalistyczna tlumaczy pojawienie si~ zla absolu
tyzacjq porzqdku Prawa (Din), jego nadmiernq samoistnosciq. Rodzi 
si~ one na swiecie, gdy oba porzqdki .Prawa i Milosci przestajll bye 
biegunami, a stajq si~ przeciwienstwami. Wtedy wokal pnia Prawa 
pojawia si~ jego druga strona (sitra achra) - zlo i obok · swiata 
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prawdziwej emanacji rozwija wlasn'!, negatywn,! hierarchi~ mocy 
zla. Ow wzrost strony Din, lewej strony Boga, symbolizowany jest 
przez gniew Bozy. 

W p6Znej Kabbale, po wygnaniu Zyd6w z Hiszpanii, w szkole 
Lurii problem zla zyskuje nowe opracowanie, jeszcze silniej l'!cz'!c 
etyk~ z fizyk~, kosmologi~ z teogoni,!, poslannictwo moraIne z ko
smicznym. Dziesi~c Sefirot stanowi archetyp swiata idealnego, 
swiata takiego, jaki mial bye, swiata, w kt6rym wlasciwie nie rna 
miejsca na zlo. Istnienie kosmicznego zla mozna wyjasnie jedynie 
katastrof'l, skaz'l w strukturze sefirotycznej, a jego przyczyn· naleiy 
szukac w akcie poprzedzaj,!cym emanacj~. P6zna Kabbala koncen
truje uwag~ wlasnie na tym problemie. Zadaje pytanie: jak moze 
istniec cos skonczonego, cos, co nie jest Bogiem, skoro On jest nie
skonczoriy w czasie i przestrzeni, skoro jest wszystkim. Odpowiedz 
jest tylko jedna: emanacj~ musial poprzedzie akt kontrakcji 
cimcum. B6g musial wycofac si~ w siebie, aby moglo zaistniec' cos 
poza Nim, cos, co nie jest , Bogiem. Wewn'!trz En-Sof, ale nie w 
iadnym okreslonym Jego punkcie, a wi~c w mistycznym "wsz~dzie" 
powstaje miejsce dla swiata, mistyczna kula, w kt6rej ob jawi si~ 
B6g w akcie emanaeji. 

DIa Boga, dla En-Sof, cimcum jest odejsciem od jedynosci siebie, 
od wyl,!cznosci wlasnego Ja. Jest wygnaniem. I sta je si~ prefigura
cj,! wszelkich historycznych, spolecznych i indywidualnych wy
gnan, jakie kiedykolwiek si~ na swiecie wydarz'!. Nadaje im tw6r
czy, misyjny charakter. Bowiem emanac ja i kontr¥ cja majq bye 
fiaprzemiennymi uzupelniaj,!cymi si~ do pelni, jak wdech i wydech, 
aktami boskiej obecnosci w stworzeniu. Podczas pierwszego cyklu 
nasUlpHa jednak ka tastrofa. Proces emanacji jest z natury ci'lgly , 
ale porz'ldek Din, kt6ry narodzil si~ w akcie cimcum sprawia, ze 
skonczone rzeczy i formy musz'! miec okreslone miejsce w hierar
chii byt6w, Sefiroty nie mogq wi~c stanowic kontintIUm, muszq zo
stac podzielone. A oddzielone i izolowane wymagaj,! dla swego ist
nienia podtrzymuj'!cych je naczyil. Przed aktem emanacji w prze
strzeni cimcum utworzone wi~c zostaly naczynia dla wnikaj,!cych 
wen swiatel En-Sof. Dopiero teraz rozpocz'le si~ mogla emanacja. 
Trzy pierwsze naczynia przeznaczone dla najwyzszych Sefirot zdo
laly utrzymae odpowiadajqce im swiatlo, ale daIsze p~kly pod napo
rem promieniowania En-Sof. NasUipil kosmiczny dramat, nazwany 
zniszczeniem naczyn - szewirat ha kelim . Skorupy (kelippot) roz
bitych naczyn, upadaj'lc na dno swiata, konkretyzujq w sobie moce 
zla i ustanawiaj,! kr6Iestwo ciemnosci. Swiaty kreacji upadajq. 
Ostatnia, najnizsza Sefira, Szechina, zanurza ·si~ w swiecie ke
tippot. Boskie swiatla popadaj,! w niewol~ mocy ciemnosci. .Od tego 
momentu kazdy ze swiat6w jest na nie swoim miejscu. Rozdzielenie 
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t riumfu je nad jednoscill. Rzeczy swiata znajdu jll si~ w stanie wy
gnania. Tworzll dramatyczny Izrael Bytow w diasporze. I odtlld 
cale stworzenie wymaga odkupienia , powtornego wlllczenia w nurt 
Drzewa Zycia. W tym kosmicznyin dziele istotna rola przypada 
czlowiekowi. Jego poslannictwem, rolq kazdej istoty we wszech
swiecie sta je si~ restytucja swiata - tikkun. P rzywracanie mu jego 
hipotetycznej struktury zamierzonej przez Stworc~ . Zbieranie roz
proszonych wsrod kel ippot iskier Szeehiny, oddzielenie ich od zla. 
Jednoczesnie jednak katastrofa, ktora si~ dokonala, jest czyms ko
niecznym, nieodlqcznie zwiqzanym z istnieniem. Doskonalosc swiata 
moze zrealizowac si~ tylko poprzez dramat zniszczenia naczyn i na
praw~ jego skutkow. 

P roces szew irat ha kelim jest dramatem narodzin, p~kni~ciem 
ziarna przed jego kielkowaniem, bo caly cykl rna charakter dosko
nalenia swiata i Boga, prowadzic rna do nadania Bogu ostatecznej 
pelni. W dziele restytuc ji swiata idealnego ulega zmianie sarna pra
zasada roznieowania, sam paradygmat Sefirot, ktore uklada jq si~ 
teraz w nowe konfiguracje (parcuf im), reprezentujqce aspekty Boga 
doskonal<lcego si~ przy pomocy swego stworzenia - czlowieka. Ta 
niezwykla rola jest wyniesieniem czfowieka do najwyzszego wy
obrazalnego stopnia partnerstwa. Bog czyni ludzi nie tylko wspol
kreatorami nowego, pelnego swiata, lecz dzieli si~ z czlowiekiem 
udzialem we wlasnej samokreacji, zamykajqc krllg bytu w najwyz
SZq hiperstruktur~. 

" 

* 
Zarowno klasyczna, jak i pozna Kabbala mowi 0 czlowieku z ezu

losciq i szacunkiem. Jest on istotq istot, form<l form, streszezeniem 
wszechrzeczy. Al ef , pierwsza litera alfabetu hebra jskiego, w swej 
bogatej symbolice jest takze obrazem czlowieka, jedn<l r~kq wska
zu je on niebo, drug<l - ziemi~ ; zdaje si~ za~wiadczac, ze swiat niz
szy jest odbiciem wyzszego i ze powolaniem czlowieka jest oba te 
swiaty jednoczyc. Biblijnq mysl 0 stworzeniu czlowieka na wzor 
i podobienstwo Boga Kabbala modyfikuje i uscisla. Czlowiek staje 
si~ obrazem mocy tworczych Boga, dlatego jego cialo da je si~ wpi
sac w obraz dziesi~ciu Sefirotow. Wi~eej, czlowiek, Adam Kadmon, 
Czlowiek Pierwszy, byl wprost owymi mocami tworczymi, uposta
ciowanymi w Sefirotach. Byl jednll wielkll harmonill lliepodzielnych 
dusz ludzkich. Dopiero upadek dokonal calkowitego podzielenia 
dusz. Ale nawet po upadku jest w C7lowieku boska mysl Jedni, zalq
zek d rogi ku gorze. Ostatnia Sefira, ow koniec mysli kreacji, jest 
takze bramll. P ierwszll bramq, przez ktor<l czlowiek moze zaczqc 
wznosic si~ ku gorze. J est przeciez uwielbionym przez Adama Drze
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wem Wiedzy. Porzqdek poznawczy z dolu w gor~ zaczyna si~ od 
Szechiny i wiedzie poprzez . krain~ Sefirot ku pierwszej emanacji, 
ku Koronie. Czy wyzej moze si~gnqe mysl czlowieka? W zasadzie 
nie. Ale niektorzy kabbalisci twierdzq, ze zmiana kazdej rzeczy, 
przyj~cie na siebie nowej formy wymaga kontaktu z En-Sof. I wtedy 
na chwil~, w ciqgu mistycznej sekundy, jak w czasie blyskawicy, 
widoczne jest to, 0 czym zwykle mozemy tylko myslee jako 0 tym, 
co jest ponad pierwszq Sefirq, ponad Koronq Najwyzszego. Owo 
czyste, absolutne istnienie, En-Soi, jawi si~ wtedy czlowiekowi jako 
otchlan, jest niemal niewyrazalne, ale wtedy w jego okresleniu 
przychodzi z pomocq magia j~zyka , Kabbala tworzy oksymoron 
oksymoronow i OWq otchlan czystej esencji nazywa ajin - nicose. 

Mozliwose wznoszenia si~ myslq poprzez swiat emanacji lqczy 
czlowieka z ideq' odkupienia, bo wznoszenie si~ jest lqczeniem tego, 
co rozdzielono. I tak, jak czlowiek moze si~gnqe Absolutu (poprzez 
swoistq literackq ekstrapolacj~ ), tak Absolut jest obecny w kazdej 
rzeczy swiata. Jesli nawet po upadku czlowieka widzimy swiat nie . 
jako chaos niepolqczonych bytow , choe pr zeciez kazda rzecz. jest 
inna, nieidentyczna z kazdq, lecz mozemy je lqczye (zmniejszajqc 
ich samotne rozdzielenie) wedle gatunkow i rodzajow, to ta ich 
wlasciwose jest sladem ich boskosci. Bo nawet tu, na ziemi, wszyL 
stko jest wszystkim. Wszystko jest polqczone. Tyle, ze tu zdanie to 
rna charakter intencji. Rzeczywistosciq stanie si~ dopiero w dniu 
odkupienia. A ono pozostaje nadziejq calego stworzenia. Co praw
da, Tora jest ksi~gq adresowanq do wybranego narodu, ale prawie 
natychmiast interpretowana jest uniwersalistycznie. Od czasu Tal
mudu wyznanie wiary Izraela w Deuteronomium VI 4 "Sluchaj 
Izraelu, Wiekuisty Bog nasz, Wiekuisty .Jeden jest" pisze si~ w Bi
blii w ten spos6b, ze dwie litery tego zdania, ajin i dalet , Sq wi~ksze 
od reszty liter. Ajin , kt6rego wartose liczbowa jest siedemdziesiqt, 
oznacza wszystkie siedemdziesiqt narodow swiata. Litera dalet 
o wartosci liczbowej cztery oznacza cztery strony swiata. Pelna mi
styczna wykladnia tego zdania brzmi wi~c: "Sluchaj Izraelu i wy 
siedemdziesiqt narodow i wy cztery strony swiata, ze Wiekuisty, 
Bog nasz, Wiekuisty Jedyny jest". Kabbala kontynuu je mysl uni
wersalistycznq. Wedle niej na Izraelu jako na narodzie wybranym 
spoczywa obowiqzek przelania milosci Bozej na calq ludzkose. Ko
smiczny charakter majq wszystkie objawienia, a odrzucenie Tory 
przez Izrael, rownoznaczne z odtrqcaniem milosci Bozej, pogrqzy
loby swiat w nieistnienie. Kabbala rozszerza sw6j uniwersalizm na 
cale stworzenie, obdarza milosciq wszystko, co istnieje. W kazdej 
najdrobniejszej rzeczy widzi cos, co wspolczesnym j~zykiem na jpel
niej mozna okreslie jako jej sens. Nawet grzech wymaga nie znisz
czenia, lecz ulepszenia, przeksztalcenia. Aniol Milosci lata szybko, 
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tysiqc razy szybciej niz Aniol Surowosci (Prawa). I nawet ksiqz~ 
ciemnosci Samael zostanie kiedys zbawiony. M - litera smierci 
(smiere znaczy mawet) zostanie wyj~ta z jego imienia, Samael staje 
si~ Saaelem. A Saael to jedno z siedemdziesi~ciu dwu tajemnych 
imion Boga. 

* 

Kabbala pozostaje systemem zywym. W szerokim sensie spadko

biercami i wsp61wyznawcami jej Sq ci wszyscy, kt6rzy przeczuwajq 
istnienie swiat6w, do kt6rych nie sposob dotrzec za pomocq kla
sycznej nauki, klasycznego opisu, kt6rzy wierzq w koniecznose my
slenia calosciowego i "wzajemnego". Surrealisci, ci radosni jak cha
sydzi magowie j~zyka, dla ktorych "poszerzanie rzeczywistosci" sta
je si~ poslannictwem (i ktorych metody tw6rcze mozna traktowae 
jako kontynuacj~ mistycznych sposobow kabbalistow np. dillug 
i keficah) i Kafka, ktory z ipentycznosci slow sein (bye) i sein 
(jego) wyprowadza zasadnicze zdanie swojej teologii "Bye znaczy 
bye Jego" . Wsp6lczesni intelektualisci spod znaku Nowej Gnozy 
i Bl;!n jamin Lee Whorf, wsp6ltw6rca lingwistycznej teorii relaty
wizmu j~zykowego, kt6ry tak pisze 0 j~zyku : "j~zyk zawiera prze
czucie nieznanej,' szerszej rzeczywistosci, w stosunku _do ktorej 
swiat fizykalny jest jedynie powierzchniq czy nask6rkiem (... ) Do
cieranie do swiata przez matematyk~ (... ) jest niczym innym jak do
cieraniem do swiata przez szczeg6lnq odmian~ j~zyka. Poglqd taki 
impliku je, ze wzorce Sq czyms podstawowym w serisie kosmicz
nym." * Zdania te moglby napisae kt6rys z wielkich kabbalistow 
przeszlosci. 

* 

Jeszcze raz tradycja 0 trzydziestu szesciu. Czy moze nam powie

dziee cos 0 nas? W dwa tysiqce lat po swoim powstaniu? Swiat 
przedstawiony w niej wydaje si~ na pierwszy rzut oka dobrze za
bezpieczony w swym istnieniu. Oto ci, ktorzy Sq jego filarami, po
zosta jq w ukryciu poza pokusq slawy i jawnego dzialania, niewi
doczni, nie mogq stanowie celu dla atak6w zorganizowanego zla. 
Nawet sami nie wiedzq 0 swej wyjqtkowej roli, co przeciez w jakis 
sposob zabezpiecza ich nawet samych przed sobq. Nic wi~c swiatu 
nie grozi i cierpliwie moze czekae na odkupienie, bo trzydziestu 
szesciu sprawiedliwych nie moze zostae ze swiata wygnanych. Ale 
czy na pewno? Nie moze wygnae ich zawise i z10, ale oboj~tnose? 

• - B. L . W h orf J~zyk, my~! t Tzec2ywtsto~~. PIW 1982. Przel. T. Hol6wka. 
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Gdyby wsp6lczesnego czlowieka spytac, co sqdzi 0 dialektyce ist 
nienia wyrai one j w przypowiesci , to "moina oczekiwac odpowiedzi 
cZqstkowej i negatywnej: ja nim na pewno nie jestem. Tak odpo
wiedzieliby wszyscy, wyrzucajqc sposrod siebie trzydziestu szesciu 
sprawiedliwych, tworzqc druzgocqcy, negatywny dowod na n ieist 
nienie. Tragizm naszego swiata przeglqda si~ wi~c w przypowiesci 
przewrotnie i krzywo. Czyiby wygnanie nasze bylo tak gl~bokie, i e 
wygnani wygnalismy z siebie mysl 0 powrocie z wygnania? 

Bohdan Kos, Mafgorzata Krych 
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NAWROCENIA NA JUDAIZM 

Abraham byl pierwszym nawr6conym 
Talmud 

Wszyscy wiedz~, jak wielu Zydow stawalo si~ chrzescijanami, 
poczynaj~c od apostolow, a nie koilcz~c na obecnym arcybiskupie 
Paryza. Malo kto wie 0 tym, ze bywalo_ i odwrotnie. Tymczasem 
prozelityzm zydowski towarzyszyl judaizmowi przez calq jego hi
stori~. Skierowany na nawracanie pogan, raz energicznie, kiedy 
indziej bardziej powsci~gliwie, przybral duze rozmiary w czasach 
drugiej Swiqtyni i niewiele mniejsze w pierwszych wiekach ery 
chrzescija ilskiej. W sredniowieczu mialy miejsce 0 wiele rzadsze, 
a le sporadycznie rowniez grupowe nawrocenia, a w spoleczen
stwaeh chrzescijailskich raz po raz pojawiali si~ pojedynczy kon
wertyci. P6zniej zjawisko to uleglo znacznemu. oslabieniu, ale ni
gdy nie w>,gaslo calkowicie. W czasach wspo!czesnych nawr6ceni 
na judaizm tworz~ zauwazalnq kategori~. 

Niestety dane 0 dawniejszych czasach Sq skqpe. Niewiele za
chowalo si~ informacji 0 zwyklych ludziach, kt6rzy stanowili 
wi~kszosc nawr6conych. Przet rwala r acze j pami~c 0 konwertytach 
wyrozniajqcych si~ lub wybitnych (przed nawroceniem alba po nim), 
czasem rowniez 0 m~czennikach za nOWq wiar~. Dodatkowym po
wodem braku danych jest umyslne zacieranie sladow przypadkow 
konwersji na judaizm w obawie przed odwetem ze strony wladz, 
co moglo zagrazac cale j gminie przy jmujqce j nawroconego. Bior~c 
to wszystko pod uwag~ Raphael Patai stwierdza, iz "nie wydaje si~ 
przesad~ zalozenie, ze na kazdego znanego prozelit~ przypadac 
moglo stu i wi~cej takich, ktorych konwersja nie pozostawila sla
du w d,okumentach." 

Zanim przejdziemy do przedstawienia stosunku judaizmu do kon 
wersji i sytuacji wspo!czesne j, zatrzymamy si~ na historii zjawi
ska, wymieniajqc niektore z najbardziej znanych jego przykladow. 

ZASII;G KONWERSJI NA JUDAIZM 

W czasach biblijnych nast'lpila asymilacja cz~sci ludnosci ka
naane jskiej przez Izraelitow, ktorzy opanowali Ziemi~ Obiecanq. 
Rezultatem tego bylo przy jmowanie religii zdobywc6w, czego po
twierdzenie znalezc mozna w wielu miejscach Starego Testamen
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tu, np. w Wj 12: 48- 9. Wlltpliwe jest jednak, czy wchloni~cie 
innych ludow przez Hebrajczykow mozna rozpatrywae w katego
riach nawrocenia religijnego. 0 nim mozna mowie raczej od cza
sow niewoli babiloilskiej. W ksi~dze Nehemiasza opisane jest, jak 
w odnowieniu Przymierza bior~ udzil.'ll rowniez "wszyscy, ktorzy 
od1llczyli si~ oH obcej ludnosci, a przylllczyli si~ do Zakonu Boze
go" (Neh 10: 29). W psalmach (Ps 115:. 11, 118: 4) rownolegle z ka
planami i zwyklymi Izraelitami wymienia si~ "bogobojnych", czy
Ii - jak siE: uwaza - prozelitow, zupelnych blldz cZE:sciowych. 
W ksiE:dze Estery mowa jest 0 przechodzeniu na judaizm w Per
sji (E~t 8: 17). 

W czasach rozkwitu krolestwa Hasmoneuszy ma miejsce zdarze
nie wyjqtkowe: ·nawrocenie silq.orE:za. W koilcu II wieku p.n.e. Jan 
Hyrkan podbil poludniowych sqsiadow - Edomitow (Idumejczy 
kow) i zmusil ich do obrzezania i przejscia na judaizm. Mimo po
cZqtkowych tare ich potomkowie zintegrowali siE: z czasem z lu
dem zydowskim, a z rodu ksiqZllt idumejskich wywodzil siE: kl'ol 
Herod. 

W Talmudzie wiele wspomina siE: 0 nawroceniu rodziny krolew
skiej z Adiabene w Mezopotamii w I wie~u n.e. Jej czlonkowie 
brali udzial w wojnie zydowskiej pr zeciwko Rzymhinom. 

Fenomenem 0 wielkim znaczeniu w swiecie grecko-rzymskim by
10 rozproszenie Zydow na obszarze calego imperium, Stu Ie cia po
przedzajqce triumf chrzescijailstwa byly czasem sukcesow proze
lityzmu zydow::;kiego, ktory kwitl szczegolnie w zhellenizowanych 
gminach poza Palestynq, na przyklad w Aleksandrii. J ozef Flawiusz 
pisze, ze we wszystkich miastach greckich i wsrod wszystkich lu
dow barbarzyilskich szerzyly siE: obyczaje i o1'>rzE:dy . zydowskie. 
Rowniez wsrod arystokracji rzymskiej hie brakowalo sympatykow 
judaizmu, w tym i zupelnych prozelitow. Cesarz Domic jan skazal 
za to na smiere swego kuzyna Klemensa Flawiusza. Pisarze rzym
scy: Seneka, J uwenalis, Tacyt, Horacy potE:piali i wYSmiewali kon
wertytow i w ogole tych, ktorzy 19nq do judaizmu. Ostrose ich ata
kow daje wyobrazenie 0 zasiE:gu tego zjawiska. Filon z Aleksan
drii pisze 0 przycillganiu przez Prawo zydowskie wszystkich ludow, 
ktore dqzq do prawosci. lstotnie, charakterystyczni dla tego okresu 
byIi judaizanci, czyli cZE:sciowi prozelici. Wszystkie gminy zydow
skie grupowaly wokol siebie rzeszE: takich "bogobojnych" (doslow
nie: "bojqcych siE: niebios"), ktorzy uczestniczyli w modlach i nau
czaniu synagogalnym oraz przestrzegali niektorych praw. Rzymia
nie zezwalali na to nie-Zydom tak dlugo, jak dlugo ci nie odstE:po
wali od oddawania czci bogom rzymskim, w tym cesarzowi (Zydzi 
wywalczyli sobie przywilej niestosowania siE: do tego). Niektorzy 
jednak ad zainteresowania Bogiem Biblii i judaizmem - syste
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mem monoteizmu etycznego, majqcym perspektyw~ uniwersalnq 
przechodzili do przyj~cia wszystkich przykazan, pelnego "jarzma 
Tory". Konwersji calkowitych musialo bye · wiele, skoro w czasie 
zburzenia Swilltyni, w 70 r . n.e., bylo - jak si~ szacuje - okolo 
4,5 min Zyd6w, co najmniej 8% ludnosci imperium. Schih'er wy
raza pogllld wi~kszosci badaczy, piszqc, ze swiadczy to 0 \vielkie j 
ilosci nawr6cen, "bo ogromne rozpowszechnienie judaizmu nie bar
dzo moze bye wytlumaczone przyrostem naturalnym." 

Zanim narodzil si~ islam, 'ktory w blyskawicznym tempie opa
nowal Bliski Wschod i Afryk~ polnocnq, na terenach tych mialy 
miejsce grupowe nawrocenia na judaizm. W V wieku n.e. kr61 pail
stewka Himyar na obszarze obecnego Jemenu przyjql judaizm jako 
religi~ panujllcll. Juz jednak w nast~pnym stuleciu krolestwo to 
uleglo etiopskim chrzeicijanom, pozniej zas mahometanom. Na 
Polwyspie Arabskim judaizm przyj~ly niektore rody Beduin6w, 
a w Afryce p6lnocnej - niektore rody berberyjskie. Wedlug nie
ktorych badaczy z tych ostatnich wywodzi si~ wi~kszose Zydow 
kraj6w Maghrebu. Wszystkie te nawr6cenia mialy charakter za
sadniczo religijny i prozelici ci rozhili si~ od innych Zydow pod 
wzgl~dem j~zykowym i, w duzym stopniu, kulturowym. Owczes
ny judaizm nie mial charakteru etnicznego ani narodowego. 

Z naszym tematem wiqze si~ .tez kwestia tajemniczego znikni~

cia Fenicjan w pierwszych wiekach ery chrzescijanskiej, Cz~sc hi
storykow przypisuje to wlasnie nawroceniu na judaizm, Najwi~
kszy obecnie autorytet w dziedzinie historii Zyd6w Salo W. Ba
ron pisze, ze Fenicjanie " .. . w naturalny sposob [ .. ,] przyj~li zasady 
wiary i zachowania rozwini~te przez pokrewny Iud (tzn. Zydow) 
przez wieki podobnych doswiadczeil, [ ...] powi~kszajllc szeregi zy,. 
dowskich konwertytow [.. . ] i znikn~Ii w nowym czynniku 0 za
si~u swiatowym - diasporze zydowskiej." 

o dokonanej niegdys konwersji swiadczll dzis egzotyczne grupy 
zydowskie: Falaszowie w Etiopii, Zydzi hinduscy, Zydzi 'czarno
sk6rzy. Pochodzenie cz~sci tych ostatnich jest znane : w XVII wieku 
niektorzy Zydzi w Ameryce nawracali swoich niewolnikow na ju
daizm, stosujqC si~ do praw, ktorych korzenie si~gajq czasow bi
blijnych. Nawrocenia niewolnikow zdarzaly si~ ongis nierzadko. 
Wedlug niektorych historyk6w w sredniowieczu w krajach mu
zulmanskich tacy prozelici - czasem po konwersji uwalniani, a 
czasem nie - stanowili istotnq cz~se gmin zydowskich. 

Slynny przypadekzbiorowego przyj~cia judaizmu mial mip.jsce 
w VIII wieku na polnocnych wybrzezach Morza Czarnego i Ka
spijskiego, gdzie mieli swoje panstwo Chazarowie - Iud pocho
dzenia tureckiego, 0 ktorym zachowalo si~ bardzo niewiele infor
macji. Przyj~cie judaizmu przez elit~ dworskC} , a potem przez cz~se 
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poddanych, legenda lqczy z dysputq religijnq przed obliczem wlad- " 
cy. Mial on rozstrzygnqc jq podst~pem, pytajqc na osobnosci chrze
scijanina, czy woH judaizm czy islam, oraz muzulmanina, czy woH 
judaizm czy chrystianizm; od obu uslyszal, ze wolq judaizm. Za
pewne nie mniejsze znaczenie mial fa kt , ze przyj~cie judaizmu 
umozliwialo zachowanie niezaleznosci zar6wno od cesarza bizan
tynskiego, jak i od kalifa bagdadzkiego~ W kazdym razie Chaza
ria 19y1a pailstwem wieloreli~ijnym, a najwyzszy t rybunal mial si~ 
skladac z dwu Zyd6w, dwu chrzescijan, dwu mahometan i jednego 
poganina. Chazarzy ulegli Rusi kijowskiej w X wieku, a po na
jazdach mongol skich slad po nich zaginql. Chyba, ze z nich wy
wodzq si~ Karaici polscy i rosyjscy, jak to wielokrotnie utrzymy
waH karaiccy przyw6dcy. Nie spos6b jednak stwier dzic, czy Chaza
rowie przyj~li karaizm, religiE: wtedy wlasnie' powstalej na terenie 
Persji fundamentalistycznej sekty zydowskiej . 0 czym§ wr~cz prze
ciwnym swiadczylyb"y teorie rozwijane w slad za Gumplowiczem, 
wedle kt6rych og61 Zyd6w polskich, a co na jmniej ich wiE:kszosc, 
pochodzi od Chazar6w. 

Powstanie panstw chr.,zesci janskich i muzulmailskich zdecydo
wanie zmniejszylo liczb~ nawr6ceil na judaizm. Pow6d jest pro
sty : odstElPstwo od wiary panujqcej grozilo smierciq. (Wspomnij
my, ze przejsci z katolicyzmu na innq wiar~ jest zabronione r6w
niez w Konstytucji 3 Maja "pod karami apostazji".) Konwersje na 
judaizm" Sq wiE;C niebezpieczne - z wyjqtkiem tych moment6w w 
krajach muzulmailskich, k iedy wladze zyczliwie pa'trzyly na na
wr6cenia z chrzescijanstwa na judaizm. 

W sredniowiecznej Europie chrzesci jailskiej zdar zaly sip, indy
widualne nawrocenia na judaizm z przekonania. Czynili tak w 
szczeg6lnosci duchown'i, kt6rzy dochodzili do takiej decyzji w wy
niku studiow nad Bibliq. Udokumentowane Sq przypadki nawr6
ceil w kazdej n iemal generacji . W IX wieku nawr6cil siE: niemiec
ki szlachcic z dworu Ludwika Poboznego - Bodo, kt6ry przybral 
imi~ Eleazar i wziql si~ do nawracania chrzescijan w muzulmail
skiej Hiszpanii. W XI wieku arcybiskup Bari we Wloszech, An
dreas, uszedl do Egiptu i pi'zyjql judaizm, a z nim niekt6rzy jego 
uczniowie. Okolo 1100 r. ksiqdz Jan z Oppido (poludniowe Wlochy) 
za przykladem Andreasa zaczql swi~cic szabat i inne swiE:ta iy
dowskie, obrzezal si~ i jak o Obadia uciekl do Bagdadu. 

Swiadectwem istniemia srednio\\-iecznego prozelityzmu zydow
skiego Sq liczne ostrzezenia Kosciola przed judaizowaniem, na 
przyklad przed przestrzeganiem szabatu, a takze w og6le przed 
kontaktami zydowsko-chr zescijailskimi. W 1276 r . prowincjonalny 
synod we Francji uchwalil, ze trzeba wyeliminowac Zydow ze wsi, 
zeby nie "zwodzili prostych ludzi ze wsi i nie sklaniali ich do udzia
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Iu w swoich bl~dach." Podobnego przykladu dostarcza XIV-wiecz. 
ny podr~cznik dla inkwizytorow, w ktorym stwier dza si~, ze ,,per
fidni Zydzi probu jq, gdziekolwiek i kiedykolwiek mogq, tajemnie 
deprawowac chrzescijan i przyciqgac ich do zydowskiej perfidii." 

Niejeden prozelita splonql na stosie, nie chcqc wyrzec si~ nowej 
wiary. Osobnq kategori~, pozostajqcq pod okiem inkwizyc ji, stano· 
wiIi h iszpanscy i portugalscy marrani, ktorzy nawroceni pod przy
musem na ch rzesci janstwo, sekretnie kultywowali jakies formy ju
daizmu. Cz~sc z nich i ich potomkow po emigrac ji do krajow mu
zulmanskich lub do niektorych miast wloskich, czy pozniej do Ho
landii, otwarcie wracala do dawne j wiary. 

Chociaz w czasach nowozytnych obserwu jemy spadek liczby kon
wersji i zanik tenctencji do nawracania na judaizm, to jednak, gdy 
Cromwell w 1655 r . przyjmowal Zydow do Anglii, jednym z wa
runkow, jakie postawil, bylo powstrzymanie si~ od prozelityzmu. 
Chyba nie dlatego, izby pami~tano, ze jedna z XIII -wiecznych bull 
papieskich zawierala skargi na sukcesy zydowskich misji wsr6d 
chrzescijan angielskich. Moglo natomiast odgrywac rol~ wspomnie
nie judaizujqcej sekty J ohna Traske z pierwszej polowy XVII wie
ku; chociaz jej przywodca odwolal swoje herezje i pokajal si~, nie
ktOrzy jego zwolennicy wyjechali do Amsterdamu, gdzie dokonali 
fotmalne j konwers ji na judaizm. 

Znane Sq efektowne przypad ki nawrocen z XVIII wieku. Lord 
George Gordon, polityk i czlonek parlamentu angielskiego, aktyw
nie antykatolicki dzia lacz_ protestancki, w wieku 30 lat przeszedl 
na judaizm i skrupulatnie stosowal si~ do przepisow ortodoksji. 
W par~ lat pozniej umarl w wi~zieniu. Z kolei szwedzki szlachcic 
Graanboom przeniosl si~ do Amsterdamu, aby dokonac konwersji 
wraz z calq rodzinq. Jego syn zostai r.abinem, a w 1797 r . objql 
u rzqd rabina nowoutworzonej gminy liberalnej, ktory -potem pia
stowal z kolei jego syn. Amsterdam byl prawdziwym ra jem dla 
prozelitow i wszystkich sklaniajqcych si~ ku judaizmowi. 

Jesli chodzi 0 R9sj/i, to wiadomo 0 judaizujqcej herezji z XV wie
ku, ktorej wplywy siE:~gn~ly dworu, oraz 0 judaizantach w poczqt
ku XIX wieku, zwalczonych skutecznie za pomocq zeslan i wcie
la-nia do wojska. Jednak niektorzy czlonkowie tej sekty przetrwa
Ii, zmieszali si~ z Zydami, a znalezIi si~ i tacy, ktorzy_osiedlili si~ 
w P alestynie, gdzie zlali si~ z pozostalq ludnosciq zydowskq. 
T~ panoramicznq histori~ nawrocen na judaizm, ktorq mozna by 

wzbogacic wieloma dalszymi przykladami, zakonczmy danymi do
tyczqcymi Polski. Wiadomo niestety bardzo malo. W kronice Mar
cina Bielskiego z XVI wieku mowa jest 0 tym, ze Zydzi "uwiedli 
niemalo chrzescijan sposrod nas do religii zydowskiej i obrzezali 
ich." W 1539 r . za przyj~cie judaizmu zosta la spalona w Krako
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wie - po 10-letnim procesie - 80-letnia Katarzyna Weigel. Zad
nych innych udokumentowanych przypadkow nawrocen nie zna
my. Wiadomo jednak, ze rozpoczE:lo siE: wtedy w cale j Polsce po
szukiwanie prozelitow i szerzyly siE: plotki, ze Zydzi szmuglujq 
swieio nawroconych do Turcji. Aresztowano nawet przywodcow 
gminy zydowskiej w K rakowie, ale wypuszczono ich po zlozeniu 
okupu. Sarno oskarzenie wydaje siE: bezpodstawne. Obraz sytuacji 
komplikuje dodatkowo fakt, ze 0 " judaizowanie" oskarZano nieraz 
zwolennikow powsta jqcych wtedy sekt protestanckich. 

W 1716 r. za nawrocenie siE: na judaizm skazano na smiere w 
Dubnie na Ukrainie dwie kobiety. Niewiele lat pozniej miala wy
darzye siE: slynna historia, ktorej legendarna wers ja brzmi na
stE:pujqco. Hrabia Walentyn Potocki przebywajqc w Paryzu _po
prosil pewnego Zyda, aby go uczyl Talmudu. Ten zgodzil siE:, gdy 
uzyskal przyrzeczenie, ze jesIi Potocki przekona siE: 0 blE:dzie chrze
sci janstwa, nawroci si~ na judaizm. Tak siE: tez stalo i h rabia do
konal konwersji w Amsterdamie (a gdziezby?), a potem pojechal 
do Wilna. Tam doniesiono nan i zostal spalony w 1746 r. Niezalez
nie od tego, jak obszerna jest rzeczywista podstawa tej opowie
sci, jest faktem, ze na cmentarzu zydowskim w Wilnie znajdo
wal siE: grob, na ktory jeszcze przed wojnq przybywali pielgrzymi, 
aby zlozye hold slawnemu ger cedek (sprawiedliwemu prozelic;:ie) 
z Wilna. 

SYNAGOGA W OBEC KONWERSJI 

Rytual konwers ji, ustalony jeszcze za czasow drugiej Swiqtyni 
obejmowal: rytualne zanurzenie (czyli chrzest), dla mE:2:czyzn 
obrzezanie, a takze ofiarE: calopalnq z bydla lub dwoch golE:bi. To 
ostatnie przestalo bye aktualne, gdy zabraklo Swiqtyni, zrezygno
wano rowniez z mozliwych symbolicznych ekwiwalentow ofiary 
swiqtynnej. PrzyjE:cia konwertyty dokonywal sqd rabinacki zlozony 
z trzech osob. Nawrocona osoba przybiera imiE: hebra jskie z dodat
kiem "ben (bat) Abraham", tzn. "syn (corka) Abrahama", gdyz 
"Abraham byl pierwszym nawroconym" na wiar~ w jedynego Bo
ga i uwazany jest za "ojca konwertytow". Nawroconego obowiqzuj~ 
wszystkie przykazania i rna bye on traktowany jako pod kazdym 
wzgl~dem rowny Zydom z urodzenia. Do wyjqtkow od tej zasa
dy nalezy mi~dzy innymi zakaz s~dzlowania w sprawach krymi
nalnych, zakaz pelnienia niektorych innych funkcji oraz niemoz
nose poslubienia przez kaplana (kohena, t zn . potomka Aarona) pro
zelitki, ktora nawrocila siE: po trzecim roku zycia. 

Tak z grubsza wyglqdajq talmudyczne prawa konwersji, ktore 
pozostaly aktualne w ortodoksyjnym judaizmie po dzien dzisiejszy. 
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Literatura rabiniczna • z cz~sow Talmudu jest bowiem podstawll ca
lego pozniejszego judaizmu i dopiero w XIX wieku judaizm refor
mowany dokonal zasadniczych modyfikacji i odst~pstw", 

W literaturze rabinicznej stosunek do konwertytow jest na ogol 
pozytywny. Wi~kszos<: podpisu je si~ pod stwierdzeniem tannaic
kim, ze "prozelici Sll umilowani; w kazdym miejscu uwaza ich On 
za cz~se Izraela". Gdzieniegdzie podkresla si~ nawet, ze nawroceni 
Sq szczegolnie drodzy Bogu. Czytamy wi~c : "Drozszy Bogu jest pro 
zelita, ktory przyszedl z wlasnej ch~ci , niz cale tlumy Izraelitow, 
ktorzy stali pod gorll Synaj.'! Powodem jest to, ze tamci riawrocili 
si~ pod wplywem cudow, ma jestatycznego widoku blyskawic i glo
su t rllb, a prozelita bez tego wszystkiego wziql jarzmo Tory na 
siebie. "Czy k tokolwiek moze bye drozszy Bogu?" 

Z drugie j strony n ie brak rowniez slow niech~tnych w stosunku 
do konwertytow, choe Sq one rzadsze niz wyrazy zyczliwosci. Rab
bi Hija mowi, zeby "nie wierzye pr ozelicie zanim nie uplynll 24 
pokolenia." Te slowa odbijajq zapewne gorzkie doswiadczenia. Jo
zef Flawiusz pisal 0 hellenistycznych prozelitach, ktorzy potem od
chodzili. W czasach przesladowan niektorzy odst~powa1i od ju
daizmu, a nawet zdradzali, na przyklad podczas powstania Bar 
Kochby (132- 135 r . n .e.). Wraz z rozwojem gmin chrzescijanskich 
przechodzilo do nich zarowno wielu cz~sciowych prozelitow, k to
rzy gotowi byli na przyj~cie tylko cz~sci tradycji zydowskiej, jak 
i niektorzy Zydzi i bye moze, ze zydowscy prozelici robBi to cz~ 
sciej. W ogole nawrocenie na judaizm moglo plynqe z r6znych mo
tyw6w. Obok prozelit6w z przekonania rabini wyr6zniali takich, 
kt6rzy nawracali si~ z powodu milosci do Zyda lub Zyd6wki, z 
ch~ci kariery, z obawy przed Zydami sprawujqcymi wladz~, dla 
przewidywanych korzysci. Korzysci materialne mogly bye r6zne: 
POCZqWszy od ulatwien w handlu mi~dzynarodowym, dzi~ki mo
zliwosci nawiqzania kontakt6w z odleglymi gminami zydowskimi, 
a skonczywszy na zapewnieniu pomocy w wypadku n~dzy lub cho
roby, bo Zydzi stworzyli system opieki spolecznej bez zadnego od
powiednika w 6wczesnym swiecie, opierajqc si~ na zasadzie, ze do
broczynnose jest powinnosciq religijnq. Nalezy zaznaczye, ze pro
zelici wszystkich wymienionych rodzaj6w Sq akceptowani przez 
prawo religi jne. Jeden z najwi~kszych autorytet6w, Raw, wyra
zal nadziej~, ze jesli traktowae ich z zyczliwosciq, to mogq si~ oni 
przemienie w prozelitow o .czystej motywacji. 

• Llteratura rnblnlczna obejmuJe Talm,!d babiloilski ! paiestyilskl, mldrasze I po· 
k rewne utwory. Wchodz:j w nl:j przekazywane najpierw ustn!e naukl. d~'skusjc . 

opowie~ci i orzeczenia Z okreRU od (CO naJmniej) II wieku p.n.e. do V wlek u n.e. 
Rabin! nauczaj:jcy przed roklem 200 n.e. nazywanl s~ tannnitaml, p6Znlejsl 
amoraitaml (amoreJaml). 
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Gdzieniegdzie w Talmudzie wywodzi si~ pochodzenie niektorych 
sposrod najwi~kszych rabinow, takich jak Akiwa, Meir, Szemaja, 
Awtalon, od prozelitow, a nawet sztandarowych nikczemnikow, na 
przyklad Hamana. Podkreslenie tego gloryfikuje konwersj~, a mo
ze ma na celu pokazanie, ze nawet potomstwo Hamana nie jest 
naznaczone, ze i z niego mogq si~ zrodzic m~drcy Izraela. 

Ciekawy jest stosunek do biblijnego zakazu przyjmowania Ammo
nitow i Moabitow do Zgromadzenia P ana (Pwp 23: 4), co wedle 
Talmudu odnosilo si~ tylko do m~zczyzn . Otoz ograniczenia te znie
siono dosyc wczesnie, a rabbi Akiwa powtarzal wczesniejsze, wyja
snienia, gdy tlumaczyl, ze stosowalnosc tych ' zakazow ustala, gdyz 
"Sennacheryb wymieszal wszystkie ludy" (chodzi 0 na jazdy krola 
assyryjskiego z przelomu VIII i VII wieku p.n.e.). 

o He stosunek do prozelitow jest na ogol pozytywny, to inaczej 
ma si~ rzecz ze stosunkiem do prozelityzmu, namawiania do przej
sci a na judaizm. W literaturze rabinicznej i p6zniejszej praktyce, 
ogolnie rzecz biorqc, nie ma dqznosci do aktywnego nawracania. 
Sq co prawda nawet tak daleko idqce stwierdzenia, jak upatrywa
nie przez dwu rabin6w z III wieku n.e. sensu rozproszenia Zydow 
wlasnie w mozliwosci pozyskiwaQia prozelitow. Mozna pr zeczytac, 
ze "kazdy Izraelita powinien aktywnie przywodzic ludzi pod skrzy
dl~ Szechiny" (tzn. Boga), a takze, ze prozelici powinni nawracac 
dalej. Przewaza jednak postawa rezerwy wobec prozeIityzmu. 

W midraszu do ~si~gi Rut znajduje si~ ciekawe nawiqzanie do 
historii biblijnej Rut, b~dqcej prototypem konwertyty, waznej 
zresztq nie tylko ze wzgl~du na niq samq, ale i dlatego, ze jej 
potomkie.m byl krol Dawid, z ktorego rodu wyjdzie oczekiwany 
w judaizmie Mesjasz. Rabbi Samuel (III-IV wiek n.e.) nauczal: 
"Trzy razy yowiedziane jest 'wraca j' (tzn. Noem( trzykrotnie od
dalala Rut; p. Rut 1: 8-12), zgodnie z czym trzy razy trzeba od
mawiac temu, ktory chce si~ nawrocic; ale jesli nalega - przyj 
mu je si~ go". Zaraz obok podana jest jednak opinia rabbi Izaaka: 
"Zawsze odpychaj lewq r~kq, a przyciqgaj prawq." Rzecz· w tym, 
ze prawa r~ka jest mocnie jsza. 

W czasach, gdy Zydom bylo ci~zko, nawrocenie na judaizm wy~. 
magalo nader gl~bokiej motywac ji. Rabbi Nehemiasz dostrzegl w 
tym szczegolnq szans~ i postulowal, reby potwierdzic konwersj~ w 
zlych czasach, gdy Zydow przesladujq. 0 tym, ze i w takich cza
sach znajdowali si~ ch~tni do nawr6cenia, swiadczylby nast~pu 
jqcy fragment z Talmudu (Jewamot 47a): 

"Rabini mowiq: jezeli obecnie ktos przychodzi i chce si~ nawro
cic, mowiq mu: 'Dlaczego chcesz zostac pro~elitq? Nie wiesz, ze 
Izraelici Sq teraz dr~czeni. wyp~dzani, przesladowani, n~kani, ze 
spada na nich tyle cierpien?' Jezeli powie 'Wiem i nie jestem. go
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dzien ', przy jmujll go od razu i tlumaczll mu niektore sposrod lzej
szych i niekt6re sposr6d ciE:zszych przykazan i m6will mu 0 grze
chach Zwillzanych z prawami 0 poklosiu, 0 zapomnianych snopach, 
o rogu pol a i 0 dziesi~cinie na biednych; i mowiq mu 0 karach za 
przekroczenie przykazan, i m6wiq: 'Wiedz, ze do teraz mogles jese 
zabronione tluszcze bez podlegania kar ze wykluczenia, mogles 
gwalcie Szabatbez podlegania karze smierci przez ukamienowa
nie ; ale od teraz b~dziesz podlegal.' M6wiliC jedriak 0 karach, m6
will mu tez 0 nagrodach i m6will : 'Wiedz, ze przyszly swiat zostal 
stworzony tylko dla prawych'. Nie m6will jednak zbyt wiele lub 
zbyt szczeg61owo. Jezeli zgadza si~ na wszystko, obrzezujll go, a gdy 
rana si~ zagoi, poddajll go rytualnemu zanurzeniu, a dwoch uczo
nych stoi oboIt i mowi niektore sposrod lZejszych i niektore spo
srOd ci~zszych praw. Po tym chrzcie · uznawany jest pod kazdym 
wzgl~dem za Izraelit~." 

W czasach potalmudycznych podstawy teologiczne konwersji po
zostaly takie same. Tam jednak, gdzie nawracanie nioslo niebez
pieczenstwo dla calej spolecznosci zydowskiej, zakazywano prozeli
tyzmu. Tak wi~c rady zydowskie na Litwie i na Morawach usta
lily kar~ na probujllcychnawracae lub opiekowae si~ konwerty
tami. Wczesniej jeszcze Majmonides zakazal nawracania mahome
tan na obszarze pod wladzq muzulmanskq, bo kazda taka proba gro
zHao smiercill. Nie znaczy to jednak, izby ten XII-wieczny mysliciel, 
jeden z najwi~kszych autorytetow w historii judaizlriu, mial ne
gatywny stosunek do samej konwersji. Znany jest jego list do na

. wroconego uczonego, w ktorym Majmonides podkresla, ze ten moze 
mod lie si~ "... jak kazdy urodzony Izraelita modli si~ i odmawia 
blogoslawienstwa ; ... wi~c mozesz mowie 'Boze nasz i Boze naszych 
ojc6w', bo Abraham, pok oj mu, jest twoim ojcem ... Bo Stworca 
wybral ci~ i oddzielil od na rodow, i dal ci Tor~, bo Tora byla dana 
nam i prozelitom... Wreszcie nie pomniejszaj swojego rodowodu: 
jezeli my wywodzimy nasze pochodzenie od Abrahama, Izaaka, Ja
kuba, to ty wywodzisz si~ od Tego, przez kt6rego slowo wszystko 
si~ stalo." 

Poczyna jllc od schylku sredniowiecza nast~puje spadek liczby na
wr6cen na judaizm. Wplynlll na to rozwoj instytucji getta, od
dziela jllcego Zyd6w od spoleczenstwa chrzescijanskiego, oraz ozyn
niki znacznie subtelniejsze j natury, kt6re mozna tu jedynie zasy
gnalizowac. Pojawila si~ wi~c jakby ideologia getta, uzasadniajllca 
odr~bnose Zyd6w. RaBbi Loew (Maharal) w XVI- wiecznej Pradze 
dowodzil niemoznosci konwersji na judaizm, bo niemozliwa jest 
zmiana substancji, innej u Zyd6w niz u n ie-Zyd6w. Analogiczny 
argument czystosci krwi kr6lowal juz wczesniej w Hiszpanii i Por
tugalii, gdzie antyzydowska i antymarranska propaganda kiero-
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wala go przeciw "nowochrzescijanom", czyli nawroconym Zydom 
i ich potomkom. Doszlo do tego, ze pewien XVII-wieczny inkwizy
tor twierdzil, iz juz na plod pocz~ty przez marranow przenosi si~ 
"moraIne zdeprawowanie jego rodzicow." 0 niezbywalnosci roznic 
mi~dzy wyznawcami judaizmu a innymi ludzmi nauczal tez Salo
mon Luria, rabin poznanski i lubelski w XVI wieku. 

Obok ideologii odr~bnosci wplyw na opini~ zydowskq czasow 
nowozytnych wywarlo zakorzenienie si~ przekonania, ze chrzesci
janie mog'l miec udzial w zyciu przyszlym. Problem osiqgalnosci 
zbawienia przez wyznawcow innych 'religii staje przed teologami 
wszystkich wyznan. Mysliciele zydowscy juz w sredniowieczu roz
strzygn~li go jednoznacznie w mysl stwierdzenia' Talmudu, ze zba
wieni w przyszlym swiecie S'l wszyscy przestrzegaj'lcy tzw. pra~ 
Noego. Sll to: nakaz wymierzania sprawiedliwosci oraz zakazy: bluz
nierstwa, balwochwalstwa, niemoralnosci seksualnej , mdrderstwa, 
kradziezy i jedzeIiia cz~sci zyjllcego zwierz~cia. Tak wi~c wraz z roz
przestrzenieniem si~ tego po&l'ldu, Zydzi, w przeciwienstwie do 
chrzescijan, tracili teologiczne bodzce do nawracania. 

Okres Oswiecenia przyniosl idee liberalne, postaw~ "moja reli
gia nie jest lepsza od innych." Rzecznicy Oswiecenia zydowskie
go odrzucili wszelkll, dllznosc do nawracania i rzutowali nawet swo
j'l postawll na histori~ judaizmu. utrzymujllc, ze i przedtem nie 
przejawial on takiej d'lznosci. Jednoczesnie wi~kszosc mas zydow
skich zostala pozyskana przez chasydyzm, ktory rowniez nie prze
jawial d'lznosci do nawracania innowiercow. Nie sprzyjaly tez ewen
tualnym nawroceniomcoraz gwaltowniejsze przemiany, jakie niosl 
wiek XIX: rozwoj emancypacji i asymilacji Zydow, ruchy ateistycz
ne, powstanie judaizmu reformowanego i ideologii narodowej w no
woczesnym dychu. 

SYTUACJA WSPOlCZESNA 

W XX wieku coraz cz~stsze staly si~ malzenstwa mieszane Zy
dow z nie-Zydami; zwykle wi'lzalo si~ to z porzucaniem judaizmu, 
a nierzadko - wszelkich zwiqzkow z zydostwem. Jednakze cza
sem partner niezydowski dokonuje konwersji na judaizm. Wedlug 
ankiety amerykanskiej z 1973 r. zona Zyda nawracala si~ w jed
nym wypadku na cztery, mllz zas Zydowki - w jednym na czter
dziesci. Istniejq takze pojedyncze nawrocenia z przekonania. Ostre 
dzielenie nawrocen na szczere i spowodowane malzenstwem jest jed
nak nietrafne i krzywdzi wiele osob. S'l bowiem takie, ktore nie 
potrafiq zdecydowac si~ na tak daleko idllCq decyzj~ jak konwer
sja na judaizm, ale pociqgane przez tradycj~ zydowsk'l , poszukujq 
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towarzystwa Zydow, czego konsekwencjq jest slub, a za razem spo
lecznie przyj~ta okazja do nawrocenia. 

W sumie w USA dokonuje si~ rocznie okolo 2 tysi~cy · nawrocen 
na judaizm; znacznej wi~kszosci z nich - w ramach synagogi re
formowane j. Zydzi ortodoksy jni ma jq surowy stosunek do ewen
tua lnych prozelit6w, wielu - nie tylko ortodoksow - patrzy na 
konwers je nieufnie, zgodnie z po!>tawq, jaka ustalila si~ w ciqgu 
ostatnich stuleci, a na ktorq skladaty si~ , jak juz wspomnialem, 
brak religijnych bodzcow do nawracania, "duch getta",. poczucic 
odr~bnosci, zywione rownoleg.e przez swiat niezYdowski. Niech~c 
Zydow ortodoksy jnych wzmaga to, ze nawrocenia na ogol powi~ 
ksza jq liczb~ czlonkow synagogi reformowanej, ktora dla t radycjo
nalistow jest podejrzana ; judaizm reformowany, a nawet pozosta
jqcy w pol drogi mi~dzy tradycjq a reformq judaizm konserwa
tywny, uwaza jq oni za nietrwaly, za faz~ prze jsciowq do zupelnej 
asymilacji i porzucenia zydostwa. P rawa dotyczqce konwersji nie 
zmienHy si~ jednak od stuleci. Prozelici pojawiajq si~ w najmnie j 
oczekiwanych miejscach. Japonski hebraista Kotsudzi na pytanie 
o motywy swego nawrocenia odpowiadal: "Bo jest jed en Bog i Pan 
nasz jest nim... Duch prorocki natchnql mnie; wiara i czesc przy
wiodly mnie do mego duchowego domu." 

P rozelici zydowscy Sq bez porownania na jliczniejsi w Ameryce. 
J est tak nie tylko d latego, ze USA Sq najiiczniejszym i najpot~z
niejszym , obok Izraela, osrodkiem zycia zydowskiego, ale tez z po· 
wodu nadzwyczajnego pluralizmu kultury amerykanskiej, stano
wiqce j mozaik~ rodowodow. Zmianf; wyznania praktykuje si~ tam 
znacznie cz~sciej niz w Europie - ze spokojem, ze i tak pozosta
nie si~ wewnqtrz narodu amerykanskiego. . 

Przejscie na juda izm, nawet na jbardziej ortodoksyjny, nie wy
maga przyj~cia zadnego okresionego zespolu. dogmataw. Nawet,slyn 
ne 13 artykulow wiary Majmonidesa, k tore zna jdujq si~ w modli
tewniku codziennym, nie byly nigdy traktowane jakokryterium 
nawrocenia. Najwazniejsza jest gotowosc do wypelniania przyka· 
zan i ch~c uczestniczenia w losach ludu Izraela. Dziedzina wierzen 
jest zawsze. bardziej sporna i zmienia si~ w zaleznosci od przemian 
ducha epoki, od post~pow nauki i filozofi i. To nastawienie na wla
sciwe dzialania racze j niz na wiar~ w dogmaty S. R. Hirsch, tw6r
ca neoortodoksji, ujql nast~pti jqCo: judaizm nie rna dogma tow a je
dynie 613 obowi!\zk6w (taka jest ustalona tradycyjnie przez rabi
now liczba bibli jnych zakazow i nakaz6w) .. Oczywiscie to nie znaczy, 
ze metafizyka jest bez znaczenia. Pewne metafizyczne prawdy wia
ry Sq zlozone w Biblii oraz pobib1i jnej tradycji rabinicznej i Sq 
niewypowiadanq podstawlr przykazan. Mozna je jednak kodyfiko
kowac bardzo r6i:nie. W moim odczuciu nawrocenie na judaizm, 
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na przyk lad z katolicyzmu , nie musi oznaczac zadne j zmiany w 
poglqdach filozoficznych , z wyjqtkiem odrzucenia przekonan do
tyczqcych metafizycznego sta tusu Chrystusa, a w zamian za to uzna
nifl, ze Zydzi nie tylko byli, ale i pozostajll narodem wybranym. 

J ak wi~c wyglqda konwersja obecnie? W ortodoksji polega ona 
na zadeklarowaniu ch~ci przestrzegania wymagan zydowskiego 
prawa religi jnego oraz, ze odrzuca si~ niezgodne z judaizmem za 
sady poprzednie j wiary, ze poddalo si~ rytualnemu zanurzeniu 
i obrzezaniu. W najbliiszq sobotG w synagodze swiezo nawr 6cony 
jest wzywany do zm6wienia blogoslawienstwa przy czytaniu Tory 
a zebrani m6wiq: "Oby Ten , kt6ry blogoslawil naszemu przodko
wi Abrahamowi - pier wszemu nawroconemu - i rzekl mu 'Chodz 
przede mnq i bqdz prawy', poblogoslawH i dal odwag~ temu na
wroconemu, ktory wchodzi do tego grona." Nigdy juz potem litur
gia nie czyni zadnych aluzji do faktu konwersji. 

Judaizm reformowany, kt6ry porzucil tyle ze staroda wnych przy
kazan, kladzie wi~kszy nacisk na deklaracj~ wiary przez konwer
tyt~. Rezygnuje natomiast z rytualnego zanurzenia i obrzezania. P o
dobnie jak u ortodoks6w podkresla si~ waznosc okresu przygoto
wawczego, ucz~szczania do synagogi, swi~towania swiqt zydow
skich oraz - co w judaizmie jest najwazniejsze - praktycznego 
zazna jomienia z rytualami domowymi. Czasem organizuje ·siE:: spe
cjalne kursy da jqce odpowiedniq wiedz~. Sam akt konwersji do
konac si~ moze przed rabinem i co najmniej dwiema jeszcze osobi
stosciami z gminy zydowskiej, moze tez miec bardziej publiczny 
charakter, ezy to w synagodze, czy w gronie znajomych. Jedna 
z formul amerykanskich przewiduje odpowiedz kandydata na na - ' 
st~pu jqce siedem pytan: 1) Czy przyjmuje judaizm z wlasnej n ie
przymuszone j woH? 2) Czy chce porzucic poprzedniq wiar~? 3) Czy 
przysi~ga lojalnosc wobec judaizmu? 4) Czy obiecu je "zwiqzac sw6j 
los z ludem Izraela we wszystkich okolicznosciach"? 5) Czy b~dzie 
prowadzil zydowskie zycie? 6) Czy wychowa dziec i w iydo~skie j 
wierze? 7) Czy da obrzezac swoich syn ow? 

Ostatnie pytanie odzwierciedla fakt, i e wbrew tendencjom 
wczesnej reformy .nas.t~puje obecnie rehabilitac ja aktow rytual
nych. Wedlug oswiadczenia stowarzyszenia amerykanskich rabin6w 
reformowanych z 1978 r . dopuszcza si~ moi ltwosc zanurzenia ry
tualnego- i obrzezania na zycze!1ie konwertyty. Rabini tlumaczq to 
I\Znaniem, jakie zywiq dla wartosci tradycyjnych rytual6w inicja
cyjnych. Istotnie, n ie spos6b jest chyba wymyslic formy zast~pcze, 
kt6re dzialalyby z podobnq mocq, co ceremonie, w kt6rych splywa · 
prawdziwa krew, prawdziwa woda. 

Wymienione wyiej siedem pytan zaklada nieortodoksyjn q wiz.i~ 
judaizmu. Dobrze okresla. jq oficjalna publikacja stowarzyszenia 
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rabinow reformowanych: "W judaizmie reformowanym glownym 
elementem konwersji jest oddanie si~ calym sercem ludowi zydow
skiemu, jego wierze, zwyczajom, historii i przeznaczeniu." Religia _ 
nie za jmuje w tym stwierdzeniu szczegolnie wyroznionego miej
sca, a jest raczej uznana za cz~M: zydowskiej kultury czy t radycji 
narodowej. 'Problem, ktory si~ wylania, wymaga blizszego omowie
nia, choe nie sposob liczye na pelnq odpowiedz, gdy zadaje si~ py
tanie: Czym jest judaizm? Kim Sq Zydzi? 

Przytoczone stwierdzenie nie jest dziwne, jezeli zwazye, ze juz 
od dawna wi~kszose Zydow nie przestrzega praw religijnych, w 
szczegolnosci przepisow rytualnych, na strazy ktorych stoi judaizm 
ortodoksyjny. J udaizm reformowany sankcjonuje ten stan, znoszqc 
wi~kszose ustalen talmudycznych, np. podzial pokarmow na dozwo
lone i n iedopuszczalne. Ponadto bardzo wielu jest obecnie Zydow 
niereligijnych, ktorzy czujq si~ Zydami, a nieraz Sij aktywni w 
sprawach zydowskich. J udaizm reformo~any nie chce z takich 
rezygnowae, a ortodoksj~ dzieli na dwa odlamy stosunek do kwe
stii, czy wspolpracowae z ateistycznymi organizacjami zydowski
mi. Tych, ktorzy nie chcq odwrocie si~ od niewierzqcych, wspoma
ga tradycyjne prawo religi jne: Zydem czlowiek si~ rodzi; mozna 
odejse, ale zawsze istnieje mozliwose pokuty i powrotu. Innq drogq 
do zydostwa jest wlasnie nawrocenie, ale od wiek6w jest to czyn
nik marginalny, a Zydzi stanowiq wspolnot~, ktorej czlonkostwo 
dziedziczy si~ tak jak narodowose. Podejmowano rozne pr6by 
stworzenia podstawy teoretycznej sytuacji, w ktorej religia prze
stala bye jedynym spoiwem lqczqcym Zydow. J udaizm okresla siE: 
wiE:c w terminach kulturowych i etnicznych, jako cywilizacjE: wsp61
tworzonq przez wspolne doswiadczenia Zydow. Inni chcieli widziee 
w Zydach narod podobny do innych. Trudno mi si~ z tym zgodzie. 
Kazdy narod jest wsp6lnotq duchowq, tworzonq przez dziedzictwo 
wspolnych doswiadczen. Ale w wNpadku Zydow zrodlo jej jest re
ligijne: stworzyl jq i utrzymywal "smak Tory": Zapewne, niejeden 
nar6d utrzymanie ciqglosci zawdzi~czal . religii. Ale tylko narod 
zydowski zostal przez religi~ stworzony. 

Tak wi~c w wYpadku judaizmu nawrocenie z ledwosciq tylko 
moze bye przyj~ciem "czystej" religii. Zwykle lqczy si~ ono z wej
sciem do srodowiska ..zydowskiCfta z jego zwycza jami, idealami, ura
zami, swiadomosciq historii i poczuciem narodowym. Konwersja mo
ze stae si~ niemalze "nawroceniem na narodowose zydowskq". Po
wtorzmy jednak: zr6dlem jest Tora, element narodowy wys~puje 
obok religijnego w tajemniczym powiqzaniu. Ta dwoistosc obecna 
jest w slowach biblijnej Rut: "Twoj Iud - moim ludem, a twoj 
B6g - moim Bogiem." Konwertyta musi si~ mierzye jakos z t li 
dwoistosciq. Okreslenie "syn (corka) Abrahama" symbolizuje nie 
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tylko przyj~cie do ludu Izraela, ale tez odej§cie z kr~gu wlasnej ro
dziny. Nie chodzi 0 zerwanie, ale pojawiajq si~ napi~cia - np. w 
zwiqzku ze swi~tami obu wyman - ktore trzeba rozladowac. Kon
wertyta musi tez rozwazyc, czy jego nawrocenie wnosi cos do jego 
stosunku do wlasnego narodu. Cos bowiem dochodzi, ale zasadnicza 
zmiana nie jest konieczna - tak cz~sto przeciez Zydzi, rowniez 
religijni, przynalezq do narodu, wsrod ktorego mieszkajq, a do na
narodu zydowskiego - 0 tyle wlasnie, 0 ile jest to zawarte w ju
daizmie. 

Zydzi Sq narodem w tym szczegolnym sensie, w jakim si~ mowi 
"narod wybrany". Dla konwertyty jest to nast~pny problem,. wo.: 
bec ktorego musi zajqc stanowisko. Jesli chce to pominqc, to moze 
oprzec si~ na tym, ze w radykalnej reformie w ogole zrezygnowano 
z kategorii "wybrania". Judaizm mial stac s~ religiq jak kazda in
na. Z kolei cz~sc syjonistow (a przedtem niektorzy jidyszysci) row
niez rezygnowala z "wybrania", cheqc, by narod zydowski byl na
rodem, jak kazdy inny. ParadQksalnie jednak, gdy powstalo pan
stwo Izrael, dzwigniq swego rozwoju uczynilo wlasnie religi~ 
jedyny lqcznik Zydow z Polski z tymi z J emenu i Indii. Chociaz 
teraz tam wlasnie ma szaI'lS~ powstac narod izraelski - normalny, 
bez dysproporcji w strukturze zawodowej, bez mentalnosci wy
gnailCa, to jednak zaehowano tam religijnq definicj~ Zyda. Slynne 
przypadki Zydow-chrzescijan, k torzy bez skutku starali si~ 0 oby
watelstwo Izraela, powolujqc si~ na swoje pochodzenie, swiadczq 
o woli utrzymania religi jnej definicji narodowosci zydowskie j. Po
wstanie Izraela, b~dqc waznym wydarzeniem w historii zydowskie j, 
nie zmienia zasadniczo sytuacji judaizmu. Oezeku je on bowiem 
nadprzyrodzonego, ·a nie jedynie politycmego odrodzenia Syjonu. 

Nawrocony na judaizm reformowany musi si~ liezyc z tym, ze 
nie zostanie to uznane w Izraelu, gdzie dokonu je si~ konwersji tyl
ko wedlug rytualu ortodoksy jnego, a judaizm reformowany jest 
ledwo obecny. Dopiero- w latach 70-tych wladze zacz~ly akcepto
wac inne nawr6eenia, ale wbrew rabinatowi. Wsr6d kilku tysi~cy 
konwertytow izraelskieh cz~sc stanowiq osoby majqce tylko ojea 
Zyda, a wi~c nie uznawane za Zyd6w wedle prawa religi jnego. 
Bez dokonania kon wersji .taey imigranci mogq w zasadzie uzyskac 
obywatelstwo, ale nie re jestruje si~ ich jako Zyd6w, a ieh dzieci 
stajq wobec tego samego problemu. 

W nowoczesnym spoleczenstwie otwartym znikly przeszkody for
maIne na drodze do konwersji. Ta sarna otwartosc spowodowala, ze 
wiele os6b zy je poza wszelkimi religiami. W tym - wielu Zyd6w. 
Stwarza to zagrozenie dla przezycia Zyd6w jako grupy - tzn. 
z zaehowaniem swoistosci i swiadomosci zydowskiej - poza Izrae
lern i izolu jqcymi si~ od swiata srodo\viskami ortodoksyjnymi. Eks
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terminacja Zyd6w wschodniej Europy przez hitleryzm nadala k we
stii prze:i:ycia nowy wymiar. Na te okolicznosci powolujq si~ zwo
lennicy nawr6cen, kt6rzy tworzq d robne misjonarskie organizacje 
:i:ydowskie. Dowodzq oni, ze wzrost liczby malienstw mieszanych 
moina potraktowae nie jako grozb~, a jako szans~ powi~kszenia 

liczby Zyd6w. Wskazujq tak ie na dobroczynny wplyw, jaki na Zy
d6w zoboj~tnialych wobec judaizm u maze wywierac wi~ksza na 
ogol zna jomosc tradycji iydowskie j, a nierzadko i wi~ksza poboz
nose konwertyt6w. Z tym zjawiskiem s tykali si~ juz XII-w..ieczni 
rabin i francuscy, kt6rzy opini~ z 'Talmudu, ze "prozelici Sq dla 
Izraela n iczym obtarcie dla ·ciala" zinter pretowali na nowo: trud
no jest zniesc konwertyt6w, bo przez swojq gorliwosc zawstydzajq 
oni Zyd6w z urodzenia . 

Stanislaw Krajewski 
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Urodzilam si~ w Skarzysku Ka miennej , malym polskim mia
steezku. 

W naszej dzielnicy wszyscy si~ znali : dziadkowie, wujowie, ciot
ki, przyjaeiele, sqsiedzi, kupcy . i r;zemieslnicy... "obey" to byli 
"goim", Polaey. Moje zycie, wlasciwie szcz~sliwe, uplywalo mi~
dzy domem, szkolq i domem dziadkow.... Dzis, \\. 1982 roku, moje 
zycie wyglqda zupelnie inaczej! 

Od najwczesniejszego dzieciIlstwa wzrastalam w atmosferze anty
semityzmu: wiele razy wymyslano mnie i moim kolegom od "brud
nych, nie nie wartych zydow, zabo jcow Jezusa"! Znalismy juz wy
zwiska, ale jeszcze nie wiedzielismy. w jak strasznym mlynie nie
nawisci b~dziemy mieleni. 

1939 

W 1939 r. Niemcy napadajq na Polsk~. Zacz~la si~ okupacja . 
Najpierw wyrzucono nas ze szkol i nakazano nosie szmacian loj 
gwiazd~ z napisem "Zyd". Ten sam napis na naszych zeszytach 
i dokumentach. 

Naloty zniszczyly wiele domow, ate, ktore pozostaly nietkni~te, 
konfiskowano. Znalezlismy si~, stloczeni, w getcie ; nasza sytuacja 
stawala si~ coraz bardziej niepokojqca - bylismy Zydami! Cale 
rodziny byly zabierane przez zolnierzy, ktorzy na klamrach pasow 
nosili dewiz~: "Gott mit uns!" (Bog z nami!). Pytalam mojq matk~: 
"A gdzie jest nasz 'Bog? Gdzie jest Przedwieczny, ktory przez czte r
dziesei lat \ ywil na pustyni Iud Izraela?" 

Kieay w szkole czy na ulicy' nazywano mnie "morderczynill 
Chrystusa". nie srnialam 0 tym opowiadac w domu, nie chcielismy 
nawet wymawiac slowa "Chrystus". W przeszlosci juz tyle wycier
pielismy, wskutek pogromow, napadow i mordow popelnianych 
w imi~ "ich Chrystusa"! M~zczyzni i kobiety wyzywali nas, bili, 
a nawet mordowali wysoko w gorze trzymajllc "krzyze" i "relik
wie". 

A obecnie deportowali nas zolnierze narodu nazywajqcego sie
hie chrzescjjanskim. Na pasach nosili dewiz~: Gott mit uns! Teraz 
wiem, ze ci, kt6rzy w ten sposob post~powali, swymi slowami i czy
nami dowodzili ; ze nie nalezq do Mes jasza z Biblii. 
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TREBLINKA 

Od roku 1940 liczne rodziny zacz~ly znikac; potem przys~lo 
obwieszczenie: "wszyscy, ktorzy zglosz~ si~ do pracy w fabrykach, 
ocalej~" . My z siostr~ zgodzHysmy si~ podpisac zgloszenie i po
szlysmy do fabryki. Musialysmy wstawac 0 4 rano i kOIlczylysmy 
prac~ po zapadni~ciu nocy. Nasze zycie bylo koszmarem, ale oka
zalo si~, ze to zaledwie pocz~tek okropnosci. Z pracy wracalysmy 
do rodzicow, ale pewnego dnia , gdy wychodzilysmy z fabryki, 
skierowano nas do "miasta". Wyobrazcie sobie mnie i siostr~, dwie 
dziewczynki w wieku 11 i 13 lat, zrozpaczone i krzycz~ce: "chce
my do rodzicow!" Jedynq odpowiedziq byly razy Qata. Szybko 
wi~c nauczylysmy si~ milczec, ale w gl~bi mojego serca wzbierala 
fala builtu. Dowiedzialam si~ , ze "miasto", w ktorym kazano nam 
pracowac, to Treblinka, jeden z obozow smierci. 

Nasza praca polegala na produkowaniu bomb. Bylam'dzieckiem 
drobnym, malego wzrostu, a praca byla skrajnie wyczerpujqca 
i n iebezpieczna. Ci~gi batem sypaly si~ nam na plecy i r~ce... Co
dziennie ten sam rytm: warsztat, barak, chudy posHek. Nie dla 
wszystkich starczalo jedzenia, ostatni nie dostawali nic! 

Kazdego dnia straznicy wydzielali grupy, ktore juz nie wracaly. 
Pewnego razu znalazlam si~ w takiej grupie;' balllm si~ i zacz~lam 
plakac. Tlumilam szloch, gdy SS-mani prowadzili nas przez las. 
Zolnierze popychali nas do przodu, drudzy strzelali z pistole tow 
w glow~. Niektorzy umierali natychmiast, inni musieli dlugo cier
piec, zanim skonali we wspolnych dolach. Prowadzeni na smierc, 
nie chcieli umierac, ale wszyscy bylismy na granicy wytrzymalo
sci i wiedzielismy, ze k rzyk i opor mogly jedynie zwi~kszyc nasze 
m~czarnie. SS-mani n ie mieli li tosci. Nie chcialam umierac, szu
kalam mozliwosci ucieczki i udalo mi si~! Przebieglam las, scho
walam si~, a potem zawrocilam ku barakom. .. 

BERGEN-BELSEN, DACHAU 

Pozniej przewieziono nas -z siostrq do Bergen-Belsen. Nie jeste
scie w stanie wyobrazic sobie naszych cierpien, moralnych i fi
zycznych tortur , k tore znosilysmy. Mialam 15 ' lat. Godzinami, 
calymi nocami musialysmy stac zimq na mrozie. Dla straznikow 
i SS-manow bylo rozrywkq oglqdanie dygocqcych z zimna przez 
wiele godzin. Wiele padalo i umieralo pod oboj~tnym wzrokiem 
swych oprawcow. Jesli ktoras chciala przyjsc z pomocq swej Sq
siadce, placila za to zakatowaniem na smierc.. . Zdarzalo si~ to cz~
st~. 

Potem byl nast~pny oboz: Dachau! Zn?wu niewypowiedziane cier
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pienia. Widzialam tam dwa napisy: "Praca wyzwala czlowieka" 
i "Zabiliscie Jezusa Chrystusa, wi~c teraz my was zabijemy!" Zno
wu na naszej drodze spotkalysmy imi~ Jezusa Chrystusa. Moze 
niektorzy z was zrbzumiejq, co znac:lY dla wielu Zydow imi~ Je
zus. Tyle wycierpielismy z rqk tych, ktorzy twierdziIi, ze do Niego 
nalezq. 
Nast~pnie znowu stloczono nas w bydl~cym wagonie i gdzies po

wiezio.no. Nocq otwarly si~ drzwi i wiele z nas skorzystalo z okazji, 
by wyskoczyc i uciekac w pola. Bylo to 30 km od Monachium; wy
czerpane, dygocqce i wyglodniale dotarlysmy do gospodarstwa, 
gdzie znalazlysmy kryjowk~ i troch~ pozywienia. Ostatecznie Niem
cy znalezli nas i zamkn~li w dwoch barakach. Co b~dzie z nami? 
Bombardowania trwaly bez pnerwy. Pewnego ranka drzwi nasze
go baraku otwarly si~ i wszedl m~zczyzna. Myslalam, ze to Nie
miec, ale on, usmiechajqc si~, podal nam czekolad~. Zrozumialam, 

_ze to nie jest Niemiec. Bylysmy wyzwolone! . 

POWRCT DO ZYCIA 

Udalo si~ nam wyjsc z obozow koncentracyjnych, ale straci~ys
my ch~c do zycia. Przei;ylysmy tyle rozdarc, upokorzeiJ., tYle wszel
kiego rodza ju tortur. Zbyt cz~sto widzialysmy rodzicow, przyjaciol, 
dzieci i starcow, ktorzy umierali w okrutnych .warunkach. 

Zostalysmy nakarmione, umyte, odziane i otoczone opiekq. Po
nownie stalysmy si~ istotami ludzkimi, ale w jakimz stanie! Moje 
udr~czone serce przepelnial bunt. Tylu czlonkow naszych rodzin 
zamotdowano! Powiedzialam, ze chc~ wyjechac z Niemiec i wr6cic 
do' siebie, do Polski. Ale zachorowalam ci~zko na 6 miesi~cy. Po-. 
trafilam przetrzymac 5 lat obozu, znioslam nawet operacj~ nogi bez 
znieczulenia. Mialam wypadek w "fabryce" obozowej, a "lekarze" 
przeprowadzali operacje bez znieczulenia. Moja siostra, rowniez 
ocalala, trwala przy mnie przez caly okres choroby. Ostatecznie zde
cydowalam si~ wyjechac do Stanow Zjednoczonych. 

Przez 5 lat nikomunie pozwolilam mowic 0 Bogu. Widzialarn wo
kol siebie modlqcych si~ ludzi, kt6rzy powtarzali, ze Bog nas ko
cha, ze Izrael jest Jego Ludem, ludem wybra,nym przez P rzed 
wiecznego. Odpowiadalam im: "Co mnie toobchodzi, gdzie byl ten 
wasz Bog przez te 5 lat terroru i smierci?" Do Boga mowilam : "od
bierz mi pami~c, daj mi5 lat amnezji. Nie chc~ wi~cej pami~tac, 
przezywac w snach tego wszystkiego i budzic si~ w srodku nocy. 
Chc~ moc zapomniec; podrzec na strz~py moje wspomnienia!" 

Bog ukoil moje cierpienia i w 5 lat po opuszczeniu obozu dal 
mi wspanialego m~za. On mial juz dwoch synow, potem urodzily 
si~ nam jeszcze dwie corki. Mialam wi~c czoro dzieci. Czy moglam 
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o czyms takim marzyc? Zacz~lo si~ dla mnie nowe zycie. Zarnieszka
lismy w Filadelfii, w dzielnicy, gdzie bylo wiele rodzin i;ydowskich; 
nazywalisrny nawet to rniejsce "malq Jerozolirnq". Tuz obok nas 
znajdowala si~ synagoga ortodoksyjnych Zyd6w. Ja sarna nie tyl
ko nie bylam "ortodoksyjna", ale religijnie pusta ; nalezalarn jed
n~k do spolecznosci zydowskiej. W dziecinstwie wychowywano rnnie 
w okreslonych tradycjach, to sarno wpajalarn moim dzieciorn. Cho
dzily do zydowskiej szkoly, w 13 roku zycia dokonaly obrz~du Bar
-Micwa. Obchodzilismi w rodzinie swi~ta: Rosz-ha-Szana, Kippur, 
Pesach, aktywnie uczestniczylam w zyciu spolecznym naszej Syna
gogi. Ale w gl~bi bylam niczym, · szarpal rnnll wewn~trzny niepo
k6j. 

GWAlTOWNA BURZA 

Wlasnie odpoczywalam po obiedzie, gdy jedna z c6rek weszla, by 
rni powiedziec: "Marno, zrobilam wspal1iale odkrycie : J ezus jest na
szym Mesjaszern; dla nas, Zyd6w! Jego imi~ po hebrajsku wyrnawia 
si~ Jeszua-Hamaszia." Myslalarn, ze serce i glowa rni p~knll, krzyk
n~lam, zeby zarnilkla! Mozecie sobie wyobrazic, po tym wszystkim, 
co przecierpialam w dziecinstwie, a pozniej w niernieckich obo
zach koncentracyjnych, moja wlasna c6rka mowi rni, ze Jezus jest 
naszyrn Mesjaszem! Nigdy nie chcialam opowiadac dzieciorn 0 mo
jej przeszlosci; byla zbyt straszna, zbyt okrJItna... i oto, czego si~ 
doczekalam! Wstalarn, PotrzllSnE:lam nill i powiedzialarn: "Daj ~ ci 
3 dni - wybij to sobie z glowy, stan si~ norrnalna . A jezeli bE:
dziesz siE: przy tyrn upierala, przestaniesz bye naSZq corkll, bo 
nas zdradzilas.:." Trzy dni p6zniej wr6cila twierdzqc nadal, ze Je
szua jest naprawd~ naszym Mesjaszem. Odpowiedzialem jej: "Opu
scisz ten dom, nie jestes juz mojq c6rkll". Pobieglarn zaraz do ra
bina, kt6ry utwierdzil mnie w mojej postawie. Powiedzial, ze od
rzucHa sw6j nar6d, swojll rodzin~ i naSZq przeszlosc. Zapomniala, 
co przecierpielismy - my i nasi przodkowie - w irni~ tego J e
zusa. 

A wi~c rnoja c6rka opuscila dorn, ale sledzilam jq, chcialam wie 
. dziee, gdzie jada i sypia. Moglam si~ znE:cac nad nill w slowach, 
ale bardzo jq kochalam, to byla moja c6rka i chcialam wiedziec, 
co si~ z niq stanie. Bardzo za niq t~sknilam i pewnego dnia· po
prosilam mE:za, zeby poszedl zobaczye, co si~ z nill dzieje. Charlie, 
m6j mqz, odnalazl jq modlqcq siE: wraz z innymi. Modlili si~, ado
rowali Przedwiecznego, Boga naszych ojc6w, radowali siE: Jego Do
brociq i Jego Zbawieniem. I m6j mllz, do glE:bi wstrzqsniE:ty, zrozu
mlal w tym momencie', ze rzeczywiScie Jezus jest Mesjaszem za
powiedzianym przez Mojzesza i przez wszystkich naszych proro 
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kow. Wkrotce potem corka wrocila do nas; teraz w domu bylo juz 
ich dwoje wierz'lcych w tego Jezusa! 

Cz~sto znajdowalam w mifi!szkaniu przeznaczone dla mnie kartki 
z wersetami biblijnymi i notatkami; znalazlam tez Bibli~ i Nowy 
Testament: wszystko to wyrzucilam przez okno, do ogrodu. A oni, 
wracaj'lc, zbierali papiery i Bibli~, i byli bardzo milL Przedtem 
moja cork a wcale nie miala zwycza ju pomagac mi w domu, teraz 
starannie slala lozka, ukladala swoj'l bieliznE:, odkurzala i z usmie
chem wykonywala wszelkie niewdziE:czne prace. Obserwowalam 
zdziwiona tE: zmianE: i zastanawialam siE:, jak dlugo to potrwa... ale 
trwalo. 

POSZUKIWANIE ZROOlA 

Mimo znajomosci tradycji i mocnej swi~domosci zydowskieJ, pra
ktycznie nie znalam Biblii. Ml}z i corka wziE:li BibliE: - Tanach 
ktorl} dal mi rabin i podkreslali niektore ustE:PY. Nie moglam tego 
zrozumiec: "Jak oni smil} podkreslac wlasnymi rE:kami teksty Pi
sma swiE:tego?" Powiedzieli mi: "Idz spytaj rabina"... i poszlam. 
Razem przeczytaliSmy podkreslone fragmenty: 

"..• WzbudzE: im proroka sposrod ich braci... i wloZE: w jego usta 
moje slowa... jego bE:dziecie sluchali". (Pwt 18, 18). Rabin odpowie
dzial mi: "to chodzi 0 Mojzesza i Bog mowi 0 swych dzieciach..." 
Potem pokazalam mu te¥t, k tory podkreslili w Psalmie 2: " ... Hold 
skladajcie Synowi, aby siE: nie rozgniewal... SzczE:sliwi sl}, ktorzy 
uciekaj'l siE: do Niego" (Ps 2, 12-13), a takze tekst z Psalmu 22: 
"Boze moj, Boze moj, czemus ninie oimscil? .. niczym lew przebodli 
moje r~ce i nogi... moje szaty dziel'l miE:dzy siebie i los rzucajl} 
o mojl} sukniE:." (Ps 22, 17-19). -U Izajasza zas: "Albowiem DzieciE: 
nam siE: narodzilo, Syn zostal nam dany, na Jego barkach spo
cZE:la wladza. Nazwano go imieniem: Przedziwny Doradca, Bog 
Mocny, Odwieczny Ojciec, Ksil}zE: Pokoju. Wielkie bE:dzie Jego pa
nowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida, i nad Jego kro
lestwem. .." (Iz 9, 5-6), a u Micheasza: "A ty, Betlejem Efrata, 
najmniejsze jestes wsrod plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie 
Ten, ktory bE:dzie wladal w Izraelu, a pochodzenie Jego od poczl}t
ku, od dni wiecznosci ... " (Mi 5, 1). 

Zasypalam rabina mnostwem pytan i stopniowo sama zaczE:lam 
czytac BibliE:. Poniewaz czytalam z gorllcym pragnieniem odna
lezienia Dobroci Boga, powoli zaczE:lam odkrywac i rozumiec bogac
two Jego milosci, dziE:ki lzajaszowi: ,,Ktoz uwierzy temu, cosmy 
uslyszeli? ... Wzgardzony i odepchnit:ty przez ludzi, MllZ bolesci, 
oswojony z cierpieniem ... wzgardzony tak, iz mieli Go za nic. Lecz 
On si~ obarczyl naszym cierpieniem... On byl przebity za nasze 
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grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadla Nail chlosta zbawien 
na dia nas... Zgladzono Go z krainy zyjqcych; za grzechy mega Iu
du zostal zabity na smierc... Siebie na smierc ofiarowal i or~duje 
za przest~pcami" (lz 53, 1-12). 

ROSZ-HA-SZANA 

Pewnego ranka, w dniu Rosz-ha-Szana (Nowy Rok) moj mqz zo
stal powalony przez dojmujqcy hOI w piersiach i pospiesznie prze
wieziony do szpitala. Byl to bardzo powazny atak serca. Niekto
rzy usilowali mnie przekonac, ze spadlo to na niego, poniewaz wie
rzyl, ze J ezus jest Mesjaszem, ze to jest kara z nieba. P rzybita 
.wrocilam do m~za, a on mnie poprosil : "Rozo, zawiadom szybko 
Wspolnot~ MesjanicznC},* powiedz, co mi si~ przydarzylo". Tega sa 
mega dnia Rosz-ha-Szana corka zawiozla mnie do nieh , a oni przez 
5 dni modlili si~ za Ch'arliego. Nie tylko oni, wszystkie inne wspoI
noty. Po tych 5 dniach Charlie mogl opuscic szpital i wrocil do 
domu. Lekarze nie wierzyli w}asnym oczom, a mqz i corka zacy
towali mi proroka l zajasza : "Kara, na ktorC} zasluzylismy, spadla 
na Niego, a w Je~o ranach riasze uzdrowienie.. "(lz 53, 5). 

MIEJ ODWAG~ STAWIAC BOGU PVTANIA! 

W poblizu Filadelfii mieszkal pewien boga ty czlowiek, ktory z 
okazji swoich urodzin wydal wielkie przyj~cie i zaprosil wielu go 
sri. Byl to Zyd ze Wspolnoty Mesjanicznej. Pomyslalam sobie : 
"z pewnoSciq b~dC} wspaniale dania, a na deser opowie nam 0 swo
im Mesjaszu... " Mimo wszystko poszlam tam i ze zdumieniem od 
krylam czlowieka bardzo prostega i sertiecznego. Przedstawil mi 
swojC} rOdzin~, a obiad u pIynC}1 w milej atmosferze. P6zniej wstal 
znany adwokat i ziozyl swiadectwo swojej wiary. Gdy przemawial, 
pomyslalam: ,,~dra jca, zaparl si~ narodu zydowskiego. Wyjd~ z te 
go przyj~cia i zrobi~ skandal". Moja przyjaciolka wyczuIa, co si~ ze 
mnq dzieje, odciqgn~la mnie na bok i powiedziala : "Rozo, przestail 
walczyc i buntowac si~, a zaczni j si~ modlic. P opros Boga, Boga 
naszych ojcow, aby ci objawil, czy to, co twierdzimy 0 J eszua, jest 
prawdC} czy falszem. Miej odwag~ stawiac Mu pytania, a On ci 
odpowie." Przymkn~lam oczy i z dri;eniem wypowiedzialam: "Bo
ze Abrahama, lzaaka i J akuba, jesli to wszystko prawda, jesli J e 

• Zydzl Mesjanlczni , uznaj~cy Chrystusa za Mesjasza , ale nle nalezljcy d o 
za dnego z Ko~clol6w chrze~cijanskich posiadaj'l Uczne wsp61noty p rzede wszy
k im w USA, gdzle jest lch najwl~cej , bo ok. 35 t ys.; wsp6lnoty Zyd6w Mesja 
n lcznych znajdujlj sl~ ponad to w AngUl, F ra nc j i, Kanadzie, Austra lii, w nle
kt6rych kra jach Ameryki Poludniowej oraz w Izraelu. (red,) 
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szua jest Twoim Synem, niech zamieszka w moim sercu jako ·Pan 
b~dE: Mu sluzyla. BE:dzie moim Mesjaszem zywym, moim Goel, 

moim Zbawicielein!" 
W taki wlasnie spos6b Mesjasz wszedl w moje zycie i w moje 

serce. Przezylam jeszcze wiele cit:zkich walk wewnE:trznych; prze
szlose byla, tak gorzka i bolesna, mqsialam siE: nauczye wybaczae 
zlo, ktore mi wyrzqdzono. Wybapzye, jak Bog nam wybaczyl... 

~POTKANIE Z PRZESZlOSC'I\ 

To bylo kilka lat temu w Messiah'College na Kongresie Zyd6w 
!'.iesjanicznych. Odpoczywalam · w fotelu i az podskoczylam z wraze
nia, gdy uslyszalam, jak ·ktos obok pyta 0 drogE: po niemiecku. 

.	!'-Jikt nie umial mu odpowiedziee, a ja sztywnialam sluchajqc jE:
zyka, ktbTy przywodzil na pamit:e tyle straszliwych wspomnien. 
Mimo to wskazalam mu drogE:. Od · 1945 r. nie wypowiedzialam 
w tym jt:zyku jednego slowa. Uwaznie obserwowalam jego twarz 
i oczy i zastanawialam siE:: "Czego tu szuka ten Niemiec, dlaczego 
chce spotkae Zyd6w ze Wsp6lnoty Mesjanicznej?" Potem' odwro
cHam sit: i wraz z mE:zem odeszlam na spotkanie modlitewne. Nie
miec znowu tam byl! Co wiE:cej, zaczql siE: wsr6d nas glosno mo
dlie po niemiecku: "Boze Abrahama, Izaaka i Jakuba, Boze Mesja
sza Jezusa, naucz Twoj Lud, jak przebaczye mojemu narodowi zlo, 
ktore mu wyrzqdziliSmY." 

MinE:lo juz prawie 8 lat, odkqd otworzylam me serce Mesjaszo
wi, ale gdzies w glE:bi bylo miejsce zamkniE:te i nikomu nie po
zwalalam tam wchodzie... nawet Panu! Sluchajqc modlitwy tego 
Niemca, musialam usiqse, tak bylam wzburzona. Walczylam z Bo
giem, nie chcialam dopuscie, by swiatlo przeniknE:lo w ten zakqtek 
mego zycia, mojej przeszlosci. Bylo w nim zbyt wjele b61u i lez, 
zbyt wiele ponizenia i zbyt wielu umarlych. PrzyjE:lam przebacze
nie Boga, ale sarna odmawialam przebaczenia. Walczylam zawziE:
cie, ale w koilcu przestalam i powiedzialam Bogu, memu Zbawcy: 
"Ty jeden, przez Twego Ducha, mozesz udzielie mi laski kochania 
nieprzyjaciol, blogoslawienia tym, kt6rzy mnie przeklE:li, swiad
czenia dobra tym, kt6rzy mnie nienawidzili. Ty jeden, Panie Bo
ie, mozesz sprawie, bym modlila siE: za tych, ktorzy nas maltre
towali i przeslag,owali tak okrutnie. PragnE: bye c6rkq mego Ojca, 
kt6ry jest w Niebie .. . (Mt5, 44-45; t.k 6, 27-28). 

Niemiec modlil siE: nadal, a ja m6wilam 'w sercu: ' "Panie, prze
bacz ze dotychczas mu nie wybaczylam...I" Potem podeszlam do 
tego czlowieka i modlilam si~ znim; i zostalam wyzwolona Z ogrom
nego cit:zaru, kt6ry przygniatal cale moje zycie .. ~rzez Moe i Do
brae Boga zostalam oczyszczona z nienawi!ci i goryczy... 
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POZNACIE, JAK BARDZO BOG WAS KOCHA 

Jeszcze jedno slowo dla tych, k torzy jak ja przezyli wielkie 
cierpienie. Zaniechajcie walki wlasnymi silami, zrzuccie ci~zar, kto
ry was przytlacza, z ufnosci~ idide do Tego, ktory mowi do Synow 
Izraela i do wszystkich narodow: "Przyjdicie do Mnie wszyscy. kto
rzy u trudzeni i obci~zeni jestescie, a Ja was pokrzepi~. P rzyjdicie 
do Mnie, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych ... (Mt 11, 28-29). 

Weicie dzis jeszcze Pismo swi~te i przesledicie Bozy plan w dzie
jach naszych przodkow. W ten sposob b~dziecie mogli dokonac od
krycia,.· jakiego ja dokonalam: przekonacie si~, jak bardzo Bog was 
kocha i pragnie zbawic. 

Rose Price 
tfum. Ireno Felska 

Przeklad z: ..Le Berger d'Israel" nr 382, pazdziemik 1982. 
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5.VIII.1942 

Co robil Stary Doktor 
w bydlE~cym wagonie 
jadqcym do treblinki dnia 5 sierpnia 
przez kilka godzin krwiobiegu 
przez brudnq rzek~ czasu 

nie wiem 

co robil Charon dobrowolny 
przewoznik bez wiosla 
ezy rozdal dzieciom reszt~ 
zdyszanego tehu 
i zosta wil dla s.iebie 
tylko mroz po grzebiecie 

nie wiem 

ezy klamal im na przyklad 
malymi dawkami 
znieczulajqcymi 
iskal spocone glowki 
z plochliwych wszy strachu 

nie wiem 

ale za to ale potem ale tam 
w t reblince 
eale ich przerazenie caly placz 
byly przeciwko niemu 

ach to bylo juz tylko 
iles tam minut czyli zycie eale 
ezy to malo czy duzo 
nie bylo mnie tam nie wiem 
zobaezyl Stary Doktor nagle 
ze dzieci si~ staly 

Pamit:ei Janusza KOTezaka 
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stare jak on 
coraz starsze 
tak musialy dogonic siwizn~ popiolu 

wi~c kiedy go uderzyl 
askar czy esesman 
zobaczyly ze Doktor 
stal si~ dzieckiem jak one 
coraz mniejszym i mniejszym 
az si~ nie urodzil 

odt<jd razem ze S1arym Doktorem 
pelno ich nigdzie 

wiem 
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MODLITWA TYCH, 

KT6RZY Sl~ NIE MODlA 


Duszy szeptane tajemnice, ktore sohie powierzasz, sp/q
.talem klamrq modlitwy. 
Wiem, ie kazdy tWOT musi z sobq poprzez Boga i z Bo~ 
giem przez siebie zyciem swiat ogromny splatac. Wiem . . 
Pewien jestem - tak mi Boie dopomoz. 

MODLITWA NIEMOCY 

Jasnie Wielmozny Panie Boze. Smiesznie. 
Naiwne, smieszne, naiwne, I'liedoh:zne, smieszne, smieszne. 
Jasnie Wielmozny Panie Boze. Smiesznie. 
Nieuczonosc w tym jest, prostactwo nieuczone, nie niemoc, nie. 
Nie, nie niemoc, nie. 
Jak Cit: nazwac, Jasnie Wielmozny, jak? 
Jak naz\\"acCi~, jak? 
Mowit:: naiwnie, niedolt:znie, dziecinnie. Ja J dziecko, ja i Ty. 

Dziecko, ktore .mnq bt:dzie, ktore tylko nie chodzi, jeszeze nie 
mowi. 
Mowi~: Ty. Jakze Ci~ nazw~ - P <\nem? Boga nazwalem Panem, 

duzq napisz~ literq, alba wynajdt: inne duze B: tylko dla Boga, dla 
Boga. 

Mowie: do Ciebie: Ty, Boze. A niedoroslft nie zmowilo modlitwy, 
bo czlowiek od malpy pochodzi. Nie zmowi modlitwy, bo juz papie
rosy pall. i czlowiek od malpy pochodzi. Tak latwo, tak dziecinnie. 

Boze, brak mi nawet wyrazu, by nazwac nawet niemoe mOjq, 
brak mi nawet wyrazu, nawet by nazwac niemoe. Bo tylko niemoe 
moja jest wielka. rowna Twej wielkosci, Jasnie Wielniozny. Nie
r~\ dna bezsila, niemoc, nieosi:. Nie robak nawet,nie mrowka nawet. 
Nawet nie nie. nie nie. Wielkie jest nie, ja nawet nie nieskoncze
nie male cos, bo wielkq jest nieskonczonosc. Ja jestem zwykle cos. 

Boze, Boze, Boze - i nie wi~cej. Aniskruehy, ani pokory, tylko 
Ty, Jasnie Wielmozny Panie Boze. Skuloile cos, pokorne cos, skru
szone cos, ktore si~ korzy przed 'l'wym Majestatem. Smieszne, 
smieszne. · -

Nie nazwt: Cift Pot~znym, Wielkim, Niesmiertelnym, bo siE: obra
i:q maze pot~zni ludzie, wielcy ludzie, niesmiertelni ludzie. Nie za
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pominaj Boze, ze ludzie S'l wielcy i niesmiertelni. Uwaznie wpatrz 
si~ w ziemi~, musisz j'l znae, jakzebys nie znal naszej ziemi? Kr~ci 
si~ kolo slonca. . 

Mlldra jest Il).odlitwa w niezrozumialej mowie. 
Ole -tel solt min kajuso wit dartu, wak rubo, wak r iste. Kin 

brno~: . 
Ole tel solt, ole dartu min wak. Al wit dartu, al rna waste, ole 

wit kin. 
Wybralbym ze wszystkich narzeczy wyrazy najdziwniejsze, roz

sypal, pokruszyl, pomieszal, u10zyl niezrozumialq modlitw~ dla lu
dzi, dla siebie. 

Ole tel solt, olevit, e dartu min wak. 
To nic nie znaczy, ale nie mog~ inaczej, nie mog~, J asnie Wiel

mozny Panie Boze. . 
Nie mog~ inaczej, nie przepraszam. Nie mog~, nie prosz~ 0 prze

baczenie. Nie mog~, Die wyrazam skruchy. Nie mog~, a Ty si~ nie 
rozgniewasz. Nie mog~, a Ty si~ nie obrazisz. Nie mog~, a Ty n ie 
ukarzesz. 

Przebaczajll, gniewajll si~, karajll ludzie. A Ty nie czlowiek, Jas
nie Wielmozny Boze, choe Ci~ ludzie Bogiem naz\vali i kazdy in
ne dla Ciebie i naiwne wymyslal rozrywki i wonnosci. 

Ole daru, wit tel dartu, ole solt wak sirte bra 01. 
Czemu nawet takze juz i dzieckiem nie jestem. 
Nawet, takze, juz. 
Nie mog~ inaczej Jasnie Ty Wielmozny, nie mog~. 
Aba, adda, abbb... 

MODLITWA SWAWOLI 

Wierzaj mi Boze, ze pragn~ bye powaznC!, statecznf! i skupionq. 
Moze to przyjdzie z czasem, ale tymczasem nie mog~ . Smieszy 
mnie wszystko, co powazne, nie wierz~, nie ufam. Uroczyste mo\vy, 
sluby, kazania, nawet pogrzeby - miny - Boze: prosz~ Ci~ , zwr6e 
tylko uwag~ na ich miny, na te napuszone, nieszczere i glupie g~
by. (Przepraszam, ze si~ tak wobec Ciebie wyrazam). 

JeSli si~ modl~ tak rzadko, doprawdy ich wina. Ich modlitwa, 
albo bezmyslne klepanie pacierzy, albo chytra ch~e podejscia , oszu 
kania Ciebie, wyzebrania czegos za cen~ falszywych westchnier'i 
i czerwonego nosa. 

Nie umiem bye nieszczerq. Wi~c przyznaj~ : ja Ciebie nie znam 
Boze. I zdaje mi si~, ze zanim czlowiek pozna Ciebie, Boze, musi 
przede wszystkim dobrze poznae · siebie, siebie znaleic. A ja bllldz~, 
nie rozumiem i pr6buj~ odgadnlle siebie, jak szarad~ . jak bardzo 
trudne algebraiczne zadanie. Ze nie jestem takf!, za jakq mnie ma jq 
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i dorosli i r6wiesnicy, to glupstwo, ale przeciez nie jestem taka, ja
kl} siE: sarna bye mniemam. 

Wesola jestem, a jednak ... Kaprysna jestem, a przeciez ... Niedo· 
swiadczona, mhm, naiwna, a jusci. Na jedno, co wiem, stu rzeczy 
siE: domyslam. J ak ja ich znam! Gdyby oni choe w setnej cZE:sci nas 
tak znali, byloby nam lepiej, a moze i gorzej? 

Dobra jestem czy zla? Tak i nie. To pewne, ze inaczej· dobra 
i inaczej zla, w czym innym dobra i w czym innym, niz oni sl}dzl} 
i chyba - niz sarna nawet myslE:. . 

Zdaje mi siE:, ze tE: milose rodzicow, ojczyzny, blizniego i Ciebie, 
te wszystkie czcie i szacunki, wymyslili dorosli dla siebie, a my ma
my prawo do wlasnychticzuc, do swoich ukochan. W modlitwie 
mlodziezy powinien bye usmiech, taniec, zart, kaprys, niespodzian
ka, cos z nabozenstw poganskich i dzikich kult6w. Przeciez Ty je
stes nie tylko w lzie czlowieka, aJe i w woni bzu, nie tylko w nie
bie, ale i w pocalunku. Po kazdej pustej swawoli nachodzi smutek 
i tE:SkrlOta. A w tE:sknocie, jak w mgle, i twarz matki i szept OJ
czyzny i bliznia niedola i Wielkose Twej Tajemnicy. 

No patrz: chcE: bye z Tobl} szczera, a przeciez to jasne, ze nie po
wiem, nie umiem powiedziee wszystkiego. 

PatrzE: na gwiazdy i mowiE: sobie: miliardy gwiazd, iniliardy mil. 
C6z, kiedy tego nie czujE:. W\em, ze jestes Wielki, Pot~zny, Nie
smiertelny i tak dalej, ale tylko wiem i nic wiE:cej. A ja, bywa, 
tak kocham gwiazdy, jak oni znow nie potrafi~ , chocby siE: nie wiem 
jak nadymali, wypinali, puszyli i pocil}gali nosami. A dlaczego je 
kocham, l1ie powiem, l1awet dokladl1ie nie umiem powiedziee, dla
czego. 

Patrz: moja modlitwa ... Czy ml}dra? Nie. A czy mozna j<l nazwae 
grupi~? Ona jest bezladna, bo i ja jestem bezladna. Masz klopot 
ze mn~ , Boze, a pomysl, jak mnie jest ci~iko ze sob~ . 

Wiesz, co Ci zaproponu j~. 

Zostaw mnie tymczasem tak~, jakl} jestem. Poczekaj. Ty Sobie 
i ja sobie, niby, ze si~ nie znamy. Postaram si~ nikogo nie gorszyc, 
nie smiac si~ , nie zartowac, nawet b~dE: zmawiala pacierze, tylko 
bez wznoszenia oezu, pochylen glowy, bez westchnien i min. Jak 
dlugo to trwac b~dzie, nie wiem: dopoki nie wstl}pi we mnie "sta
tek". Nie mogE: nawet obiecac, ze zapragn~ przyspieszye tE: chwilE: . 
Bo po co? Samo przyjdzie. . 

Zupelnie niespodziew;mie, nag le, spotkamy siE:. Nle wiem, gdzie, 
jak, kiedy, nagle Ciebie zobacz~, zarumieni~ siE:, serce mocniej 
zastuka, i uwierz~. Uwierz~, ze jestes inny, ze si~ z nimi nie bra
tasz, nie kumasz, ze Ci~ nudzl}, · ze ich lekcewazysz, ze mnie ro
zumiesz, ze chcesz ze mn~, powaznie i szczerze pom6wic. Powiesz 
mi: " ja wiedzialem, ze oni Mnie obrzydzili, ze nie chcialas wierzyc, 
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w CO oni wierz~". Powiesz: "Wiern, ze Mnie oszukuj<l i klami<l". Po
wiesz: ze jestes samotny, opuszczony, pokrzywdzony i jak ja, pelen 
t~sknoty, i wolny, "wIny, jak sokol. 

I sprzymierzymy "Si~: Ty i ja, i prysniemy im smiechem w oczy, 
wezmiemy siE: za rE:ce, zaczniemy biec co tchu. Oni zaczn<l nas 
wolae, obux:zeni, ze tak nie wypada. Wowczas przystaniemy na chwi
l~, odwrocimy siE: raz jeden, j~zyk im pokazemy: ja i Ty. I smiejqc 
si~ do rozpuku, znikniemy im z oczu. I snieg jese zaczniemy gar 
sciami. 

Kochany, Niljukochanszy Boze, przeciez Ty mozesz Sobie' na to 
pozwolic, jeden, jedyny raz tylko. Uuuch, jacy oni nudni, falszywi: 
nalezy im sit: za ich grzeszki - kara. 

MODLITWA CZlECZYNY 

o Boze naSz i Panie, robi~, co · mog~. Niewiele mog~, wi~c i nie
. wiele robi~. A Ty wiesz, 0 Boze, ze wszystko sumiennie. Nie mog'! 
wszyscy bye najm~drzejsi. Kazdy wedlug swoich sil, wit:c i ja tei, 
o Boze nasz i Panie. MyslE:, ze najwazniejsza rzecz: rzetelnie, uczci
wie. Zeby przynosie pozytek, zeby nikogo nie ukrzywdzie. Ja my
sl€;, ze jak sit: swoich obowi<lzkow pilnowae, to jestes zadowolony, 
o Boze i Panie. Wiem, ze nie tak znow duzo daj€;, wiE:c nie zqdam 
wiele. Czasem trochE: zazdroszcZE:, ale niedh-!.go; zaraz mysif: : "A czy 
chcesz si~ zmienic? A czy wiesz, co si~ dzieje w czyjej duszy?" 
I myslE:, ze chyba nie rna czlowieka, ktory by chcial si~ ~ drugim 
zamienie. Kazdy siE: juz do siebie przyzwyczail. Czasem sit: roz
gniewam, jezeli mi siE: cos ni~ powiedzie. No i coz? Przebaczasz, 0 

Boze, wielkim grzesznikom, wi~c i mnie chyba przebaczysz. 
Nieduze S<l moje grzechy, nieduze ci cnoty. Pomysli si~ czasem 

nie tak, jak trzeba. Ale glowne: zeby nie bylo krzywdy ani szkody, 
Gdyby czlowiek mial wiE:cej przyjemnosci w zyciu, a mniej zmar
twien, moze bylby lepszy. Choe, kto wie? JesIi taka juz jest swi~ta 
Twoja wola, wi~c tak pewnie lepiej dIs ludzi. 

Nie wiem, czy ~obrze sit: modl~, ale chyba wszystko jedno, co 
czlowiek mowi, byle mowil, jak mysli, szczerze, prawdziwie. 

Co prawda, nie mam ja zn6w tak wiele do powiedzenia. Bo co?
Opowiadae te swoje rozne klopoty nie przystoi. Pomyslisz, ze si~ 
skarzt:. Prosic znowu, to wygl~da, ze siE: dopominam. A c6z Ci moze 
czlowiek powiedziee, czego bys Sam nie ·wiedzial, Boze nasz i Panie. 

at, baj~ ,ja sobie, zeby z kims porozmawiac. M6wi siE:, ze gora 
zgor<l si~ nie zejdzie, a czlowiek spotka si~ z czlowiekiem. Ale 
z jakim czlowiekiem? Bo nie z kazdym warto ~owic, nie z kazdym 
mozna mowie. Tak si~ trzeba pilnowac, zeby nie powiedziec czego 
niepotrzebnego, a i to siE: zdarzy, ze ci wykr~cajq kota ogonem. Bo 
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.ludzie to tak potrafill. A z Tob~, 0 Boze Panie, mozna tak po 
prostemu. Ja nawet myjl~ ... 

Ale moze juz przestae? Co ja Ci tam b~d~ klichcil nad glowll. 
Pewnie Ci s i~ znudzilo juz moje j adanie? A zresztq czasu n ie masz 
pewnie... 

Ale to t ak przyjemnie, 0 Panie, wszystkoCi powiedziee, powie
rzye. 

MODLITWA ARTYSTY 

Dzi~ki Ci Stworco, izes umyslil twor dziwny stworzye taki, ja
kim ja jestem. P okielbaszony wszelkiej na przekor logice, a prze
cie taki, jak trzeba ; a przecie potrzebny Ci chyba, gdy jestem. 
1m mocniej bez sensu, tym Ci wdzi~czniejszy - ja - protest 
impertynencja , bezczelny samosobiepan wsrod karnego stada, ja -,
psikus, Prima Aprilis i drzewo Aswattha. 

Modlitwa moja Stworco, nie ta, co ongi, co wszyscy, - a ja 
i dzis - i w tym wlasnie, tym jedynym momencie, ktory si~ juz 
nie powtorzy. - Zrozum: Twoj trefnis-prorok - i Brat! - Ja 
alboz wiem, co za taki? Ze nie znam siebie, raz bzdurnie dosto jny, 
to dostojnie bzdurny, - dumny, pokorny, tkliwy, groiny, gardzqc, 
jak kot si~ lasz~, skryty - wszystko wypapl~, 'sprzedaj~ lzy, gubi~ 
laski i scyzoryki, czujny na cieri niewoli, co si~ga , ' nie zrywam, 
a pal~ ka jdany - i tylko w na jdrobniejszym szepcie widz~ CiG,. 
o Stworco, i za tom Ci wd.1:i~czny bez gran ic. - Nie wierzysz, ze 
si~ chc~ modlie? - E ji e! - Toe na przekor klechom - Bogiem 
jestes - wiem, co to znaczy. 
. Dzi~ki Ci, Stworco. ,ze stworzyles swiniG, slonia z dlugim no

sem, zes postrzElPil liscie i serca, zes dal czarne mordy murzynom, 
a burakom slodycz. Dzi~ki za slowika i pluskw~, za to, ze dziew
ezyna rna piersi, ze ryb~ dusi powietrze, ze Sll blyskawice i wisnie, 
i es a rcycudacko kaza l -nam si~ rodzie, z~s tyle czlowieka oglupil, 
ze Slldzi, ze nie mozna inaczej, ze dales Mysl kamieniom, morzu, 
ludziom. 

Mysl, k tora blii nim t rzy po t rzy plecie, a sobie dumne bajki roi, 
Nie niebo - ona na jszkar latnie jsze rna \vschody i zachody - ona 
orlica, hulta j, klamca. - Jakze jq kocham. 

- Pusci si~ na wagar y - zgadnij, gdzie s i~ wal~sa, az wroci n ie
enota umorusana, do ludzi niepodobna, a taka przebiegle skruszo
na, a taka radosna, px:zyrzeka popraw~ - glupi jej uwierzy, 
wie, ze przebaczq ladaco. 

Wszystko przeczuwam, nic nie wiem. Glupie mi prawdy czytane; 
te majq walor, k tore podpatrz~ przez dziurk~; a ze niedokladnie, 
wi~c zawsze si~ myl~; tym lepiej. Jestem! 

339 



JANUSZ KORCZAK 

Nic nie wiem. wszystko zgaduj~. Wiesz Stworco. CO znaczy: wszy
s~O! . 
\ Od stop do glow nieuzytek, a musz~ psiamac bye pierwszy; na
dziej~ trac~ tylko na pi~e minut, wszystko, co mqdre, zaczynam od 
jutra ; uwalE: sif! pf!pkiem do gory na piachu, wygrzewam; placzf! 
nad gruszq, ze samotna w polu i starca w ramiE: caluj~. Powaznie 
plujf! i lapif!, w powiEitrzu wywracam koziolki i zawsze mial .b~df! 
lat szesnascie, gral bE:df! w kukso, gwizdal na palcach i przegram 
wszystkie od portek guziki. - Od stop do glow nieuzytek, 0 jakze 
by biedna ludzkosc byla beze mnie. UCZf! jq kochae grzech i po
zary, i peln~, pelnij, pelnq piersiq oddychac. 

Nad moim jedynym .pytaniem stu tf!pych profesorow slf!czy zy
wot caly. W rOZowe uszka slodkie slf!: dobranoc tysiqcom dziew
CZqt, chlopakom. Smarujf! masciq psy parszywe. Tarmoszqcq sif! 
przeszlosc za kark wywlekam i jawif!. I z pistoletu w przyszlosc 
strzelam jak w asa. I slonce pijf!, oczu nie mruzqc. I tak mi siE: COS 
zdaje, zes naraz nas stworzyl i psotnie os ziemi _pochylil, zes byl 
wtedy nieco wstawiony: artysty nie tworzy sif! na trzezwo. A ich, 
tych tam, arcy-swiqteczne jedyne sny - toe nasz chleb powszedni. 

Bo jesli nie lubif!. tylko tych, co trzezwi; jesli sif! boj~, tych po
noc, co dqzq i wiedzq, czego chcq. 

Moje chwile - wszystko podrzutki i dzieci nieslubne - bez opie
ki i ladu - tailczq na linie, lykajq pochodnie. 

SciqgnE: grusZf! z cudzego sadu; wystf!pek nie grozny - .nie ucie
kam, a lekko odfruwam; zawsze sif! w porf! pijany obudz~, z kaluzy 
bialy wyli~, i Bog sif! na mnie nie gniewa, - poblaza. 

Wszystko kocham swawolnie - raci'9snie - bez troski. 
Kutym na cztery nogi, riaiwny jak dziewczyna, gdy wierzy. Przy

glqdam siE: sobie z usmiechem, lub spiorf!, a mocno. - Drobniusie 
paciorki zbieram, szeroko otworzf! oczy, powiem do latarni ulicz
nej: "ty jedna rozumna i pif!kna". Co dzien cos nowego dostrze
gam, na co od lat patrzE: - zdumiony nagle, ze pies rna ogon, ie 
tramwaj sam jedzie, brzoza korf! ma bialq. 

Biednas ty, boza krowko, gdy cif! oko boli, biedne jest kazde, 
kazde, kazde ziemskie zycie. 

Urodzilem siE:, Stworco, pif!c wiek6w spozniony, 0 lat pif!cset za 
wczesnie. Dlatego tak wesoly i smutny: ze zyjf!, ze juz iye skon
czylem, zem nie zaczql jeszcze. 

Ty i Ja - Stw6rco - nikt wif!cej. - A Ja - to My, - My wszy
scy. - My - Twego Sejmu bluzniercza lewica i Twego Tronu, Do
mine canes. - My, tf!cze jesiennej szarugi, wsr6d Twoich synow 
pomylone twoiy - my, snieg lipcowy - maki czerwone lodow· 
cow, my - Zagle rozpiE:te. To nic, ze klE:bkiem babcinej bawelny 
bawif! sif! z kociakiem - my walim trony despot6w, my wieze sa
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SAM NA SAM Z BOGIEM 

motne wznosimy. My z ob1"lkanej duszy krzeszemy czyn stokroc 
trzezwy, my walcom katarynki posluszni - hymnem przyszlosci 
sztyletujemy niniejszosc, mrzemy i zmartwychwstajemy na nasz 
wlasny rozkaz, my na cmentarzach wszystkich niedokonan walimy 
dokonania pomnikiem wspolnej niemocy. 

Za to, 0 Stworco, blogoslawi~ Tobie i w dreszczu r zucam na kar
t~ - Pysznq Rozkosz Zycia. 

- Va banque : Zycie za Tw6rczosc. 
Janusz Korczak 
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TtOFIL LENARTOWICZ 

KRZYK STAREGO IZRAELA 

Niewola nasza od wieku si~ liezy, 
Od ezasu, jak t~ polskq Palestyn~ 
Moskal zamienia w pustk~ i w ruinG, 
Izrael cillgle po boznicaeh krzyezy, 
A krzyczy glosno do ucha Jehowy. 
Ale daremhie na popiolaeh siada, 
Popiol nie spada z olysialej glowy 
I okow z r~ki nie spada 

Owe! 0 we! 

Ziemia ta k(}dy rzeki miodem plynll, 
Wygnaneom byla domem i goseinq, 
Izrael na niej grzebal si~ i mnozyl, 
I dom tu sobie podrozny zalozyl; 
A namiot jego byl przytwierdzon moeno, 
Zlote swieezniki w ezesc Panu zakupil 
Ale Pan hord~ sp~dzil tu polnoenq 
I przyszedl narod i bogactwo zlupil. 
I stal si~ u Cisk Babylonu gorzej, 
I Ammonitow i Assyryjczykow, 
I wielkim krzykiem zakrzyezal lud Bozy 
W n~ewoli tego ludu rozbojnikow; 
I wolal patrzqe na rzeZ i pozog~: 
Czyz nam zn6w kije brae i ruszac w drog~ ... 

Owe! 0 we! -, 

Jehowa mocny strzez, zeby dzieci tej ziemi 

Nie poszly z Polski precz jak my z Jerozolimy, 

By studni ludy swyeh nie zamkn~li przed n imi, 

Gdy srodkiem wielkich miast isc b~dq te pielgrzymy; 

A tu z zaulkow ulie i spod miejskich ra tuszy, 

Od plaeow glupi Iud i spod budy odkrytej, 

Co oni wiedzq? n ie ... co im nakladCl w uszy.. . 

Kamienie wezmClrwac a krzyezec h ipokrytyL . 


J ehowa nie daj to, by oczy me widzialy 
Jak straszne miejskie psy ieh szarpac b~dC! szaty; 
I tak niestety juz po Europie ealej, 
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Co Polak biedny, ach! to jakby tr~dowaty, 


I kamien ostry nan i brudna leoi SUna, 

Niech ten przepadnie dzien i niech si~ nie zaczyna 

Lecz jesli wlelki Pan przeznaczyl nam swobodt:, 

To moZe przyjdzie tak, no niech si~ tak nie stanie, 

Ze kiedy dl~ PoIak6w studzienn~ zamkn~ wod~, 

Esterka, kt6ra wody im przyniesie w dzbanie, 

I powie - pij, bo Pan jest wieIki, milosiemy, 

I z wiernym Iud em Iud niech pozostanie wiemy. 


Ze kiedy b~d~ nies<: wsk6rzanych ksi~i worach 

Prorok6w psalmy swych jak Juda zlot~ Torah, 

I kiedy ksi~ga warn zostanie skarbem calym, 

I przyjdzie kryc si~, ach! z wiarll SWIl przed dniem bialym: 


Gdy z oznaczonych k~t6w przest~pic wzbroni~ nodze, 

Gdy polski ryknie placz jak Judy w Synagodze, 

Gdy starcy wzniosll jt:k ci~Zszy od Jeremiasza, 

Gdy wasza dozna wiara, czego doznala nasza~ 


To moZe jaki Zyd na zlotym siedz~c krzesle, 

Budowac dla was gr6d swoje wyprawi ciesle. 

Kr610wie dla was Smierc i ludy dIa was krzyCZ4, 

I rozproszeni wy, lecz Pan wybrane zbierze, 

I oni wezmll swiat i ziemi~ odziedziczll 

Za nami mury miast, za nami p6jdll wieze, 


J ehowah, ach, J ehowah! 
Elohim Sabaot, ach, ach!... 
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EWA SWIDERSKA 


TENDENCJE 

SPOlECZNO-KULTUROWE WSROO 

ZYDOW POLSKICH W XIX WIEKU 


Sytuacja Zydow w Europie do czasow Rewolucji Francuskie j byla 
wsz~dzie dose zblizona i wsz~dzie praw ie tak samo ci~zka. Poloze
nie Zydow na terenie Prus - kolebce Oswiecenia zydowskiego 
bylo pod wzgl~dem ekonomicznym i spolecznym trudnie jsze niz 
gdzie indziej. Surowy i upokarzajqcy "Regulamin zydowski" z 1714 
roku (naklada jqcy na Zyd6w ogromne podatki; obowiqzek oplaca
nia si~ przy kazdej okazji: oZenku pierwszego dziecka, wykupu pa
tentu; przymus dostarczania sztab srebrnych do mennicy panstwo
we j, "biletowe" za przybycie do innego miasta) spowodowal wsr6d 
powstajqcej bUrZuazji zydowskiej naturalny p~d ku haslom i ide
atom gloszonym przez encyklopedystow i rewolucjonistow francu
skich. W efekcie przeobrazen, jakie dokonaly si~ w umyslach ludz
kich, dzi~ki i poprzez Rewolucj~ F~ancuskll i gloszone przez nill ha
sla wolnosci, r6wnosci i braterstwa, mogly i rozwin~ly si~ tenden
cje asymilacyjne. Mojzesz Mendelssohn (1729-1786), uwazany za 
tworc~ Haskali 1 - czyli zydowskiego Oswiecenia, w imi~ realiza
cji prqd6w asymilacyjnych staral si~ dowiesc odr~bnosci mi~dzy 
przynaleznosciq religijnll a poczuciem swiadomosci narodowej 2. 

Domagal si~ zreformowania przepisow rytualnych i podstaw religii 
zydowskiej tak, aby ich wypelnianie nie przeszkadzalo wyznawcom 
stac si~ pelnoprawnymi czlonkami spoleczenstwa, wsrod ktorego 

I Hebr. Haskala - wyksztalcenie, oAwlecenie, oswlata, stlld maskll - wy
ksztalcony, oswlecony, Intellgentny, r ozslldny, dzlalacz na rzeez Haskall. 

I Sformulowat swe pogilldy w dzlele Bwego tyela zatytulowanym Jerusalem 
oder abeT dte TeUgt6se M aeh und Judentum, 1783. Asumpt do naplsania kslllZkl 
dala mu burza, kt6ra rozpt:tala sit: w t ydowsklm srodowlsku konserwatywnym 
po w ydan lu tlumaczenia P1t:c1okslllgu na Jt:zyk niemleckl (1770-83), ehoj! druko
wa nego alfabetem hebraJsklm. To t1umaezenie razem z ealklem nowym komen
tar zem (BluT) hebrajsklm, autorstwa Salomona z Dubna I Naftalego Hlrscha 
Welsela, byto wyrazem Jego pogllld6w 8symllaeyJnyeh, ale I o~wiecenlowych. 
Stalo sit: one przelomowym dla dalszego rozwoJu oswleeenioweJ mysll hebraJ
s klej. wywotuJ"e gnlew I kl'l twy ~rodowlsk ortodoksyjnych, ezego zewnt:trznym 
przejawem bylo publlczne palenle ksilltld w wlelu mlaBtach. Szezeg6lnie w Pol
sce, gdile przewatal wtedy ehasydyzm, reakeja byla gwaltowna I zac1ekla. 
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mieszkali i pracowali. Jego uczeil, 'Dawid Friedlander (1756-1834) 3, 

i inni zwolennicy reformy judaizmu uwazali judaizm tylko za re
ligi~, ktorej nie nalezy u tozsamiac z narodowoscill. Ta postawa naj
szybciej i na jlatwiej rozpowszechnila si~ wsrod zydowskiego miesz
czailstwa i inteligencji, bo wlasnie te warstwy najbardziej odczu
waly ci~:iar swego polozenia. Nie dose, ze ograniczaly je panujllce 
wowczas prawa, kt6re stan t rzeci traktowaly cillgle jeszcze inaczej 
niZ szlach~ i duchowieilstwo, to dochodzil do tego czynnik reli
gijny, zasadniczo odmienny w swych przejawach zewn~trznych niz 
chrzescijanstwo, i ~zyk - l"ownie~ wyroznia jllcy, bo niezrozumialy 
dla otoczenia. 

J edynym krajem, prowadzqcym od wiek6w polityk~ przychylnll 
wobec 2ydow, byla Polska. Dobitnym wyrazem autonomii zydow
skiej na terenach polskich jest choeby instytuc ja tzw. Sejmu Czte
rech Ziem '. J ednakze autonomia, prze~ zamkni~cie si~ 2ydow we 
wlasnym srodowisku, spowodowala .wzgl~dne opoznienie w upo
wszechnian iu si~ prqdow aSwieceniowych. W czasach, gdy Mojzesz 
Mendelssohn propagowal w Ber linie idee francuskich encyklope
dystow, na ziemiach polskich rozwijal si~ bujnie chasydyzm 5 (w 
1781 r. ukazala si~ pierwsza ksillzka chasydzka zatytulowana Toldot 
Jaakow Josef, b~dllca wykladniq zasad ruchu chasydzkiego). Ruch 
ten wprowadzil, co prawda, pewne nowe elementy w sztywny ry
tualizm judaizmu, ale byl przede wszystkim udanq probq jeszcze 
wi~kszego odci~cia zydostwa od swiata zewn~tI'znego . "Podwyz
szal" on jeszcze bardziej mur oddziela jqcy zydostwo od innych na
rodowosci zamieszkujqcych tereny Pierwszej Rzeczypqspolitej. 
Przeciw niemu pocz~li kierowae maskile polscy swe piora, widzllC 

I P rzyjaclel Mendelssohna. zwolennlk reform 1 emancypacjl. W sw ych po
gl1jdach byl bardziej bojownlczy I krancowy. Sugerowal zast1jplenie Talmud u 
zblorem praw cywlln ych. 

'Powstaly w 1581 r. obejmowal WlelkOpolskl:. Malopolskl;. Rus I LHwE:; Ist
mal w tym sk ladzle. d o 1623 r. W latach 1623-1764 bdpad ly zlemstwa lltewskie, 
kt6re utworzyly awOj wlasny se jm. Se jm byl centraln" Instytucj1j 1ydowsk!ego 
samorz1jdu. Do jego uprawn!en naleialo : ustalanie ! sci1jganie podatkOw. nad
zOr nad oswla tll (chedery. jeszyboty), k!erowanie 1yclelJl rellgljnym. spolecz
nym , e konomiczn ym. 

• Ruch m lst yczno-rellgljny zapocz1jtkowany w XVIII w. przez dzialalnost! 
Israela Baala Szem Towa. POCZiltkoWO byl wyrazem egalltarystyczn ych d1l1en 
m as iydowsk lch, pOinlej przekszta lci! s!E: - wraz z dojsclem do w ladzy auto
kra tycznych przewodnlk6w chasyclyzmu zwanych cadykaml - w rucil wstecz
ny. przyczymajqc SiE: d o postE:puj'lcego zacofanla mas iydowsklch; zwalczan y za
rowno przez mask1l6w jak I o rtodoksOw, zwanych mltnagdim (hebr. przeclwni
cy). Term!n mltnagd!m poczlltkowo oznaczal opozycjonlst 6w tydowskich, zwal
czajllcych ruch chasydzk!; p6Zn!ej funkcjonowal w znaczenlu pozy tywnym na 
okre~enie mechasydzk!ego sposobu iyc!a Zyd6w litewsk!ch. wyrOiniaj<\cych 
sit: dUiym krytycyzmem, dezawuowaniem przyw6dztwa cadykOw 1 tak zwanym 
obrzlldklem poIsklm w liturgll. 
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w nim przyczyn~ zacofania mas Zydowskich. 0 He w Niemczech, 
zgodnie z haslami Haskali, gloszonymi przez jej na jgorliwszych pro
pagator6w jak Mendelssohn, FriedUinder, Naftaly Hirsch Weisel 8 

Izaak Euchel 7, miala to bye asymilacja, kt6ra bylaby pretekstem 
do rozluznienia zasad judaizmu i do "zeuropeizowania" go - 0 tyle 
na terenach polskich dualalnose ta miala charakter szerszy i bar
dziej demokratyczny. Za cel stawiala sobie wyrwanie mas zydow
skich z intelektualnego getta, w jakim znalazly si«: dzi~ki zacho
wawczym tendencjom ortodoksyjnego rabiniZmu, a szczeg6lnie cha
sydyzmu; nadanie Zydom praw obywateli polskich. Zawolaniem 
maskil6w staje si~ uwolnienie Zyd6w od tradycyjnej, niech«:tnej 
wszelkim zmianom, postawy. 

Mendel Lewin z Satanowa (1 749-1823) - autor wielu prac po

pularyzu j~cych osi~gni«:cia wspolczesnej nauki (np. Elim - z dzie 

dziny matematyki, Refuot Haam - medycyny, Iggerot Hachoch

rna - nauk przyrodniczych) w swym Essai d'un plan de reforme 

ayant pour objet d'eclairer Ia nation juive en Pologne et de red

resser par Itl ses moeurs, wydanym w 1789 r. - niew~tpliwie pod 

wplywem Adama ks. Czartoryskiego - przedstawia program oswia

towy dla swych wsp61wyznawcow. Mendel docenia spajaj~cll rol«: 

religii zydowskiej. Nie kwestionujllc jej znaczenia, domaga si~ jed

noczesnie nauczania Biblii w szkole swieckiej i to nie tylko po he

. brajsku ale i po polsku, aby w ten spos6b mlodziez zydowska lat- . 
wiej i szybcie j poznawala j~zyk kraju od tak dawna przez przod
kow zamieszkanego. Nawohlje do walki z fanatyzmem religijnym. 
Za stron~ zainteresowanq nalezytll i swieckll edukac jll Zyd6w uwa 
i a panstwo polskie, ktore winno wziqe na swe barki obowiqzek 
w.yksztalcenia mlodziezy zydowskiej w duchu przywillzania don 
i patriotyzmu. Panstwo winno wi~c zapewnie nie tylko podr~cznik 
literatury w j~zyku polskim, ale takze poszanowanie zwyczaj6w 
zydowskich oraz zdj~cie z Zyd6w podatk6w, ~tawiaj~cych ich w 
rz~dzie obywateli niiszej kategorii. W celu zas zniesienia prymatu 
rabin6w, radzi ustanowienie przez panstwo naczelnego rabina, kt6 
remu podlegaliby poszczeg6lni rabini prowinc jonaln i. 

Separacja ludnosci i ydowskiej byla gl6wnie rezultatem posiada

• (1725-1805), dzlalacz i propagator Haskall, wslawU sIll komentarzei'h (Blur) 
do Mendelssohnowsklego tlumaczenia Blblll. Jego praca DlvTe sza lom we-eme! 
(Slowa pokoju t prawdy ), pisana po hebr. , jest pierwszym metodycznym wy
kladem na temat edukacji zydowsklej, ale tet 1 czolobltnym holdem W odpo
wiedzi na przeclet bardzo rygorystyczny ,;Patent Tolerancyjny" J6zefa II 
patrz przyplll 17. 

• (1758-1804), jeden z przyw6dc6w Haskali, redaktor "Ha-Measet" ( .. Zbiera
cza") - pierwszego hebrajskiego czasipsma w)'dawanego w latach 1783-1811 
W Kr61ewcu; autor komedil Pan Hanoch, albo co z t ym poczqt - wysmlewa 
j 'lCl'J zar6wno zacofanych konserwatyst6w jak i plytkich asym ilant6w. 
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nej autonomii, a wi~c poddania ich wlasn~j, odr~bnej jurysdykcji 
i administracji, spoczywajqcych w r~kach wladz kahalnych. Potrze
hf: refortny istniejllcego stanu rzeczy dostrzegali zarowno swiatli 
obywatele Zydowscy jak i polscy. Szymel Wolfowicz 8 - trybun 
ludu zydowskiego z Wilna - tak pisal: "Zydzi w Polsce S'l narodem 
udzielnym, status in statu, wina to jest glownie zaniedbania, w ja
kim od rzqdu krajowego znajdujq si~, jak i wlasnej ich usilnosci 
stania si~ niepodleglymi innemu narodowi, jak tylko wlasnemu zy
dowskiemu. ( ... ) Udzielnose narodu zydowskiego najlepiej si~ pro
buje przez r6znose religii i cywilnosci, naprawach wlasnej sqdo
wosci, egzekucji, j~zyka, ubioru, co wszystko jednak do dw6ch klas 
zredukowae nalezy, tj. do religii i rZqdu cywilnego. ( ... ) Obaczmyz 
teraz, co jest rZ'ld cywilny Zydowski? Jak uzurpacja i nadmiar do
zwolonych wolnosci formujq stan w Polsce udzielny, ktorego sie 
dliskiem Sq kahaly, a twierdzq jurysdykcje s'ldowe? ( ... ) Kahal robi 
uchwaly rozmaite i stale naklada podatki (co samemu tylko usta
wodawstwu krajowemu wolne bye moze), majqtku obywateli staje 
si~ panem, wyciskanymi z gminy pieni~dzmi pensje sobie oplaca , 
a reszt~ wedlug swego upodobania rozprasza i marnotrawi. (...) Re 
ligia powinna bye zostawiona Zydom, gdyz tolerancja wolnemu na
rodowi przynosi wiele dobrego, cywilnose zas zydowska winna bye 
zniesiona, a zniesiona nie przez poprawki, ktore by tymczasowym 
byly lekarstwem, ale przez obalenie jej w jej fundamentach. (... ) 
Dajcie nam pewnll obywatelskq klas~, abyscie oddzielnego dla Zy
dow nie potrzebow81i pisae prawa. Nie masz srodka innego, jak 
wszystkie razem poznosie kahaly, duchowne ~qdy i s~dzi6w cecho
wych". 

Postulaty reform wysuwane przez ~ydowskich autor6w byly wy
razem ducha przemian, ktory kierowal pracami Sejmu Czterolet
niego. A ze kwestia zydowska zajmowala obywateli. polskich, 
swiadczq wczesniejsze 0 kilka lat uchwaly Sejmu z 1775 r., kt6re 
zach~cajq Zydow do uprawy roli (zwalniajqc ich w tym celu od po
datku poglownego na zawsze; a od innych na 6 lat), pozwalaj~c 
osiqse zydowskim rolnikom w calym kraju, we wszystkich dobrach 
zarowno swieckich jak i duchownych. Chcqc zas zmniejszye Hose 
Zydow w Panstwie, Sejm ten zakazal ozenku Zydom bez stalego 
zaj~cia.9 

Projekty polskie Mateusza Butrymowicza 10, Tadeusza Czackie

• Wl'1ztd w Nte4wtdu d o sejmujqcych atan6w 0 potrzebte re/ormll Zlld6w, 
1'190, cyt. za M. Balabanem, . Htstorta t Uteratura zlIdowaka, L w6w 1921, L D I, 
s. 422 n. 

o Cyt. za M. Balabanem, d z. cyt., s. 412• 

..-N. M. Gelber, Zydzt a zagadntente reform y ZlId6w w Sejmte Czteroletntm, 


w: "M1esl4;:czn1k ZydoWBkl", Warsza wa 1931, z. 10/11. 
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go 11, Tadeusza Choloniewskiego 12, powstale w czasie obrad Sejmu 
Czteroletniego, wyst~pujll 0 prawa dla Zyd6w jako dla obywateli 
polskich, z zachowaniem rozdzialu praw i oboWillZk6w, stosownie 
do 6wczesnie obowillzujllcych nor m sprawiedliwo§ci spolecznej. Ba 
talia swiatlych przedstawicieli obu narodow 0 reform~ dla spolecz
nosci zydowskiej zakonczyla si~ wydrukowaniem w 1792 r . Uwag 
i opinii 0 reformie Zyd6w. Niestety do sprawy nie wr6cono, jako 
ze 29 .,maja 1792 r. z chwilll wkroczenia wo jsk rosyjskich , stracila 
ona doraznie na aktualnosci. 

o reform~ wolali jedna k wszyscy przedstawiciele Haskali przez 
caly stuletni okres jej trwania. Salomon Majmon IS (1755- 1800) w 
swoje j autobiografii stwierdzil: "To wlasnie ich [Zyd6w] obskuran 
tyzm, ich wrogosc do wszystkiego, co impliku je zdrowy charakter 
i zbawiennll napra W£;, byly przyczynll nieszcz~sc, ktore spadly na 
nich". Jest w tym stwierdzeniu sporo zarliwej przesady, ale pod
kresla ono bardzo zachowawczy charakter Zyd6w. Pozwolilo to im 
przetrwac jako narodowosci wiele wiek6w, ale tym samym trwali 
oni w niech~tnym odosobnieniu , spowodowanym swiadomll izola 
cjll. Dopominajllc si~ 0 przywileje czy r6wne prawa, ciqgle pozosta
wali w podw6jnym getCie If . Znajomosc j~zyka polski ego byla roz
powszechniona w bardzo ograniczonym stopniu - wyznaczaly jll 
zazwyczaj ramy dzialalnosci zawodowo-towarzyskie j.15 Dlatego na
czelnym haslem dzialaczy Haskali stalo si~ krzewienie wsr6d wsp61

II Oz. eyt. 

II Oz. eyt. 

a. P olski Zyd z WUna, iilozo!, piszqcy po nlemiecku, jldysz I laclnie, wsla

wtony SWlj Auto blograflq ( L ebensgeschi chte), W-wa 1913, a odzwierciedla jqcq 1y 
d e mas tydowskteh w dawnej Polsce I Lltwle, losy chasydyzmu, problemy edu
kac jl I caly stan 6wczesnych stosunkow spolecznych• 

.. Gdy warunkl pozwalaly Zydom prze n lesc si<: z getta d o dzlelniC chrze~cl

janskich, co nas tqpilo np. w Krakowie ponownie za rZ'ld6w KsI<:stwa Wa rszaw
skiego czy Rzeczypospolite j !<:rakowskle j (po przerwie spowodowanej obostrze 
nlami z czas6w panowanla austriacklego), zydowscy wlasCiciele dom6w na Ka
zimierzu zydowskim protestujq przeciw temu, ponlewaz obnlia 1m to czynsze. 
Udalo im. si <: nawet sklonic r abina do ogloszenla klqtwy w stosunku do cle
poslusznych - zob. M. Balaban, Histori a Z yd6w w KTakowl e I na Kazlml erzu, 
t. II, 130_1868, Krakow 1936. S. 581, 587, 633. 

II Ta zachowawcza pos tawa, m imo uplywu czasu I zmlan , Jakie on za sobq 
pociqgnql, pozostala aktualna az do traglcznych lat okupacji hl tle rowskle j : W. 
Bartoszewski w Ten j est Z ojczyzny mo;ej, Krak6w, 1969, s. 74 plsze: " W przy 
pad.ku wi <:kszoscl obywatell polskich na rodowosci zydowsklej bardzo powaz
nq trudnosc dodatkow lj w dziele ratowanla stwarzal niewielki s toplefl Ich asy
milacji , rzucaj'lca sl<: w oczy odr<:bnosc form obycza jowych, nlekledy tez n ie 
d ose dobra znajomoM: srodowiska I j <:zyka polsklego." A E. Ringelblum, Po 
lish-Jewish Re!atlons during the Second World War, Jerusalem 1974. s. lot do
daje : "Byll lUdzle 0 pierwszorz<:dnym aryjskim wyglljdzle, ktorzy nie znali pol
skiego. lub :He go wymawiall, ludzie, k torzy nawet swego aryjskiego nazwiska 
nle potrafili dobrze- wym6wic. " 
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wyznawcow oswiaty i to w j~zyku kraju zamieszkania, a tym sa
mym zdobyczy kultury i cywilizacji europejskiej. Jako conditio sine 
qua non emancypacji rozumieli asymilacj«: Vi pozytywnym znacze
niu slowa. 

Po upadku panstwa polskiego (1795 r. ) Zydzi polscy znalezli si~ 
w orbicie wplyw6w panstw wrogo lub niech~tnie do nich nasta
wionych. W poszczeg6lnych zaborach wprowadzono ograniczenia 

nakazy wlasciwe poszczeg6lnym panstwom ("Regulamin zydow
ski" w zaborze pruskim, strefy osiedlenia w zaborze rosyjskim, przy
musowa asymilac ja na podstawie "Paten tu Tolerancyjnego" J6ze
fa II). 

Na terenie zaboru prus~iego konsekwentna polityka germanizacji 
Zyd6w doprowadziia najpierw do spadku populacji zydowskiej 18, 

a po roku 1848 - kiedy to przyznano Zydom peIn~ emancypacj~ 
moma m6wic juz wlasciwie 0 Nierricach wyznania mojzeszowego. 

Na terenach zaj~tych przez Austri~ polityka austr iacka ~ opar
ta na "Patencie Tolerancy jnym" 17 - nie przyniosia spodziewanych 
rezultat6w. Niewiele nadanych uprawnien bylo respektowanych, 
natomiast pozostaly rozmaite podatki i oplaty za innosc (np. "swiecz
kowe", "kwaterowe"), obarcza jllce gI6wnie masy biedoty Zydow
skiej. Uginaj~c si~ pod ci~zarem coraz to nowych podatk6w, posp61
stwo zydowskie tkwilo w apatii i oboj~tnosci. Z mysl~ 0 nich otwo
rzyl J6zef Perl w Tarnopolu w 1813 r. pierwsz~ swieck~ szkol«: Zy
dowsk~. W jej programie figurowaly j«:zyk polski i jidysz, a takze 
nauka rOmlaitych zawod6w, malo popularnych wsr6d Zyd6w. W 
1819 r. podobne swieckie szkoly dla mlodziezy warszawskiej otwo
rzyl Jakub Tugenhold. Perl, jak wi«:kszosc dzialaczy Haskali, zwal
czal wplywy chasydyzmu. W swej komedii zatytulowanej Odsla
niacz ta;emnic (Me gale temTin) wyszydzal zacofanie chasyd6w, upa
dek moralny cadyk6w oraz wszystkie cechy stworzonego przez nich 
ciemnogrodu 18. 

Idea reformy stosunk6w prawno-spolecznych narodowosci zydow

.. U schylkU Xl wieku lIczba ludnosci :l:y~owskiej w poszczeg6lnych zabo
rach wynosila odpowiedruo: austrlackl - ponad 800 tys., Kr61estwo - 1.271 tys. 
I p ruski 50 tys. P or. I. Schiper, 2:ydzt pod zabof'em pTlLsktm w: 2:ydzt t.CI polsce 
OdTOdzonej, Warszawa, t. I , 8. 551 n. 

rI Po wl'lczeniu Gal1cjl do Austr!! po pierwszym r ozblo rze (1772) wzrosla w 
Cesarstwie lIczba ludnoscl zydowsklej. Wydany w 1'l82 r. ..Patent ToleraDcyj
ny" p r6bowal u regulowac problem tydowskl puez przymusowll asym11acj~ 
(zrueslenle znak6w hanby, gett, Slld6w rabinacklch, obowlllzkowa slmba woJ
skowa, obowi'lzkowe dwuletnle szkoly panstwowe, kt6rych ~wladectwo ukoi'l
czenla zezwalalo kandydatowl zawrzec mal:l:enstwo I In.) w zamian za co ob
ci'lzono Zyd6w np. l rzykrolnym wzrostem poda tku og61nego, podatkaml spe
cJalnyml czysto wyznanlowym l (koszerne, kwaterowe, awieczkowe). 

II P a r. S. LasUk, Z dztej ow O~wtecenta zl/dowsktego. Warszawa 1981, s. 118 n. 
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skiej, kt6ra od czasu Sejmu Czteroletniego tywo zajmowala umysly 
na terenach Ksi~stwa Warszawskiego i Kr6lestwa Polskiego - w 
Galicji z trudem zyskiwala sobie prawo bytu. Wyj~tkiem byl tu 
Krakow w epoce Rzeczypospolitej Krakowskiej (1815- 1846), kt6
rego srodowisko tydowskie, jak i cale miasto zreszbt, zorientowane 
bylo na stosunki z Kr6lestwem, a wit:c z Warszaw~ a nie z Wied
niem. Akeja zakladania szk61 swieckich przez inteligencj«: wzbu
dzala niecht:c srodowisk ortodoksyjnych. Dopiero rewolucja 1848 
roku oraz zwi~zane z ni~ przemiany doprowadzily w 1867 r. do 
przyznania r6wnouprawnienia Zydom - bez stawiania im uprzed
nich war unk6w, jak czynil to "Patent Tolerancyjny" J 6zefa II. 

Najszersze krE:gi zatoczyl program asymilacyjny i oSwiatowy 
Haskali - w duchu polskim - na terenach najpierw KsiE:stwa War
szawskiego, p6m iej Kr6lestwa Polskiego oraz w zaborze rosyjskim. 
Tutaj skoncentrowalo siE: zycie umyslowe inteligeneji zydowskiej. 

Czasy Ksi~stwa Warszawskiego nie byly dla Zyd6w zbyt po
myslne. Choc konstytucja KsiE:stwa Warszawskiego z 22. VII 1807 r. 
glosila, iz wszyscy obywatele s~ r6wni wobec prawa, to jUz 19 grud
nia tegoz roku zostala wydana ustawa uzalemiaj~ca nadanie oby
watelstwa m. in. - od wladania j~zykiem polskim. Mimo slusznosci 
wymogu, wiE:kszosc ludnosci zydowskiej, uzywaj~ca na co dzien jt:
zyka jidysz, zostala go pozbawiona, przynajmniej na dziesi~c lat -.... 
tyle bowiem dana Zydom czasu, aby: po pierwsze opanowali j~zyk 
polski, a po drugie "w nadziei, ze przez ten czas zniszc~ w sobie 
odromia jllce .ich tak bardzo od innych znamiona".tl Wsr6d bogat
szych warstw spolecznosci zydowskiej rozpocz~l siE: wi~c szybki pro
ces asymilacyjny, zewnt:trzne "europeizowanie sit:". 
R~d Kr61estwa Polskiego nie zdecydowal si~ na uregulowanie 

kwestii zydowskiej w duchu nowych czas6w. Zewn~trznym wyra
zem zmian bylo zniesienie kahal6w i wprowadzenie w ich miejsce 
tzw. dozorow b6zniczych. Podobnie ~uregulowano spraw~ w Rze
czypospolitej Kra-kowskiej. Kompetencje dozor6w zostaly ograni
czone do spraw religijnych i skarbowych. Ale 0 He w Rzeczypo
spolitej Krakowskiej podatki placone przez Zyd6w mialy bye iden
tyczne z podatkami placonymi przez chrzescijan , 0 tyle w Krole
stwie Kongresowym pozostawiono wszystkie specyficznie tydowskie 
oplaty. Bylo to podyktowane zaloZeniami polityki rosyjskiej, nie
zmiennie wrogiej w stosunku do Zyd6w. . 

Mimo to wybuchle w 1830 r. Powstanie Lfstopadowe znalazlo po
parcie zydowskiej cz~sci spoleczenstwa - i to nie tylko tej zasy
milowanej. Zar6wno w Kr6lestwie Polskim jak i Rzeczypospolitej 

It C y t. za I. S chlper. Dzleje Zydow tIa zlemlach Kst4.twa Warszawsklego 
Krotestwa Potsklego w: Zydzl w Polsce Odrodzonej, s. 428. 
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Krakowskiej powstala Gwardia Miejska Starozakonnych, a do 
Gwardii Narodowej zezwolono wst~powal: rowniez i Zydom (jesli 
zgolll brod~). Jednakze dopiero czasy WieUdej Emigracji przyniosll 
zaszczytny "Manifest Komitetu Narodowego" (3. XI 1833), kt6ry 
nie czyni narzuconej asymilacji niezb~nym warunkiem do uznania 
Zydow rownopraw~ymi obywatelami. W mariifescie czytamy: 
"Polska wkr6tce znowu powstanie: niechze zy jllCY na jej glebie idll 
r~ka w r~k~ z bracmi - Polakami, gdy nastanie dzien zwyci~stwa 
rachunki b~dll zalatwione. Zydzi zdob~dll prawa: gdyby zas nale
gal: mieli na powr6t do Palestyny, Polacy pomogll im do urzeczy
wistnienia tej ch~ci." zo 

Do wybitnych przedstawicieli polskiego kierunku Oswiecenia zy
dowskiego naleZaI Chaim Zelig Slonimski (1810-1904), k tory rozwi
nlll SWll dzialalnosl: naukowo-publicystycznll ' po Powstaniu Listopa
dowym. Wslawil si~ wydaniem w j~zyku- hebrajskim wielu nauko
wych pozycji - Zasady wiedzy (Mosde chochma), Wilno 1834, Ko
meta (Kochba- deszabit), Wilno 1833, Dzie;e nieba' (Toldot hasza
maim), Warszawa 1838, Zasady obliczania Toku pTzest~pnego (Jesode 
ha-IbuT), Warszawa 185~, czy wreszcie zalozeniem pierwszego he
brajskiego czasopisma popularno-naukowego, wydawanego z prze
rwami od 1862 do 1931 roku pod nazWll "Hacefira" (J utrzenka). 
lmit: Slonimskiego zaslyn~lo nie tylkowsrod naukowcow rodzimych 
i zagranicznych (w 1844 r. otrzymal "premium" - wspomina 0 tym 
Antoni Slonimski w Alfabecie Wspomnien - od Cesarskiej Akade
mii Nauk w Petersburgu). Swojll niestrudzonll pracll wychowawczli, 
oswiatowli, publicystycznl) zyskal sobie szerokie grono zwolennik6w 
zarowno wsr6d asymilacyjnie nastawionej inteligec ji, jak i religij
nych, tradycjonalistycznych mas. 

Chaim Zelig Sionimski byl zi~ciem rownie wielkiego formatu 
naukowca i propagatora Haskali - matematyka Abrahama Sterna 
(1762-1842). Wynalazca (m. in. mlockarni i maszyny do liczenia), 
ktory jako jedyny Zyd zostal czlonkiem Kr6lewskiego Towarzystwa 
Przyjaciol Nauk, nie pozostawil, n iestety, po sobie zadnych wypo
wiedzi wyrazajllcych jego credo swiatopogilldowe. Religijny trady
cjonalista pod wzgl~dem stylu zycia, uchodzil Stern za jednego 
z wybitniejszych maskil6w swych czasow. Uwazal za konieczne udo
st~pnienie spoleczeilstwu zydowskiemu osillgni~c kulturalno-cywi
lizacyjnych Europy, ale nie za cen~ asymilacji, czy odst~pstwa od 
wiary ojc6w. Z tego tez powodu nie zgodzil sit: pelnic funkc ji dy
rektora powolanej w 1826 roku Szkoly Rabin6w. Poniewaz powsta
la ona z inspiracji mieszanego Komitetu do Spraw Zydowskich 
utworzonego przez Aleksandra I w 1825 r ., a skladajlicego sit: w 

.. Dz, cyt. , B. 450. 
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duzej cz~sci z polityk6w polskich i neofit6w pochodzenia zydow
skiego - z funkcjonuj,!c,! przy niej Izbll Doradcz'! (reprezentowan'! 
gl6wnie przez przedstawicieli nurtu asymilacy jnego Haskali); Stem 
zas ani nie chcial zaprzepascie swego autorytetu, ani firmowae swym 
nazwiskiem instytucji, kt6ra z zalozenia nie byla zgodna w swym 
programie z jego swiatopogl,!dem. Zar6wno Stem jak i Slonimski 
reprezentowali bowiem oswieceniowy kierunek Haskali, ale bez jej 
tendencji asymilacyjnych. 

Wybitnym pr~edstawicielem racjonalistycznego okresu Haskali 
byl Izaak ber Lewinson (1788-1860) zwany "Mendelssohnem Zy
dow rosyjskich", a dzialaj,!cy poczlltkowo w Brodach, a poiniej na 
terenach zaboru rosyjskiego (Krzemieniec, Berdycz6w, Niemirow, 
Tulczyn). Dzielo jego zycia Teudat be-Israel (Nauka w Izraelu), 
zwane sarkastycznie przez konser watywnych opozycjonistow "Tud
k,!", propagu je koniecznosc nauczania calosci nauk swieckich, w 
tym j~zyk6w obcych, rzemiosla i rolnictwa. J est ono przy tym na
mi~tn,! filipikll przeciw obezwladniaj,!cemu dzialaniu chasydyzmu. 

W komedii pisanej w j~zyku hebra jskim Toldot ploni almoni ha
kazwi (Dzieje pewnego 19arza) walczy Lewinson 0 sprawiedliwosc 
spoleczn,! wewn'!trz gminy. J est jednym z wybitniejszych dzialaczy 
Haskali, kt6ry poswi~ca swe u twory walce 0 demokracj~. Trudna 
sytuacja spoleczna Zyd6w na terenie zaboru rosyjskiego (bardziej 
odczuwalna ze wzgl~du na tzw. strefy osiedlenia, wprowadzone 
przez Katarzyn~ II ukazem z 1791 r. , po rozbiorze Polski, a rozsze
rzone w 1793 r .) zwi,!zana byla z szalenie skomplikowanym ukla
dem wewn~trznych stosunkow w gminie, 0 czym pisal wspomniany 
wyzej Szymel Wolfowicz. Biedot~ gn~biono podw6jnie, a czynila to 
zar6wno administracja panstwowa, jak 

O 

i plutokracja kahalna. Za
rz'!d gminny spelnial zwykle malo chlubn/:l rol~ oficjalnego gra
biezcy i ciemi~zyciela. On zbieral i dostarczal podatki - co zro
zumiale - ale tez i on wylgiwal si~ kosztem biednych z obowi/:lz
k6w, kt6re winny byly bye sprawiedliwie rozlozone mi~dzy cal'! 
spolecznosc. Na podstawie ukazu carskiego z 1827 r. , kt6ry mial bye 
wst~pem do emancypacji Zyd6w, rozporz/:ldzono pob6r do wojska. 
"W rekruty" brano na terenie zaboru rosyjskiego (w Kr6lestwie 
Polskim obowi/:lzywal podatek rekrutowy) mlodziez od 12 do 24 roku 
zycia. Cz~sto wi~c zdarzalo si~, iz trzeba bylo biedakowi przysi~gae 
w synagodze, ze 20-letni syn bogacza to jeszcze calkiem niewinne 
chlopie, kt6re nie ukonczylo 12 lat, lub odwrotni~ ze 36-letni syn 
biedaka to wlasnie 24-letni mlodzieniec. Tych, ktorzy sprobowali si~ 
przeciwstawie, zawsze mozna bylo "przekonae" do koniecznej 
wsp61pracy. Aparat nacisku funkcjonowal znakomicie. St/:ld donio
sle znaczenie prac Lewinsona, kt6remu bardzie j zalezalo na we
wn~trznych przemianach, bo tylko one mogly dac pozytywne efe\{
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ty emancypacyjne w przyszlosci, niz przekonywanie spoleczeilstwa 
i wladzy po drugiej stronie muru, ze Zyd .ez jest czlowiekiem. W 
ten sposob prlldy niemieckiej Haskali na terenach polskich ulegly 
przeobrazeniu. Z ruchu burzuazji. ktora chciala si~ emancypowac 
nawet za cen~ zmiany wiary. przerodzila si~ Haskala w ruch spo
leczny na rzecz demokracji. przeobrazen spolecznych w imi~ spra
wiedliwosci. Dzialalnosc Lewinsona wplyn~la zapladniajClco na dzia
laczy Haskali. Stala si~ bodzcem do odwazniejszych wystClpien prze
ciwko ehasydyzmowi i ortodoksji. 

Lata do Powstania Styezniowego w Krolestwie Polskim cechuje 
dalsza uparta walka maskilow 0 rownouprawnienie obywatelskie 
2ydow. W rozwijajqeym si~ po 1850 r. (otwareie bariery celnej 
z Rosjq .,...... zamkni~tej po Powstaniu Listopadowym w celu ukara
nia nieposlusznych), handlu i przemysle dominujq nazwiska zydow
skie - ToeplitzQwie, Natansonowie, Wawelbergowie. Na rynku wy
dawniczym i ksi~garskim poj3wiajq si~ tak zasluzone dla polskiego 
pismiennietwa i bibliotekarstwa nazwiska jak Samuel i Mauryey 
Orgelbrandowie, Salomon Lewental, Geeel Zalcsztein. Do znakomi
tosci wsrod neofi tow nalezq Estreieherowie, Kronenbergowie. Trend 
asymilacyjny przybiera na sileo Tymczasem strona polska patrzy 
na to niech~tnym okiem. Niewqtpliwie majq na to wplyw ezynniki 
ekonomiczne. Zdaniem dyrektora owezesnej Komisji Sprawiedli
wosei, Antoniego Wyczeehowskiego, wyrazonym w pismie z 1852.r .• 
niemozliwym jest, aby "Zydzi w Krolestwie Polskim. w stanie dzi
siejszego odosobnienia, istniejClcych przesqdow religijnych, dla ogolu 
szkodliwych, i moralnej nieudolnosci, zaslugiwali na przypuszczenie 
ich w.ogole do praw obywatelskieh, moznosc sprawowania ur~dow 
krajowych za sobq pociqgajClcych. ( ... ) Nadanie im tych praw byloby 
w ich r~ku tym silniejszym srodkiem szkodzenia innego wyznania 
mieszkancom." 21 Nie mowi on wprost 0 podstawach niech~ei, ale 
dzieje reformy margrabjego Wielopolskiego 22, przeprowadzonej w 
przeddzien Powstania Stycznowego a zrownujClcej - pod wieloma 
wzgl~dami - Zydow z krajanami, wlasnie tego dowiodly. 

" Cyt. za A. Eisenbach, Kwestta Townouprawn!en la tudu i ydotusktego w 
KTotestwle PoIsktm, Warszawa 1972, .. 58• 

.. Margrabla Wlelopollokl pr6bowal pozyskac lIoble Zyd6w - zanlepokoJOD),ch 
zakladanlem przez Towarz ystwo Rolnicze plerwszych sp61dzlelnl (kt6re mlaly 
za cel w prowadzenie Polak6w do sfery handlu) - proponuJqC 1m rolf; stailU 
trzeciego. Ukazem carsklm z 1862 r . zezwolono wi~c Zydom na : nabywanie 
nleruchomoscl w dobrach szlachecklch, w kt6rych znieslono paflszczyzn~, swo
bodne osledlanle sl~ na terenach daw niej zakazanych, swiadczenle W 8qdach 
na r6wni z chrzesc ijanaml, dopuszczenle do stopnl ofice rsklch I In. .Tednocze
snie zabroniono u1; ywanla hebrajsklego lub jldysz w dokumentach p ubllcz
nych. Refor m q pr6bowal Wielopolskl osl fj gnfjC przynajmniej dwa cele: wpro
wadzlc oflcjaln'l asyml1acj ~ oraz poroznic Zyd6w i P olak6w ! tym samym ze
f wac wsp61ny do tej pory front antyrosyjskl. 
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Kulminacyjnym momentem zetkni~cia tych dw6ch tendencji jest 
tzw. wojna polsko-zydowska z 1859 roku, uwazana rowniez za po
cZ<ltki polskiego antysemityzmu. Burzliwe dzieje sporu na tle nie
obecnosci przedstawicieli inteligencji zydowskiej na koncercie cze
skich skrzypaczek, si6str Neruda, spowodowane obrazliwym arty
kulem w "Gazecie Warszawskiej" zakonczyly sit: co prawda po
myslnie, ale dopiero dzi~ki interwencji Lelewela. Spor ten przy
czynil si~ do powstania pierwszej, w j~zyku polskim wydawanej, 
gazety zydowskiej, kt6ra ukazywala si~ w latach 1861-63 pod ty
tulem "Jutrzenka - Tygodnik dla I:<;raelitow Polskich". Reprezen
towala ona nie tylko idee emancypacji i asymilacji, ale takze nurt 
r eligijny. Wiele zdzialala na polu zblizenia polsko-zydowskiego, sta
raj<lc si~ wyjasnic. podstawy roznie, wynikaj<lce z odr~bnosci zasad 
religi jnych, ale wcale przez to nie powoduj<lcych zgubnych skut
k6w. Pom6wienia 0 "mordy rytualne" - przy calej tolerancji spo
leczenstwa polskiego - nie byly nieznane na terenach polskich, 
choc prawnie zabronione jeszcze przez Statut Kaliski (1264 r.). 

Wybuch Powstania Styczniowego w 1863 r. wzbudzil wsrod in
teligenckich srodowisk Zydowskich szczery zapal patriotyczny. Wy
razil si~ on zar6wno w czynnym udziale, jak i w poparciu w formie 
dostaw broni i mundur6w, w uslugach w sluzbie wywiadowczej. 
Uczestniczyli w Powstaniu nie tylko Zydzi z Krolestwa, ale takze 
z zabor6w, a nawet z diaspory w EUI'Opie i Stanach Zjednoczonych. 

Nieudane powstanie przypiecz~towalo losy walki zydowskiej 
o emancypacj~. Tereny polskie pod zaborem rosyjskim i Kr6lestwo 
(po Powstaniu przemianowane na Prywislanskij Kraj stalo sit: fak
tYCZDll prowincjll rosyjskll) nie doczekaly sit: nigdy ustawy eman
cypacyjnej dla Zyd6w, tak jak to mialo miejsce w Galicji czy w za
borze pruskim. Rozpoczt:1a sit: wzmozona rusyfikacja. Stosunki pol
sko-zydowskie u kladal zaborca zgodnie ze starozytnll zasadll divide 
et impera, a to cofaj<lc nadane juz prawa, a to dopuszczaj<lc do dru
ku publikacje niech~tne Zydom. Zaj~cie umysl6w sprawll zydow
skll a nie politykll rosyjskll, odwrocenie nienawisci Polakow do za
borcy i skierowanie jej w innll stron~ udalo si~ tak znakomicie, Ze 
gdy w 1881 roku rozpoczt:m si~ w Rosji zorganizowana fala pogro- . 
mow antyzydowskich, ich "echa" dotarly az do Warszawy. Samuel 
Hirszhorn 23 pisze, ze: "Pogrom ten zostal zorganizowany przez wla
dz~ carskll za pomocll m~t6w cz~sciowo miejscowych, cz~sciowo 
sprowadzonych z Rosji. Ale zarowno sama mozliwosc pogromu w 
Polsce, jak i stolunek pewnej cz~sci prasy do niego, swiadczy, ze 
i antysemici polscy ponoszll za niego win~. Lepsza cz~sc spoleczen

.. O z. cyl. . s. 473. 
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stwa polskiego byla jednak oburzona na inscenizator6w i cichych 
popieraczow akcji pogromowej i dala temu wyraz przez utworze
nie "Komitetu wspomagania poszkodowanych od ostatnich rozru
chow«". 

Jednak nadzieje na asymilacj~ , na uznanie spelzly na niczym, 
tym bardziej ie przestaly istniec perspektywy nawet na forma1m, 
emancypacj~, chotby dla wyZszych warstw, "dystyngowanych", 'l.y
dostwa, czyli · z zachowaniem miar obowillzujllcego porzlldku spo
lecznego. Spory udzial miala tu niewlltpliwie niech~e spoleczenstwa 
polskiego. Dobitnie wyjasnil to Klemens Junosza (Szaniawski) w 
studium socjologiczno-obyczajowym zatytulowanym Nasi Zydzi 1D 

miasteczkach i n4 wsiach: t4 

"W kwestii zydowskiej opinia pub:J.iczna kr~ci si~ w zaczarowa
nym kole i wyjse z niego nie moze. 'l.yda zacofanego, w b rudnym 
chalacie, wyzyskujllcego chlop6w i trujllcego ich w6dkll, nazywamy 
lapserdakiem i mamy do niego wstr~t ; Zyda, kt6ry zerwal z masll, 
zrzucil brudny chalat, zamiast Talmudu i Zoharu przyjlll wyksztal
cenie europejskie i chce pracowae produkcyjnie, nazywamy intru
zem, arogantem i mamy do niego wstr~t ; nareszcie Zyda, kt6ry 
przestal bye Zydem, zerwal wszelkie w~zly lllczllce go z tym ple
mieniem, przyjlll chrzescijanizm i wszedl w spoleczenstwo nasze, 
nazywamy mechesem i takze mamy do niego wstr~t ! 

Zeby tylko do niego! Ale i do jego potomstwa, do dalszych po
kolen, ktore juz literalnie z Zydostwem nic wspolnego nie majll." 

Junosza strescil tuwlasciwie wszystkie przyczyny skladajllce si~ 
zawsze na stosunek kazdej wi~kszosci narodowej do kazde j mniej
szosci, tym bardziej, jesli rozrull si~ one wiar ll (co dzi§ jeszcze od
grywa rol~) i toczll z sobll walk~ ekonomicznll; neofit6w zas zawsze 
traktowano nieufnie. 
Nast~puje zwrot spolecznosci zydowskie j ku syjonizmowi. Pol re

ligijna, p61 ludowa "milose do Syjonu", ktora widziala w swi~tej 
ziemi oj cow jedyne miejsce, gdzie znow zablysnie staroiytnym 
splendorem Izrael, jego j~zyk i kultura, nie t yla obca rowniez lite
raturze Haskali. Na teren~ch polskich jej przedstawicielem jest Mi
chal Jozef Lebensohn (1828-1852). W swych dwoch tomikach wier
szy Piesni cory Syjonu (Szire bat Cijon) i Lira cory Syjonu (Kinor 
bat Cijon) dal wyraz tym podswiadomym, wcillZ obecnym marze
niom przeci~tnego Zyda. Jego poprzednikow znaleze mozna wkaz
dym pokoleniu tworcow zyrlowskich. Ale dopiero przemiany spo
leczno-kulturalne zapoczlltkowane przez Haskal~ spowodowaly po
wstanie syjonizmu w form ie politycznego nurtu. Tym bardziej, ze 

.. Wanzawa 1.... L 124. 
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zosta ly poparte dzialaniem ze strony ortodoksy jnych k61 zydow
skich. W haslach gloszonych przez HaskalE: upatrywaly one nie
bezpieczenstwo rozproszenia si~ Zydostwa, wtopienia go w masy 
polskie. Nalezalo wi~c skupic je wokol atrakcyjnego idealu, ktory 
bylby na tyle pociqgajqcy, by przeciwdzialae ideom gloszonym przez 
maskilow. W 1860 r. powstala wi~c organizacja pod naZWq "Chlbbat 
Cijon" (MiloS{: Syjonu), ktorej naczelnym haslem byl powr6t do 
Ziemi Swi~tej, a zalozyl jq ortodoksyjny rabin Cwi Hirsz Kaliszer 
z Torunia (1795-1884). Na konferencji zalozycielskiej organizacji 
zalecono tworzyc w wi~kszych gminach towarzystwa kolonizacyjne. 
Jednakze dopiero po pogromach w Rosji uchwaly "Chibbat Cijon" 
znalazly oddzwi~k wsr6d Zydow polskich. Trzeba bylo rozczarowa
nia Zyd6w do hasel emancypacyjnych i wolnosciowych ; trzeba bylo 
stwierdzenia, ze nawet emancypacja nie pozwoli im na wyjscie z du
chowego getta; trzeba bylo uczucia, ze zawsze b~d'l intruzlimi bez 
wzgl~du. na stopien asymilacji, aby te pod§Wiadome cUlzenia zo
staly glosno wyrazone i wprowadzone w czyn. 

Wiek X IX jest w cale j kulturze europe jskiej wiekiem powstawa
nia i ksztaltowania si~ poczucia odr~bnosci narodowych. Scemen
towane na zasadzie unii monarchicznej wielonarodowosciowe pan
stwa wstrzllsane byly niepokojam i nar odowo-rewolucyjnymi. Nic 
dziwnego wi~c, ze i Zydzi polscy zaczE:li coraz bardziej odczuwae 
swoj'l odr~bnosc jako obcose, a w slad za tym koniecznose stwo
rzenia dla siebie wlasnej siedziby narodowej. "Zawdzi~czali" to za
rowno postawie swych zachowawczych tradycyjnych przyw6dcow, 
kultywuj'lcych ow'l odr~bnosc , jak i specyfic'Znym warunkom po\i· 
tycznym Polsk i XIX -wiecznej. Polacy nie mieli w tym czasie wply
wu na decyzje polityczne zaborc6w, ktorzy najpierw zniweczyli 
autonomi~ zydowskll, panuj'lc'l w I Rzeczypospolitej, a nast~pnie, 
uczynili z Zyd6w poddanych gorszej kategorii. 

Nasilajqcy si~ od pogromow rosy jskich antysemityzm (Odessa 
1871 r., og61norosyjskie 1881-2, Kiszyniew 1905 r. ) spowodowal 
przetworzenie si~ syjonizmu religijnego najpierw w swiadomose 
narodow'l a nast~pnie w konsekwentne dzialanie na rzecz syjoni
zmu politycznego, poszukuj'lcego praktycznych rozwi'lZan. Tym lat
wiej bylo wi~c pcm'lc masy zydowskie na t~ drog~. Syjonizm w 
koncu XIX wieku oznaczal po prostu ch~e zycia u · siebie, wsrod 
swoich, pod wlasnymi rzqdami, bez upokarzaj'lcej swiadomosc by
cia pariasem. 

Dobrym p rzykladem moze bye metamorfoza tworczosci Jehudy 
Leib Gordona (1831-1892) urodzonego w Wilnie, mieszkajqcego 
pozniej w Kownie (1853-72) i Odessie, najpierw poetyckiego piew
cy Haskali, ktory, rozczarowany pogromami 1881 roku, przenosi si~ 
do Wiednia i zosta je syjonist'l. Icchak Leib Perec (1852- 1915) uro
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dzony w Zamosciu, od 1891 r. az do Smierci mieszkajqcy i pracu 
jllCY w Warszawie, swietnie zna jllcy j~zyk polski i w nim tworZllCY 
swe pierwsze u twory poetyckie, w latach osiemdziesilltych zaczql 
pisac w j~zyku jidysz, k1adllC podwaliny pod literatur~ w tym j~
zyku. Jego opowiadania mialy wielki wplyw na rozwoj zydowskich 
ruch6w spolecznych. "Hacefira" - pod faktycznq redakcjll Nachuma 
80kolowa (1861-1936), ktory poczlltkowo dzielnie wspomaga1 810
nimskiego w oSwiecaniu narodu - z czasopisma popularno-nauko
wego sta1a siE: glownym organem ruchu syjonistycznego wPolsce. 
Tak wiE:c asymilacja okazala siE: bye zasadniczym warunkiem wstE:P
nym rozbudzenia dqzen narodowosciowych wsrod Zyd6w. Bez asy
milator6w zapewne n ie zjawiliby siE: pOiniejsi przywodcy odrodze
n ia zydowskiego - twierdzi Aleksander Hertz 25. Koronnym dowo
dem tej tezy jest osoba Teodora Herzla , wiedenskiego 9ziennika
rza, pochodzqcego z prawie calkowicie zasymilowanej rodziny zy
dowskiej, zalozyciela Swiatowej Organizacji 8y jonistycznej i ojca 
politycznego syjonizmu. Wydana przez n iego w 1896 roku broszura 
DeT Judenstaat napisana po niemiecku, bo innego j~zyka Rerzl nie 
znal, zapoczqtkowala er~ syjonizmu politycznego. Na odbytym w 
Bazylei (29-31. VIII 1897 r .) pierwszym, zalozycielskim kongresie 
syjonistycznym c;zlonkowie Chibbat Cijon z terenow polskich ziem 
pod zaborami stanowili przewazajqCll cz~se (tymczasem przemiano
wali si~ na Chowewe Cijon - Milosnicy 8y jonu). 

W drugiej polowie XIX wieku zaczyna powstawae na terenach 
polskich wsr6d spoleczenstwa zydowskiego rowniez ruch socjali
styczny. J ego hodlem byla m. in. takze Haskala - propagatorka 
kultury ogolnoeurope jskie j w miejsce dawnych zydowskich idealow, 
bojowniczka na rzecz demokracji stosunkow spolecznych. Zr6dlem 
stal siE: rowniez rozwijajqcy si~ gwaltownie przemysl, ktory spo
wodowal powstanie proletariatu zydowskiego. Rzesze biednych mas ( 
zydowskich , rekrutujqce siE: z drobnych handlarzy, posrednik6w, 
ludzi bez okreslonego zawodu, przedzierzga jq s~ pod koniec ubie
glego wieku zarowno w drobnych przemyslowc6w-pracodawcow, 
jak i w znajdujqcych u nich pracE: Zydowskich robotnikow prze
myslowych. Wreszcie ostatnim zrodlem byly ruchy narodowo-spo
leczne, na jpierw w samej Rosji a p6Zniej na terenach zaboru ro
syjskiego, kt6re w rezultacie doprowadzHy do powstania w 1892 r. 
Polskiej Pa rtii 80cjalistycznej, a na terenach zaboru austriackiego 
Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej. Ch~tnie wst~pujllca w 
szeregi partii socjal~tycznych inteligencja zydowska zwracala si~ 
do proletariatu zydowskiego w j~zyku jidysz, wydajqc swe wlasne 
czasopisma "Jidyszer Arbajter" ("Zydowski Robotnik"), "Proleta-

II ZydZi ' w kultur ze polskte:l. Paryt 1..2. s. 141. 
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risze Welt" ("Ptoletariacki Swiat"). ,,Arbajter Sityme" ("Glos Ro
botniczy"). 

Ten ostatni stal si~ oficjalnym organem powstalego w 1897 roku 
Bundu (Algemajner J idiszer Arbeterbund in Rusland un Pojlen). 
Powstal on z pol~czenia rozmaitych grup socjalistycmych na tere
nach Kongres6wki, . Litwy i wschodnich kres6w. Bund szybko stat 
si~ najsilniejsz~ parti~ socjalistycZIUl wsr6d Zyd6w. Nacisk kladl na 
walk~ klasow~ (nawet w obr~bie wlasnego spoleczeilstwa), z tego 
tez powodu stal si~ ry\Valem przybieraj~cego na sile ruchu syjoni
stycmego. Na terenach zaboru austriackiego dopiero po 1905 roku 
udalo si~ utworzyc odr~bnll Zydowsq Parti~ Socjalistycm, (nie 
b~d~CIl, jak do tej pory, jedynie oddzialem Polskiej Partii Socjalno
-Demokratycznej). 
Reasumuj~c: 

1) Haskala jako r uch na rzecz oswiecenia i asymilacji zydowskiej 
dokonala przelomu w psychice Zydowskiej i uczynila Zyd6w 
swiadomym swych d~zen narodem; 

2) 	warunki Zycia Zyd6w polskich, kt6re - w odromieniu od czasow 
I B.zeczypospolitej - pogorszyly si~ zdecydowanie w okresie roz
biorow, nie wplyn~ly negatywnie na ich poczucie zbiemoSci 10
sow z narodem pols kim, czego dowodem udzial Zyd6w w kolej 
nych powstaniach, od Insurekcji Kosciuszkowskiej (i sla~ego 
pulku Berka Joselewicza) poczynajllc; 

3) migracje, jakie rozpocz~ly si~ pod koniec wieku XIX jako odzew 
na hasla ruchu syjonistycznego, nie uszczuplily zdecydowanie 
potencjalu ludnosciowego i II Rzeczpospolita wkroczyla w sWIl 
histori~ z okolo dwoma milionami ludnosci zydowskiej. 

Ewa Swlderska 

, 
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ZYDOWIE POLSCY 

1861 

1 

Ty! jestes w Eu ropie, powazny Narodzie 
Zydowski, jak pomnik strzaskany na Wschodzie. 
Swoimi gdy zlamki wsz~dzie si~ rozniesie, 
Na kazdym hieroglif unosz'lC odwieczny 
A czlowiek p61nocny, w sosnowym gdy lesie 
Napotka ci~, odblysk zgaduje sloneczny 
Ojczyzny! - co k~dys w niebieskim lazurze 
Jak Mojzesz si~ w wodzie plawila Nilowej! 
I m6wi: "Jest wielkim, kto bywal tak w g6rze 
I upadl tak nisko, i milczy jako wy." 

2 

P61nocne my syny z wlosami plowemi, 

Wschodowej historii my sniezne obloki -

Za kabal granic'l, od razu, wprost z ziemi 

P atrz'lcy na niebios przybytek wysoki: 

Jak Agar synowie - przez kraju istot~ , 


Jak Sary synowie - przez ojc6w robot~; 


My pierwej niz inni - my wcale inaczej 

Pojrzelismy ku warn, byna jmniej z rozpaczy : 

Boc herbem gdy z wami szlachetny si~ lamaL 

Krzyz bywal w pr zelomie tym - ion nie klamal! 


3 

Az oto, ze dzieje pozornie S'l z a m ~ t , 

Gdy w gruncie Sq: s i 1 a i l a d nos c szeroka! -

Az oto, ze dzieje S'l jako testament, 

K t6rego cherubin dogl'lda z wysok a 
Wi~c znowu Machabe j na bruku w Warszawie 

Nie stan'll w dwuznaczne j z Polakiem obawie. 

- I kiedy mu ludy bogatsze na swiecie 

Dawaly nie krzyze, za kt6re si~ kona. 
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Lecz z ktorych si~ blyszczy - COZ? przeniosl on przecie : 
Bezbronne, jak Dawid, wyciqgnqc ra rniona! 

\ 
! 

Powazny narodzie! czesc tobie w tyeh, ktorzy 

Mongolsko-czerkieskie j nie zl~kli si~ burzy 
I Boga Mojzeszow bronili wraz z narni 

Spojrzeniem ryeerskirn, nagirni piersiarni, 

Jak starsi w historii, co r~kq na dzieze 

Kiwnqwszy z wysoka, wola jq: "Dotrwalern! 

Ch orqgwi si~ badarn, nie chlopy twe licz~, 


Bo kiedys byl nicosc, ja rnleko juz ssalern -

Naturfi znarn dawnie j! - wi~c przekln~ w~dzidla 


I staniesz na koniu jak pastuch - bez by d 1 a." 


Poetyeki hold oddany Zydom wa rszawsk im, kt6rzy wzi~ 1i ezynny 
udzial w patriotyeznych manifestacjach stolecznych z r. 1861, w szcze
g61nosci zas w krwawej manifestaeji kwietniowej (8 IV) na p lacu Zam
kowym, k iedy to gimna zjalista iydowski, Michal Lande przejql krzyi 
z rqk obalonego przez Koza k6w Kar ola Nowakow sk iego i zaraz potem 
upadl smiertelnie trafiony kullj ezy tei szablq kozacklj . (Objasnienie 
Juliusza W. Gomul ickiego, C. K . Norwid, P isma wszystkie, t. 2 s. 362). 
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MICHAt STRZEMSKI 

WARSZAWSKA SZKOlA RABIN6w 
(1826- 1863) 

NAJDZIWNIEJSZA W 5WIECIE 

War~zawska Szkola Rabinow powstala w 1826 r . na podstawie de
kretu carsk iego z l.VII.1825 r . Dla realizacji postanowieil zawar
tych w dekrecie Rzqd Krolestwa Polskiego powolal Komitet Orga
nizacyjny Szkoly w skladzie : Ignacy Z ale ski (przewodniczqcy), 
Stefan .Wit wi c k i (asesor) i Wincenty K r a s i il ski (asesor). 
W sklad Komisji Zydowskiej weszli czlonkowie Rady przyszlej szko
!y w skladzie: Jakub Be r g son, Salomon E j g e r, Jozef E p
s z t a j n (1795-1876; znany bankier, wielki filantrop), Michal 
E t tin g e r , Jan G 1 i k s b er g, Chaim Hal b e r s z tam, Jozef 
.J a n a s z (1784-1868; kupiec, dzialacz spo!eczny), Samuel P 0

z n e r , Abraham S z t ern (1762-1842; wybitny matematyk, wy
nalazca maszyny liczqce j, literat, czlonek ·Warszawskiego Towarzy
'S twa P rzy jaciol Nauk) i Teodor Toe p 1 i t z. Z Radq wspolpraco
wal przez k ilka lat kaplan ~atolicki ks, Alojzy Chi a r 1 n i (1789
1832). 

Szkola byla zasadniczo czteroletnia, ale przewidziano w jej obr~
bie ta kze klasy przygotowawcze, uwzgl~dniajqce kurs szkol elemen
ta rnych i chederow. Ponadto zaplanowano, dla ospb pragnqcych 
poswi~cic si~ sluzbie rabinackiej, dodatkowy k urs postudyjny, uzu
pe!niajqcy, specjalistyczny. 

Studia WSRab. obejmowaly nast~pujqce przedmioty : 
1. Pismo Swi~te Starego Testamentu, 
2. Mid~asz (starozytne komentarze do Pisma Swi~tego). 
3. Talmud, . 
4. Historia powszechna, 
5. Historia Polski, 
6. Matematyka, 
7. Geografia , 
8. J~zyki : hebrajski, polski , niemieck i, francuski. 
Rektorami WSRab. byli kolejno : Abraham S z t ern (w latach 

1826-1835), Antoni E is e n b a u m (w latach 1835-1852) i Jakub 
T u g e n dh 0 ,1 d (w latach 1852-1863). 

Abraham S z t ern zgodzil si~ pelnic funkcje rektora WSRab. 
tylko nominalnie, bo nie chcial si~ odrywac od swoich zaj~c nau
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kowych i literackich. ZastE:powali go w czynnosciach rektorskich 
inni p rofesorowie. Glownym jego zastE:pcq byl Antoni E i s e n
b a u m (1791-1852), po ktorym rektora t objql Jakub Tug e n d 
ho I d (1794- 1871). 

W ciqgu 38 lat swego istnienia mia la WSRab. wielu profesorow 
i nauczycieli. Do najwybitniejszych nalezeli: Abraham B u c h n e r 
(1789- 1869), wykladowca jE:zyka hebra jskiego i religii (Pismo SwiE: 
te z Midraszem); Jakub C e n t n e r s z w e r (1798- 1880), wykla
d owca matematyki; Izaak K ram s z t Y k (1814- 1889), wychowa
n ek jednego z warszawskich chederow i WSRab. (z lat 1832- 1836), 
w ykla dowca Talmudu od 1937 r. 
Wi~kszosc wykladowcow WSRab. nalezala do przedstawicieli Ha

skali (Oswiecenia zydowskiego). Zwano ich maskilami (oswiecony
mil. Jednak ci "maskilim" przesadzili trochE: w swym oswieceniu, 
doprowadzajqc· uczelniE: rabinackq do przesadnego zeswiecczenia. 
Podobnemu zeswiecczeniu ulegaly takze szkoly rabinackie w Wil
nie i Zytomierzu. Podlegaly one krytyce ze st rony ortodoksow zy
dowskich, n ie tylko tych skrajnych, ale i umiarkowanych. Krytyka 
b yla u zasadniona. 

Zresztq wyniki pedagogik i i dydaktyki w religijnych ·uczelniach 
Ros ji i zaborow rosyjskich byly w ogole paradoksalne. Wsrod "wo
jujqcych bezboznikow" Imperium n ie brakowalo nigdy absolwen 
tow prawoslawnych seminariow duchownych. 

Do wybitniejszych wychowankow WSRab . zaliczali si~ m. in. : 
L udwik C h w a t, swietny lekarz; Adglf K 0 n (? - 1907), dosko
naly prawnik i publicysta; Henryk Nat a n s o n (1810?-1895; do 
WSRab. UCzE:szczal w latach 1830-1834), ksi~garz, wydawca, dzia
lacz spoleczny; Ludwik Nat a n so n (1822-1896), wybitny lekarz 
higienista; Hilary N u s s b a u m (1820-1895; uk. WSRab. w 
1841 r.), h istoryk, publicysta, dzialacz spoleczny; Rudolf 0 k r Gt, 
publicysta. 

W WSRab. 'studiowali czlonkowie znanych rodzin zydowski~h : 
Baumow , Baumanow, Bergsohnow, Bernsztajnow, Bersonow, Buch
binderow, Dicksteinow, Epsztajnow, Kogenow, Kohnow, Konow, 
K ramsztykow, Neufeldow, Neumanow, P erlov." Pragier ow, Rajch
manow , Ra ppaportow, Rozenow, Rozenthalow, Widerszalow, Za
menhofow i innych . 

Warto zaznaczyc, ze jeden z najzdolniejszych wychowa;!~ow 

WSRab., J akub (Izrael) Widerszal zostal ofiarnym misjonarzem 
chr zescijanskim. 

Ok . 10 bylych uczniow WSRab. przeszlo na p rawoslawie, ok. 15 
na wyznania e wangelick ie, ok. 30 na k atolicyzm. 

Liczni w ychowankowie WSRab., k torzy pozostali wie rni Staremu 
Zakonowi, doczekali siE: chrzescijanskiego potomst wa. 
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Zdarzalo si~, ie w krytycznym "stosunku do Warszawskiej Szkoly 
Rabinow lqczyli si~ ortodoksi iydowscy z chrzescijanami, bo oprocz 
rozmaitych "mechesow" opuszczali mury uczelni takie agnostycy 
i otwarci ateisci. To juz byla bardzo podejrzana sprawa. 

Oblicze WSRab. ujawnilo si~ w calej wyrazistosci w 1857 r. 
Zatwierdzono wtedy nowy statut uczelni i wydano rozporzqdzenie. 
mocq ktorego stanoWiska rabinow mogly bye obsadzane tylko przez 
dyplomowanych absolwentow WSRab. (z wlqczeniem eksternistow). 
Ortodoksyjne sfery zydowskie zlozyly protest przeciwko rozporZq
dzeniu, wskazujqc na fakt, ze Szkola Rabinacka' stala si~ rozsadni
kiem wolnomyslicielstwa. Szczegolnie silne ataki skierowano jed
mlk przeciwko Abrahamowi Buchnerowi, ktorego brat stal si~ i ar
liwym katolikiem. Abrahama oskariano zresztq nie tyle 0 sprzy
janie katolicyzmowi, ile 0 antytalmudyzm i antyhebraizm. Powo
lywano si~ w oskarieniach n a prace krytyczne Buchnera (m. in. 
a nicosci w Talmudzie) i proby wprowadzenia j~zyka polskiego do 
kazan w synagodze (pomi jano w tych zarzutach fakt uzywania· w 
swiqtyniach j~zyka jidysz). Buchner u st<!pil ze stanowiska profe 
sora WSRab. 'dopiero w 1859 r. Wszystkie jego dzieci przyj~ly ka
tolicyzm. 

Podstawowe i uzasadnione zarzuty ortodoksow dotyczyly wolno
myslicielstwa, ktore mialo cechowae atmosfer~ Szkoly. Rektor 
WSRab. Jakub Tugendhold win~ za caly stan rzeczy sp~dza l od 
1852 r . na ... j~zyk francuski, ktory umozliwial wych owankom czy
tanie Woltera i wolterystow. Wobec zaniepokojenia Kornisji Wy
znaniowej Krolestwa Polskiego stanem l'zeczy w Szkole musiar 
jednak przyznae w 1857 r., ze istnie je r zeczywista potrzeba nada 
nia uczelni bardzie j religijnego charakteru. 

Zadaniem Szkol Rabinackich w Warszawie, Wiln ie i Zytomierzu 
by!o ksztalcenie rabinow oraz nauczycieli dla zydowskich szkol ele
mentarnych i chederow. Wprawdzie wladze i ortodoksyjne sfery 
zydowskie mialy podobne klopoty ze wszystkimi Szkolami Rabinac
kimi, ale Warszawska Szkola" Rabinow pobila s~oisty rekord. Osta 
tecznie spotykalo si~ czasem wsrod r abinow absolwentow Wilna 
i Zytomierza. Obie te uczelnie (Wilno i Zytomierz) byly nawet dose 
obficie reprezentowane w kolach na uczycielsk ich . Tym czasem Szko
la Warszawska zasilila n auczycielstwo w ba rdzo malym stopniu 
(ok. 50 osob) i nie wyksztalcila ani jednego rabina *. Co za para
doks! 

• Zygm unt HoHman w k siqzce p t. Z ydzi pol<cy , Dzie j c t kultur4, W arszawa 
1~82 , twierdzi na s. 86-87, ze jeden absolwent WSRab. zostal r abinem, mia nowi
de Izaak · Cylkow, znany t1umacz S tarego Testamentu na jE:zyk polski, k t6ry 
wS2nk~e odb yl u oda t kowe stuuia w BerHnie. (red .) 
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A przewin~lo si~ przez Szkol~ az 1209 uczniow. Co prawda tylko 
ok. 150-200 wychowank6w uzyskalo dyplomy. 

Warszawska Szkola Rabinow odegrala natomiast duzll rol~ w 
asymilacji 2ydow. Zblizyla mlodych synow Izraela do spoleczen 
stwa polskiego i kultury polskiej. 

W 1863 r. wladze zaborcze stwierdzily z latwoscict, ze wi~kszosc 

zespolu pedagogicznego WSRab. w ykazala sympati~ dla ruchu po
wstailczego i ze cz~sc wychowankow tej uczelni wzi~la udzial w ak 
cjach bojowych przeciwko wojskom rosyjskim. Szybko zapadla de 
cyzja 0 zamkni~ciu uczelni. 

Chyb,a · Warszawska Szkola Rabinow, ktora sposrod swych 1209 
uczniow nie wychowala ani jednego rabina, zasluzyla na m iano 
Najdziwniejsze j w Swiecie Sz~oly Rabinow. 

P .S. 	 Autorowi nie byl niestety dost~pny anonimowy artykul pt. 
Abraham Stern a Szkola Rabinow w Warszawie, zamieszczony 
w "Kwartalniku 2ydow w Polsce" (Z. 1. W-wa, 1912). 

Warto zaznaczyc, ze Abraham Sztern byl tesciem Chaima 
Zeliga Slonimskiego (1810-1904), wybitnego matematyka, kto
rego syn Stanislaw byl ojcem naszego wybitnego poety i pu
blicysty Antoniego Slonimskiego. 

Zasluguje wreszcie na podkreslenie fakt, ' ze wie lu niedo 
szlych rabinow z rozwictzane j WSRab. zasililo szeregi stu den
tow Warszawskie j Szkoly Glownej (1862-1 869). 

Michal Slrzemski 
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>I< 

* * 

We snie ujrzalem ducha ludu mego! 

Czy mial on na ramionach purpurOWq szat~? 


ezy po swiecie nosily go wozy bogate? 

W prochu drog kamienistych byly stopy jego! 

I prochem siwa glowa byla osypana! 

I lachmany !ilonily mu chude kolana, 


~tore drialy! 

Och! Smutny, biedny duchu ludu mego! 

Czy na los twoj zamkni~te oko Pana twego? 

Gdz.ie rozwiala si~ wielka pysznoM: twego tronu? 

Czy zlamaly si~ na wskros jui cedry Libanu? 

Czy nie zabrzmi nigdy na podzi~k~ Panu . 


Choralny twoj spiew? 

Czy nie wyjdziesz juz nigdy z gl~bokich ciemnosci? 
Czy nie zadriC! w mogilach ojcow twoich kosci 

Z dumy i rozradowania? 

Niech .nogi twe spocznq, niech rany si~ zgojq. 

Niech blaski swietliste ze zdroju mqdrosci 

Ukojq twe bole, n~dze i ciemnosci! . 

Niech zabrzmi dla ciebie rog zmartwychwstania! 

Niechaj z kajdan uwolni smutnq dusz~ twojq 


Aniol poznania! 
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iYDOWSKIE DAiENIA POLlTYCZNE 
W DRUGIEJ RZECZYPOSPOLlTEJ 

W 1931 r. spis powszechny zanotowal w Polsce ponad 2,7 mln 
ludzi, ktorzy za swoj jt:zyk ojczysty uznawali zydowski (jidysz) lub 
h~brajski , ponad 3,1 m~n wyznawcow ,r eligii moji eszowej. Ani je
den, ani drugi wskaznik n ie okreslal precyzyjnie liczebnosci zydow
skie j m niejszosci narodowe j. Trudna do okreslenia jest liczba wy
znawcow mozaizmu, ktorzy uwaiali si~ za Po4,kow, trudna do okre
slen ia jest tei liczba tych, k torzy jako swoj j~zyk ojczysty podawali 
polski (rzadziej inne j~zyki) i uwazali sit: pod wzgl~dem narodowym 
za Zydow. Ilez wreszcie bylo rodzin z podwojnym czy chwiejnym 
poczuciem narodowym, t ak czt:stym w strefach wspolzycia roznych 
narodow? 

J eden z na jwybitnie jszych dzialaczy syjonistycznych w Polsce, 
Maksymilian Apolinary Hartglass, w nieopublikowanych dotqd pa 
mi~tnikach pisal: "Osobiscie zna jdowalem si~ na granicy dwoch 
swiatow: zydowskiego i polskiego ... przez prawie cale moje zycie 
scieraly sit: dwa czynniki. Polskie wychowanie i ~12;iecinstwo, zwiq
zek z narodem polskim , z jego kulturq i ziemiq. I spontanicznie zro
dzona we mnie milose db mego um~czonego narodu i ydowskiego. 
jego cier pien i jego odrodzenia we wlasnej ojczyinie. Bylo to po
wodem, ie przez cale moje zycie cierpialem na kompleks rozdwo
jenia, gdyi nie bylo takie j sily, ktora moglaby stopie razem te dwa 
roine uczucia.. . Jako Zyd nie moglem za pomniee niesprawied li
wosci, ktorych moj na rod doswiadczyl w Polsce (osobiscie ich nie 
doswiadczalem), zas jako asymilowany w polskosci. .. musialem po
dzielae uprzedzenia \\{obec Zydow, zywiorie nawet przez na jlep

.szych Polakow. To duchowe rozdwojenie, kt6re d rt:czylo mnie przez 
cale iycie , zatrulo jego najlepsze chwile." (Za : C.S. Heller, ·On the 
Edge of Destruction . Jews of Poland between the two World Wa rs , 
New York 1977, s. 208-209. Poniewai oryginal pamiE:tnikow byt po 
polsku, musialem dokonae wtornego przekladu z angielskiego.) 

Pozostawmy jedn ak t~ problematykt: badaczom problemow n a
rodowosciowych i pozostanmy przy konstatacji, ze Zydow z wlas-
nym na rodowym poczuciem by lo wowczas w Polsce okolo 3 mIn, na 
poczqtku dziejow II Rzeczypospolitej k ilkaset tysit:cy mniej, pod 
koniec - kilkaset tysi~cy wit:cej, zawsze blisko 100/ 0 ogolu ludnosci 
panstwa. 
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Liczebnosc i sila poczucia ~drt:bnosci - istniejqcego wewnqtrz 
mnie jszosci zydowskiej i narzucanego jej przez otoczenie - two
rzyly podstaw~ wlasnego zycia politycznego, proby znalezienia 
drog rozwiqzania wlasnych problemow i artykulowania w!asnych 
interesow. Tym bardziej stawalo si~ to kon ieczne, gdy niemal kaz
dy z polskich r uchow politycznych podkresla! swoj narodowy, pol 
ski charakter, a nierzadko i wyznaniowe, chrzescijanskie czy kato
lickie zaangazowanie. Odrt:bnych zydowskich problemow i odr~b
nych zydowskich interes6w by!o zas rzeczywiscie wiele. Na jwaz
niejsze z nich wiqza!y si~ z zabezpieczeniem kultury i bytu ma
terialnego w warunkach wzrastaj'lcego nacisku, cz~s to niech~ci , nie
raz nienawisci. Pozostawmy tu na uboczu bardziej uniwersalne, 
europejskie zjawisko wznoszenia si~ w latach mi~dzywojennych 
fali antysemityzmu. P oprzestanmy na stwierdzeniu, iz problem zy
dowski w Polsce, problem m niejszosci skupione j w miastach i mia
steczkach, majqcej wysoki udzia! w b.urzuazji, inteligencji i drob
nomieszczanstwie (choc wsrod Zydow duzq czt:sc stanowili takze ro 
botnicy), byl rzeczywiscie skomplikowany. Wyst~powaly · struktu
ralne sprzecznosci z ludnosciq polskq, z' je j dqzeniami do uzyskania 
w slad za prymatem politycznym takze prymatu w zyciu spo!eczno
-gospodarczym. W dawnej Rzeczypospolitej prymat ten by! zabez
pieczony dzit:ki stanowym przywilejom szlachty, gospodar czej pozy
cji ziemianstwa. Rozwoj nowoczesne j gospodarki i nowoczesnego 
spoleczenstwa juz w ostatnich dziesit:cioleciach X IX w . podwaiy! 
podstawy owej tradycyjnej hiera rchii spo!ecznej. Mi~dzywojenrie 
dwudziestolecie przynioslo rownie:i: dora:i:ne zaostrzenie sprzeczno
sci, wywolane glt:bokimi k ryzysowymi t rudnosciami i w raz z n imi 
zaostrzenie konkurencji 0 ;,mie jsce na ziemi". Pauperyzacja d rob 
nomieszczanstwa, nadprodukcja inteligencji, bezrobocie robotnikow 
nadawaly tej konkurencji dramatyczny wyraz. 

I. TRZY TENDENCJE 

Najogolniej rozpatru jqc sprawy, mo:i:na dostrzec w i ydowskim iy
ciu politycznym trzy podstawowe tendencje, k tore nie zawsze jed 
nak wyst~powaly rozdzielnie, n ieraz w probie czt:sciowej przynaj
mniej syntezy. Dwom z nich patronowala przyszlosciowa, docelowa 
utopia, trzecie j - oparcie sit: na realiach ju:i: is tniejqcych. Pierwsza 
tendencja zmierzala do rozwiqzania prob lemu i ydowskiego pr zez 
stworzenie zydO\'"skie j siedziby narodowe j, a w miar~ mo:i:liwosci 
takie zydowskiego panstwa narodowego w P alestynie i stopniowq 
masowq emigracjt: Zydow z kra jow "diaspory", w tym z P olski. 
Druga tendencja dostrzega la mo:i:liwosc rozwiqzania problem u zy 
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dowskiego wraz z calkowit'l przebudow'l spoleczn'l Polski i innych 
kraj6w nagruncie soc jalizmu. Trzecia tendenc'ja odrzucala wlasci
wie mozliwosc pelnego rozwi'lzania kwestii zydowskiej, chciala na 
tomiast pragmatycznie poszukiwac na miarE: istniej'lcych warunkow 
dr6g zabezpieczenia Zydow przed pogorszeniem warunk6w zycia 
kultur.alnego i materialnego. 

A. SYJONIZM 

T<t pierwsz'l tendencj'l byl OCZywlscle syjonizm. Ideowe wplywy 
syjonizmu zaobserwowac mozna wsrod Zyd6w na ziemiach polskich 
juz w ostatnim kilkunastoleciu XIX w., w zaborze rosyjskim i au
striackim. Znaczenie tego okresu polega przede wszystkimna tym, 
ze pod wplywami syjonizmu znalazl'a si~ w6wczas cz~sc mlodego 
pokolenia inteligencji. Uprzednio zydowska swiecka inteligencja 
(choc czasami dotyczylo to nawet kr~gow rabinackich), zdobywaj'lC' 
wyksztalcenie, zblizala si~ jednoczesnie do kultury polsk iej, rza
dziej niemieckiej lub rosyjskiej. Dopiero teraz pojawila si~ licz
niejsza grupa inteligent6w, ktora zdobywanie wyksztalcenia nie 
lltczyla z asymilac j'l , odrzucala asymilacj~ jako perspektyw~ osobi
stll i zbiorow<t perspektyw~ zydostwa. Pojawily si~ juz pierwsze 
organizacje czy grupy nieformalne syjonistyczne, choc trudno by 
m6wic jeszcze 0 syjonizmie jako r uchu politycznym. 
POCZltt~owo sy jonizm wyst~powal w formie raczej zlaicyzowanej, 

choc odr~bnosc wyznaniow'l traktowal jako podstaw~ specyficznej 
zydowskiej kultury. Wizja powrotu do Ziemi Obiecanej byla zresz
tq z religijnego punktu widzenia ~ontrowersyjna. Ortodoksi zwal
czali syjonizm, bowiem pragn'll on silami ludzkimi wypelniac za
danie przeznaczone dla Mesjasza. Jednak juz na pocz'ltku XX · w. 
w Polsce, podobnie jak w innych krajach, pojawil si~ nurt usilu
jqcy godzic ortodoksj~ mozaistyczn'l z syjonizmem, tzw. misl'a
chi;z;m (od poj~cia hebrajskiego misrach - wschod, tj. st rona, w kie
runku ktorej zwracal si~ modl'lcy). Innym problemem, ktory stan'll 
rychlo przed syjonizmem, bylo wzajemne okreslenie stosunk6w 
z socjalistami i ustosunkowanie si~ do socjalistycznych wizji prze
ksrlalcenia zycia spolecznego w diasporze oraz w Palestynie. Pl'O
by pogodzenia tendencji syjonistycznej z socjalistyczn'l byly wsrod 
polskich Zydow stosunkowo silne, zas najbardzie j radykalny od
lam syjonistycznych socjalistow jako pierwszy podj'll zorganizo
wanlt dzialalnosc polityczn'l. Podczas rewolucji 1905 r . powstala w 
zaborze rosyjskim Zydowska Socjalno-Demokratyczna Partia Ro
botnicza "Robotnicy Syjonu" (Jidysze Socjalistisz-Demokratisze Ar
beter Partaj Poale Syjon); takZe w Galicji uksztaltowala si~ nie
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wielka pa rtia P oale Sy jon. Natomiast glowny odlam syjonistow 
ukonstytuowal siE: dopiero podczas I wcijny swiatowej VI 1916 r. ja
ko Organizac ja Syjonistyczna w Polsce (Histadrut ha Cyjonit be 
Polonijah), zas Misrachi po 1915 r . Wreszcie w 1920 r. um iarkowa
ny odlam syjonistycznych socjalistow rowniez wyodrE:bnilsi~ orga
nizacyjne, tworz(4c Swiatow(4 .Syjonistyczn(4 Parti~ P racy (l\Jafleget 
Awodah Cyjonit Hitachdut). 

B. SOCJALIZM 

Poale Syjon i Hitachdut reprezentowaly wi~c u zarania II Rze
ezypospolitej probE: syntezy tendencji syjonistycznej i socjalistycz
nej. Socjalizm zna·jdowal odzew wsr.od Zydow zamieszkalych na 
ziemiach polskich wczesniej nawet niz syjonizm. Prawdopodobnie 
jednak w latach siedemdziesiCltych i osierndziesiCltych XIX w. so
cjalistami zostawali na ogol Zydzi asymilowani lub sklonni do asy
milacji. Sytuacja ta zmienila si~ w latach dziewiE:cdziesi(4tych, kie
dy socjalizm zyskal sobie wiE:kszij popularnosc wsrod zydowskich 
robotnikow. Cz~sc z nich znalazla si~ na terenie zaboru rosyjskiego 
w Polskiej Partii Socjalistycznej lub Socjaldemokracji Krolestwa 
Polskiego, na terenie zaboru austriackiego w Polskiej Partii Socjal
no-Demokratycznej. Swiadczyc moze <> tym takze podj~ta przez te 
pa rtie publikacja odezw, bros.zur ezy czasopism w j~zyku jidysz. 
Natomiast inteligenci zydowscy w r.uchu soc.falistycznym nadal 
przewain"ie reprezentowali srodowiska zasymilowane, co prowadzi
{o do anegdotycznych wrE:cz trudnosci. W PPS dopiero j~zyka jidysz 
uczyc si~ musial n p. Leon Wasilewski, bowiem nie wladal nim za-. 
den ze stosunkowo licznych dzialaczy po'chodzenia zydowskiego. 

Nikly kontakt polskich partii socjalistycznych z niezasymilowa
n ym srodowiskiem zydowskim i male zrozumienie jego odrE:bnych 
potrzeb powodowaly podejmowanie przez zydowskich socjalistow 
odrE:bnych dzialan. Choc PPS, SDKP (a pozniej SDKPiL) czy PPSD 
usilowaly nadal ogarniac swoimi wplywami ta kze Zydow, powsta
waly pierwsze samodzielne socjalistyczne organizacje zydowskie. 
Osrodkiem inspiru jqcym stalo si~ Wilno. W polozonym na rubiezy 
narodowosciowej miescie mloda inteligencja zydowska tylko cz~scio
wo ulegala polonizacyjnym lub rusyfikacyjnym pr(4dom asymila
torsk im. Nie wchodz(4c tu w szczegoly stwierdzic trzeba, Ze osta
tecznie w . 1897 r . z inicjatywy zydowskich socjalistow wilenskich 
powstal Powszechny Zydowski Zwiqzek Robotniczy Rosji i Polski 
(Algemener Jidyszer Arbeter Bund fun Rusland un Pojlen). Nato
miast w Galicji poszukiwano poczqtkowo rozwiqzan posrednich, we
wnqtrzpa rtyjnej autonomii dla socjalistow zydowskich, az wresz
cie w 1905 r. doszlo do utworzenia odr~bnej Zydowskiej Partii So
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; 
cjalno-Demokratycznej. W 1916 r. Bund pa terenie zaboru rosyj
skiego usamodzielnH siE: od ogolnorosyjskie j centrali, zas w 1920 r. 

. przystqpila don ZPSD. 
J esli umiarkowany odlam syjonistycznych soc jalistow unikal za 

angazowania na rzecz wspolpracy z socjalistami innych n arodowo
sci i dzialan dla przebudo~y zycia spolecznego i politycznego w 
krajach diaspory, jesli Poale Sy jon usHowal lqczyc zadanie przy
szlej socjalis tycznej przebudowy Palestyny z wa lkq socjalist6w 
wszystkich na rodowosci , to ruch "bundowski" zdecydowanie od
rzucal wiz jE: masowe j emigracji Zydow jako szkodliwq mrzonkE:. So
cjalizm mial przyniesc Zydom rozwiqzanie problemow spolecz
nych i narodowych tam, gdzie zamieszkiwali i gdzie zamiesikiwac 
mieli nada!. Inacze j jednak niz soc jalisci polscy i rosyjscy, inaczej 
n iz u legajqcy ich poglqdom zydowscy socjalistyczn i asymilatorzy, 
Bund glosil potrzebp, odrE:bnosci organizacyjnej zydowskich socja
listow i opracowania przez n ich problemu rozwiqzania kwestii i y
dowskiej na innej podstawie nii emigracja lub asymilacja. 

Takim programem stala siE: autonomia ·narodowo-kulturalna. Kon
cepcja autonomii narodowo-kulturalnej zrodzila siE: wsrod socjali
stow wielonarodowej monarchii h absburskiej , ale przyjp,ta w 1901 
roku przez Bund, zdawala sip, wyjqtkowo dobrze odpowiadae skorn
plikowanym problemom ludnosci zydowskiej, pozbawionej okreslo
nego terytorium etnicznego, i rozproszone j - zawsze w charakterze 
m niejszosci - na d uzym obszarze ziem imperium rosyjskiego. 
Trzeba jednak wyraznie stwierdzic, ze autonomia na rodowo-kultu
ralna stanowila tylko uzupelnienie przyjmowanych przez Bund pla
now socjalistycznej przebudowy spoleczne j, 0 ktore socjalisci i y
dowscy walczye mieli wraz z socjalistami ilmych narodowosci. Nie 
wiqzano r ealizac ji a utonomii narodowo -kulturalnej ze zwycif;
stwem socjalizmu ja ko koniecznym warunkiem, ale dostrzegano 
malo szans je j wczesniejszej realizacji. Warto dodae, ze 0 au tono
mi~ na rodowo-kulturalnq upominal si~ takze Poale Syjon, ale trak
towal jq jedynie jako rozwiqzanie ' tymczasowe, przed skupieniern 
ludnosci zydowskiej w socjalistyczne j P alestyn ie. 

Na marginesie zydowskiego ruchu soc jalistycznego pojawia ly 
si~ inne jejizcze propozycje n iz sy jonistyczne czy bundowskie, choc 
nie mialy one wi~kszego znaczenia. Tzw. terytorialisci uwazali za 
konieczne skupienie w przyszlosci Zydow na okreslonym obszarze, 
ale nie przesqdzali, czy rna t o bye Palestyna, czy obda rzony auto
nomiq terytorialnq region na ziemiach polskich czy rosy jskich. Ta 
grupka utworzyla w 1918 r . Zydowskq Socjalistycznq Parti~ Robot
niczq "Zjednoczeni" (J idysze Socjalistisze Ar beter Partaj Feraj
nigte). Ferajnigte lqczyli swe dqzenia do terytorialnego rozwiqza 
nia kwestii zydowskiej z wizjq przyszle j socjalistycznej rewoluc ji . 
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C. TENDENCJA PRAGMATYCZNA 


Przed 1918 r . zdawac si~ moglo, ze najslabszq byla trzecia z zy
dowskich tendencji politycznych, pragmatyczna i odrzucajqca wiel
kie przyszlosciowe utopie syjonistow czy socjalistow. W kategoriach 
ilosciowych taki poglqd na tendencj~ pragmatycznq bylby calko
wicie bl~dny, choc rzeczywiScie jej przedstawiciele ust~powali w 
politycznej aktywnosci swym rywalom. Dotyczylo to przede wszy
stkim ruchu ortodoksyjnego, majqcego charakter religijny i zacho
wawczy. Mial on decydujqcy wplyw na szerokie kr~gi ludnosci zy
dowski~j w mniejszych miejscQwosciach, ale odgrywal znacznq rol~ 
takie w osrodkach wielkomiejskich - zwlaszcza w starszym i sred
nim pokoleniu. Ortodoksi skupiali SWq uwag~ na obronie praw re
l igijnych i szkolnictwa wyznaniowego, chcieli takze chronic in te
resy ekonomiczne ludnosci zydowskiej. Broniqc solidarnosci we
wnqtrz spolecznosci zydowskiej, przeciwstawiali si~ zdecydowanie 
gloszqcym hasla walki klasowej socjalistom. Mniej jednoznaczny 
byl stosunek do syjonistow, a przynajmniej tej ich cz~sci, ktora 
akceptowala rygoryzm religijny. Ortodoksi n ie p rzeciwstt:!.Wiali si~ 
emigracji do Palestyny, ale spraw~ t~ uwazali za ubocznq w zyciu 
ludnosci zydowskieJ. Domagali si~ tez, by w samej P alestynie opie
rae wspol:i:ycie ludnosci zydowskiej na zasadach scislej wiernosci 
religii i tradycji. 

Na ziemiach polskich ruch ortodoksyjny zorganizowal si~ sci
sle j dopiero w 191 6 r. jako Zwiqzek P rawowiernych , ktory w 1918 
roku zmienH nazw~ na P okoj Wiernym Izraelitom i dopiero w 1919 
roku przyjql stalq juz nazw~ - Zwiqzek Izraela (Agudas Jisroel). 
:Kie ' byla to w doslownym rozumieniu tego poj~cia partia politycz
na. raczej stowarzyszenie 0 charakterze wyznaniowo-kulturalnym. 
Aguda pode jmowala jednak takze dzialania polityczne , brala u dzial 
\\" wyborach parlamentarnych i samorzlldowych. 

Dopiero podczas I wojny swiatowe j pojawil si~ zupeln ie inny 
r uch polityczny, choc takze przyjmu jqcy tendencj~ pragmatycznq . . 
folkizm. W 1917 r. pow stala 2 ydow ska Partia Ludowa w Polsce 
(Jidysze Folks-Partaj in P ojlen ). Folkisci reprezentowa li dqzenia 
laickie, pragn~li ograniczyc rol~ religii w zyciu spolecznosci zydow 
skie j. Wyst~powali wi~c przeciw ortodoksom, ale takze przeciw sy
jonistom i so~jalis tom. Wysuwali program t rwale j ooecnosci 2 y 
dow w demokra tycznym panstwie polskim, ICjczCjc go z przyj~tym od 
Bundu programem auionomii na rodowo-kulturalnej dla ludnosci zy 
dvwskiej. 
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II. PROBLEM NIEPODLEGt OSCI I REWOLUCJI 

U zarania II 'Rzeczypospolitej iycie polity-czne hidnosci iydow
skiej bylo wi~c bogate, nawet jesli wziqe pod uwag~, ii czynnie 
uczestniczyla w nim tylko niewielka cz~sc calej spolecznosci. 
Zresztq takie stosunkowo niewielu Polakow bralo ak tywny udzial 
w polityce. Przed wszystk\mi zydowskimi nurtami politycznymi 
stan~ly d wa zagadnienia, do ktorych musia ly si~ ustosunkowae. 
Piet:wszym bylo okreslenie stosunku do niepod leglego panstwa 'pol
skiego i swego miejsca w nim. Drugim bylo okreslenie stosunku do 
rewolucji bolszewickiej w Rosji, tym 'bardziej , iz do wojny niemal 
wszystkie nurty polityczne wyst~pujqce na ziemiach zabor u rosyj
skiego dzialaly w scislej lqcznosci ze srodowiskami zydowskimi po
zostalych cz~sci imperium, nieraz we wspolnych formach organiza
zacyjnych. Wpewnej mierze oba zagadnienia wiqzaly si~ ze sob'!. 

Partie tendencji sy jonistycznej i pragmatycz-nej jednoznacznie za
akceptowaly powstanie 1,1 Rzeczypospolitej i podkreslaly SWq lojal
nose wobec panstwa polskiego. Wyraznie unikaly jednak szerszego 
zaangazowania si~ w zyciu politycznym i skupialy SWq uwag~ ha 
reprezenfowaniu czy obronie interesow mniejszosci zydowskiej" Na 
tym gruncie doszlo jednak rychlo do konfliktow..zwiqzanych z d<j
zeniami ' endecji, . by ograniczye tiprawnienia mnie jszosci narodo
wych, a w szczegolnosciograniczye ro l~ Zydow w zyciu spoleczno
-gospodarczym. Te wlasnie wzgl~dy przyczynily si~ do poszukiwa
nia pm:ozumienia z ruchami polityczqymi innych mnie jszosci na-, 
rodowych. Wyrazem tego stalo si~ -utworzenie przed wyborarni do 
sejmu i senatu w 1922 r . Bloku Mniejszosci Na rodowych , a nast~p
nie wspolpraca na arenie parlamentarnej. Sojusz z reprezentanta
mi Niemcow, Bialorusinow i Ukraincow z Wolynia (bowiem Ukra
,ncy galicy jscy zbojkCl towaii wybory) rnial charakte r taktyczny, ale 
spychal reprezentowane w Bloku ugrupowania zydowskie- do ra
dykalnej opozycji. Wszyscy bowiem ich sojusznicy przeja wiali d,! 
zenia odsrodkowe, w istocie rzeczy niech~tne panstwowosci pol
s kiej. 

Wybiegalo to niewqtpliwie_znacznie poza zarnierzenia,sy jonistycz
nych i pragmatycznych partii zydowskich. Zwlaszcza Aguda i Mis
rachi lagodzily 'akcenty opozycyjne i poszukiwaly mozliwosci korn
promisu. Bardziej , podzielone byly stanowiska w Histadrut, - Or: 
ganizacji Syjonistyczne j. Frakcja Na St razy (AI Harniszrnar), kie
rowana przez Izaaka Grunbauma, zwracala wi~cej u wagi na do
rainq dzialalnose polityczl1q w Polsce i uwazala wspolprac<; z po
zostalymi mnie jszQsciami narodowymi za jedynq skutecznq drogt: 
obrony in te resow ' Zydow. Frakcja Czas Budowae (Et Liwnot), Z 
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Leonem Reichem i Abrahamem Ozjaszem Thonem na czele, bar
dziej koncentrowala si~ na propagowaniu i przygotowywaniu kadr 
dla emigracji do Palestyny, traktowala sytuacj~ Zydow w Polsce 
jako calkowicie odmiennq od sytuacji innych mniejszosci. Et Liw
not zblizal s i~ wit:c w praktyce politycznej do Agudy i Misrachi, 
natomiast stanowisko Al Hamiszmar podzielali folkisci. 

Sprzecznosci w partiach tendencji syjonistycznej i pragmatycz
nej, dotyczqce stosunku do wladz II Rzeczypospolitej, mialy jednak 
ostatecznie wymiar tylko taktyczny. Zadna z ' tych partii czy grup 
wewnqtrz nich nawet w okresie zaostrzenia konfliktow nie kwe
stionowala polskiej pailstwowo$ci i nie zmierzala do jej rozbicia. 
Inna sprawa, ze nawet taktyczny sojusz z przeciwnikami tej pail
stwowosci, przedstawicielami innych mnie jszosci narodowych, kladl 
sit: cieniem na stosunki polityczne polsko-zydowskie. Nie bylo na
tomiast wqtpliwosci, ze ortodoksi, folkisci i syjonisci odrzucajq do
swiadczenie ...rewolucji bolszewickiej w Rosji, odrzucajq tez prze
niesienie tego doswiadczenia do Polski. Znalazlo to wyraz podczas 
wojny 1920 r. __ . 

Ba rdziej zroznicowane byly postawy zydowskich socjalistow. 
W ' P oale Syjon, Bundzie i Fera jnigte wybuch rewolucji rosyjskiej 
wywola l fal~ enh,lzjazmu. To n ie wyrozniato zresztq zydowskich 
par tii soc jalistycznych w mit:dzynarodowym ruchu socjalistycznym, 
pOQobnie r eagowaly tez polsk ie . partie socjalistyczne. Dalsze dzia
fania bolszewikow wywolaly juz wsrod zydowskich socjalistow po
dzielone opinie. Znaczna ich cz~sc byla zafascynowana kOI,lluni
zmem . Niewqtpliwie sporq rol~ odgrywalo w tym przekonanie, ii: 
znosi on wszelki ucisk narodowy, wszelkie formy dyskryminacji 
Zydow. Swiadczyc mial 0 tym chocby eksponowany udzial przy
wodcow pochodzenia zydowskiego w czerwonej Rosji. Wqtpliwosci 
pojawialy sit: poczqtkowo raczej wsrod dzialaczy niz w szerokiej 
rzeszy czlonkow i sympatykow. Byly to zastrzezenia dotyczqce 
ograniczenia demokracji, represji wobec socjalistow 0 odmiennych 
od bolszewikow poglqdach, terroru rewolucy jnego. Cz~sc dzialaczy 
Poale Syjonu nie mogla sit: pogodzic z radykalnym odrzuceniem 
przez komunistow wszelk ich koncepcji syjonistycznych. 

Z zydowskich pa rtii socjalistycznych. odrywaly si~ r6zne mniej
sze czy wi~ksze grupy, by wst<lpic do Komunistycznej Partii Robot
nicze j Polski , do Komunistycznej Partii Galicji Wschodniej lub 
na kresach p6lnocno-wschodnich II Rzeczypospolitej - by nawiq
zac kontakt z pa rtiami komunistycznymi Bialorusi Radzieckiej , Li 
twy czy Polski, dziala jqcymi jeszcze bez wyraznego rozgraniczenia 
terytorialnego: Podczas wojny 1920 r. wielu soc jalist6w zydowskich 
opowiedzialo sit: po stronie radzieckiej, bralo ud zial w twor20nych 
wowczas komitetach rewolucyjnych. P6znie j doszlo' do \vi~kszych 
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Toz!amow. Od Poale Syjon oder wa!a si~ jego skrajna lewica i w 
1921 r . wstqpila do KPRP. W tym samym roku powsta!a frakcja 
komunistyczna wewnqtrz Bundu, k tora w 1922 r . usamodzielni!a si~ 
jako Zydowski Komunistyczny Zwiqze k Robotn iczy w Polsce (tzw. 
Kombund) i przyj~ta zosta!a do Mi~dzynarodowki Komunistycznej. 
Na jej zqdanie Kombund w 1923 r. wyrzeld si~ swej odr~bnosci 
i wstqpi! do KPJtP. W tej part ii znalazly si~ ostatecznie wszystkie 
komunistyczne grupy zydowskie. kiedy w 1923 r . jej autonomicz
nym i cz~sciami staly si~ Komunistyczna Partia Ukrainy Zachodniej 
(kon tynuacja KPGW) i Komunistyczna Partia Bia!orusi Zachodniej. 
Zasi~g oddzialywan kom unistycznych by! jednak wsrod ludno

sci zydowskie j znacznie wi~kszy niz wynika!oby to z owych roz!a
mow w zydowskich partiach socjalistycznych. Do komunizmu gar
n~!y si~ takze r zesze ludzi dotqd politycznie niezaangazowanych , .. .zwlaszcza mlodziezy. J uz w poczqtkow ych latach II Rzeczypospo
litej w p!ywom komunizmu uleg!o wiele m!odzie2:Y zydowskie j w 
ma!ych miasteczkach, do ktor ych przedtem nie docierali socjalisci. 

Entuzjastyczne ppparcie dla Rosji RadzieCkie j, dqzenie do na
sladujqcej bolszewickq rewolucj ~ w P olsce i w prowadzerlia systen:m 
radzieckiego, pragnienie przylqczenia wschodnich ziem II Rzeczy
pospolitej do · Ukrainy i Bialorusi Radzieckiej. implikowaly stosu
nek do panstwowosci polskie j. Nie tylko pot~piano jq za je j "bur
zuazyjnosc" , ale w owych pierwszych latach zwalczano - pbdob
n ie zresztq jak polscy komunisci - sam,! ide~ niepodleglosci, do
s tr zegajqc w niej przeszkod~ do polqczenia si~ z rewolucyjnq Ro~jq . 

Juz wowczas d uzy udzia! komunistow zydowskich w calym ruchu 
komunistycznym na ziemiach polskich, a jeszcze wi~kszy wsr6d 
kadry dzialaczy i kom unistycznej inteligencji zrodzil stereotyp "zy
dokomuny", zywy po.zniej w calym dwudziestoleciu. Choc niewqt
pliwie wplyw komunizmu na ludnosc zydowskq by! silniejszy nii: 
na polskq, a wsrod mniejszosci na rodowych na Ukraincow i Niem
cow (natomiast zwlaszcza w n iektorych okresach boda j najsilniej
szy na Bialorusinow), stereotyp ten w dwojaki sposob wypaczal 
rzeczywistose. Z jednej strony komunisci rekrutowali si~ ze wszy
s tkich riarodowosci zamieszkujqcych P-olsk~. Z d rugiej strony w spo
lecznosci zydowskiej komunizm przejawial wpra wdzie d uzq aktyw
nose, ale ogromna wi~kszose Zydow odnosila si~ don nieufnie. 
jesli nie wr~cz niech~tnie. znajdowala si~ w kr~gu oddzialywania 
ortodoksow lub syjonistow. 

W poczqtkowych latach II Rzeczypospolitej wzrost wplywow ko
munistycznych zadal najwi~ksze straty zydowskim partiom socja
listycznym. Poale Syjon ulegl rozbiciu na PS Lewic~ i PS Prawic~. 
PS Lewica , pozosta jqc wiernym wizji zydowskiej socjalistycznej 
P alestyny, dek larowal bez wza jemnosci poparcie dla Hosji Radziec
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kie j. Znacznie slabszy PS P rawica reprezentowal .idee demokra
tycznego syjonizmu soc jalistycznego, podobnie jak nie prze ja wia
jqcy niemal aktywnosci Hitachdut. Znacznie oslabiony Bund , pod 
wplywem swych doswiadczonych przyw6dc6w: Wiktora Altera 
i Henryka Erlicha, r6wniez opowiadal si~ za demokratyczpym so
cjalizmem, za poparciem niepodleglej polskiej panstwQwosci. Z sym
patiq, ale i krytykq sledzil rozw6j wydarzen w Rosji Radzieckiej. 
Kadlubowa niemal po rozlamach na r zecz komunist6w partia Fe: 
rajnigte zaprzestala w 1922 r . samodzielne j dzialalnosci, Iqczqc si~ 
z innq malq grupq secesjonist6w Polskiej Partii Socjalistycznej w 
Parti~ Niezaleznych Socjalistow (pozniejszll Niezaleznll Socjali
stycznll Parti~ P racy). . 

Podobnie jak wszystkie pozostale ugrupowania zydowskie, takze 
socjalisci znajdowali si~ w stale j opozycji do polityki rZlld6w Pol
ski. J ako socjalisci krytykowali oni brak gl~bszych reform spo
lecznych. J ako Zydzi przyjmowali z niezadowoleniem stosunek do 
mnie jszosci narodowych, podno!"7,!c nada l i qdanie autonomii naro
dowo-kulturalnej, ktor ll sy jonis tyczni socJa!isci tr aktowali jako roz
wiqzanie ~ymczasowe, a Bund jako rozwillzanie trwale kwestii zy
dowskiej. Opozycja wobec polityki panstwowej nie kolidowaIa jed
nak z zasadniczym poparciem niepodlegle j panstwowosci polskie j 
przez wszystkie partie socjalistyczne, przyna jrnniej od czasu , k iedy 
odeszly z nich grupy sympatykow komunizmu. 

1111. EWOlUCJA lAT DWUDZIESTYCH 

W polowie lat dwudziestych zdawala si~ pojawiac mozliwosc prze
zwyci~zenia konfliktow mi~dzy wladzami panstwowymi a na.jsil 
niejszymi pod wzgl~dem oddzialywania na spolecznosc zydowskll 
par t iami. Do poszukiI jllcych kompromisu Agudy · i Misrachi dolll 
czyla pod wplywem frakcji Et L iwnot Organizacja Syjonistyczna -
Histadrut . Z drugie j strony owczesny rZlld Wladyslawa Grabskiego 
pragnllI zdobyc poparcie sejmowe Kola Zydowskiego przed roko
waniami 0 pozyczki zagraniczne, a zarazem wzmocnic SWq pozycj~ 

w glosowaniach parlamentarnych. RZlld domagal si~, aby w p rzy
szlosci Kolo Zydowskie glosowalo za wotum zaufania dla kazdego 
gabinetu. W lipcu 1925 r. doszIo do nieformalnego porozumienia obu 
stron. Rzqd miaI znacznie rozszerzyc uprawnienia szkol zydowskich, 
dopuscic uzywanie jidysz i hebrajskiego na zgromadzeniach pu
blicznych oraz wyra zic zgod~ na reform~ zydowskich gmin wyzna
niowych tak , by staly si~ one swoistq formq demokratycznego sa
morzqdu lokalnego. W zamian Kolo Zydowskie, ktore uprzednio 
zlozylo deklaracj~, iz trwale stoi "na stanowisku nienaruszalnosci 
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granic i mocarstwowych interesow Panstwa Polskiego oraz koniecz
nosci jego wewn~trznej konsolidacji", mialo udzielac poparcia po
lityce wIadz. Porozumienie przetrwalo wlasciwie tylko kilka mie
si~cy, gdyz rZlld podkreslal jego niewillzllcy charakter. 

Wszystko ,to jednak rychlo stracilo na znaczeniu, gdy system par
lamEmtarny w Polsce zostal obalony, a do wladzy doszedl w zama
chu majowym 1926 r. Jozef Pilsudski. Przede wszystkim odsuwalo 
to ostatecznie od wladzy narodowll demokracj~, dysponujllcll po
t~znll frakcjll sejmowll i ·wywierajllcll w poprzednich latach bezpo
srednio lub - cz~sciej - posrednio - znaczny wplyw na polityk~ 
prowadzonll wobec mniejszosci narodowych. Pilsudskiego uwazano 
za rzecznika kompromisu z mniejszosciami, zas spolecznosc zydow
ska wiedziala, ze srodowisko pilsudczykow niech~tne jest ~ntyse
mityzmowi. Rzucane przez Pilsudskiego .hasla skupienia si~ oby
wateli w sluzbie panstwu nie wprowadzalo rozroznien narodowych. 
Te wzgl~dy byly istotne dla wszystkich partii zydowskich. Nato
miast socjalisci zydowscy spodziewali si~ polityki bardziej sklon 
nej do reform spolecznych, pami~tajllc 0 lewicowej przeszlosci Pil 
sudskiego. Tego rodzaju zludzenia podzielala wszak wowczas PPS, 
a poczlltkowo nawet komunisci. 

Do konca lat dwudziestych partie, majllce najszerszy zasi~g wply
wow w spolecznosci zydowskiej, podkreslaly sWIl ch~c wspolpracy 
z rZlldami sanacyjnymi. Dotyczylo to zwlaszcza ortodoksow. Cz~sc 
dzialaczy Agudy oraz pozostajllcych poza nill drobnych grupek or
todoksyjnych wstllPila wr~cz do Bezpartyjnego Bloku Wspolpracy 
z RZlldem, niektorzy kandydowali z list BBWR w wyborach 1928 r. 
i 1930 r. Luzna struktura BBWR zezwalala na takll podwojnll przy
naleznosc. Lojalnosc wobec 'rzlldowpodkreslaly takze Misrachi i Or
ganizacja Syjonistyczna ~ Histadrut , choc w tej ostatniej wys~
powaly duze roznice pogilldow. Decydujllcll rol~ odgrywali w niej 
jednak wowczas przedstawiciele frakcji Et Liwnot, sklonnej do 
porozumien . z wladzami dla zabezpieczenia narodowych i gospo
darczych interesow ludnosci zydowskiej. P odobne stanowisko zaj
mowala nowa frakcja, Syjonisci-Rewizjonisci. W jej ' przekonaruu 
ruch syjonisty~zny powinien byl w og6le unikac angazowania sil: 
w polityk~ polskll, ale , udzielac poparcia wladzom polskim, jesli 
tylko zajmll one pozytywnll lub neutralnll postaw~ wobec koncep~ 
cji syjonistyczriych. Natomiast frakcja Al-Hamiszmar, w riar~ 
ujawniania si~ niech~tnego stosunk u sanacji do demokratycznego 
parlamentaryzmu, zaostrzyla sWIl opozycj~ . Akcentowala ona de
mokratyczny charakter syjonizmu jako r uchu politycznego i po
trzeb~ demokracji dla obrony interesow zydowskich w Polsce. Po
dobne byly pogilldy cZl:sci folkistow, ale ich ruch rozpadl si~ i nie
mal zupelnie stracil znaczenie. 
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Nie zajmujE: siE: tu · programowymi nastawieniami partii syjoni
stycznej i pragmatycznej tendencji, bo w latach dwudziestych nie 
uleglyone istotniejszym zmianom. Warto jedynie zwrocic uwagE: na 
nowy nurt, reprezentowany przez Syjonistow-Rewizjonistow. Ich 
interpretacjE: syjonizmu ·cechowal skrajny nacjonalizm, zblizajqcy 
siE: do szowinizmu. Za glowne zadanie uwazali przygotowanie i pro
wadzenie walki zbrojnej w Palestynie z wytkniE:tym celem utwo
rzenia panstwa i ydowskiego w historycznych gran icach. Przyszle 
iycie panstwowe chcieli oprzec na zasadach religijnych. Wsrod Sy
jonistow-Rewizjonistow CZE:sty byl fanatyzm, glowny kierunek 
dzialalnosci prowadzil .do znacznej militaryzacji szeregow, a w kon
sekwencji takie do porzucania zasad demokratycznych, ktorym hol
dowala Organizacja Syjonistyczna i obie poprzednio w niej dziala 
jqce frakcje. Syjonisci-Rewizjonisci, podobnie jak inne frakc je (a w 
istocie rzeczy jak niemal wszystkie zydowskie nurty polityczne), 
dzialali w skali miE:dzynarodowej, zas pozycjE: niekwestionowanego 
przywodcy-i ideologa wyrobil sobie wsrod nich Wlodzimierz Zabo
tynski. . 

W drugiej polowie lat dwudziestych znacznie zwiE:kszyl zakres 
swych wplywow Hitachdut, a wiE:c drugi obok Poale Syjon nurt 
syjonistycznych. socjalistow, odiegnujqcy siE: jednak od marksizmu. 
Zalecal on zreszUl zydowskiej spolecznosci w Polsce utrzymanie 
solidarnosci narodowej, zas projekty socjalistyczne dotyczyly urZq
dzenia przyszlego zycia spolecznego w PalestYnie. Podobnll pozy
cjE: zajmowal PS Prawica. Obie partie stronily od zajmowania siE: 
problemami politycznymi Polski, choc nie taily swych sympatii dla 
parlamentarnej demokracji. Inn" postawE: zajmowal PS Lewica. 
W swym dqieniu do pol"czenia syjonizmu z socjalizmem odwoly
wal siE: do marksizmu, do potrzeby internacjonalistycznej walki re 
wolucyjnej. W swej zdecy"dowanej opozycji wobec sanacji zblizal 
si~ do komunistow, natomiast krytykowal PPS za ugodowosc i ule
ganie reformistycznym iluzjom. Kornunistyczna Partia Polski odpy
chala go jednak swym pot~pieniem dla wszelkich projektow syjo
nistycznych. Osamotniony, izolowany w spolecznosci zydowskiej 
i w calym polskim iyciu politycznym, nie odgrywal istotnie jszej 
roli. 

Natomiast Bund, podtrzymujqc swe dotychczasowe pozycje pro
gramowe, zbliiyl siE:' do PPS w miar~ tego, jak przeszla ona do 
opozycji. Wprawdzie przewaialy w nim dqienia bardziej radykal
ne nii wsrod polskich socjalistow, bliskie koncepcjom austromark

. sistow, ale Bund - nadal najsilniejsza iydowska partia socjali
styczna - wspieral PPS w jej opozycyjnych dzialaniach wobec sa
nacji. Pojawialy si~ w nim takze proby nawiqzania kontaktow z 
komunistami, ale ci odrzucali je zdecydowanie. 
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IV LATA TRZYDZIESTE 

W latach trzydziestych obraz zydowskiego zycia politycznego 
u legl istotnym zmianom. PrzyczynHy si~ do tego przede wszyst
kim d wa czynniki. P ie r wszym z nich bylo oddzialywanie wielkiego 
k ryzysu gospodarczego lat 1929- 1933, ktory ugodzil, choc z roznq 
silq, we wszystkie warstwy zydowskiej spolecznosci. Drugim byla 
fala agresywnego antysemityzmu w Europie i w samej Polsce, kto
ra stala si~ smiertelnym zagrozeniem po dojsciu w 1933 r . do wla 
d zy w Niemczech narodowego socjalizmu. 

Wyraznemu oslab ien iu u legla tendencja pragmatyczna. Jej glow
n q przedstaw icielkq byla ortodoksyjna· Aguda. Z jednej strony 
wplywy Agudy u legly wyraznemu oslabieniu, z drugiej strony 
zwracala ona stopniowo coraz wi~cej uwagi na kwesti~ palestyn 
skq, intensywnie popierala hasla emigracyjne , zblizyla si~ do syjo
nistycznego program u budowy spoleczenstwa zydowskiego w Pa
lestynie. P onie waz przemianom w podobnym kierunku podlegal 
s labiutki r uch zydowskich liberalow - folkistow, stwier dzic mozna, 
ze tendencja p r agmatyczna wlasciwie wygasala. Podwazone zostaly 
jej zalozenia , iz spolecznosc zydowska m oze trwale egzystowac w 
Polsce, albo uzyskujqc autonomi~ narodowo-ktrlturalnq czy wyzna
n iowo-kulturalnq, alba chociazby zachowujqc status quo, tj. szerokj 
zakres swobod obywatelskich i prawnie zagwa rantowanq nienaru
szalnosc swej wlasnosci. 

Jeszcze w p ierwszej polowie lat trzydziestych Aguda wspolpraco
wala z BBWR i udzielala poparcia rZqdom sanacyjnym. Procesy za
chodzqce w sanacji po smierci Pilsudskiego, a zwlaszcza stosunek 
Obozu Z jednoczenia Narodowego do kwestii zydowsk ie j, uniemoz
liwily peine u t rzymanie tej linii. Wprawdzie unikano ostrzejszych 
zadraznien, Aguda wzi~la tez - podobnie jak w1935 r. - udzial 
w wyborach pa rlamentarnych 1938 r. , ale krytykowano dyskrymi
n acyjnq polityk~ wladz wobec Zydow. Usilowano zblizyc siG do' in
nych ugrupowan zydowskich , zwlaszcza sy jonistycznych , a dotyczylo 
t o szczegoln ie dzialajqcych wewnqtrz Agudy autonomiczn ych orga
n izacji robotnikow i m lodziezy. Byla to tez forma swoiste j samo
ob rony , bowiem wlasnie w tych dwoch zakresach oddzialywanie 
or todoksow uleglo najwi~kszemu zachwianiu . 

Bardzie j skomplikowane przem iany dotkn~ly tendencj~ syjoni 
stycznq. W latach dwudziestych reprezentowaly jq przede wszyst
kim Misrachi i Organizacja Syjonistyczna - Histadr ut, a w tej 
ostatniej frakcji Et L iwnot i Al Hamiszmar. F rakcja Sy jonistow
-Rewizjonistow w Histadrut oraz partie syjonistyczno-socjalistycz
ne zna jdowaly si~ racze j na marginesie ruchu sy jonistycznego. 

W latach trzydziestych s¥tuacja ta ulegla zdecydowanej zmianic. 
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Silnie wzrosly wplywy Syjonistow-RewizjonistQw, ktorzy w 1931 r . 
oderwali si~ od Histadrut i u tworzyli odr~bny Zwiqzek Syjonistow
-Rewizjonistow, zas w 1935 r. zerwali takze z WszechSwiatowq Or 
ganizacjq Syjonistycznq i zalozyli wlasnq central~ , wlasciwie mi~
dzypanstwowq parti~ - Nowq Organizacj~ Sy jonistycznq. W 1936 r . 
jeden z odlamow dzialajqcych w Polsce Syjonistow-Rewizjonistow 
zalozyl konkurencyjnq partiE: F ront Mlodo-Zydowski. Z drugiej stro
ny gwaltownie wzrosly wplywy partii syjonistyczno-soc jalistycz
nych. Dowodem tego moze bye fakt, ze na 8wiatowym Kongresie 
Syjonistycznym w 1937 r., w ktorym nie brali udzialu Syjonisci 
-Rewizjonisci, sposrod 103 delegatoo/ z Polski 18 na1ezalo do Mis
rachi, "36 do Histadrut, zas az 49 do partii syjonistyczno-socjali
stycznych. 

Misrachi i Histadrut podtrzymywaly w latach trzydziestych"swe 
zasadnicze zalozenia z lat poprzednich. Dqzyly do organizowania 
Zydow i wzmacniania ich swiadomosci narodowej, rozszerzania 
emigracji do Palestyny i kolonizowania tego kraju , a wreszcie "do 
utworzenia zydowskiej siedziby narodowej w Palestynie i w per
spektywie pa.nstwa zydowskiego. Realizacji tego ostatniego celu slu
zye miala szczegolnie ak'cja dyplomatyczna. MiE:dzy partial..: i frak
cjami wyst~powaly pewne roznice poglqdow. Misrachi nadal akcen
towalo narodowq funkc jE: religii i tradycji , Wespol z Agudq i " frak
cjq Et Liwnot dqzylo tez do prowadzenia "pozytywnej polityki" 
w Polsce, poszukiwania porozumienia z r zqdami sanacy jnymi dla 
obrony narodowych i gospodarczych interesow spolecznosci zydow 
skiej. Sluzyl temu m. in. udzial w" wybor~ch pariamenta rnych 1935 
i 1938 r. Frakcja Al Hamiszmar akcentowala nadal demokratycz
ny charakter syjonizmu i SWq opozycjE: do rZqdow sanacyjnych w 
Polsce. 

Jesli mowa tu 0 os!abieniu umiarkowanych ugrupowan syjon i
stycznych , to warto z d rugie j strony zwrocie uwag~ na to, ze wzra
stajqcy antysemityzm i poczucie zagrozenia wywieraly powazny 
wplyw na zasymilowane srodowiska zydowskie. Silniej odczu waly 
one swoj zwiqzek z calq zydowskq spoleczndsciq w Polsce i jesli 
nawet nie wiqzaly z emigracjq osobistych losow, w projektach sy
jonistycznych zacz~!y dostrzegac je<;lyne mozliwe rozwiqzanie pro
blemu zydowskiego. 8 wiadectwem tego mogla bye deklarac ja wy
bitnego historyka starozytnego, asymilatora i uczestnika walk 0 nie
podleglosc Polski , powolanego przez prezydenta w 1938 r. do senatu. 
Zdzislawa Zmigrydera-Konopki. Na uroczystosci dwudziestolecia 
Polski Niepodleglej w imieniu Zydow asymilowanych wyrazH on 
poparcie dla sy jonizmu jako ruchu zydowskiej dumy narodowej. 

Syjonisei-Rewizjonisci wzmagali w tym czasie swe dzialania w 
Palestynie. przede wszystkim angazujqc siE: w aktywnose organizacji 
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zbro jnych Irgun Cwe j Leumi i Hagan a, zas wszelkie prace w Pol
sce podporzqdkowu jqc glownym celom. WQbec wladz polskich za
chowywali zyczliwq oboj~tnosc, ale brali udzial w wyborach par
lamentarny ch 1935 i 1938 r . Nie zrazali si~ tez bardziej niech~tnq 
2 ydom politykq r zqdow sanacy jnych w drugiej polowie lat trzy
dziestych, bowiem traktowali jq jako korzystny dla swych plan6w 
palestynskich bodziec do em igracji. Z u znaniem przyjmowano po
pa rcie P olski dla projektow utworzenia w Palestynie n iepodlegle
go panstwa zydowskiego. Na t ym gruncie dochodzilo nawet do zy
czliwych kontaktow poufnych mi~dzy Nowq Organizacjq Syjoni
stycznq a przedstawicielami wladz polskich oraz udzielania przez 
Polsk~ pomocy zydowskim organizacjom zbro jnym. W samej Pol
sce Sy jonisci-Rewizjonisci jako swe glowne zadanie - poza przy
gotowaniem do emigracji - traktowali samoobron~ przed akcjami 
an tysemickimi. Z adanie tworzenia obronnych grup bojowych spa
dalo na organizacj~ m lodziezowq Betar . Wydaje si~ jednak, ze w 
istocie r zeczy samoobron~ traktowano tez jako swoistq dzialalnosc 
cwiczebnq, ktora przygotowac miala do walki zbrojnej w Pale
s tynie. 
Najwi~kszy rozwoj notowaly w latach trzydziestych par tie usi

lu jqce lqczyc tendencj~ syjonistycznq i socjalistycznq. Dotyczylo to 
przede wszystkim Hitachdu t i PS Prawicy. Mi~dzy tymi partiami 
doszlo do dalszego zblizenia. Dzialaly one -In ponadpartyjnym po
rozumieniu - Lidze Pracu jqcej P alestyny, do ktorej w 1937 r. 
przystqpil takze PS Lewica. Hitachdu t i P S Prawica we wschod
niej Galicji zjednoczyly si~, tworzqc w 1933 r . Zjednoczonq P ar
ti~ Sy jonistyczno-Socjalistycznq. Szczegolnie silne w plywy mieli 
syjon istyczn i socjalisci wsrOd mlodziezy. 

Choc Palestyna zachowala dla Hitachdu t i PS Prawicy priorytet, 
w latach trzydziestych partie te u legly pewne j radykalizacji. Wy
r azniej odgradzaly si~ od n iesocjalis tycznych partii syjonistycz
nych, podkreslaly SWq sympati~ dla dqzen demokratycznych w Pol
sce i ostro przeciwstawialy si~ wszelkim formom wspolpracy z rz'l
dami sanacyjnymi. Na ogol n ie przejawialy jednak aktywnosci w 
zyciu polity cznym Polski. 

P oale Sy jon Lewica raczej n ie zwi~kszyl swych wplyw6w w la
tach trzydziestych. J eszcze w 1931 r . p rzezyl we wschodnie j Galicji 
kole jny rozlam, po ktorym gr upa zafascynowana komunizmem wraz 
z podobnq secesjq Bundu utworzyla przybudowk~ parti i komuni
stycznej - Ogolnozydowskq Parti~ P racy (Algemene Jidysze Ar 
beter Partaj ). Dziala la on a legalnie do 1934 r ., u latwiajqc rozsze
rzanie wplywow komunistycznych wsrod ludnosci zydo wskie j. Sam 
P oale Syjon Lewica usilowal w drugiej polowie lat trzydziestych 
podjqc kom unistyczne · hasla Frontu Ludowego, a le wydarzenia w 
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ZSRR ochlodzily· jego stosunek do doswiadczenia radzieckiego. W 
rezultacie, poszuktij'lc wyjscia z izolacji, nawi'lzal bli:i:sze kontakty 
z pozostalymi pal'tiami syjonistyczno-socjalistycznymi. 

Sytuacja lat trzydziestych doprowadzila rownie:i: do wzmocnie
nia si~ zwalezaj'lcego projekty syjonistyczne Bundu. Bodaj najsil
niej ze wszystkich partii :i:ydowskich st~ral si~ on · uczestniczyc w 
polskim :i:yciu politycznym. Od pocz'ltku lat trzydziestych wspol
pracowal coraz scislej z PPS - choc nie zaprzestal jej k rytykowac 
za sklonnosc do reformizmu - i bral udzial w mi~dzypartyjnych 
a kcJach socjalistycznych. Oq 1933 r. prowadzil te:i: rokowania z ko
munis'tami i pragn'll podpisac-" z nimi umow~ 0 jednolitym froncie. 
W latach 1934-1935 obie partie zaprzestaly wzajemnych atakow 
na siebie. Ostatecznie jednak do uzgodnienia umowy nie doszlo, 
Bund kontynuowal nadal wspolprac~ z P PS, szczegolnie zas z jef 
lewicowymi grupami. • 

W drugiej polowie lat trzydziestych, wobec narastaj'lcych w Eu
ropie ru'chow faszystowskich i niebezpieczenstwa wojny, Bund 
znacznie mniej zajmowal si~ szczegolnymi problemami ludnosci :i:y.
dowskiej w Polsce, znacznie wi~cej ogolnymi pr.oblemami politycz
nymi. Znalazlo to tak:i:e wyraz w jego programowej deklaracji 
z 1935 r . Uznal si~ w niej za socjalistyczn'l parti~ :i:ydowskich ro
botnikow, organiczn'l cz~sc ruchu socjalistycznego w Polsce i na 
swiecie. Zakladal, :i:e kapitalizm znajduje si~ W stanie upadku. Kry
tykowal wprawdzie polityk~ Zwi'lzku Radzieckiego [- - - -] HJsta
wa z dn. 31.VII.1981, 0 k ontroli pub'likacji i widowisk, art. 2 pkt 3 
(Dz. U. nr 20 poz. 99)] ale wzywal do wspoldzialania z nim i z mi~
dzynarodowym ruchem komunistycznym w walee z faszyzmem. 

Bund przewidywal, :i:e socjalisci zdob~d'l wladz~ Sit'l , wykorzy
stu j'lC w akcji formacje bojowe, opieraj'lc siE: na robotnikach i przy
ci'lgaj'lc do siebie rozczarowane kapitalizmem drob nomieszczan
stwo. W okresie przejsciowym po zdobyciu w ladzy funkcjonowac 
miala dyktatura proletariatu, kontrolowana przez masy robotnicze. 
Bund nie okreslal form sprawowania' wladiy, ograniczal siE: " do ' 
stwierdzenia, :i:e system radziecki nie jest uniwersalny. W gospo
darce Bund przewidywal wywlaszczenie wielkiego przemyslu i han
dIu, finansow i komunikacji 'oraz przekazanie ich panstwu, lokal
nym gminom lub spoldzielclosci. Natomiast wielk'l w lasnosc roln'l 
miano cz~sciowo rozparcelowac miE:dzy chlopow, cZE:sciowo przeka
zac spold'zielniom. Bund zakladal, :i:e gospodark'l zarz'ldzac · b~d'l 
organa, do ktorych wejd 'l przedstawiciele panstwa, producentow 
i kemsumentow. W sumie byla to wi~c jedna z lewicowosocjalistycz
nych utopii ,znalezienia trzeciej d rogi miE:dzy komunizmem a parla
mtmtarn'l demokracj'l w zakresie systemu politycznego, kapitaliz
m em w zakresie systemu gospodarczego. 
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Wobec globalnego charakteru prob lem6w \Vyst~pujqcych w polo
wie lat trzydziestych Bund tylko ubocznie za jql si~ w swej deklara
cji programowej rozwiqzaniem kwestii zydowskiej. Zakladal bo
wiem, ze naprz6d do jsc musi do u padku faszyzmu i kapitaliznlU. 
Odrzucal w kazdym razie nadal wizj~ syjonistycznq, zas zwyci~
stwo socjalizmu przyniesc mialo peIne r6wnouprawnienie ludnosci 
zydowskiej na wszystkich polach, uwzgl~dnienie w planach gospo
darczych dr6g do przezwyci~zenia n~dzy mas zydowskich, wprowa
dzenie autonomii narodowej. Choc stosowany termin ulegl pewnej 
zmianie, chodzilo tu oczywiscie 0 wprowadzeriie pozaterytorialnych 
instytucji autonomicznych, zajmujqcych si~ gl6wn ie sprawami kul
tury i oswiaty. 

Jesli mowa byla uprzednio 0 wygasaniu tendencji pragmatyczne j, 
jezeli w tendencji syjonistyczne j wystqpila wyrazna polaryzacja, 
ukierunkowana albo w stron~ szowinizmu 1- militaryzmu, alba w 
stron~ syntezy syjonistyczno-socjalistycznej, to w tendencji socjali
stycznej - 0 ile odrzucala ona projekty sy jonistyczne, a wi~c repre
zentowanej przez Bund ~ ujawniala si~ ucieczka od reali6w, po
szukiwanie dla spolecznosci zydowskie j drqg wyjscia jedynie przez 
globalne rozwiqzanie problem6w ludzkosci, przy tym rozwiqzanie 
zupelnie nowe, nie majqc~ jeszcze za sobq jakichkolwiek praktycz
nych doswiadczen. 

W owej ponurej r zeczywistosci d rugiej polowy lat trzydziestych 
ha zydowskq "Realpolitik" nie bylo juz miejsca w Polsce, nie bylo 
go zresztq nigdzie na swiecie. Pozostawalo marzenie 0 nowym wspa
n ialym swiecie, lub przynajm niej 0 wyrqbaniu sobie silq w swiecie 
istnie jqcym wlasnego panstwa - zaczarowane j krainy szcz~scia -
Izraela. Czy mialy jedna.k szans~ pomiescic si~ w niej owe trzy 
miliony polskich Zyd6w, obok milion6w Zyd6w z calego swiata? 

Zblizala si~ II wojna swiatowa i niosla ona ze sobq ludob6jcze 
"rozwiqzanie" problemu zydowskiego. Marzeniem nie spelnionym 
pozostalo nawet to, 0 czym pisal przed samob6jcZq smierciq W 

1943 r. jeden z przyw6dc6w Bundu, Szmul Zygelbojm: "Zyczeniem 
moim jest , by resztki , kt6re zostaly po kilku m ilionach polskich 
Zyd6w, dozyly wyzwolenia w swiecie wolnosci i sprawiedliwosci 
socjalistycznej razem z ludnosciq pplskq. Wierz~. ze powstanie taka 
Polska i ze nade jdzie taki swiat." 

Jerzy Holzer 
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PROBLEM ZYDOWSKI W PROGRAMACH 

GlOWNYCH POLSKICH OBOZOW 


POLlTYCZNYCH (1918- 1939) 


Odrodzona w roku 1918 P olska n ie byla pod wzgl~dem narodo
wosciowym kra jem jednorodnym - okolo 113 ogolu ludnosci za 
mieszku jqce j je j owczesne terytorium n ie zglaszala bowiem swej 
przynale:inosci do narodu polskiego. Najlicznie jszq gruPq, posiada
jqCq poczucie odr~bnosci narodowej, byly t a k zwane mn iejszosci 
slowiariskie, okolo 2% ludnosci kra ju stanow ili Niemcy, a okolo 
100;0 Zydzi. Ta osta tn ia g rupa , wyraia jqca swe dqi en ia w licznych 
partiach politycznych (organizowanych n a ogol w opa rciu 0 k ry 
teria tak ideowe jak i n arodowosciowe ), ze wzglGdu na swe zaan 
ga:iowanie w polsk ie iycie spoleczne, kultl.i'ralne i gospodar cze, byla 
dla polityki paristwa ba rdzo wa:ina. Zaj~cie wi~c s tanowiska wobec 
jej dzialalnosci bylo konieczne tak d la wladz paristwowych, ja k 
i dla poszczegolnych par tii politycznych. W ka idym przeto (lub tei 
prawie ka:idym ) programie partyjnym, lub w bieiqcym dzialaniu 
politycznym znajdowac si~ musialo stanowisko wobec kwestii zy
dowskiej _. jezeli nie wprost, to w sposob posredni. _ 

Analizujqc owe programy pod tym kq tem wyroznic mo:iemy, ge
neraln ie rzecz b iorqc, trzy kierunki rozwaiari. Pierwszy, najbardziej 
skrajny, glosil hasla antysemickie. Zwolennicy drugiego, nie eks
ponujqc w swych programach kwestii iydowskiej, w praktyce rea li
zowali poli tyk~ wspolpracy z OWq mniejszosciq. Przedstawiciele 
trzeciego zas, problem :iydowski przemilczali, podnoszqc go z reguly 
jedynie polemicznie. Pierwsze z tych stanowisk reprezentowal obuz 
narodowy, drugie pilsudczycy (przynajmniej ~rzez znaczny ok res 
swej dzialalnosci), t rzecie - ob6z tak zwanej post~powej lewicy. 
Poniewa:i mo:ina, bez wi~kszego uproszczenia , przy jqc, ii stanowi
ska pozostalych partii oscylowaly mi~dzy owymi trzema, one tez 
b~dq wytycza ly punkty kraricowe koncepcji politycznych. 

"* 
Wbrew dosyc powszechnie panu jqcej opinii stw ierdzic nale:iy, ii 

stanowisko szeroko rozumianego obozu narodowego nie bylo w 
kwestii :iydowskie j ani jednolite, ani w calosci tak skrajne, jak siG 
je na ogol przedstil\via. Wraz z .uplywem czasu oraz zmieniajqcq 
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si~ sytuacjq politycznq ulegalo ono bowiem dosyc znacznej ewolu
cji. P unktem wyjscia na owej drodze byly lata przelomu wiekow 
XIX i XX, gdy w ramach obozu dzialaly osoby pochodzeniazydow
skiego i nie wywolywalo to naonczas ani zdziwienia ani zadraznien 
ideowych , zas punktem koncowym - druga polowa lat t rzydzie
stych, gdy niektore z ugrupowan narodowych prowadzily walkE; 
z Zydami przy zastosowaniu bardzo ostrych metod. 

P roblem zydowski pojawil si~ w obozie n arodowym wraz z ko
n iecznosciq wypracowania wizji przyszlego panstwa i okreslenia 
jego zalozen ideowych . Wedle zas koncepcji endeckich, si~gajqcych 
swymi korzen iami przelomu stuIecia', a k tore z czasem stawaly si~ 
coraz bardzie j dojrzale i bardziej precyzyjne, panstwo polskie 'po
siadac winno charakter narodowy. Wiqzalo si~ to z koniecznosciq 
cikreslimia terminu "narod " , co tez ,w sposob najbardziej pelny uczy
nil w Myslach nowoczesnego Polaka Roman Dmowski. Ogolnie mo
remy stwierdzic, iz w owczesnych latach , podobnie jak uczynily to 
potem Wlochy Mussoliniego, za wyroznik narodu uwazano wspol
not~ kulturowq. Potraktowanie Zydow 'jako wyrazicieli innej kul
tury , zdecy dowanie odr~bne3 od polskie j, oznaczalo praktycznie po
stawienie ich poza narodem polskim. Bylo to 0 tyle latwe, iz mniej 
szosc zydowska w zdecydowanej swej masie celowo kultywowala 
s we egzotyczne dla rzesz Polakow odr~bnosci , co zresztq takze sprzy
jalo rodzeniu si~ roznego rodzaju legend i sklonnosci do uprzedzen 
wobec Zydow. K ultura , ktora w pier wszej fazie dzialalnosci naro
dowych demokratow stanowila glowny i praktycznie jedyny wy
ro:i:n ik, z czasem, ju:i: w latach II Rzeczypospolitej, zeszla zdecydo
wanie na dalszy plan. J e j miejsce zaj~ly a nomalie w strukturze' spo
lecznej ludnosci zydowskie j. Koncentru jqc bowiem w swych r~kach 
znacznq cz~sc handlu , rzemiosla oraz tak zwanych wolnych zawo
dow , w raz z zaost rzeniem si~ kr yzysu gospodarczego stanowila ona 
znakomity cel atakow - przedstawiana byla jako zasadnicza jego 
p rzyczyna . Lansujqc przeto .hasla anty:i:ydowskie, narodowa demo
k rac ja, rekrutujqca zasadnicz& cz~sc swej klienteli wyborczej spo
srod mieszczanstwa, liczyla (nie bez uzasadnienia) na zwi~kszenie 

przy ich pomocy w plywow· i s zans w walce 0 wladz~. Wydaje si~ 
jednak , iz n ie n alezy kwestii zydowskiej t raktowac wylqcznie jako 
elementu walki 0 wladz~, byl to bowiem bardzo wyrazny i wazny 
element ideologii r uchu, coraz bardziej w nim zako rzeniony, natu
r aIny. Wy korzystanie go zas w walce stanowilo etap wtorny. 

Generalnie stwierdzic nale:i:y , i:i: do czasow-dojscia do wladzy sa
nacji kwestia zydowska n ie byla eksponowana w takim stopniu jak 
po roku 1926. Mowimy "generalnie" , bo nie oznacza to, iz .nie pro
wadzono w te j m a ter ii zorganizowanych kampanii - by wspomniec 
tylko akcj~ niektorych srodowisk endeckich po wyborze Gabriela 
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Narutowicza. Po 1926 r . stanowisko obozu pilsudczykowskiego wo
bec Zyd6w dostarczalo sposobnosci, a byl to pretekst doskonalYI do 
atak6w przeciw rz~dom pomajowym. Doszedl bowiem argument, ii: 
rz~dy te prowadz~ w ' stosunku do Zyd6w polityk~ ust~pstw i kon
cesji, co w konsekwencji prowadzi do sytuacji, ii: najwierniejszymi 
pod po rami rz~d6w w Polsce s~ przedstawiciele tej mnie jszosci na
rodowej. 

Bez zbytniego uproszczenia moi:na bowiem stwierdziC, ii: przez 
caly okres mi~dzywojnia, bo jui: od pazdziernika 1919 roku , od kie
dy to obowi~zywal jednolity program Zwi~zku Ludowo-Naradowe
go, ob6z. endecki programowo byl parti~ nacjonalistyczn~. Nacjo
'nalizm bowieni stanowil tak w dziedzinie postulat6w polityki we
wn~trznej , jak i zewn~trznej podstaw~ programu Zwi~zku. W .tej 
sprawie jednak program ewoluowai w okresie dwudziestolecia nie 
pozwalaj~c jednoczesnie jednoznacznie go interpretowac. I tak, . 

. u zarania niepodieglosci, wypowiadano si~ z jednej strony przeciw 
uciskowi narodowemu i za prawem do piel~gnowania ·wIasnej na
rodowosci, z drugiej zas domagano si~ - i trudno miecto za zle 
by panstwo mialo wyraznie polski charak ter, by najwai:niejsze jego 
ngniwa byly w r~kach Polak6w, a dzialainosc jego "z gruntu, ducha 
i kultury" polska. 

Z czasem sytuacja polityczna w obozie narodowym i koncepc.ie 
dotycz~ce sposob6w jego dzialania politycznego spowodowaly roz
bicie stanowisk wewn~trz endecji. R6i:nice zarysowaly si~ takze w 
kwestii zydowskiej. 0 ile grupy skupione wok61 tak zwanych "sta
rych endek6w" przyjmowaly model raczej liberalnego rozwiqzania 
zagadnienia zydowskiego, 0 tyle srodowiska mlodych,. inspirowane 
przez Romana Dmowskiego, wypracowu j~ce nowy model dzialal
nosci politycznej, a taki:e akceptuj~ce idee kielkuj~ce jui: w niekt6
rych panstwach europejskich, mialy w te j kwestii inne stanowisko. 
Wprawdzie niezostalo one od pocz~tku wyeksponowane - czego 
dowodem jest, ii: program Obozu Wielkiej Polski nie za jmowal si~ 
\vprost probleniem i:ydowskim - ale w praktyce bo j6wkarska dzia
lalnosc OWP wskazywala na zainteresowimie, i to bardzo i:ywotne, 
tym zagadnieniem. P rzodowal zas yv tym Oddzial Akademicki Obo
ZU, ktory z czasem dal zacz~tek ugrupowaniom rozlamowym Stron
nictwa Narodowego. Te zas, a mam t u na mysli glownie oba odlamy 
Obozu Narodowo-Radykalnego oraz cal~ gam~ niewielkich grupek 
jak Stronnictwo Wielkiej Polski czy Nowa Organizacja Narodowa, 
uczynily z tagadnienia i:ydowskiego zasa9niczy punkt w swych pro
gramach. 

Nim przejdziemy do przedstawienia tej kwestii w uj~ciu tych 
wlasnie grup, albowiem . one opracowaly jq w spos6b najpelniejszy, 
warto zwr6cic uwag~ na og61ny proces, jaki w odniesieniu do kwe
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stii zydowskie j dokonywal si~ w obozie narodowym. Mozna go okre
slie jako pewnego rodza ju licytacj~ . Od powstan ia obozu powtarzal 
si~ schemat : p rob lem ten poruszany byl na jpierw przez ktores ze 
sroclowisk wewnqtr z-obozowych, a nast~pnie , w fo rmie juz lagod
nie jsze j, pode jmowany przez ofic jalne wladze obozu. Z czasem przej 
mowalo go i "przebijalo" inne srodowisko i oficjalna poprzeczka 
podnoszona. b yla wyzej . Tak doszlo do tego okresu dzialalnosci 
OWP , w ktorym jego dzialacze, podobnie ja k i Mlodziezy Wszech 
polskie j, opowiadali si~ za calkowitq izolac jq Zydow od zycia spo
lecznego ludnosci polskie j, i za odebraniem im dost~pu do polskiego 
szkolnictwa poprzez zastqpienie obowiqzujqcej dotqd w obozie za
sady num erus clausus zasad'l numerus nuHus. Postulowano takze 
pozbawienie Zydow piaw politycznych, piastowania stanowisk pro
fesorskich , nauczycielskich , zwoln ienie ich od sluzby wojskowe j w 
zamian za odpowiedni podatek, zakaz przybierania nazwisk pol
skich oraz malzenstw z ludnosciq niezydowskq. ESfalacja postula 
tow antyzydowsk ich w OWP spowodowala - i to jest ilustracjq po
wyzsze j tezy - iz po jego "rozwiqzaniu przez wladze panstwowe, 
Stronnictwo Narodowe musialo podjqe, choe juz n ie w tak ostre j 
Cormie, cwo zagadnienie. Wyrazem tego bylo skierowanie na forum-
sejmowe wniosku 0 uchwalenie ustawy 0 numerus clausus. 

P roblem zydowski podj~ty zostal przez mioo-ziez endeckq w spo
sob bardzo zdecydowany okolo polowy lat trzydziestych, do czego 
zresztq przyczynila si~ postawa mlodziezy zydowskiej, opanowanej 
przez organiza<:j e syjonistyczne. Spotkanie dwoch nacjonalizmow 
powodowalo coraz ost rze jsze konfron tacje, s ta rcia i zamieszki. Nie 
mozna jednak , jak usilujq t o czynie niektorzy, twierdzie, iz m lo
doendecy usilowali problem zydowski rozwiqzat wylqcznie przy po
mocy palki i kastetu . Wr~cz przeciwnie, stosunek do tego zagadnie
nia wyplywal z szeroko rozbudowane j ideologii. Pozostaje proble
mem, czy owa ideologia zosta la tak a n ie inaczej skonst r uowana dla 
ukreslenia stanowiska wobec sprawy zydowskie j, czy tez t akie roz
wiqzanie sprawy ..zydowskie j bylo wyn ikiem tak u ksztaltowane j 
ideologii. Jednym slowem, nie wdaj'lc si~ w twierdzenie, co jest 
pr zyczynq a co skutkiem (bo zapewne istnieje tu jakies sprz~zen ie 

zwrotne) sprobujmy p rzedstawie owe koncepcje. 
P unktem wy jscia byla kwestia narodu. Na jpelniej jego defini cja 

s formulowana zostala w publicystyce Ruchu Narodowo-Radyka lne
go, gdzie Wojciech K wasieborski okreslil go jako " twor duchowo
-psychiczny, swiadomose wspolnoty, jednolity typ myslenia, odczu
wania, dzia lania , jednolity styl tworczosci, zespol idei, wierzen, dq
zen, t~sknot i ambicji". Jest wi~c narod t worem istnie jqcym \V du 
szach swych czlon kow, korzenie zas jego tkwiq "w rozleglej sferze 
instyn kt6w, w odmiennym glosie krwi" . Zalozenia wynikajqce z owej 
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definicji powodowaly w pierwszym rz~dzie eliminacj~ z niego Zy
d6w jako b~dqcych "z innego swiata, z innej cywilizacji" . 0 i le tok 
rozumowania przebiegal dotqd identycznie, jak u starych endek6w, 
o tyle inne, dalej idqce wyciqgano wnioski - praktycznq konsek
wencjq bylo bowiem zqdanie mozliwie szybkiego usuni~cia Zyd6w 
z Polski. 

Pr6cz przyczyn typowo ideowych podnoszono r6wniez zesp61 po
wod6w bardziej praktycznych, dla kt6rych eliminacja Zyd6w byla
by konieczna. Pierwszym z nich byl stawiany bardzo cz~sto zarzut , 
ii Zydzi, b~illlc "rozsadnikami destrukcyjnych wplyw6w komuny", 
stanow~q organizacyjnq i finansowq ostoj~ komunizmu. WedIe twier
dzen mlodoendek6w zwiqzek Zyd6w z komunizmem wynikal n ie 
z ich warunk6w materialnych lecz wlasciwosci psychicznych - wie 
rZqcy Zyd musi miee komunistyczny spos6b myslenia, Drugim po
wodem byla teza 0 scislym zwiqzku ludnosci zydowskiej :z; maso
neriq - ta zas, wprowadzajqc do zycia politycznego tajne struktu
r y, paralizuje je i dezorganizuje. I wreszcie przekonanie, iz poprzez 
opanowanie zycia gospodarczego Zydzi eksploatujq dobra material
ne Polski dla "swoich cel6w zydowskich". Jest rzeCZq wartq pod 
kreslenia; zecz~se ugrupowan mlodoendeckich, utozsamiajqc kapi
talizm z zydostwem, przedstawiala walk~ z Zydami jako przejaw 
dzialalnosci antykapitalistycznej. W calej tej hierarchii przyczyn 
nie spos6b nie dostrzec pewnej, nie-wqtpliwie wynika jqce j z pobu 
dek patriotycznych, idei przewodniej. Wskazuje'" na to przedstawie 
nie komunizmu, masonerii i kapitalu przede wszystkim jako orga
nizacji ponadnarodowych, dbajqcych wylqcznie 0 swoje interesy, 
nie zas 0 interesy panstw, na kt6rych terenach dzialajq . W rezul 
tacie organ izacje te, kierowane przez pozbawionych ins tynktu n a
rodowego Zyd6w, traktu jqcych m. in. PolskE: jako jeden z czynni
k6w ich swiatowej pozycji, przyczyniajq sif; do realizacji podsta
wowego nakazu religii mojzeszowej, to jest do zdobycia material
nego panowania nad swiatem. 

R6wnoczesnie podnoszono niezdolnose Zyd6w do asymilacji i fakt 
ku ltywowania przez nich, z calq swiadomosciq, odr~bnosci psychicz
nych i cel6w narodowych. Akcentowano takze, iz oddzialywanie ich 
d iame tralnie inne j kultury wywo!u je przez sarno zetkni~cie si~ ·z n iq 
rozk!adowy wp!yw na dusz~ polskq, n iszczqc jej idealizm - kon
kluzjq bylo, ii: jedyne rozwiqzanie sprawy zydowskiej polegae mus.i 
na usuni~ciu Zyd6w z granic Polski. Pier wszym etapem na tej dro 
dze mialo bye usuni~cie ich 'z zycia gospodarczego, p rzez podci~cie 
podstaw gospodarczych, pozbawienie zysk6w i zmuszenie do "do
browolne j" emigracji. W eta pie tym n astqpie t akie mia10 bez
wzglf;dne odsuni~cie ich od zycia politycznego przez pozbawienie 
praw politycznych, chodzi!o wi~c 0 stworzenie im takich warunk6w, 
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w ktorych ucieczka bylaby jed~nym wyjsciem. Etap drugi to cal
kowite i szybkie usuni~cie ich z Polski. W sposob bardzo plastyczny 
stosunek do problE:imu usuni~cia Zydow z Polski prezentowalo jedno 
z pism mlodoendeckich, publikujqc seri~ artykulow pOel wspolnym 
tytulem Niech ziemia potska parzy im stopy. 

Podsumowujqc te krotkie rozwazan~a 0 stosunku obozu narodo
wego do kwestii zydowskiej, podkreslajqc raz jeszcze ewolucj~ i nie
jednolitose poglqdow w tej mierze, stwierdzie nalezy, iz byl on re
zultatem owczesnej sytuacji w Polsce, a gloszqcy te poglqdy ludzie 
kierowali · si~ n iewqtpliwie, co prawda swoiscie rozumianym, inte
resem kra ju. Z wypowiedzi i praktyki ich widae jednak, nawet w 
wypadku tych wyst~pujqcych najQstrzej~ iz traktowali owe zagad
nienie w sposob demagogiczny, rozumiejqc, ze w wypadku ewen
tualnego dojscia do wladzy problem ten potraktowae trzeba b~dzie 
lagocjniej. Co innego bowiem teoria, co innego zas praktyka rZq
d zenia, w ktorej endecji nie bylo jednak dane zasmakowac. 

Odmienne od s tanowiska narodowo-demokra~ycznego byly poglq
dy gloszone przez sanacjl! choe z czasem, po smierci Komendanta, 
na skutek ewolucji ideowej dokonujqcej si~ w obozie pilsudczy
kowskim staly si~ niemal z nim tozsame. Byly one wynikiem dwoch, 
wzajemnie uzupelniajqcych si~ i wynikajqcych z siebie przyczyn: 
zaszlosci historycznych oraz koncepcji ideowych, ktorych przyj~cie 
umozliwialo sanatorom wspolprac~ z mniejszosciq zydowskq. 

Si~gajqc do socjalistycznej genezy obozu legionowego, stwierdzic 
mozemy, fz od zarania niepodlegloSciowego ruchurobotniczego 
dzialajq w nim bojowcy i teoretycy pochodzenia zydowskiego, 
a oQok nazwisk Jozefa Pilsudskiego, Ignacego Moscickiego czy Wi
tolda J odki-Narkiewicza pojawia si~ nazwisko Stanislawa Mendel
sona. Z czasem dzialalnose konspiracyjna i bezposrednia akcja sto
sowana wobec wladz rosyjskich rozbudzily w cz~sci spoleczenstwa 
zydowskiego wyrazy sympatii dla walki 0 niepodleglosc, a wplywy 
Organiza~ji Bojowej PPS spowodowaly ch~e wykazania wiernosci 
idei solidarnosci z' polskim orgariizmem narodowym. Rozpocz~ly 
wi~c samodzielnll dzialalnosc zakonspirowane zydowskie "piqtki", 
dokonujllce licznych zamachow - by wspomniee tu tylko 0' doko
nanym przez Szulmana i Szynkmana, za zgodll Tomasza Arciszew
skiego, slynnym zamachu na Konstantinowa. Z czasem zwillzali si~ 

. rowniez Zydzi z dzialalnoscill Zwiqzku Walki Czynnej i Strzelca, 
a poniewaz zamoini ruieszczanie zydowscy'z zabol'u rosyjskiego wy
sylali swe dzieci na studia takze do Krakowa, organizacje pilsud
czykowskie skupily w swych szeregach nie tylko Zydow galicyj
skich, lecz i znaczny zast~p mlodziezy zydowskiej z Krolestwa. Ilose 
Zydow, ewiczqcych przed wojnll w organizac jach strzeleckich i dru
zyniackich, oceniano na okolo 1OO/o ogolu uczestnikow (Zydzi bo
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jownicy 0 niepodleglosc Polski, Lwow 1939, pod red. Norberta Get
lera, Jakuba Schalla, Zygmunta Schippera s. 86), a udzial ich w Le
gionach wyilOSil wedle tego samego zrodla - 4-5%. 

I tak wraz z pierwszll Kompanill Kadrowll wyruszyl 6 sierpnia 
1914 roku, by w czternascie miesi~cy pozniej pasc pod Kuklami, 
Bronislaw Mansperl ("Chaber"). Wraz z nim maszerowal poznie j 
szy wiceprezydent Warszawy Stanislaw Rettinger, a za n imi, w na
st~pnych oddzialach, inni. Wielu z nich wyroznilo si~ w walce, wielu 
poleglo, wielu otrzymalo krzyze Virtuti Militarii. Wspomniec tu 
warto nazwiska Wladyslawa Steinhausa, Adolia Sternschussa, ZY-, 
gmunta Goldszlaga, Filipa 8milowskiego, Bronislawa Stralberga, 
Stanislawa Reicha, Jozefa Blauer-Kratowicza, Natana Motel-Le 
winsona, Ludwika Rittenberga, Izaaka Jungermana czy tez malarza 
Legionow Leopolda Gottlieba. Kolejll rzeczy, po odzyskaniu nie
podleglosci zwiqzani z ruchem legionowym Zydzi znalezli si~ wsrod 
dzialaczy panstwowych, pracuj<\cych w obozie od jego zarania (nie 
wspominaj<\c juz 0 czlonkach tzw. czwartej brygady), cz~sc za~ dzia 
laczy pilsudczykowskich, pozniejszych - uzywajllc modnego dzis 
okreslenia - prominentow panstwowych wzenila si~ w rodziny zy
dowskie, albowiem procz m~zczyzn byly w ruchu niepodlegloscio
wym takze dzialaczki - Zydowki. 

Elementem drugim - niew~ tpliwie bardzo istotnym - determi 
nujllcym stanowisko pilsudczykow w kwestii zydowskiej byla ich 
koncepcja polityczna panstwa polskiego. Oboz stanlll bowiem, od
miennie niz endecja, na gruncie nie narodowym lecz panstwowym, 
co w praktyce oznaczalo traktowanie nie na rod'u jako wartosci nad 
rz~dnej, lecz panstwa - co pozwalalo na ulozenie wspolpracy 
z mniejszosciami narodowymi, nie powodowalo potrzeby ich elimi
nacji. Oba wi~c te eleinenty sprawily, iz po odzyskaniu niepodle
glosci stanowisko pilsudczykow wobec mniejszosci zydowskie j bylo 

.	na .tyle poprawne, ze umozliwialo dzialalnosc politycznll przedsta 
wicielom te jze mniejszosci w ramach obozu. I choc nie za jmowali 
oni czolowych w nim pozycji, - to odgrywali jednak istotn ll rolE:, 
kontroluj<\c szereg waznych placowek. Wymienic tu przykladowo 
mozna pulkownikow:Kaplickie~o (prezydenta Krakowa) i Mieczy 
slawa Wyzla-8ciezynskiego (stefa Agencji P rasowej i Publicystycz 
nej "Iskra"). Oba wspomniane wyzej elementy spowodowaly, iz 
przez dlugi okres II Rzeczypospolitej znaczna cz~sc spoleczenstwa 
iydowskiego wlasnie dzi~ki takiemu stanowisku upatrywa-Ia w obo
zie pilsudczykowskim opiekuna, ktorego zalecenia, sprowadzajllce 
si~ do rownouprawnienia Zydow i poszanowania ich odr~bnosci 
kulturalnej, powodowaly wcilUini~cie ich do wspolodpowiedzialnosci 
za panstwo. Stan ten t rwal jeszcze przez kilka lat po przej~ciu wla
dzy przez pilsudczykow, do czasu, kiedy to praktyki adniinistra-. 
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cyjne oslabily wiar~ w gotowose wprowadzenia tych zalecen w zy
eie. 

Ofie jalne -<ieklaraeje partii pilsudczykowskieh postulowaly, jak 
ezynila to dekla raeja Partii Pracy z 1928 roku, pelnq tolerancj~ 
wyznaniowq i swobod~ r ozwoju m nie jszosci narodowych. W tym 
kierunku poszla takze praktyka Bezpartyjnego Bloku Wspolpracy 
z Rzqdem, w k torym dzialali rowniez Zydzi; Blok byl bowiem or
ganizaejq skupiajqcq obywateli panstwa polskiego n ie zas jedynie 
P olakow, byl organizaejq opartq nie na programie narodowym lecz 
panstwowynr. J uz jednak inna organizacja pilsudczykowska, Zjed
noczenie Chrzesci jansko-Spoleczne, akcentowala potrzeb~ usuni~cia 
w sposob h umanistyczny Zydow z zycia spolecznego Polski. Z cza
sem, na skutek dzialania czynnikow spolecznych i gospodarczych, 
a takze istnienia odr~bnej , obok polskiej, polityki opartej na inte
resach mniejszosci zydowskiej, trend ten znacznie si~ umocnil. 
I ehoc kwestia zydowska n ie posiadala tak jaskrawo politycznego 
eharakteru jak problem ukrainski, zqdania Zydow nie zagrazaly 
bowiem integralnosci kraju, z czasem, po smierci P ilsudskiego, gdy 
zasadnicza cz~se sanaeji zacz~la przyjmowa,e za swoj program na
rodowy, sytuacja ulegla radykalnej zmianie. 

Powstaly bowiem w 1937 roku Oboz Zjednoczenia Narodowego 
stanql zdecydowanie na gruneie narodowym, duzo miejsca poswi~
cajqc w swych rozwazaniach ideowych kwestii zydowskiej. Stano
wisko ·OZN bylo w te j sprawie prawie identyczne ze stanowiskiem 
Stronnictwa Narodowego, sprowadzajqc si~ takze do wyznaczenia 
owej m niejszosci roli emigrantow. in spe. Punktem wyjscia tych 
rozwazan bylo zawarte w Deklaracji lutowej, a odnoszqce si~ do 
wszystkich mniejszosci twierdzenie, iz "gospodarzem w panstwie 
polskim jest narod polski". Na pierwszej jednak kor.ferencji praso
we j OZN, jego szef sztabu, pulkownik Kowalewski, oswiadczyl, ii: 
oso~a wyznania mojzeszowego i pochodzenia zyciowskiego moze na

-lezec do OZN, jezeli przyzna je si~ do narodowosci polskiej. Stwier
d zono t akze, a zawarte zostalo to w Tezach Rady Naczelne j, iz osoby 
pochodzenia zydowskiego, ktore zyciem swym dowiodly istotnego 
i gl~bokiego przywiqzania do P olski, tym samym nalezq do pol
skiej wspolnoty narodowej. Z czasem jednak stanowisko to zrewi
dowano stwierdzajqc, iz Zydzi n ie mogq bye czlonkami Obozu, al
bowiem ten opiera si~ n a zasadach chrystianizmu. Zastosowano tak
ze zasad~ rewanzu - skoro Polacy nie rnogq nalezec do organizacji 
syjonistycznych to i od wrotnie. Eksponowanym przez OZN zagad
n ieniem byla sprawa polsk ie j samoobrony kuituralnej i gospodar
czej. Miano tu na mysli spolszczenie zna jdujqcych si~ w r~kach zy
dowskich niek toryeh dziedzin kultury, a szczegolnie zas filmu, te
atru i radia. W odniesieniu zas do samoobrony gospodarcze j eho
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dzilo 0 stopniowq redukcj~ realnych mozliwosci wplywu spoleczen
stwa zydowskiego na gospodark~ panstwOWq. Akcja Koca skiero- 
wana byla glownie w kierunku odzydzenia handlu i rzemiosl~ .

wyrugowanie z tych zawodow Zyd6w spowoduje, iz ludnose rdzen
nie polska, zb~dna na wsi, znajdzie zatrudnienie w miescie. Dqzye 
nalezy takze do zwi~kszenia procentu ludnosci polskiej w tzw. za
wodach wolnych, a w szczegolnosci w adwokaturze, medycynie 
i dziennikarstwie. P owstal problem, co uczynie z wyrugowanq z do
tychczasvwyeh miejsc zatrudnienia ludnosciq zydowskq. Odpowiedz 
na to byla jasna - poniewaz wynarodowienie ich jest niemozliwe, 
a asymilacja prowadzilaby do zacierania swoistych cech kultury 
polskiej, konieczna jest emigracja. Emigracj~ uznawano za rzecz 
koniecznq i pozytecznq tak dla panstwa, jak i zbawiennq dla sa
mych Zydow. Ci zas, dop6ki zamieszkujq Polsk~, winni bye spro
wadzeni do roli pracownik6w najemnych. W tej materii pierwszy 
etap to bojkot sklep6w zydowskich i popieranie polskich ("Kazdy 
nowy sklep polski to szaniec w walce 0 uniezaleznienie si~ od ob
cych kapita16w"). Srodki proponowane w tej mierze lezaly w sfe
rze dzialalnosci ekonomicznej, zaliczano do nich przede wszystkim' 
wydatne wzmozenie doksztalcania zawodowego i organizowanie 
praktyk zawodowych. 

Postulowal wi~c OZN walk~ gospodarczq, przeciwstawiajqc si~ 
zdecydowanie metodom bojowkarskim, stosowanym przez niektore 
odlamy obozu narodowego. Rozwiqzanie takie uzasadniono w czte
rech punktach: po pierwsze stwierdzono, iz Sq to metody nieopla 
caIne - z powodu pobicia Zyda podnoszll alarm Zydzi na calym 
swiecie; po drugie terror fizyczny nie jest metodq ludzi honoru, 
jesli zarzuca si~ przeciwnikowi brak horm etycznych i moralnych, 
nie wolno samemu ich porzucac; po trzecie pot~piano odruchy an
tysemickie jako sprzeczne z gloszonymi haslami 0 koniecznosci roz
wijania praworzqdnosci i zapobiegania anarchii w panstwie; czwar
tym powodem byla kwestia zgodnosci z oficjalnym stanowiskiem 
Kosciola, ktory listem pasterskim Prymasa Hlonda, jeszcze w r. 
1936, pot~pil ekscesy antysemickie. 

Po etapie walki gospodarczej nastqpie miala - jak wiemy 
emigracja. Stqd tez przychylne ustosunkowanie si~ nast~pcow Ko
mendanta do idei budowy panstwa zydowskiego w Palestynie i uzna
nie go za glowny kierunek emigracji zydowskiej. Wobec jednak 
ograniczonych mozliwosci emigracji do-Palestyny postulowano tak
ie koniecznosc zapewnienia im rowniez innych terenow emigra
cyjnych. Akcentowano tu niedostrzegany na ogol problem tysi~cy 
n~dzarzy zydowskich, dla ktorych emigracja bylaby zbawieniem. W 
kwestii tej istniala pelna zbieznosc z dqzeniami tych grup zydow
skich, w lonie ktorych istnialy silne tendencje emigracyjne. 
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Zagadnienie zydowskie wiqzano z problemem podkreslanym bar
dzo wyraznie przez oboz narodowy, a riiianowicie ze sprawq cha
rakteru narodowego Zydow i wynikajqcym z niego brakiem IQjal
nosci w stosunku do panstwa polskiego. Poniewaz - twierdzono 
istniejq interesy ogolnozydowskiej grupy narodowej, krzyzujqce si~ 
z interesami polskimi, nie mozna spodziewac si~ od Zydow poczu
cia obywatelskiego. Ponadto, maj'lc swe siedziby w wielu krajach, 
tworzq oni organizacje 0 charakterze mi~dzynarodowek, wplywa
jqC przez nie na politykE: polsk'l i stojqC na przeszkodzie dokonuj'l
cej si~ w Polsce ewolucji spolecznej. Tym tez motywowano, podj~t'l 
glosami OZN, ONR i SN, decyzjE: usuni~cia Zydow z komisji po
borowych na terenie miasta Warszawy.Gloszenie tych hasel mialo, 
procz programowej, tak:ie - przynajmniej cz~sciowo - sW'l stron~ 
taktycznq; przejmujqc bowiem hasla odzydzenia kraju usuwalo siE: 
automatycznie grunt spod nog obozu narodowego, ktory atrakcyj
no5(: swych hasel zawdzi~czal w duzej mierze monopolowi na an
tysemityzm. Przyj~cie ich stanowilo rowniez platform~ zblizenia 
z ugrupowaniami rozlamowymi z SN. 

Ogolnie stanowisko pilsudczykow w stosunku do Zydow okreslic 
mozna jako identyczne, jak Zydow do innych narodowosci, w kwe
stii zas emigracji zbiezne z nim w pelni. Problem zydowski sta
wiany byl przez pilsudczykow nie ze wzgl~du na niech~c do rasy 
zydowskiej, lecz ze wzgl~du na znaczenie polityczne owej kwestii, 
a cz~sciowo rowniez jako odzew na nacjonalizm zydowski. Tego 
typu relacje nie przeszkadzaly jednak zawieraniu taktycznych kom
promisow politycznych. 

Tak:ie ruch chrzescijansko-demokratyczny nie pozostawial kwe
stii zydowskiej na marginesie swych zainteresowan. Chadecja, Hon
kurujqc 0 klientel~ wyborcz'l na tym samym terenie co narodowa 
demokracja i cz~sciowo takze pilsudczycy, chocby z przyczyn tak
tycznych zmuszona byla zaj'lc si~ tym zagadnieniem. 

Wyprowadzajqc swe koncepcje ze stwierdzenia, iz tworcq pan
stwa polskiego, jak i tym, ktory uzyskat utracon'l niepodleglosc, 
jest Narod Polski i on tez jest w nim gospodarzem, postulowala 
jednak przyznanie pelni praw mniejszosciom i w tym takze zydow-, 
skiej. Warunkiem ich bylo przestrzeganie przez Zydow lojalnosci 
wobec panstwa polskiego - w zamian za niq otrzymajq prawo pie
l~gnowania swych narodowych i kulturowych odr~bnosci. Podkre
sIano takze, iz narod polski cierpi dotkliwie wskutek liczebnego 
nadmiaru Zydow, ich rozmieszczenia sl )cjalnego, a przede wszyst~ 
Jdm zas odr~bnosci moralnych i tendencji politycznych, ktore okre
sIano jako "szkodliwe wybitnie dla gospodarczych, kulturalnych 
i moralnych interesow Polski". Roznica z radykainym skrzydlem 
obozu narodowego polegala na nieakcentowaniu kwestii raso
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wych oraz odmiennosci proponowanych metod - chadecy postulo
wali wyl~cznie poprzez popieranie polskiej tworczosci gospodarczej 
i kulturalnej, stopniow~ przebudowE: ustroju kapitalistycznego, roz
szerzenie sfery polskiej wlasnosci spolecznej, rozwoju polskiego 
przemyslu, handlu i rE:kodziela, zawodow wolnych oraz ruchu sp6~
dzielczego. Zadaniem zas wladz panstwowych winna bye w tej mie

. rze prowadzona przy wsp6ludziale spoleczenstwa planowa i masowa 
emigracja ludnosci pochodzenia zydowskiego. Emigracja ta staje siE: 
konieczna wobec faktu niezdolnosci Zyd6w do asymilacji i wobec 
stworzenia przez nich osobnego narodu, prowadz~cego wlasnll poli
tykE: 0 zasiE:gu swiatowym, niezalezn!l od racji stanu narod6w, 
wsr6d ktorych zyj~. Moralnose ich bowiem, uformowana na Tal
mudzie, dziala rozkladowo na spoleczenstwo przesycorie elementem 
zydowskim. Podobne niebezpieczenstwo stanowi wedle chadek6w 
kierowany przez Zyd6w ruch komunistyczny, doprowadzaj~cy nawet 
do wewnE:trznego rozbicia narodu. 

Ruch komunistyczny, podobnie jak zblizona do niego cZE:se socja
listow, zajmowal w kwestii zydowskiej zupelnie inne stanowisko niz 
wszystkie pozostale ugrupowania. Ograniczalo siE: ono praktycznie 
rzecz biorqc do ogolnych deklaracji 0 koniecznosci zabezpieczenia 
praw wszystkich mniejszosci narodowych oraz autonomii dla mniej 
szosci zamieszkujqcych zwarte terytoria. Poza tymi stwierdzenia
mi wystqpienia w kwestii zydowskiej byly rzadkie i mialy na og6l 
charakter odpowiedzi i polemik na dzialania innych ugrupowan, 
a w szczegolnosci obozu narodowego. Na zajE:cie takiego stanowiska 
wplynE:ly takze dwa znane nam juz elementy, z kt6rych pierwszym 
byl kompleks zaszlosci historycznych. W lonie owego ruchu znala
zla siE: bardzo liczna grupa osob narodowosci zydowskiej, zajmu
jqca w nim szereg kierowniczych stanowisk i na~ezqca do jego sci
slej czolowki ideologicznej. Tworzone przez ni!l zr~by ideologii nie 
mogly przeto prezentowae kwestii zydowskiej w sposob skierowany 
przeciw niej. Nie podejmujqc merytorycznej polemiki z koncepcja
mi prawicy politycznej, a uznajqc je jako wsteczne i reakcyjne, nie 
proponowano wlasnego rozwiqzania problemu. 
Wi~zano natomiast uregulowanie sprawy zydowskiej '1f kwesti~ 

likwidacji ucisku spolecznego; sposobem jej uregulowania bylo, we
-- dIe tych twierdzeil, peIne zr6wnanie Zyd6w w prawach z ludnoscill 

polsk~ i wlqczenie ich do pracy pailstwowej i narodowej. Og6lni(.' 
bior~c socjalisci pesymistycznie odnosili siE: do sprawy emigracJi 
Zyd6w z Polski i wypowiadali siE: za polityk~ asymilacyjn~. Zasy
gnalizowae tu nalezy takze internacjonalizm jako element doktry
ny - w zasadniczy bowiem spos6b wyznaczal on stosunek do kwe
stii zydowskiej. 0 ile dla poprzednio omawianych oboz6w najwyi:sz~ 
rol~ odgrywaly nar6d, pailstwo lub Kosci61, 0 tyle tu elementem 
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najbardziej istotnym byla m iE:dzynarodowa solidarnosc klasy robot
niczej, niezaleznie od jej pochodzenia. 

* 

Zarysowany tu przegl<ld koncepcji niektorych obozow politycz- 

nych funkcjonujllcych w latach II Rzeczypospolitej prowadzi do 
wniosku, iz nie tylko n ie bylo wsrod nich w tej materii zgodnosci, 
lecz wystt:pu jllce zroznicowanie postaw nie pozwala na zadne bar 
dziej zaawansowane uogolnienia. Sytuacja jest w it:c identyczna jak 
w wypadku szukania wspolnego mianownika dla roznych orienta 
cji mniejszosci zydowskiej wobec jej miejsca w Polsce i dalszych 
losow. Istniejllce po obu stronach rozbieznosci prowadzily do stalych 
napi~c, zarowno wewnqtrz obu narod6w, jak i. na ich styku. Roz
biezn_osci te znikn~ly w obliczu eksterminacyjnej polityki hitlerow
skie j. Wtedy bowiem, nie baczqc na roznice ideologiczne, nawet 
zwolennicy najbardzie j radykalnych srodkow walki z Zydami za
przestali nie tylko podnoszenia problemu zydowskiego, lecz czynnie 
whlCzyli si~ do walki 0 ich uratowanie, sami niejednokrotnie p1acliC 
za to zyciem. 

Jaeek M. Ma'ehrowski 
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DO ZYDOW 

Wybrany po raz nie wiadomo kt6ry 

8 rod czlowieczego potomstwa tej ziemi 

Na wyniszczenie, na smierc i tortu ry, 

Tym razem nawet chirurgii i chemii 

Zamkni~ty w ghettach i stadem stloczonym 

Do bram biegnqcy , by z n~dzy i gruzow 

Wiezli ci~ potem wi~ziennym wagonem 

Ludzcy rzeznicy do ludzkich szlachtuzow -


Bys nOSZqC gwiazd~ Dawida dla smiechu, 

Ze ongi silnych obalal byl z procy, 

Do ostatniego wciqz liczyl oddechu 

Na jakqs pomoc lub zlud~ pomocy -


Bys znakowany numerem na plecach, 

Odwszony z brudnych barak6w i kojcow, 

Stosami kosci nawarstwial si~ w piecach, 

Syn takich samych, jak wszyscy my, ojc6w -


Bys nie pojqwszy nic z losu wlasnego, 

Od pierwsze j chlosty po zycia ostatek 

Pytal si~ nieba i ziemi : dlaczego? 

Syn takich samych, jak wszyscy my, matek -


Tak w swej niedoli cierpiqcy, jezeli 

Szukasz gdzie biiznich, sp6jrz mi~dzy upiory 

Tych co do kOllca wraz z tobq cierpieli, 

Bracie z tej samej gazowej komory. 


Tak w swej niedoli przez moznych zdradzony, 

Co swiat sprzedali za kule i olow, 

Spojrz, jak gin~li nam bracia i zony, 

Wszyscy zmieszani dzis w garsci popio16w. 


Tak pogn~biony silami ciemnosci 

Blqdzqc wsr6d grob6w i zmory bezsennej, 
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Spojrz, jakq hanb~ sial wrog w naszej ziemi, 

Gdy w niej do1in~ otwieral Gehenny. 


Tak doswiadczony, gdys powstal w Warszawie 

By chocby ginqc, lecz wolnym _nareszcie, 

Spojrz, co zostalo po kryvi i po slawie 

Z naszej swiqtyni powstancom w tym miescie. 


Ach, tak ze wszystkich narodow wybrany, 

Spojrz, jak jest wspolna Jeruzalem nasza, 

Ty cos od placzu kamienial u sciany 

I cos nie przestal wcia:i czekac Mesjasza. 


/ 
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CMENTARZE ZYDOWSKIE - MOWA 

KAMIENI 


"Grobowce judejskie Sq od palacow krolewskich wspanialsze" 
mowi Talmud (traktat Sanhedrin 96), zas okreslenie "hortus iudaeo
rum" pojawia si~ w sredniowiecznych, niezydowskich zrodlach. Te 
porownania brzmiq jak gorzka ironia dla kogos, komu znany jest 
widok cmentarzy zydowskich w Polsce. Ich obraz nasuwa najcz~
sciej skojarzenia z dzunglq splqtanych drzew, krzewow i chwast6w, 
wsrod ktorych trudno dostI'zec nagrobki; z pastwiskiem, na ktorym 
jakby bez sensu tkwiq egzotyczne kamienie, wreszcie - ze smiet
nikiem. Tylko czasem las kamieni stoi prawie nietkni~ty. 

Nigdy chyba obraz opuszczonych grob6w zydowskich nie nasu
wal tak smutnych skojarzen, jak po wojennej zagladzie. Jednak 
i w przeszlosci cmentarze te nie zawsze przypominaly ogrody. I w 
Polsce, i w innych krajach kronikarze, artysci i badacze sztuki prze
kazujq wizerunki chylqcych si~ nagrobkow wsr6d bujnej zieleni. 
Jak podaje historyk Ignacy Schiper, "cmentarze zakladano bez z go
ry obmyslonej linii podzialowej na drogi i sciezki. Dzi~ki temu po
siadajq stare cmentarzyska zydowskie w Polsce wysoce malarski 
wyglqd". 

Po hebra jsku nagrobek nazywa si~ macewa. W starozytnosci ma
cewa nie byla pretekstem do pokazania kunsztu artysty, lecz zna
kiem, wznoszonym w miejs£u objawienia Bozego (Rdz 28: 18), za
warcia przymierza (Rdz 31: 45-52, Joz. 4: 20), lub spoczynku 
zwlok (Rdz 35: 20). Wersety "A Jlikub postawil na jej grobie po
mnik. Pomnik ten jest na grobie Racheli po dzis·dzien" - to pierw
szy biblijny opis macewy na grobie. Mogil~ oznaczano mi~dzy in

/' nymi po to, by ustrzec kaplanow przed przebywaniem w poblizu 
zwlok, co powoduje ich rytualnq nieczystosc. Zakazuje im tego pra
wo religijne: "I rzekl P~m do Mojzesza,: Przemow do kaplan6w, sy
now Aarona, i powiedz im: Niech si~ nikt z nich nie zanieczysci 
z powodu zmarlego z jego ludu" (Kpl 21, 1). Sparafrazowany wer
set biblijny: "Swiadkiem jest nam ten nagrobek (macewa) i ten ka
mien", wyryty m. in. na XIII-wiecznych nagrobkach we Frank
furcie nad Menem, XVI-wiecznych - w Pradze i XIX-wiecznych
w Polsce, to jakby pomost mi~dzy biblijnq przeszlosciq ludu Izraela 
a jego dziejami w krajach wygnania. 

Ow charakterystyczny, malowniczy wyglqd nadaje cmentarzom 
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zydowskim w Polsce wlasnie macewa - wsp6lczesnie oznaczajqca 
typ nagrobka najbardziej rozpowszechniony wsrOd Zyd6w aszke
nazyjskich. Ma ona postac pionowo ustawionej plyty kamiennej, 
o prostokqtnym, tr6jkqtnym lub p61kolistym zakoilczeniu, pokrytej 
inskrypcjq i przewaznie zdobionej plaskorzezbq. Prawdopodobnie 
powstala ona w wyniku przeksztalcenia tylnej sciany sarkofagu. 

Sarkofag jest cz~sciej spotykany na cmentar zach Zyd6w sefardy j· 
skich, t j. wywodzqcych si~ z Hiszpanii i Por tugalii - choc nie tylko ' 
tam. Pi~kne renesansowe sarkofagi mozna oglqdac na zabytkowym 
cmentarzu Remu w Krakowie, zalozonym w polowie XVI w. Nie
kt6re Sq pokryte inskrypcjami z dwu, a nawet z czterech stron, po
dobnie jak na starym cmentarzu w P radze. Z przedwojennych opi
s6w wynika, ze cenne nagrobki tego rodza ju istnialy w Opatowie. 
Male, acz misternie rzezbione, sarkofagi zachowaly si~ w Tarnowie 
i Piotrkowie Trybunalskim. 

Trzeci typ grobowca to tzw. ohel - po hebrajsku : namiot - czyli 
prosty budynek murowany, dawniej tez drewniany, zawierajqcy 
jednq lub kilka plyt nagrobnych. Za jego pierwowz6r uwaza si~ 
biblijnq Jaskini~ Machpela, grobowiec kupiony przez Abrahama 
dla Sary (Rdz 23). Ohel, to zazwyczaj miejsce spoczynku rabin6w 
i cadyk6w, duchowych mistrz6w chasydyzmu, mistycznego nurtu , 
kt6ry rozwinq! si~ w XVIII w. w Europie wschodnie j. 

Jesli przesledzimy rozw6j formy nagrobk6w zydowskich poprzez 
wieki oraz wzdluz i wszerz ziem, na kt6rych rozsiany by! nar6d 
Izraela, znajdziemy wiele zapozyczeil ze sztuki lokalnej i wiele 
wp!yw6w styl6w obowiqzujqcych w sztuce danej epoki. Jest jednak 
cos, co trwale zawazylo na sztuce zdobienia nagrobk6w: zasady re
ligii mojzeszowej. Decydujqcy by! bibli jny zakaz przedstawiania po 
staci uj~ty w slowa: "Nie czyil sobie podobizny rzezbionej czego
kolwiek, Co jest na niebie w g6rze i co jest na ziemi w dole, i tego, 
co jest w wodzie pod ziemiCl" (Pwp 5: 8, p. tez Wj 20 : 4 i Pwp 4: . 
16-18). Zasi~g wplywu tego przykazania na sztuk~ zydowskq by! 
i jest kwestionowany, a niewygas!e do dzis spory 0 to, co do
zwolone, czerpiq argumenty z r6znicy interpretacji: dla jednyca za
kaz skierowany by! tylko przeciwko przedstawieniom plastycznym 
s!uzqcym ba!wochwalstwu, inni zas rozszerzali go na kazdq rzezb~, 
a nawet wszelkq sztuk~ figuratywn Ci. Faktem jest, ze na tradycyj
nych nagrobkach prawie nigdy nie przedstawiano postaci ludzkiej, 
przynajmniej wsr6d Zyd6w aszkenazyjskich, a wiE:c i w Polsce. 
Zdarzaly si~ jednak wyjqtki. Na slynnym, owianym legendq cmen
tarzu zydowskim w Lublinie istnia! - znany mi z opis6w ....:.- pomnik 
na grobie zmarlego w 1762 r. marsza!ka sejmu Zydowskiego, Abra
hama Heilperina , na kt6rym widniala postac Artemidy wypu
szczajqcej smiercionosnq strzal~. Kto cierpliwie przemierzy starll 
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cz~sc cmentarza wWarszawie, moze jeszcze odnalezc osobliwy na-" 
grobek z plaskorzezbq, ktora przedstawia odwroconego tylem 
specjalnie! - rybaka, ktoremu towarzyszy' - ledwie juz widocz
ny - pies. Na cmentarzu w Pradze jest taki nagrobek uznany za 

. osobliwosc: za epitafium ..wychyla si~" twarz br odatego m~z
czyzny w kapeluszu - to podobizna pochowanego w XVII w. ra
bina Pragi. Tam tez spotyka si~ postacie kobiece, rzezbione na na
grobkach dziewczqt. 

Kompromis mi~dzy dqzeniem do nowoczesnosci artystycznej 
a uleganiem owemu tradycyjnemu zakazowi zaowocowal w XX w. 
oryginalnymi rzezbami ekspresjonistycznymi, znanymi m. in. z 
cmentarzy warszawskiego i IOdzkiego. Sq to pomniki przedstawia- " 
jqce postac czlowieka lub aniola z zakrytym obliczem - np. Pla
ezqey Aniol, Zakuty w sk ale i Osieroeeni wg pro jektu Abrahama 
Ostrzegi. Takie przejawy falltazji tworcow byly jednak wyjqtkowe. 
Znacznie cz~sciej uciekano si~ do wybiegu polegajqcego na przed
stawieniu pars pro toto, np. r~ki dzierzqcej piOro, dzban ezy rqczk~ 
do wskazywania wersetow Tory; lub wrzueajqcej grosz do puszki 
ofiarnej. Na cmentarzu w Pradze mozna odnalezc podobizn~ kobie
ty z wyraznie zaznaczonym jednym uchem, co chyba tez nalezy od
czytac jako sprytne omini~cie biblijnego zakazu. 

Zupelnie inaczej przedstawia si~ sprawa na cmentarzach Zydow 
sefardy jskich. 

Slynny i starannie piel~gnowany zabytek sztuki sepulkralnej 
cmentarz Oudekerk w Amsterdamie, zalozony przez Zydow przy
bylych z Portugalii, jest przykladem zupelnego lekcewazenia za
kazu "czynienia podobizny rzezbionej". Wsrod XVII-wiecznych gro
bowc6w Sq tak ie, kt6re SWq dekoracjq bardziej przypominajq wn~
trza palacowe i oltarze, niz nagrobki zydowskie, stawiane w tym 
czasie w Europie wschodniej. Plaskorzezby przedstawiajq sceny bi
blijne, rodzajowe i postaci wsp6lczesne, lqczqc tematyk~ zydowskq 
z niezydowskq. Dawid grajqcy na harfie, Abraham got6w do ofia
rowania Izaaka, Jakub sniqcy drabin~ z aniolam,i, kr6lowa Saba 
W odwiedzinach u kr6la Salomona - to tylko niekt6re z postaci 
uwiecznionych na realistycznych plaskorzezbaeh. Szczytem odst~p
stwa od ascetycznego wqtku w tradycji zydowskie j jest podwojny 
nagrobek malzonk6w Samuela i Racheli Teixeira: nad epitafium 
zony widnieje przebogata scena z umierajqcq poloznicq (Rachela 
umarIa w pologu), i kilkunastoma osobami zgromadzonymi wok61 
jej loza, z kt6rych jedna pokazuje matee niemowl~. Zas nad epi
tafium jej m~za przedstawiony jest Samuel w Przybytku (I Sam 3) 
i - zdawaloby si~, nie do pomyslenia na nagrobku zydowskim 
B6g w cale j swej postaei! 

Trudno orzee, ezy zakaz pokazywania postaci ludzkiej zubozyl czy 
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tez wzbogacil zydowsk<\ sztuk~ nagrobn<\. Z pewnosci<\ byl on bodz
cem do stosowania ciekawych rozwi<\zail, opartych na aluzji i me
taforze. Nawet wykonanie pomnika, na ktorym zaden ornament nie 
towarzyszyl epitafium, nioslo w sobie mozliwosci artystyczne: 
sprawdzianem mistrzostwa kamieniarza bylo to, jak potrafil wy
korzystac kwadratowq liter~ hebrajskq. Technika wypuJda daje 
szczegolnie ciekawy efekt; w Polsce pi~kne przyklady wypuklo 
rzezbionych epitafiow mozna obejrzec m. in. w Krakowie, Nowym 
Wisniczu, Mikolowie kolo Katowic, Tarnowie i Piotrkowie. Nasla
dowano kunsztowny kroj liter rodem ze sredniowiecznych ilumino
wanych manuskryptow; niektore znaki przybierajq najrozmaitsze 
oryginalne ksztalty, zwlaszcza litera L - lamed, ktora bywa zakoil
czona glowq gryfa lub ptaka (np. w Lublinie, Warszawie, Mszczo· 
nowie). 

Mozna wykluczyc przypuszczenie, ze ludowi kamieniarze w ma
lych miasteczkach Galicji i Moldawii czerpali natchnienie bezpo
srednio z tych r~kopisow. Sposob stylizacji liter zachowal ci<\glosc 
i dotarl do nich dzi~ki pozniejszym wzorom kaligrafii: dyplomom 
rabinackim, kontraktom malzeilskim, haftowanym wersetom 
i wreszcie tekstom modlitw malowanych na scianach synagog. 

W miastach, miasteczkach i wsiach polskich pozostaly opuszczo
ne cmentarze zydowskie. Prowadz<\ przez nie sciezki, coraz ciasniej 
otaczajq je nowe domy. Przechodnie mijajq codziennie kamienie 
pokryte egzotycznym pismem i symbolicznymi plaskorzezbami, kto~ 
re niewtajemniczonemu wydajq si~ tylko dekoracjq. 

Sprobujmy odczytac j~zyk tych symboli. 
Warto pami~tac przy tym, jak wielkq rol~ w zyciu spolecznosci 

zydowskiej odgrywala religia. Dlatego symbole nagrobne - podob
nie jak epitafia - upami~tniajq ten aspekt zycia zmarlego, ktory 
dotyczyl jego funkcji religijnych, poboznosci i gorliwosci w 'spel
nianiu dobrych uczynkow. Inne znaki nagrobne odnoszq si~ wprost 
do tresci Starego Testamentu, Talmudu i innych pism religijnych. 

Oto niektore z nich: 
Dlonie rozwarte w gescie blogoslawieilstwa 

widniejq na grobach kaplanow (hebr.: kohen), potomkow arcyka
plana Aarona, ktorzy byli glownymi wykonawcami sluzby ofiar
niczej w starozytnym Izraelu i prowadzili ceremonie kultowe w 
Swiqtyni Jerozolimskie j. W diasporze dotyczq ich nadal nieliczne 
specjalne prawa co do czystosci rytualnej. Oni to podczas niekto· 
rych modlitw wznOSZq w synagogach dlonie, by poblogoslawic ze
branych gestem uwiecznionym na nagrobkach. 

Mis aid z ban wyrzezbione SCI na grobach lewitow, potom
k6w rodu Lewiego, kt6rzy wraz z kaplanami pelnili sluzb<: w Swiq
tyni Jerozolimskiej. Do nich naleZY m. in. obmywanie r<\k kapla
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nom przed blogoslawienstwem, st'ld na ich nagrobkach przedsta
wione S'l odpowiednie przybory, lub sama czynnosc obmywania. 
Do sluzby lewitow w Swi'ltyni mog'l si~ tez odnosic instrumenty 
muzyczne, z rzadka rzezbione na pomnikach. 

K s i ~ g i, s z a f y pel n e k s i 'l g zdobi'l przede wszystkim 
groby rabinow, uczonych, osob powolywanych w synagodze do czy
tania Tory. Studiowanie Tory i Talmudu jest nakazem religijnym, 
a uczonosc w Pismie - najwyzsz'l cnot'l. Ksi~gi wyryte na gro
bach wybitnych uczonych nosz'l czasem tytuly ich dziel. 

D 1 0 n tt z y m a j Ii c agE: s i e p i 0 r 0, podobnie jak ksi~gi, mo
ze znaczyc nagrobek sofera, tj. kopisty swi~tych tekstow: rodalow 
Tory, mezuzy - pergaminowego zwitka z modlitw'l, umocowanego 
na framudze drzwi, i tfilim - podobnych zwitkow umieszczanych 
w pudeleczku na czole i ramieniu podczas porannej modlitwy. 

Lan c e try t u a 1 n y oznacza, ze zmarly byl mohelem, tj. do
konywal obrzezania chlopcow na ·znak przymierza z Panem. Lan
cet i podwojne krzeslo proroka Eliasza, uzywane podczas tej cere
monii, S'l przedstawione na jednym z nagrobkow na cmentarzu 
warszawsk!m. 

Pus z k a . 0 f i a rna oznacza dobroczynnosc, cnot~ wysoko ce
nion'l w judaizmie. W Talmudzie jest mowa 0 ~owi'lzku przezna
czania 1/10 swoich zarobkow na cele dobroczynne. Powolac si~ tu 
tez mozna na znany cytat zTalmudu: "Swiat opiera si~ na trzech 
filarach : na Prawie (Boskim), na sluzbie Bozej i na dobroczynno
sci" (Przypowie§ci Ojc6w 1: 2). Ten znak na nagrobku najcz~sciej · 
sluZy podkresleniu hojnosci zmarlego, moze jednak tez odnosic si~ 
do faktu, ze byl on skarbnikiem gminy lub trudnil si~ zbieraniem 
datkow na cele dobroczynne. 

K 0 ron a to jeden z najcz~stszych, a zarazem najbardziej wie
loznacznych motywow. Symbolizuje Tor~, a wi~c Prawo zawarte w 
Pi~cioksi~gu Mojzesza, szerzej: uczonosc i poboznosc. Wyryty na 
niej cz~sto napis Keter Szem Tow - "Korona Dobrego Imienia" 
jest aluzj'l do cytatu z Talmudu: "S'l trzy korony: korona Tory, ko
rona kaplanstwa i korona kr6lestwa, ale korona dobrego imienia 
jest ponad nimi" (Przypowidci Ojc6w 4: 17). W Lodzi znajduje si~ 
arcyciekawa macewa, na ktorej te wszystkie korony S'l zilustrowa
ne metaforycznie. Korona moze tez symbolizowac wiernosc mal
zensk'l lub glow~ r.odziny, zwlaszcza gdy w epitafium czytamy: 
"Biada nam, spadla korona z naszych glow". 

Men 0 r a - hebr.: swiecznik - to przedmiot 0 znaczeniu kul
towym, a zarazem starozytny symbol judaizmu. Byla to siedmio
ramienna lampa oliwna, uzywana w Przybytku i w Swi'ltyni Jero
zolimskiej, jeden z przedmiot6w rytualnych szczeg61owo opisanych 
w Starym Testamencie. Uzywana jest w zydowskich domach i sy
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nagogach. Na monumentalnej menorze dluta artysty Benno Elkana, 
ktora stoi przed parlamentem izraelskim, uwiecznione sCj najwaz
niejsze momenty z historii narodu zydowskiego. 

Po j ed y n c z e s w i e c z n i k i z e s w i e cam i - dwa lub 
cztery - byly ryte, podobnie jak swieczniki 0 3, 5, 7 lub 9 ramio 
nach, na grobach kobiet, poniewaz zapalanie i blogoslawienie swiec 
szabatowych jest na jwazniejszCj powinnosciq religijnq kobiety zy 
dowskiej. 

G w i a z d a D a wi d a (hebr. : M agen Daw id - Tarcza Dawi
da) to najwazniejszy, obok menory, symbol judaizmu. W starozyt 
nosci heksagram uzywany byl jako znak magiczny i ornament 
przez Zydow i nie-Zydow, w sredniowieczu takze przez chrzesci
jan. Dopiero w XVIII wieku przyj~la si~ interpretacja, ze jest sym
bolem Izraela. Pierwszy znany nagrobek w P radze z t ym znakiem 
pochodzi z 1529 r. Na innym, XVII-wiecznym nagrobku wiqze si~ 
to z imieniem zmarlego: Dawid. W Polsce fig t1ruje on stosunkowo 
rzadko na tradycyjnych, malomiasteczkowych macewach; cz~§ciej 
pojawia si~ na XX-wiecznych pomnikach, bye moze znamionujCjc 
bardziej poczucie przynaleznosci narodowej niz relig ijnej zmar
lego. _ 

Symbole 0 rodowodzie religi jnym przeplata jq si~ na. macewach 
z symbolami swieckimi. Te zas najcz~§ciej nawiqzujCj do imienia 
zmariego, gdy wspolbrzmi one z naZWq zwierz~cia. Tak wi~c : 

lew to Lejb (jidysz), Arie (hebr.) lub Jehuda, jako ze znakiem 
plemienia Judy jest lew, 

j e len - to Hersz (jid.), Cwi (hebr.) lub Naftali (hebr.) jako 
znak pokolenia Naftalego, 

n i e d zw i e d z to Ber (jid.), Dow (hebr. ), 
w i I k to Wolf (jid.), Zeew (hebr.) lub Beniamin (hebr.), jako 

znak pokolenia Beniamina, 
o w c a to Rachel (hebr.), 

pta k to Fajgel (jid.), Cypora (hebr:.), 

go 1q b to Taube (jid.), Jona (hebr.), itd. 

Trzeba jednak zrobic zastrzezenie, ze zwierz~ta te nie zawsze 


odnoszq si~ do imion zmarlych, a sprawdzianem tego jest epita
fium. 

Imiona inspirowa ly mistrzow kamieniarskich do odtwarzania ko
jarzqcych si~ z nimi scen z Biblii. Cz~sto jest to aluzja do blogosla
wienstwa udzielonego przez Jakuba swym dwunastu synom, pro
toplastom dwunastu plemion Izraela: "Szczeni~ lwie, Juda ( ... ) Czai 
si~ jak lew i lwica, k toz go sploszy", "Naftali - smukla lania, 
rodzi ladne sarni~ta" (Rdz 49). Instrumenty muzyczne na grobie 
Miriam przypomina jq 0 wersecie biblijnym: "Wtedy prorokini Mi
riam (oo .) wzi~la w r~k~ swojq b~ben" (Wj 15: 20). Poniewaz scena 
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spotkania u studni rozegrala si~ mi~dzy Rebekq a Eleazarem (Rdz 
24: 15) i mi~dzy Rachelq a J akubem (Rdz 29: 6), zmarle 0 tych 
imionach miewajq na nagrobku wyryty obraz studni, czasem studni 
z zurawiem, lub ... pompy. 

Podobnie jak imiona, lecz znacznie rzadziej, bywajq ilustrowane 
nazwiska, np. r y b a - Fisz lub Karpeles, lis - Fuks, m y s z 
Majze1. Zanotowano nawet zabawny przyklad: melonik na nagrob
ku pana 0 nazwisku Hut. P lastyczne przedstawienie nazwisk 
i imion znane jest juz z cmentarza w Pradze, gdzie lew widnieje 
na grobowcu slynnego rabina Lowa (zm. 1609), ktoremu legenda 
przypisu je stworzenie golema. 

Ciekawe, ze nieporownanie rzadziej niz funkcje religijne obra 
zowane bywaly na nagrobkach zawody swieckie. Wqz Eskulapa 
widnieje na nagrobku rabina i lekarza Eliezara Askenazego, pocho
wanego na krakowskim cmentarzu Remu w 1585 r. W Warszawie 
okazaly grobowiec Maurycego Fajansa (zm. 1897), zalozyciela ze
glugi rzecznej na Wisle, ozdobiony jest rzezbq kola z kotwicq. Cz~

sciej niz na polskich kirkutach mozna w ten sposob zidentyfikowac 
zawod lub rzemioslo zmarlego na cmentarzu w P radze : n oz y c e 
oznacza jq k rawca, I a il. c u c h - zlotnika, 1 a n c e t - lekarza, 
m 0 z d z i e r z - aptekarza, s k r z y p c e - muzyka, k s i q z
k a - introligatora. 

Na marginesie warto wspomniec 0 spotykanych w innych kra
jach (Holandia , Wlochy , Czechy) z n a k a c h h e r bo w Y c h na 
grobach uszlachconych Zydow. Wyj'ltkowo mozna znaleic na 
nagrobku obraz do m u , w ktorym zmarly mieszkal (np. Frank
furt, Amsterdam, Wroclaw), lub synagogi, ktorq ufundowal (War
szawa ). 

Motywy roslinne i zwierz~ce zaslugujq na szersze omowienie ze 
wzgl~du na wieloznacznosc i cz~stotliwosc wyst~powania w roz
nych konfigurac jach. Ni.e zawsze ich sens na danym nagrobku jest 
czytelny; cz~sto nie byl go swiadom sam mistrz kamieniarski, ko
piujqcy wzory obecne w sztuce zydowskiej od pokoleil. i nadajqc 
motywom 0 biblijnym lub sredniowiecznym rodowodzie form~ pla
stycznq znanq z blizszego otoczenia. St'ld obok ma jesta tycznych 
lwow heraldycznych i asyryjskich oraz lwow oddanych realistycz
nie mamy na nagrobkach - zwlaszcza w malych miasteczkach 
dalekie od perfekcji, ·ale peIne fantazji ludowe przedstawienia, na 
ktorych krol zwierzqt przypomina raczej kota , jaszczura, lub... 
krow~ i pobliskiego pastwiska . 

Lew to - jak wiemy - symbol pokolenia Judy, rodu Dawida. 
W Starym Testamencie wyst~puje cz~sto jako uosobienie sHy i po
t~gi , pl'Zyrownywanej nawet do. pot~gi Stworcy : "Gdy lew zary
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czy, ktoz by si~ nie bal? Gdy Wszechmocny Pan kaze, kt6z by nie 
prorokowal?" (Amos 3: 8). "Bqdz pot«:zny jak lew... " glosi cytowana 
dalej sentencja talmudyczna (PTzypowieSci Ojcow 5: 23). Znamien
ne Sq slowa proroctwa Bileama 0 ludzie Izraela: "Oto Iud! Jak 
lwica powstaje, jak lew si«: podnosi!" (Lb 23: 24). Rzezby Iw6w 
zdobily Swi~tyni~ i tron Salomona (II Ks. Kron 9: 18-19) i odtqd 
byly stalym motywem wszelkich dziedzin sztuki zydowskiej. 

Pta k i majq wielkie znaczenie w metaforach biblijnych i poz
niejszych pismach, np. sredniowiecznej kabalistycznej ksi~dze Zo
haT. Ognistymi ptakami Sq cheruby, unoszqce Bozy rydwan. W tra
dycji zydowskiej, podobnie jak innych, ptak jest alegoriq duszy, 
a dusze sprawiedliwych, w postaci ptak6w, siedzq na tronie Pana, 
spiewajqc jego chwal~. 

o r z e 1 kr6luje wsrod ptak6w takze na nagrobkach zydow
skich. Juz w starozytnosci byl popularny w dekoracji synagog pa
lestynskich i grob~wcow (np. w Bet Gurim). Byl tez symbolem 
wrogim: znana jest historia usuni~cia z bramy $wiqtyni przez 2y
dow jerozolimskich pOSqgu orla, umieszczonego tam przez Heroda. 
Zadomowil si~ jednak w sztuce zydowskiej; w synagogach, na na
grobkach i przedmiotach rytualnych szybuje opiekunczo nad ko
ronq Tory, tablicami przymierza i lwem Judy. Ma to zrodlo m. in. 
w Piesni Mojzesza: "Jak orzel pobudza do lotu swoje mlode, unosi 
si~ nad swymi piskl~tami, rozposciera swoje skrzydla, bierze na 
nie mlode i niesie je na lotkach swoich, tak Pan sam jeden prowa
dzil go, nie bylo przy nim obcego boga" (Pwp 32: 11). Oto inna 
metafora opiekunczej mocy Doga: "Wy widzieliscie, co uczynilem 
Egipcjanom, jak nosilem was na skrzydlach orlich i przywiodlem 
was do siebie" (Wj 19: 4). W Talmudzie wyst~puje opowiese 0 koz
l~ciu uratowanym przez orla, co czyni zen symbol pomocy, kt6ra 
przychodzi w por~. Zapewne tez na sztuk~ nagrobnq wplynql wer
set z Psalmu 91 , odmawianego nad zmarlym tuz po smierci : "Pan... 
Pi6rami swoimi ciebie okryje, i pod Jego skrzydlami b~dziesz bez
pieczny". 

Na pelnych ludowej fantazji plaskorzezbach z zydowskich cmen
tarzy W Rumunii wyst~puje orzel dwuglowy. Trudno potwierdzie, 
bqdz obalie wyrazany w ich analizie poglqd, ze jest on wyrazem 
asymilacji i lojalnosci wobec wladzy. Dwuglowe orly, obok jedno
glowych, zdobiq tez nagrobki m. in . w Piotrkowie, Tarnowie i War
szawie. Wydaje si~, ze dzialalo tu prawo nasladowania wzor6w 
kojarzqcych si~ z powagq - godla monarch6w. 

Warto dodae, ze wedlug wierzen starozytnego Wschodu orzel od
wiedza groby. 

Go I q b - biblijny symbol pokoju - na macewpch oznacza 
m. in. zgod~ i milose malzenskq. W Chrzanowie dwa golqbki zdo
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bill wspolny grob pary malzonkow, 0 ktorych epitafium mowi, ze 
"kochali si~ jak dwa gollll:;ki". 

Pel i k a n, symbol rodziciels~iej troski i poswi~cenia, przedsta
wiany wraz z gromadkll pisklqt, to motyw bardzo rozpowszechnio
ny, m. in. na zabytkowym kirkucie w Szydlowcu . 

.swiat roslin w sztuce zydowskiej to z jednej strony owoce Zie
mi .swi~tej, te, ktore byly skladane w ofierze w Swiqtyni i stoso
wane w obrz~dach (np. oliwa, lulaw i etrog), a z drugiej strony 
rodzime drzewa, wazony z kwiatami i kosze peine owocow, rozety 
i wience - motywy sztuki oficjalnej i ludowej kraj6w diaspory. 
W sztuce Zydow Europy wschodniej roslinne ornamenty nabraly 
gl~bokiego znaczenia jako plastyczna metafora idei Drzewa Zycia, 
o czym b~dzie mowa dalej . Oto rosliny biblijne, przeniesione na 
polskie kirkuty: 

Win neg ron 0, win 0 r 0 S I symbolizujq Iud Izraela. Psal
mista przyrownuje Izraela do winorosli, kt6ra, zabrana z Egiptu, 
zapuscila korzenie i rozrosla si~ w Ziemi Obiecanej (Ps 80). Win
ne grono, przyniesione przez Jozuego i Kaleba przed Mojzesza, to 
symbol tej ziemi (Lb 13, 23). Na, nagrobku moze oznaczac owoc
nq prac~, bogactwo, a takze duchowe bogactwo, jakie uczony przy
nosi swemu narodowi. Na grobie kobiety moze ilustrowac werset: 
"Zona twoja jak winorosi plodna w zaciszu twego domostwa, syno
wie twoi jak galqzki oliwne dookola twego stolu" (Ps 128; 3). Ga
lqzki winne i oliwne majq tez znaczenie mesjanskie, obrazuj'lc 
"szczep Dawidowy" (Jer 23; 5) i "rozdzk~ Jessego" (Iza 11, 1). Na 
cmentarzu w Pradze winne grono pojawia si~ w XVI w., gdy na
grobki jeszcze bardzo rzadko majq dekoracj~ plastycznq. Epitafium 
slynnego filozofa i komentatora prawa rabinicznego, Mojzesza Isser
lesa, zwanego Remu, na cmentarztl w Krakowie spowite jest w rzez
bionq winoros!. 

P a I m a jest symbol em Judy, obfitosci i narodowego odkupienia. 
Byla ulubionym motywem zydowskim w starozytnosci, uwiecznio
nym na monetach, mozaikach synagog, w katakumbach w Izraelu 
i Rzymie. Na nagrobkach czasem towarzyszy slowom epitafium: 
"Sprawiedliwy jak palma zakwitnie" (Ps 92, 13). 

o W 0 C g ran a t u to jeden z 7 tradycyjnych owocow Ziemi 
Obiecanej, symbol plodnosci. Motyw ten zdobil kolumny Swiqtyni 
Salomon a (I Ks. Kr61 7, 18), szaty arcykaplana Aarona i inne akce
soria obrz~dowe. J ego nazw~ noszq ozdobne galki, nasadzane na 
drzewce zwojow Tory, stqd zapewne owoce granatu mogq symboli
zowac Tor~, mqdrosc. Trudno je spotkac na nowszych kirkutach, 
za to na XVI-wiecznym cmentarzu Remu ich pelnoplastyczne rzezby 
wienczq z obu bokow nagrobki, co nasuwa skojarzenie z ubranymi 
odswi~tnie zwojami Tory. 
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-
Istnieje wreszcie grupa symboli zwiqzanycQ. ze smierciq. Reli

gijne i filozoficzne poglqdy na temat smiertelnosci czlowieka, jego 
drogi na ziemi i stosunku do Boga i wiecznosci znalazly artystycz
ne odzwierciedlenie w kamieniu. Metafory smierci to zlamane i zga 
szone swiece, zlalnane drzewo, zlamana kolumna, martwy ptak, 
rozbity okr~t. Obrazy mowiqce 0 bolu osieroconej rodziny lub gmi
ny, to piskl~ta skupione wokol matki, lub ogillda jqce si~ za odlatu
jqCq matkq, statek ze zlamanym masztem - bez przewodnika na 
morzu, stado bez pasterza. Modlqcy si~ w domu zalobnika mowiq: 
"Owce podqza jCl -ku Otchlani, -smiere ich pasterzem" (Ps 49, 15). 
o zmadym mowi si~ w epitafium: "pasl swojCl swi~tq trzod~". Okr~t 
wyryty na nagrobku ma gl~bokie uzasadnienie: rzeka - to prze
plyw czasu, okr~t - zycie, tonqcy okr~t - smiere. W porze Nowego 
Roku i Dnia Pojednania - okresie zadumy nad zyciem i smiercill
jedna z tradycyjnie wysylanych form zyczen, to "bilet na statek 
na rzek~ zycia". Symbole marynistyczne nawiClzu jq tez do Trenow 
Jeremiasza, poniewaz hebrajskie wyrazy oznaczajClce "placz" 
i "okr~t" pisZCl si~ tak sarno. 

War to pokusie si~ 0 prob~ interpretacji niektorych znakow na
gr obnych jako symboli transcendenrji, niesmiertelnosci duszy, 
wiecznosci. Moze to bye ptak - metafora unoszqcej si~ ku niebu 
duszy ludzkiej. Moze to bye WClz polyltajllcy wlasny ogon, uniwer
salny symbol wiecznosci, czy tez transfiguracja mitycznego potwo
ra morskiego Lewiatana, ktorego mi~so - wedlug Talmudu i lu
dowej tradycji - b~dll spozywac sprawiedliwi" po przyjsciu Mesja
sza. "W owym dniu ukarze Pan swoim twardym, wielkim i moc
nym mieczem Lewiatana, Zwinnego w~za, Lewiatana, w~za skrt:
conego, i zabije smoka morskiego" (Iz 27, 1). Symbolizujqce pok6j 
zwierz~ta z proroctw3 Izajasza 0 majqcym nastqpiedniu pojedna
nia (Iz 11, 6) i golqb z galqz.kll oliwnCl (Rdz 8, 8) mogq na nagrobku 
oznaczae spokoj wieczny, pokoj czasow mesjanskich... A motyl, wy
rzezbiony czasem jako jedyny - wi~c wazny - znak na nagrobku, 
moze oznaczae w~drowk~ duszy i jej przeobleczenie si~ w lepszq 
szat~: z gqsienicy (zycie), przez poczwark~ (smiere) w motyla (zy
cie wieczne) ... 

Przy rozszyfrowywaniu zydowskich znakow nagrobnych · cz~sto 

trudno rozstrzygnqc, ktore z nich Sq czystq dekoracjq; a ktore majq 
wartose symboli. W miar~ poznawania zydowskiej literatury rabi
nicznej, tradycji chasydzkiej czy popularnych wierzen z nich si~ 
wywodzClcych, odslaniajq si~ nowe horyzonty. Wazy z kwiatami 
i kosze peIne owocow wyda jq si~ typowym ornamentem baroko
wym. Mozna jednak smialo przypuszczac, ze pod tq niezydowskq 
formCl kryje si~ prastary motyw Drzewa Zycia, tak wazny w mysli 
zydowskiej. Ec Hajim - hebr: drzewo zycia - to tez nazwa walka, 
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na ktory s~ nawiniE:te zwoje Tory; w manuskryptach i haftach wal
ki te bywaly przedstawiane z wyrastaj~cymi z nich roslinami, taki
mi, jak na nagrobkach. Tora jest "drzewem zycia dla tych, k torzy 
siE: jej uchwycili" (Pr zyp. Salom. 3, 18); "Owocem sprawiedliwych 
jest drzewo zycia" (Przyp. Salom. 11, 30). Spod drzewa zostal czlo
wiek wygnany i pod drzewo - stoj~ce w centrum raju - 'po
wroci. Jest to wiE:c symbol nadziei mesjanskiej. 

Oto podobny dylemat w r ozpoznaniu symbolu : polkolumny, og ra
niczaj~ce epitafium, to z jedneJ strony ornament architektoniczny 
tu tworcy nagrobkow swobodnie czerpali ze wszystkich stylow w 
architekturze, dowolnie krzyzuj~c porz~dki - z drugiej zas strony 
nawiqzailie do bibli jnych kolumn Jachin i Boaz w Swiqtyni Salo
mona (I Ks. K rol, 7, 15- 22), moze do slupa dymu i ognia (Wj 13, 
21-22), a przede wszystkim - do motywu bramy, obarczonego 
w judaizmie bardzo bogatq symbolikq. Arabeska, obiegajllca cZE:sto 
epitafium, splata siE: gdzieniegdzie w wE:zel: czy jest to czysty or
nament, czy moze plastyczny odpowiednik niezmiennego zakoncze
nia epitafium: "Niech dusza jego (je j) bE:dzie zwiqzana w wE:zel 
zycia"? 

Nie nalezy siE: ludzic, ze na te pytania mozna znalezc jedno
znacznq odpowiedi. Zapewne wiE:kszosc tworcow nagrobkow byla 
nieswiadoma pierwotnego znaczenia motyw6w, ktorych uzywali, 
a starohebra jskim znakom nadawano nOWq, ludowq tresc. CZE:sto 
w p6m iejszych czasach moze najczE:scie j- - kamieniarz kopiowal 
ten czy inny motyw po prcistu dlatego, ze byl rozpowszechniony, 
a epitafium, fakty z zycia zmarlego i. dekoracja nie mialy ze sobq 
zwiqzku. 

Gdy przyglqdamy si~ zydowskim znakom nagrobnym, nieod
parcie nasuwa si~ refleksja 0 ich niezwyklej ciqglosci - mimo roz
nych form - poprzez wieki i kraje. To wyjlltkowosc dzie j6w na
rodu 1zraela sprawila, ze poslugujllc si~' tym samym kluczem mo
zemy rozszyfrowac mow~ kamleni na mogilach w Malopolsce, na 
Mazowszu i na Slqsku, w Czechach i Moldawii, w Amsterdamie, 
Rzymie i Palestynie. Siedmioramienna menora, opisana w Pismie 
SwiE:tym jako przedmiot obrzE:dowy w Przybytku i w Swiqtyni 
wzniesionej przez Salomona, wyst~puje na mozaikach synagog zbu
dowanych w Palestynie i Syrii w pierwszych wiekach po narodze
niu Chrystusa, w rzymskich katakumbach, na pelnym przepychu 
grobowcu w Amsterdamie i ... w Lesku, Lubaczowie i innych mia
steczkach, wsr6d lqk, na ktorych pasq si~ krowy. . 

Na wspomnianym tu wielokrotnie cmentarzu w Amsterdamie, w 
towarzystwie putt, czaszek i innych zgola niezydowskich dekora
cji, pojawia si~ cz~sto u'Skrzydlona klepsydra; ta sama klepsydra, 
wpisana w kolo w~za polykajqcego wlasny ogon, wylania si~ z gma
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twaniny innych motywow na kunsztownym nagrobku w Warsza
wie, i - tym razem bardzo prymitywna w formie - odnajduje 
si~ niespodziewanie w malych miejscowosciach Bieruil Stary i pys
kowice na Sillsku. . 

Ciqglosc znaczenia, a jednoczesnie rozna forma uderza przy po
rownaniu nagrobkow dwoch Rebek: z Amsterdamu i Warszawy. Na 
tym pierwszym, XVII-wiecznym, w medalionie otoczonym przez 
placzqce amorki widnieje plaskorzezba, ktora moglaby zdobic 
wn~trze palacowe: na tle murow starozytnego miasta Rebeka czer
pie ze studni wod~ dla wielblqdow (Rdz 24). Licznie zgromadzone 
postacie, spowite w zwiewne szaty, ma jq pozy i proporcje godne 
rzezb antycznych: Warszawska Rebeka spoczywa pod pomnikiem 
nieporownanie mniej biegle rzezbionym, lecz utrzymanym w stylu 
wierniejszym tradycji: do studni, takiej calkiem polskiej, cisnq si~ 
owce wychodzqce z domku. 

U Zydow aszkenazyjskich wyrazny styl zdobniczy i zestaw sym
boli ustalil si~ w Poczlltkach XVII w. i byl blisko spokrewniony z 
dekoracjq synagog, zwlaszcza przepi~knych boznic drewnianych 
w Polsce, ktore zalicza si~ do najwybitniejszych prze jawow sztuki 
zydowskiej. Niestety ani jedna z nich nie przetrwala wojny - wy
stroj malarski ich wn~trz znany jest dzis tylko z reprodukcji. Jed
nak nawet przy oglqdaniu zachowanych r esztek polichromii w mu
rowanych synagogach - tych, ktore oszcz~dzila wojna i pozniej- 
sze zaniedbanie lub dewastacja uzytkownikow - nasuwajq si~ oczy
wiste podobienstwa. 

Przede wszystkim sam uklad typowego nagrobka, z plaszczyznq 
epitafium obramowanq polkolumnami spi~tymi u gory plaskorzez
bll, przypomina architektur~ szafy oltarzowej (hebr.: aron ha-ko
desz - swi~ta szafa), a takze kompozycj~ zaslaniajllce j jq kotary, 
zwykle bardzo bogato haftowanej. 

Z motywow, ktore rownie cz~sto pojawia jq si~ na kirkutach, co 
w synagogach, na jbardzie j zwracajq uwag~ antytetyczne lwy, kto
r e wspiqwszy si~, na wzor lwow herbowych, na tylne lapy, w boz
n icy stojqC na strazy Prawa Boskiego podtrzymujq przewaznie ta
blice Dekalogu, a na nagrobkach - rozne elementy dekoracji: ko
ron~, szaf~ z ksi~gami, waz~ pelnq kwiatow lub litery P N - ini
cjaly slow "po nytman", "po nikbar" znaczqcych po hebrajsku "tu 
pochowany". Rzadkie i pi~kne Sll plaskorzezby nagrobne przedsta
wiajqce lwy, ktore "otwiera jq" szaf~ oltarzowq z widocznymi we
wnlltrz zwojami Tory; takie macewy Sll m. in. w Lesku, Sieniawie, 
Ozarowie i Tomaszowie Mazowieckim. 

W polichromii synagog poczesne miejsce zajmowal Lewiatan, sym
bol czasow mesjanskich, zwini~ty na kszta1t w~za polykajqcego 
wlasny ogon. Takiego Lewiatana oglqdalam na suficie synagogi w 
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Dqbrowie Tarnowskiej, na sklepieniu bimy (m6wnicy) w b6:inicy 
w Lancucie i w synagodze sandomierskiej, gdzie owinit:ty jest wo
k61lunety. Ten:ie Lewiatan, przeksztalcopy ju:i prawie w wt::ia, spla
ta sit: z innymi symbolami na polskich kirkutach i na odleglych, 
zabytkowych cmentarzach rumunskiej Bukowiny i Moldawii. 

Zwierzt:ta, wystt:pujqce tak czt:sto na macewach, Sq r6wbie po
pularne w polichromii synagog. Obecnosc zwierzqt jako symboli 
atrybut6w Boga tlumaczy si t: tow'arzysz~cym malowidlom cytatem 
z Talmudu: "Bqdz gwaltowny jak lampar t, lekki jak orzel, rqczy 
jak jelen, pot t::iny jak lew, aby wypelnic wolt: twego Ojca w nie
bie" (Przypowiesci Ojcow 5, 23). 

Sciany i bimt: pit:knej barokowej bo:inicy w Lancucie zdobiq poli
chromowane stiuki. Fragment dekoracji przedstawia bociany ople
eione przez wt:ze i jednoczesnie trzymajqce je w dziobach. Ten sam 
motyw, wywodzqcy sit: z kabalistycznej ksit:gi Zohar, wyst~powal 
w przebogatej polichromii nieistniejqcych juz drewnianych boznic 
w Jablonowie i Mohylewie. Mozna go te:i obejrzec m. in. na "wielo
pit:trowej" plaskorzezbie na nagrobku w Chrzanowie. Bociany, to 
aluzja do naboznych mt:drcow (hebrajskie "hassida" znaczy "po
bozna" i "boeian"), zas WqZ - jak wspomni!llam - to symbol Le
wiatana; calosc oznacza rozkosze poboznych w czasach mesjan
skich. 

W .tradycyjnej dekoracji b6:inicy prawie zawsze pojawialy sit: 
igdzieniegdzie przetrwaly znaki zodiaku (np. Dqbrowa Tarnowska, 
synagoga Kupa w Krakowie). Symoolizu jqce je zwierzt:ta wystt:pu
jq - wed lug znanych mi opis6w - na nagrQbkach zydowskich 
w Rumunii, nawiqzujqc do daty smierci. A wit:c ryby oznaczajq 
miesiqc adar, · baran - nisan. byk - ijar. lew - aw a koziolek, 
w zastt:pstwie kozioro:ica, miesiqc tewet. 

Wsrod motyw6w wsp6lnych dia b6znic i cmentarzy Sq te:i nie
dzwiedzie, owce, wilki, golt:bie, pawie, papugi, poza tym jedno
~o:ice, skrzydlate gryfy i r6:ine inne stwory fantas~yczne. Szczeg61
nie iafrapowaly mnie Iwo-ryby na nagrobkach m. in. w Warsza
wie, Krakowie i Chrzanowie ; podobne zdobily drzwi szaf oltarzo
wych w drewnianych b6:inicach w Janowie Sok6lskim, Zelwie i Iza
belinie. 

Nie braklo mistrzom kamieniarskim polotu: na starym, dziko za
rosni~tym kirkucie w Lublinie moina odszukac motyw wiewi6r
ki, kt6ry te:i wystt:pu je w polichromii odrestaurowane j, XVII-wiecz
nej synagogi w Tykoeinie. I. Schiper opisu je nagrobek slynnego 
cadyka z Dubna, ozdobiony motylkami i skaczqcymi zabkami. Ar
tysei :iydowscy wzbogacili tradycyjny zestaw motyw6w dekoracyj
nych 0 elementy pochodzqce z bezposredniego otoczenia. 

Motywy zwierzt:ce i roslinne nie wyczerpujq zbieinosci w deko
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racji b6znic i nagrobk6w. Znane nam z kirkut6w symbole: menora 
oraz misa i dzban lewit6w widni~jq takze w ocalalej cz~sci deko
racji stiukowej synagogi w Szczebrzeszynie. Instrumenty muzycz
ne, cz~sto wyst~pujqce w b6znicach pod postaciq malowidel lub 
plaskorzezb (Wlodawa), sporadycznie spotyka si~ tez na cmenta
rzach. Wreszcie przykladem wsp61ne j inspirac ji moze bye slynna 
plaskorzezba na grobowcu syna Szmula Zbytkowera - Berka Szmu
lowicza (zwanego tez Bersohnem lub Sonnenbergiem) na cmenta- ... 
rzu zydowskim w Warszawie. Ar tysta, Dawid FriedUinder wSr6d 
m n6stwa innych wyobrazeiJ. umiescil motyw ilustru jqcy Psalm 137, 
zaczynajqcy si~ od sl6w: 

"Nad rzekami Babilonu , t arn siadalismy placzqc i wspominajCjc 
Syjon. 

Na wierzbach tamtego kra ju zawieszalismy nasze lutnie." 
Plaskorzezba, z pieczolowicie wyciosanymi instrumentami muzycz
nymi na drzewach, jest jakby przeniesionCj na piaskowiec polichro
miq z nieistniejqcej juz b6znicy w Gr6jcu, dziela tego samego ar
tysty. 

Ten ostatni grobowiec rna bye wkr6tce odrestaurowany. Jaki los 
spotka tysiqce nagrobk6w pozostalych - jeszcze - na polskich kir
kutach, nagrobk6w, kt6re m6wiq do nas j~zykiem prastarych sym
boli? 

Monlka Krajewska 
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ELEGIA MIASTECZEK ZYDOWSKICH 

Nie masz jui , nie masz w Polsce iydowskich rniasteczek 
W Hrubieszowie, Karczewie, Brodach, Falenicy 
Proino bys szukal w oknach zapalonych swieczek, 
I spiewu nadsluchiwal z drewniaI\e j b6inicy. 
Znikly resztki ostatnie, i ydowskie lachrnany, 
Krew piaskiern przysypano, slady uprzqtni~to , 
I wapnern sinyrn czysto wybielono sciany, 
Jak po zarazie jakie js, lub na wielkie Swi~to. 
Blyszczy tu ksi~iyc jeden, chlodny, blady, obcy, 
Jui za rniastern na szosie, gdy noc si~ rozpala 
Krewni rnoi i ydowscy, poetyczni chlopcy 
Nie odnajdq dwu zlotych ksi~iycow Chagalla. 
Te ksi~iyce nad innq jui chodzq planetq 
Odfrun~ly sploszone rnilczeniern ponuryrn. 
Jui nie rna tych rniasteczek, gdzie biblijne piesni 
Wiatr lqczyl z polskq piosnkq i slowianskim · zalern, 

Gdzie starzy Zydzi w sadach pod cieniern czeresni 

Oplakiwali swi~te rnury Jeruzalern. 

Jui nie rna tych rniasteczek, chot': rngly poetyczne, 

Ksi~zyce, wiatry, stawy i gwiazdy nad nierni 

Krwiq stuleci spisaly historie tragiczne, 

Dzieje dwu najsrnutniejszych narod6w na zierni. 


(1950) 
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POLSKIE BQZNICE: 

ODBUDOWA PAMI~CI 


"I - powiadam juz we wst~pie, ze jeszcze czas do ratowania na
szych zabytkow, lecz jesli nie uczynimy tego teraz, jesli juz dzisiaj 
nie zabierzemy siE: do tej pracy, zginie do reszty wszystko, na co 
nasL, ojcowie pracowali przez dziewi~c wiekow na tej ziemi, co 
skladaly w ofierze w swiqtyniach matki nasze, slowem, co przod
kom naszym bylo swi~te i drogie." 

Kiedy Majer Balaban pisal te slowa w r. 1928, w Polsce kwitlo 
zydowskie zycie religijne i istnialy tysiqce boznic, od okazalych 
budowli dla post~powych Zydow, jak slynna synagoga na Tlomac
kiem w Warszawie, po ubogie chasydzkie chalupy i izby. Teraz, po 
wo jenne j zagladzie zydostwa polskiego, powinnismy tym bardziej 
powtarzac i spelniac ten apel 0 "ratowanie naszych zabytkow" 
n a s z y c h, bo powstalych na tej ziemi wytworow zydowskiej kul
tury materialnej. Apel 0 ratowanie niklych szczqtk6w, ktore po 
niej pozostaly. 

Nie wszystkim, ktorzy odwiedzajq odbudowane bqdz zrujnowane 
boznice w Polsce, znana jest funkcja synagogi, a zwlaszcza roznica 
mi~dzy n1q a kosciolem chrzesci janskim. 

Juz w starozytnosci obok 8wiqtyni Jerozolimskie j, w ktorej sluz
b~ ofiarniczq sprawowali kaplani z rodu Aarona i ktora byla obiek
tern sakralnym w znaczeniu chrzesci janskim, istnialy domy nauki, 
w ktorych mogl zabrac glos kazdy, kto znal Tor~. W czasie niewoli 
babilonskiej, a tym bardziej po zburzeniu w 70 r. n.e. Swiqtyni 
i rozproszeniu si~ Zydow po calym swiecie, synagogi staly si~ glow
nym centrum zycia gminy zydowskie j. 

Synagoga - z greki : zebranie, miejsce zebran - odpowiada heb
ra jskim nazwom Bet Ha-knesset (dom zgromadzenia) i Bet Ha-mi
drasz (szkoia, doslownie : dom nauki) i nazwie szul w j~zyku jidysz. 
W jGzyku polskim wytworzylo si~ slowo boznica - mie jsce Bogu 
poswi~cone. Synagoga to nie tylko miejsce modlitw i nabozenstw; 
to takze miejsce studiowania Tory i Talmudu, sala zebran, siedziba 
kahalu (zarzqdu gminy) i sqdu rabinackiego, czasem przytulek dla 
w~drowcow, a niekiedy i wi~zienie. 

Tak roznorodne fun kcje narzucaiy budowniczym synagog wy
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magania co do ich formy. Budynek musial si~ skladae z obszernej 
sali modlitewnej dla m~zczyzn (w synagogach ortodoksyjnych ko
biety modlily si~ - i modlq - oddzielnie), posrodku ktorej umiesz
czono na podwyzszeniu bim~ (mownic~), a w scianie wschodniej -
Aron Ha-kodesz (hebr .: swi~ta szafa), czyli tzw. szaf~ oltarzowq, 
miejsce przechowywania swi~tych zwojow Tory (Pi~cioksiqgu Moj
zesza). Z pozostalych trzech stron sala modlitewna byla przewaznie 
otoczona przybudowkami, w ktorych miescily si~ modlitewnie dla 
kobiet, zwane babincami i pomieszczenia kahalu. W poliszu (przed
sit'mku) umieszczano czasem pr~gierz. 

Na ksztalt zewn~trzny synagog, oprocz przepis6w Talmudu, dyk
tujqcych orientacj~ na wschod, gorowanie nad dachami dzielnicy 
iydowskiej i umieszczenie w poblizu plynqcej wody, mialo wplyw 
ustawodawstwo panstwowe i koscielne. Tak wi~c synagoga nie po
winna si~ wyroiniae wielkosciq i wyglqdem sposrod innych bu
dowli i winna bye polo iona z dala od kosciola, " ... aby przewierni 
szmerem swych modlow nie przeszkadzali w nabozenstwie,i. Wzno
szono jq wi~c przewaznie po przeciwnej stronie rynku niz kosci61 
i dawano jej skromny wystroj zewn~trzny. Z tym skromnym wy
glqdem zewn~trznym kontrastowala bogata dekoracja wn~trza 

i ozdoJme naczynia liturgiczne. Sciany sali modlitewne j byly po
kryte cytatami z Tory i wielobarwnymi freskami przedstawiajqcymi 
znaki zodiaku, zwierz~ta i stwory fantastyczne, ilustrujqce wersety 
z pism swi~tych, wyobraienia scen biblijnych i Lewiatana. Szaf~ 01
tarzowq, cz~sto zwienczonq rzezbq Dekalogu, lw6w, korony lub 
orIa, przeslanialy bogato haftowane tkaniny zwane parQchet. U stop 
szafy oltarzowej staly siedmio- i dziewi~cioramienne swieczniki, 
z sufitu · zwisaly ozdobne pajqki, a bima wraz ze schodkami i bal
dachimem byla szczegolnie pi~knie zdobiona jako centralny punkt 
synagogi. 

Wsr6d spraw zwiqzanych z architekturq boinic, a zwlaszcza jej 
religijnych uwarunkQwan, Sq kwestie niezmiernie frapujqce i do 
dzis budzqce kontrowersje. Nalezy do nich fakt, ze niekt6re b6z
nice zagl~bione Sq ponizej poziomu ulicy : np. w Polsce Stara Boi
nica na Kazimierzu w Krakowie, synagogi w Szydlowie, Pinczo
wie, Szczebrzeszynie, Zamosciu. Jedni historycy sztuki powolu jq si~ 
na slowa Psalmisty : lIZ gl~bokosci wolam do Ciebie, Panie!" 
(Psalm 29), inni tlumaczq to ch~ciq powi~kszenia pojemnosci sali 
modlitewnej bez przekraczania ograniczen koscielnych stanowiq
cych, i e beinica nie moze domino wac w sylwecie miasta. Jeszcze 
inni dowodzq, ze przez 'lVieki podniesl si~ poziom ulic, jednak 0 ce
Iowym obniianiu sali modlitewnej swiadczy podniesienie przed
sionkow w niektorych b6Znicach drewnianych, po to wlasnie, . by do 
gl6wnej sali zst~powae w dol. 
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Inna kwestia z pogram cza architektury i religii to pytanie, czy 
glowne elementy 8wiqtyni Jerozolimskiej znalazly swe symbolicz
ne odbicie w ukladzie synagogi. Tak WiE!C odpowiednikiem daw
nego dziedzinca bylaby sala modlitw, miejsca kaj>lanskiego z przed
miotami kultu - bima i schody prowadzqce ku szafie oltarzowej, 
a ,,8wiE!tego 8wiE!tych" - szafa oltarzowa mieszczqca rodaly. Kry
tycy tej tezy powolujq siE! na przepis rabiniczny nie zezwala jqcy, 
by synagoga "udawala" 8wiqtyniE! Salomona; w imiE! tej zasady me
nory imitujqce swiecznik swiqtynny nie mogq bye uzywane lub 
wedlug innych zrodel - identyczne z opisem bibli jnym. 

Niejasna jest tez sprawa obecnosci kobiet w glownej sali mod
litewnej. P omieszczenia dla kobiet, bqdz w postaci galerii, bqdi 
parterowych przybudowek z przeswitami na glownll salE!, zaczE!ly siE! 
pojawiae w Polsce dopiero pod koniec XVI w., a w zachodniej Euro
pie - 0 dwa wieki wczesniej. Pytaniem, czy przedtem kobiety ucze
stniczyly w modlitwach razem z mE!zczyznami,-czy tez byly z nich 
calkowicie wykluczone, zajmowalo siE! wielu znawcow architektury 
synagogalnej. Przewaza opinia, ze osobne miejsca dla kobiet ist
nialy juz w starozytnych synagogach palestynskich i odtqd byly 
stalym elementem budowli; sklJdinqd w sredniowiecznych respon
sach rabinicznych pojawia si~ wzmianka 0 doraznie rozstawionym 
w tym celu parawanie. 

Zasadnicze cZE!sci boznicy byly pochodnq jej roznorodnych funkcji 
oraz przepisow liturgicznych, jednak wyglCjd zewnE!trzny i wystroj 
wnE!trza zmienial siE! w zaleznosci od miejsca i czasu. Totez syna
gogi, wznoszone na przestrzeni tylu wiekow w roznych cz~sciach 

, swiata, reprezentujq wszelkie mozliwe style. 
W Europie sredniowiecze dalo typ wysokiej dwunawowej hali 

(Stara Boznica na Kazimierzu w Krakowie). Renesans wprowadzil 
prostokqtnq salE! bez slupow 0 sklepieniu klasztornym z lunetami 
(Szydlow, Szczebrzeszyn, Zamose). Wiek XVII przyniosl synagogi 
dziewiE!ciopolowe - w srodku sali umieszczone Sq cztery slupy pod
trzymujqcej sklepienie i stanowiqce oprawE! bimy, co uwypukla jej 
znaczenie (Tykocin, LE!czna, przepiE!kna synagoga w Lancucie i wie~ 
Ie innych). Wiek XIX przynosi m. in. budowle zblizone do prote
stanckich zbor6w, wprowadzajqc do dekoracji modne motywy orien
talne (Templum' w Krakowie, synagoga Nozyka w Warszawie). 

Zmieniala siE! tez bima: od wolnostojllcej altany, otoczonej azu
rOWq kratq, poprzez podium, wbudowane miE!dzy cztery slupy w 
centrum sali, po "ambony" w synagogach postE!powych. 

W Polsce powstalo wiele cennych synagog murowanych, jednak ' 
na swiecie zaslynE!la P olska w tej d ziedzinie g16wnie dziE!ki unikal
nym boznicom drewnianym, 0 kunsztownym wystroju wnE!trza 
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i przebogatej polichromii oraz ksztaltach nawiqzujqcych do rodzi
mej architektury dworkow, zajazdow i'spichlerzy, a nawet koscio
low. 

* 

Po zakoilczeniu II wojny swiatowej nie pozostala na obecnym 

obszarze Polski ani jedna boznica drewniana, a ocalale synagogi 
murowane byly wypalone lub zdewastowane. WiE:kszosc budowli 
nie zabezpieczonych - niszczala, i kazdy rok przynosil straty : np. 
w 1954 r. rozebrano XVI-wieczne synagogi Lublina - Maharsz~l
-szul i Maharam-szul, a w 1955 r . rowniez XVI-wiecznq synagogE: 
w P rzemyslu. 

Obecnie funkcje kultowe pelniq jedynie dwie lub trzy boznice, 
wsrod nich jedna z · najstarszych w Polsce - synagoga Remu na 
Kazimierzu w Krakowie. Pobliska Stara Bomica zostala odbudowa
na i zamieniona w muzeum sztuki zydowskiej i historii Zydow kra
kowskich. Kilka innych synagog udalo siE: uratowac przeznaczajClc 
je na muzea regionalne i galerie (Kolbuszowa, LE:czna, Lesko, No
womiejska w Rzeszowie), na biblioteki i archiwa (Zamosc, Sando- . 
mierz, Strzyzow, Piotrk6w Trybunalski, Staromiejska w Rzeszowie), 
domy kultury (Szczebrzeszyn i in.) lub kina (ChE:ciny, Kazimierz 
nad Wislq, Krynki). Zachowaly siE: w nich resztki detali architek
tonicznych albo polichromii, ·a wyglqd zewnE:trzny budowli dopro
wadzono w wielu wypadkach do stanu oryginalnego. Ocalaly tez 
pewne fragmenty wystroju w synagogach uzywanych jako warszta
ty (Bobowa, synagoga Kupa na Kazimierzu w Krakowie). Niektore 
calkowicie zatracily podczas odbudowy swoj pierwotny charakter, 
lub wrE:cz zostaly zniszczone (Tarnobrzeg - obecnie biblioteka, 
GorIice - obecnie piekarnia). Nadal w wielu synagogach znajdujq 
siE: magazyny i punkty skupu, co prowadzido ich stopniowej de
wastacji (OrIa, Cieszanow, Krasnik , Grybow). Inne, nie odbudowa
ne, rozpadajCl siE: (np. Ryman6w, Dukla, J6zefow w Puszczy Sol
skiej, Wodzislaw). 

Potrzeba wiele wyobrazni, by w pustej, otynkowanej sali domu 
kultury wczuc siE: w atmosferE: dawnej synagogi, jej malowidel 
i sprzE:t6w liturgicznych, atmosferE: ruchliwego tlumu i spiewnych 
modl6w. Pomoc w tym moze znajomosc przeszlosci boznic, kt6re 
mogq znalezc siE: na naszym szlaku. 

W centrum dawnej dzielnicy zydowskiej, na Kazimierzu w Kra
kowie, znajduje siE: mala i niepozorna z zewnqtrz b6znica Rem u, 
kt6ra nadal spelnia SWq rol«: kultowCl. Dzi«:ki temu jej wn~trze, wy
posazone w sprz~ty liturgiczne i "zamieszkale", ma klimat przed
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wojennego zycia gminy zydowskiej . Jest ona zresztq jednq z naj 
starszych zachowanych b6znic polskich, bo pochodzi z 1557 r. Izrael 
Isserles, kt6ry jako bogaty kupiec Jezdzil z Zygmuntem Augustem 
na Litw~, ufundowal jq - jak glosi wmurowana w scian~ tablica 
na chwal~ Boga oraz na pamiqtk~ swej zmarle j zony Malki. Chlubq 
rodziny byl jego syn Mojzesz Isserles zwany Remu, slawny filozof 
i komentator Talmudu, rektor slynnej krakowskiej jeszywy 
uczelni talmudycznej i autor dziet, k t6re weszly do kanonu lite
ratury rabinicznej. Na jego gr6b, polozony tuz za synagogq, do dzis 
przybywajq pielgrzymi w rocznic~ jego smierci. 

Z zewnqtrz synagoga podparta jest szkarpami, a dach przypo
mina profilem dachy swiqtyri chiriskich. W malej, jednonawowej 
sali 0 beczkowym sklepieniu uwag~ zwraca kuta w kamieniu szafa 
oltarzowa. G6rujq nad niq tablice Dekalogu zwiericzone koronq 
i pi~kny ornament z kwiat6w i lisci. W innych polskich b6znicach 
nisze oltarzowe Sq puste; ta miesci po staremu zwoje Tory i jest 
zasloni~ta ozdobnq kotarq. Drugi akcent b6znicy to bima w formie 
altany utworzonej z zelaznej kraty. 

Przy tablicy ku czci Remu plonie wieczne swiatlo - Ner Tamid. 
HebraIski napis glosi: 

"Przyj~te jest u nas, ze na tym mie jscu stal Remu, blogoslawionej 
pami~ci, kt6ry si~ modlil i wylewal swe zale przed Wiekuistym". 
W miejscu, gdzie wedlug tradycji mial zasiadac Remu, jedno krze

slo jest podczas modlitwy nie zaj~te. 
W niedalekim sqsiedztwie przetrwala wojn~ i zostala odbudo

wana S tar a B 6 z n i c a -- najstarsza b6znica Miasta Zydowskie
go na Kazimierzu w Krakowie, miasta, kt6re przez stulecia kipialo 
zyciem, wydalo wielu slawnych ludzi r6znych zawod6w i wyciskalo 
pi~tno na intelektualnym zyciu Zyd6w daleko poza Polskq. Bylo 
tez silnymi wi~zami zespolone z Krakowem chrzescijaiiskim - choc 
oddzielone od niego murem. 

Przedwojenne bogactwo i pi~kno tej b6znicy znamy z opis6w 
Majera Balabana i Ozjasza Mahlera ; po grabiezy hitlerowskiej zo
stala z · tego wlasciwie tylko architektura. Ta jedyna dwunawowa, 
gotycka synagoga w Polsce powstala najwczesnie j pod koniec 
XV w., po usuni~ciu Zyd6w z Krakowa na Kazimierz, a nie, jak do 
niedawna sqdzono, w XIV w. w wyniku imigracji Zyd6w czeskich 
po pogromie w Pradz~. Faktem jest, ze p:rzypomina praskq Syna
gog~ Staronowq, b~dqc najdalej na wsch6d wysuni~tym przykla
dem zachodnie j architektury sakralne j Zyd6w. Pot~zne mury 0 wy
soko osadzonych oknach majq charakter obronny, b6znica przyle
gala do muru obronnego Kazimierza. B6znica posiadala niegdys 
wiez~, w kt6rej zna jdowalo si<~ wi~zienie kahalne, ci~zsze - w pod
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ziemiach wiezy. W sredniowieczu nad salq modlitw urzf;dowal kahal 
i sqd kahalny, a w przedsionku znajdowaly si~ pr~gierz i studnia. 
W XVI w., po pozarze, ktory strawit Miasto Zydowskie, architekt 
Mateo Gucci przebudowal synagog~ -w stylu renesansowym, m. in. 
oslaniajqc dach attykq. 

Ponizej poziomu ulicy zna jduje si~ wielka sala modlitw, nakryta 
sklepieniem gotyckim, wspartym na -dwoch smuklych kolumnach. 
Przy drzwiach wejsciowych zna jduje si~ XVII-wieczna skarbonka; 
na jej kamiennym froncie wyryty jest werset 0 "cichym milosier
dziu" z przypowiesci Salomona. W srodku sali wznosi si~ kuta z ze
laza dwunastoboczna klatka bimy , wierna kopia zniszczonej pod
czas wojny XVI-wiecznej bimy , istnego arcydziela sztuki kowal
skiej. 

W scian;e wschodniej umieszcz<ma jest szafa oltarzowa 0 , boga
tym kamiennym obramieniu, przed niq - podest i schodki z balu
strad~. 

"Stara boznica - pisal przed wojnq Ozjasz Mahler - stanowita 
osrodek zycia zydowskiego; w niej modlili si~ najpowazniejsi oby
watele, a przede wszystkim rabini i rektorzy krakowscy. Na jej 
dziedziilcu odbywaly si~ sluby, a z jej almemor u (bimy) oglaszano 
rozporzqdzenia krolow, wojewodow i seniorow kahalnych, a takze 
rzucano klqtwy na opornych obywateli." W 1794 r . Kosciuszko wy
glosil w jej murach plomiennq mow~, wzywajqcq Zydow do walki 
o wyzwolenie Polski. Przemawial tam tez wielokrotnie wielki pa
triota, rabin Ber ·Meisels. Dodajmy, ze nie ka:idy mogl si~ modlic 
w tak dostojnym budynku - miejsca byly zarezerwowane dla elity 
umyslowej i spoleczne j gminy Kazimierza. . 

Przed wojn!! na pi~trze . urzqdzono male muzeum kotar i makat 
synagogalnych - tak wi~c ma swe historyczne uzasadnienie obecna 
ekspozycja sprz~t6w liturgicznych i obraz6w 0 tematyce zydow
skiej, kt6re pomagaj!! wejsc \V swiat otaczajqcy boznic~ do czas6w 
wojny. 

Drugie w Polsce muzeum synagogalne powstalo niedawno w b6z
nicy w T y k 0 c i n i e, trafnie wybranej do tej roli, bo skupia jqcej 
wiele cech typowych dla polskich b6znic : jest to przysadzista "dzie
wi~ciopoI6wka" z centralnq bimq i lamanym dachem, 0 polichromii 
charakterystycznej dla synagog zarowno murowanych jak i drew
nianych (w tych ostatnich - niepor6wnanie -bogatszej). Polqczenie 
surowej, p6znorenesansowej bryly z barokowym dachem, wznie
sionym na miejsce wczesniejszego dachu z attykq, oraz inne cechy 
'sprawia jq, ze budowla reprezentuje okres przejsciowy mi~dzy rene
sansem a barokiem w architekturze zydowskiej. Wzniesiona w 1642, 
okazala synagoga byla ' chl ubCj gminy, w6wczas jednej z najzamoz
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niejszych w Polsce. Na przekor pozarom, kl~skom i zagladzie, tylko 
nieznacznie zmieniona, przetrwala do dzis. 

Jesli porowna si~ zdj~cia powojenne ze stanem obecnym, mozna 
sobie uswiadomic, ze rekonstrukcja zakonczona w 1979 r. nie byla 
latwym zadaniem. Podczas odnawiania polichromii oparto si~ na 
najdawniejszej warstwie i spod pozniejszych przemalowan wydo
byto stare inskrypcje hebra jskie i aramejskie. W malowidlach 
zachwyca stylizacja hebrajskiej litery i rozczula sqsiedztwo egzo
tycznych zwierzqt z calkiem swojskimi wiewiorkami i bocianami. 
Scalono kolorystyk~ pi~ciu przemalowan szafy oltarzowej. Obecny 
wystroj przywrocil boznicy jej p6znorenesansowy charakter: suro
wy wyglqd sali i bimy i sztukateri~ w typie lubelsko-kalis.ld m. 

Jako muzeum synagoga .tykocinska zostala urzqdzona znakomicie: 
tlumaczenia wymalowanych na scianach modlitw oswajajq z obcq 
swiqtyniq turyst~, ktory po raz pier wszy styka si~ z judaizmem. 
Gabloty silq r zeczy wprowadzajq dysonans, ale za to ukazu jq przed
mioty rytualne, obecnie prawie nieznane, a tak liczne w Polsce za
ledwie przed kilkudziesi~ciu laty. 

Przykladem zagospodarowania budynku synagogalnego w spos6b, 
ktory nie pozwala podziwiac wn~trza w calosci, lecz jednoczesnie 
chroni je przed zniszczeniem, jest b6znica w Z a m 0 s c i u, obecnie 
siedziba biblioteki. 

B6znica ta byla-sercem dzielnicy zydowskiej , k tora powstala po 
osiedleniu si~ w Zamosciu Zydow sefardyjskich z Turcji, .Wloch 
i Hiszpanii na mocy przywileju wydanego przez Jana Zamoyskiego 
w 1588 r . Zwiqzana jest organicznie z sqsiedniq zabudowq, niegdys 
mieszczqcq instytucje podstawowe dla zycia gminy: siedzib~ kahalu, 
cheder (szkol~) , mykw~ itp. Wejsciem z przedsionka b6znicy mozna 
przedostac si~ do domu kahalne.go, a przy te j samej ulicy znajduje 
si~ - jedna z ostatnich w Polsce - zanurzona gl~boko w ziemi~ 
sala mykwy. Zagadni~ci 0 niq obecni uzytkownicy - czlonkowie 
klubu mlodziezowego - nie zdawali sobie sprawy z jej pierwotnego 

- przeznaczenia. 
B6znic~ zamojskq wzniesiono w la tach 1610-1620 w rodzimym 

stylu p6znorenesansowym; do g16wnej sali modlitewnej nieco poz
niej dostawiono dwa babince, skqd kobiety zagilldaly przez nie
wielkie otwory w scianach. Do sali modlitw prowadzi ozdobny re
nesansowy portal, noszqcy pi~tno stylu zamojskiej kolegiaty. Gl6w
nq ozdobq sali jest kamienna nisza oltarzowa z XVII w., ze stiuko
Wq dekorac jq przedstawiajqcq dzbany lewitow i koron~. W spa
dzistych narozach widzimy efektowne stiukowe konchy i wazony 
kwiat6w, a sztukaterie, obiegajqce calq sal~, nadajq jej harmonijny 
wyglqd. 
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Z zewnqtrz budynek zdobi misterna attyka grzebieniasta, zre
konstruowana w 1967 r. Dzis b6znica zamojska przyciqga wzrok 
jako jedna z najciekawszych budowli tego zabytkowego miasta. 
Pot~zna synagoga w L ~ c z n e j niedaleko Lublina to przyklad, 

jak wykorzystujqC budynek do nowych ce16w - mianowicie jako 
sal~ wystawowq - mozna uwzgl~dnic jego przeszlosc. Otoz na ze
wnqtrz wmurowana jest tablica upami~tniajqca wymordowanie 
podczas wojny ponad 1000 "obywateli polskich narodowosci zydow
skiej", a na drzwiach do sa Ii modlitw znajduje s i~ krotki, a le kom
petentny opis funkcji synagogi w ogole oraz tekst, z ktorego do
wiadu jemy si~ 0 architekturze i historii te j wlasnie boznicy. Tak 
wi~c byla ona wzniesiona przed 1648 r. wstylu renesansu lubel
skiego. Zdewastowana w czasie ostatniej wojny, zostala odbudo
wana w Iatach pi~cdziesiqtych. 

Bima, ktore j cztery narozne slupy podpierajq sklepienie sali, ma 
ciekawq architektur~: w swej gornej cz~sci ma dwukondygnacyjnq 
nadbudow~ z przeswitami. Pusta ob~cnie nisza na rodaly rna takze 
dodatkoWq, dekoracyjnq kondygnacj~ u gory. 

Z zewnqtrz synagog a w L~cznej przedstawialaby si~ efektownie 
(masywne szkarpy, lamany dach) - gdyby nie fa kt , ze szczelnie 
zaslaniajq jq drzewa. 

Na archiwum przeznaczono XVII -wiecznq boznic~ w San d o
m i e r z u, a uczynni pracownicy pozwala jq obe jrzec to, co pozo
stalo z fresk6w: slady kunsztownej kaligrafii , "gryfy, "znaki Zodia 
ku i pi~knego Lewiatana, owini~tego wokol otworu okiennego. Te 
drobne fragmenty da jq poj~cie 0 dawniejszym pi~knie calosci. W 
czasie wojny wn~trze b6jnicy uleglo zupelnemu zniszczeniu; n ie 
pozostalo nic z bezcennych rodal6w, iluminowanych rnod litewni
k6w, swiecznikow z orlami i haftowanych zaslon na szaf~ oltarzo
Wq. Choc sam rynek w Sandomierzu jest swiezo odnowiony, jego Sq
siedztwo - w tym otoczenie synagogi - przedstawia obraz zanie
dbania. 

Pociesza jqcym przykladem boznicy, 0 ktorq si~ dba, jest synago
ga w L e s k lI, zbudowana w XVI Iub XVII w., a odbudowana po 
wojnie w 1963 r . Jeszcze kilka Iat temu niepokoil wykruszajqcy 
si~ napis na elewacji zachodniej. DziS juz jest odnowiony, a scia
ny - otynkowane: Ow napis - jeden z niewielu zachowanych w 
Polsce elementow rzezbiarskich na...- zewnqtrz- synagogi - to wer
set z Biblii: ,,0 , jakimze I~k iem napawa to miejsce! Nic tu innego, 
tylko dom Bozy" (Rdz, 28, 17). J est on jakby podwieszony za po
mOCq ornamentu do okienka strychowego, nad kt6rym wyrzezbione 
Sq tablice Mojieszowe. A synagoga ze wszech miar zasluguje na 
ochron~. Jej sylwetka prezentu je si~ efektownie zar6wno od strony 
rynku, jak od st rony polozonego na wzgl)rzu zabytkowego cmenta 
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rza zydowskiego. Dominuje pif;kna linia szczytow, zwienczonych wa
zonami - jest to jedyny \V Polsce przyklad koscielno-palacowych 
szczytow w synagodze, co zreszt<4 bylo niezgodne z przepisami. Tak
ze wbrew przepisom do naroznika zostala dostawiona wieza, co by
10 dozwolone tylko wtedy, gdy synagoga wchodzila w obrE:b murow 
miejskich. 

Budynek, zbudowany z otoczakow rzecznych, kamienia i cegly, 
sklada siE: z jednonawowej sali modlitw - obecnie wykorzystywa
nej jako muzeum - i przybudowki, ktora niegdys miescila babi
niec, a obecnie - biuro PTTK. Zachowala siE: szafa oltarzowa, ktora 
jest uproszczon<4 kopi<4 oltarza ze slynnej synagogi Zlotej R6zy we 
Lwowie, i jest umieszczona tak, ze zdaje siE: wisiec na scianie. To 
pokrewienstwo nie dziwi, kiedy siE: zwazy na odleglose dzielElcq 
Lesko od Lwowa. 

Nieznane nam Sq przyszle losy kilku synagog, ponoe przeznaczo
nych do odbudowy lub juz w trakcie remontu, m. in. synagogi w 

. D <4 b row i e T a r n ow ski e j, ktor a jeszcze przed trzema laty 
popadala w ruinE: i sluzyla za mie jsce zabaw dzieci oraz pijatyk. 
Jest to wielka i oryginalna budowla; wyrozniaj<4 jll biegnllce w po
przek trzy kondygnacje arkad pomiE:dzy naroznymi wiezyczkami 
Na wiezyczkach widniejq plaskorzezby zwierzqt, m. in. dwuglowegc 
oda i niezwyklego lwa, w innych miejscach - koguty, wol i inne. 
Cechll szczegolnq Sll tez resztki siatki drucianej w oknach z wy
ciE:tymi w nie j hebra jsk imi napisami. Cale wnE:trze sali modlitew
nej pokryte jest malowidlami, na ktorych przeplata jq siE: obrazy 
miejsc bibli jnych, miast, zwierzqt, instrumentow muzycznych, zna
kow Zodiaku, a wiE:c cala gama motyw6w, z takq fantazjq przed
stawianych w boznicach drewnianych. Na suficie widnieje Lewiatan 
polykajqcy wlasny ogon - symbol czasow mesjanskich. 

Nawet na krakowskim Kazimierzu, tak CZE:sto przypominanym ja
ko godny ochrony zespol zabytkowy, z roku na rok niszczej<4 syna
gogi. Jest wsrod nich i taka, ktora pelni rolE: warsztatu : s y na g 0

g a K up a przy ul. Warszauera (kupa - z hebr .: kasa; synagogE: 
wzniesiono z funduszy gminy zydowskie j w pier wszej polowie XVII 
wieku). Caly sufit pokryty jest malowidlami, zapewne z roznych 
okres6w, przedstawiajqcymi sceny bibli jne, instrumenty muzyczne, 
wzory geometryczne itp. W srodku tych freskow, w przypadkowych 
mie jscach wywiercone Sq dziury wedle potrzeb uzytkownikow. Za
pewne nic nie chroni malowidel przed mozliwosciq dalszych zni
szczen. , 

Moze czytelnikom wpadl w rE:ce amerykanski plbum I mage Before 
M y Eyes - Obraz pod powiekami - wspaniala panorama zycia 
Zydow w Polsce od lat 60-tych X IX w. do pocz~tku II wojny swia
towej, utrwalona okiem kamery. Wsr6d fotografii synagog zwraca 
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uwag~ budynek 0 osobliwym, wkl~s lym pO bokach dachu, r eprodu
kowany w zwiqzku z nota tkq 0 pozarze w dzielnicy zydowskiej. J est 
to synagoga w 0 r I i w bialostockiem, zbudowana w XVI w. jako 
zb6r arianski. W por6wnaniu z przedwojennq fotografiq widae po
st~pujllce zniszczenia : wykruszone mury, brak juz malowidlla Iw6w 
nad wejsciem, odpadly resztki hebra jskiego napisu. Nic dziwnego: 
synagoga sluzy jako magazyn mieszczqcy ponoe materialy latwo
paIne. Jaka solidna budowla - powiada jq mieszkailcy Orli - palila 
si~ po wojnie juz nie raz i jeszcze stoi! , 

Na niewielu b6znicach przetrwala wojn~ bez zniszczen tak stylowa 
dekoracja, jak ornamenty okalajqce drzwi i okna synagogi w G 0 r 
Ii c a c h. Jeszcze w latach 60-tych nad gl6wnym wejsciem widnial 
napis hebrajski Bet Ha-knesset - Dom Zgromadzenia, w innych 
miejscach elewacji - tablice Mojzeszowe, Gwiazda Dawida i orien
talny ornament. Dzis nie rna po tym ani sladu: jest banalna biala 
sciana i gdyby nie tabliczka upami~tn iajqca eksterminacj~ Zyd6w 
gorlickich, nie mozna by rozpoznac obecnej piekarni jako dawne j 
b6znicy. 

R y man 6 w to miasto, w kt6rym Zydzi zyli od stuleci, co wi~cej, 
zjezdzali si~ tam z daleka na dw6r cadyk6w rymanowskich, 0 kt6
rych frapu jqce legendy przekazala tradycja chasygzka. Ruina sy
nagogi robi wrazenie przygn~biajqce, ale moze jeszcze nadaje si~ 
do odratowania - a godziloby si~, bo jest to wspanialy przyklad 
polskiej synagogi' obronnej 0 centralnie polozonej bimie wspar tej 
na czterech masywnych kolumnach. Ta porosni~ta zielskiem ruina 
nadal jeszcze przedstawia si~ imponujqco, a malowidla we wn~trzu 
oparly si~ niszczqce j sHe zywiol6w i zaniedbania. Przedstawiajq one 
m. in. Scian~ Placzu w Jerozolimie, pi~knego tygrysa i inne zwie
rz~ta b~dqce ilustracjq wersetu z Miszny, kt6ry cz~sto inspirowal 
dekorator6w polskich synagog: "Bqdz gwaltowny jak lampart, lek
ki jak orzel, rqczy jak jeleil i pot~zny jak lew, aby wypelnie wol~ 
twego Ojca w niebie" (PrzypowieSci Ojc6w 5, 23). Z malowidlami 
splatajq si~ napisy hebra jskie i... chwasty. 

Sll wreszcie synagogi, a raczej ich szczlltki, kt6re rozpada jq si~ 
na naszych oczach. W malowniczym miasteczku J 6 z e f 6 w, polo
zonym na poludnie od Szczebrzeszyna, Sq jeszcze domy zamieszkale 
niegdys przez Zyd6w i topniejllcy z roku na rok kirkut, i synago
ga, kt6ra kilka lat ~emu miala jeszcze dach. Dzis to juz same scia
ny z otworami okien i drzwi. , 

Swoistq smutnq pamiqtk~ po synagodze mozna obejrzee w T a r
n o w i e. W parku przy ul. Zydowskiej, tam, gdzie stala dawniej 
XVI-wieczna synagoga, pozostal wsr6d drzew jej jedyny slad 
bima na czterech kolumnach ze sklepieniem. Nie chroniony,.zabytek 
ten stopniowo si~ wykrusza. Brak jakiejkolwiek tabliczki sprawia, 
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. ze turysta - 0 ile nie skojarzy dziwne j budowli z gwiazdami Da
wida na bramie parku - nie uswiadamia sobie, ze jest to pozosta
lose synagogi. 

Dopoki nie stae nas na odbudowE::, niech przynajmnie j tabliczki 
swiadczC4 0 przeszlosci dawnych synagog, a takze - wszelkich nie 
uzywanych domow modlitwy. Niechaj to b~dzie POczC4tkiem odbu
dowy pamiE::ci. 

Jan Jagielski 
Monlka Krajewska 
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JERZV FICOWSKI 

EGZEKUCJA PAMI~CI 

Gdy pierwsze laty sniegu 
ta jq 
na blotach 
pod miasteczkiem 
chlupoczq kamasze 

wraca czarny 
pochOd chasyd6w 
siwobrodych 

poznaj~ starego Apcie 

gawrony 
sylabizujq kanciasto 
hebrajskie 'wersety 
galljzek 

Tu stala kiedys b6znica 
z ptasilj dzwonnicq topoli 

Konary wzniesione 
jak r~ce 
witajlj salw~ ciszy 
, 
i pami~c zabita 
pada 
bezlistnym szkieletem cienia 
na wznak 
i nagly uplyw czasu 
zn6w roztopami broczy 
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WPlYWY SlOWIANSKIE 

WE WSPOlCZESNYM J~ZYKU 


HEBRAJSKIM 


Historia pisrniennictwa hebrajskiego uczy, iznigdy nie bylo w 
nirn przerwy, luki, kt6ra kwalifikowalaby jE:zyk hebrajski do rZE:
du martwych. Jednakze przez dlugi czas sluzyl on prawie wylllCZ
nie do celow literackich (pornijajqc religijno-rytualne), z rzadka tyl
ko znajdujqc niewielkie kr~gi ludzi nim rn6wiqcych. Spelnial w§t-6d 
Zydow rolE: podobnq do laciny wsrOd spoleczenstw chrzescijailskich, 
chot w mniejszej skali. Proby rnodernizacji jE:zyka hebrajskiego 
podjE:to w XVI wieku. Przyspieszyl jq gwaltownie dopiero okres 
Haskali - zydowskiego Oswiecenia. Pisarze Haskali, propagujqc 
lueE: og6lnonarodowej edukacji, walczllc 0 skruszenie rnurow gett, 
unowoczesniajq jE:zyk i przystosowujll go do wyraZania wspolczesnej 
sobie rzeczywistosci. Dopiero jednak masowa emigracja ludnosci 
zydowskiej do Palestyny, zapoczqtkowana po fali pogrorn6w w Ro
sji (tzw. pierwsza ali ja obejrnuje lata 1881/2-1903, w czasie ktorej 
przybylo do Palestyny 20- 30 tys. emigrant6w), stworzyla odpo
wiednie warunki do odrodzenia siE: j~zyka hebrajskiego jako j~zyka 
rnowionego, jE:zyka zycia codziennego, a nie jE:zyka uczonych roz
praw, ktorym byl do tej pory. Podstawq we wskrzeszaniu jE:zyka 
stalo siE: oczywiScie slownictwo juz istniejqce. Wedlug obliczen 
Ewen Szoszana, zarnieszczonych w jego Slowniku. Wsp6lczesnego 
Hebrajskiego (1970), na 37000 slow - 8000 (22% ) rna swe zrOdlo 
w Biblii, nastE:pne 8000 w Talmudzie, 6000 (16% ) w literaturze 
sredniowiecznej i 15000 (400f0) jest wynalazkiem czasow wspolcze
snych. ~czywiscie, spora czE:se dawnych s16w przeszla proces przy
stosowania do dzisiejszych potrzeb i zmienila zupelnie lub cz~scio
wo zakres sernantyczny. Pozostaje jednak faktem, ze CZE:stotliwose 
wyst~powania w potocznym hebrajskim slow pochodzenia biblij
nego jest bardzo duZa i czlowiek wyksztalcony winien r6wnie 
biegle czytae teksty biblijne, jak i wsp6lczesnq proz~. Trudnosci 
w lekturze nie powinny bye wi~ksze od tych, kt6re napotykawsp61
czesny Polak czytajqcy Reja. 

Do roku 1947 80010 ludnosci Zydowskiej w Palestynie stanowili 
imigranci z Europy- przede wszYstkim srodkowej i wschodniej. 
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W roku 1972 imigranci (nie tylko z Europy) stanowili tam wciliZ je
szcze okolo 52010 mieszkancow. Roznorodnosc ludzkiego konglome
ratu, jaki stworzyl (i w dalszym ciijgu tworzy) populacja izraelska, 
nie pozostala bez wplywu na rozwoj j~zyka. Grupa, dla ktorej he
brajski jest j~zykiem ojczystym, powstala stosunkowo niedawno 
i nie jest jeszcze liczna. Dla wi~kszosci byl to j~zyk drugi, a j~zy
kiem macierzystym bywal najcz~sciej rosyjski, niemiecki, jidysz, pol
ski, angielski czy arabski (ten ostatni - jak dotijd - w stosunkowo 
niewielkim stopniu wplynlll na wspolczesnll hebrajszczyzn~). 

Ze wzgl~du na specyfik~ j~zyka hebrajskiego, nalezijcego - jak 
wiadomo - do grapy j~ykow semicldch, polegajllcll na wewn~
trznej fleksji slowa, niemozliwe jest masowe wprowadzenie don 
zapozyczen. Jednakze wprowadzenie sporej liczby slow 0 zasi~gu 
mi~dzynarodowym, dzi~ki czemu powstaly nowe formacje slowo
tworcze, uczynilo j~zyk bardziej otwartym na dodatkowe zapozy
czenia. Do j~zykow, ktore wywarly najwi~kszy wplyw na ksztal 
dzisiejszego hebrajskiego potocznego nalezll: j~zyki slowianskie (ro
syjski bardziej niz polski), jidysz (ktory sam jest w duzej mierze 
oparty na bazie slowianskiej) oraz ostatnio w coraz wi~kszym stop
niu angielski (szczegolnie w slownictwie technicznym). 

Wplywy polskie, a ogolniej - slowianskie, pOjawiajll si~ w fone
tyce, morfologii i skladni j~zyka hebrajskiego, najliczniejsze sll zaS 
w kalkach j~zykowych (analogizmach). W fonetyce przykladem ich 
jest palatalizacja sp6lg1osek przed "i", czy ubezdzwi~cznienie ostat
niej spolgloski. W morfologii pojawily si~ slowianskie formanty 
-nik, -czik, ik (odp. pol. czyk, yk, nik - w hebr. zas nie wyst~puje 
"y") dodawane do hebrajskich rdzeni - np. katanczik - malenki, 
kedajnik - "oportunista ; rodzaj i. liczba rzeczownik6w zgadza si~ 
z rodzajJ!m odpowiednikow slowianskich np. muzika - muzyka, 
geogryfya - geografia, protekcya - protekcja, etyka - etykieta, 
ceremonial (zgodnie z rosyjskim brzmieniem tego slowa). 

W tworzonych formach czasownikowych wyst~puje paralela se
mantyczna (r6wnoleglosc znaczeniowa polega~'lca na stosowaniu 
identycznych wzor6w): hitnaszek - calowac si~; w odroZnieniu od 
ang. to kiss - calowac (si~). W skladni, za wzorem slowianskim, 
pojawila si~ podw6jna negacja (nieznana w hebrajskim biblijnym): 
'any 1'0 ra'yty klum - nic nie widzialem, czy tzw. "zb~dna" nega
cja w zdaniu warunkowym - rna szel'o yhyeh'any'avoh - co by nie 
bylo, przyjd~; swobodny szyk zdania; konstrukcja przymiotnik + 
rzeczownik zamiast biblijnego status ConstTuctuS. 

Najbardziej zauwaZalne Sq kalki i zapoZyczenia slownikowe oraz 
analogizmy frazeologiczne. I tak mamy: chaltura - chaltura, bala
gan - ibalagan, kolpak - kolpak, smarkacz - smarkacz, zamsz 
zamsz, dzuk - insekt (zuk). Identyczne zasady tworzenia sl6w obo
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wiqzujq np. w: beyce - beyciya = jajko - jajecznica, mila - mi
Ion = slowo - slownik, mas'a - mas'ait = ci~zar - ci~zar6wka, 
sayf - seyfan = miecz - mieczyk. Per analogiam zostaly utwo
rzone takie slowa jak 'adorn - czerwoniec (dukat), mezuman 
gotowizna, du'ofanit - dwuk61ka, hitmakem - umiescic si~, lach
tom 'al - podpisac si~ na. 

Wiele jest r6wniez wyrazen frazeologiqznych: - szerut dov - nie
diWiedzia przysluga, harym et ha'af - zadzierac nosa, yeled szel 
'ima szelo - maminsynek, tipa bayam - kropla w morzu, k'arnevet 
nird~fet - jak scigany zajqc, bechol lew - z calego serca, makel 
ba'al szney kcavot - kij 0 dw6ch koncach. 

Przyklady mozna by mnozyc. W kazdym razie nalezy stwierdzic, 
ze j~zyki slowianskie odegraly pewnq rol~ w tworzeniu si~ wspol
czesnego j~zyka hebrajskiego. Wynika to niewqtpliwie- z faktu, ze 
w na jbardziej burzliwym okresie gwaltownego odradzania si~ he
bra jskiego, wlasnie imigranci z teren6w Europy wschodniej i srod
kowej stanowili wi~kszosc ludnosci Palestyny. I choc purysci do
magac si~ mogq czystosci j~zyka , fakty j~zykowe Sq w wi~kszym 
stopniu dzielem ulicy niz akademii. 

Ewa Swidersko 
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OBRAZ ZYDA 
W SWIADOMOSCI POLAKOW 

Do najciekawszych i najwazniejszych zagadnieil socjologii i an 
tropologii kulturalnej nalezy, jak obraz jednej grupy i kaZdego z jej 
czlonk6w odbija si~ w swiadomosci czlonk6w grupy drugiej. Bada
nie tego obrazu i mechaniki jego powstawania ma kolosalne zna
czenie dla zrozumienia stosunk6w mi~dzygrupowych i mi~dzyludz
kich. W naszych stosunkach z ludzmi innych grup stale poslugujemy 
si~ definicjami wyroslymi z obraz6w, jakie doswiadczenia naszego 
srodowiska wytworzyly sobie 0 innych grupach i ich czlonkach. 
Obrazy te i oparte na nich definicje nigdy nie s<l owocami t rzez
wej refleksji, nie s<l wiernym odbiciem rzeczywistosci, nie daj<l jej 
adekwatnego przedstawienia. I nie moze bye inaczej. S<l one wyni
kami naszych codziennych doswiadczeil, te zas nie maj<l nic wsp61
nego z drobiazgowym i sumiennym poszukiwaniem prawdy, jakie 
jest postulatem pracy uczonego. Doswiadczenia te sprowadzaj<l si~ 
do przypadkowych zetkni~e, do zdawkowych s<ld6w, w kt6rych mo
menty emocjonalne absolutnie przewazaj<l nad refleksjl!. Wynikiem 
tego sl! te stereotypowe konstrukcje, jakie sklada jl! si~ na "ml!drosc 
narodow" i na ich wiedz~ 0 innych. Konstrukcje te Sq przekazywa
ne z pokolenia. !loa pokolenie i stajl! si~ cz~sciq zbiorowej tradycji 
danej grupy. 

Obiektywna wartosc poznawcza tych obraz6w jest niewielka, naj
cz~sciej - :ladna. Sq to skroty, fragmenty, znieksztalcenia, zawsze 
o pot~znym emocjonalnym zabarwieniu. Ale w zyciu spolecznym 
znaczenie tych obrazow jest kolosalne. Decyduj<l one 0 naszym za
chowaniu si~ wobec innych, motywujq nasze sqdy i czyny, odbija
j<! si~ w naszej polityce, ekonomice, w naszej kulturze duchowej. 

SI! one szczeg6lnie wazne w stosunkach mi~dzy grupami narodo
wosciowymi. Obraz Anglika w swiadomosci Francuza i obraz Fran
cuza w swiadomosci Anglika, obraz Polaka w swiadomosci Rosja
nina i odwrotnie - Rosjanina w swiadomosci Polaka, wszystko to 
Sq rzeczy 0 olbrzymim znaczeniu praktycznym. 

Nauka wsp6lczesna w tej materii zrobila stosunkowo bardzo ma-· 
10. Nawet nauka amerykanska, kt6ra polozyla takie zaslugi w dzie 
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dzinie badania mechanizmu stosunkow mi~dzygrupowych, ma zgo
la skromne oSillgni~cia, gdy chodzi 0 badania nad obrazami jednej 
narodowosci w swiadomosci innych. J ednakze to, co w Ameryce 
zrobiono w zakresie badania obrazu Murzyna w swiadomosci bia
lych i bialego w swiadomosci czarnych, jest cennym punktem wyj
sciowym dla badan w obr~bie grup narodowosciowych. Zebrano tez 
w Ameryce sporo ciekawego materialu na temat obrazow grup et
nicznych wsr6d grup emigracyjnych i wsr6d Amerykanow. 

Ubostwo tych badan pozosta je w niewCltpliwym stosunku z ich 
trudnosciCl. Chodzi tu bowiem 0 badania wyjCltkowo zawile. Aby coS 
one przyniosly, n ie tmogCl si~ zadowalae zdawkowymi i przypadko
wymi obserwacjami. Musz~ bye jak najbardziej wszechstronne. 
Przede wszystkim muszCl to bye badania terenowe na bardzo wielk~ 
skal~. MUSZIl zwracae si~ do zywych ludzi, by stwierdzie, jak ludzie 
ci widzCl innych i to takich, ktorzy reprezentujCl jakCls okreslonq 
zbiorowose narodowCl. Badania muszCl obj~e szerokie tereny fol
klorystyki: studiowae przyslowia, piesni, opowiesci, zagadki, twory 
sztuki ludowej itp. MuSZCl badae pras~, programy i hasla polityczne. 
MuSZCl dociekac, jak jakas zbiorowosc narodowa odbija si~ w lite 
raturze i sztuce innego narodu. Slowem, chodzi tu 0 badania 0 ko 
losalnym zasi~gu , badania, ktore nie mogCl bye robione indywidual 
nie, ale wymagajCl udzialu calych zespolow ludzkich. 

Fragmentarycznie takie rzeczy byly robione. Mlody badacz nie
miecki Kur t Luck zajClI si~ zagadnieniem obrazu Niemca w swia
domosci Polak ow. J ego ksi~zka Der Mythos vom Deutschen in der 
polnischen V olksiibeTIieferung und Literatur (Poznan, 1938) byla 
owocem sumiennych badan. Ma tez ona nieprzeci~tnq wartosc nau 
kowq. Niestety Kurt Luck polegl w czasie ostatniej wojny. 

Nie znam ani jednej pracy, ktora by powam ie zaj~la si~ obrazem 
Zyda w swiadomosci Polaka. Pomijam tu oczywiscie taniCl publicy 
styk~ czy propagand~, w najlepszym razie 0 wqtpliwej wartosci 
naukowej. Niektorzy badacze polscy - jak np. Bystron w swej 
ksiClzce 0 przys!owiach polskich - zatrClcali 0 t~ spraw~, ale nie 
poswi~cali jej zbyt duzo uwagi. 

Faktycznie tez pierwszCl prob~ podejscia do zagadnienia by!a pra 
ca 0 obrazie Zyda w przys!owiach polskich, napisana przez Niemca
-hitlerowca w czasie ostatniej okupacji i ogloszona w organie wladz 
okupacyjnych Die Burg. Autor , dr J osef Sommerfeldt, by! referen 
tem od spraw zydowskich w Institut fUr Deutsche Ostarbeit w Kra 
kowie. P raca nosi tytul: Die Juden in den polnischen Sprichwor
tern und sprichwortIichen Redensarten i byla drukowana w roku 
1942 w lipcowym wydaniu Die Burg. I osoba autora, i miejsce oglo
szenia jego pracy mUSZq budzie uzasadnione podejrzenia co do jej 
obiektywizmu. I niew~tpliwie jest to praca tendency jna, zwlaszcza 
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w swych cz~sciach interpretacyjnych. Autor jest hitlerowcem-ra
sistll i w tym duchu ujlll sWll prac~. 

A jednak pracy Sommerfeldta nie mozna odmowie wartosci nau
kowej. Autor z niemieckll skrupulatnoscill zebral 477 przyslow 
i powiedzen polskich, ktorych przedmiotem jest Zyd. Odnoszllc si~ 
jak najbardziej krytycznie do metody u~ystematyzowania tych 
przyslow, jakll posluzy~ si~ autor, trzeba przyznae, ze Sommerfeldt 
zebral material bogaty i ze praca jego rna charakter pionierski. 
o pracy tej warto jest pami~tae, zwlaszcza ze pismo Die B UTg staje 
si~ dzis rzadkoscill bibliofilskll. 

W sumie jest to jednak bardzo malo". I w rzeczywistosci wszystko 
wcillz pozosta je do zrobienia. Trudnose polega na tym, Ze w miar~ 
uplywu czasu, w miar~ jak w Polsce dorasta pokolenie, kt6re nigdy 
z Zydami nie mialo bezposrednich stycznosci, obraz Zyda traci na 
swej swiezosci, przestaje bye zywy, zosta je z niego wspomnienie 
coraz bardziej mgliste, w coraz wi~kszym stopniu przetwarzajllce 
si~ w legend~. BE:dzie to obraz statyczny, nie modyfikowany przez 
zywe doswiadc7!enia stycznosci mi~dzyludzkich. 

Taki statyczny obraz niewiele moze powiedziee. Albowiem tam, 
gdzie doswiadczenia Sll zywe i naprawd~ cos mowillce, obraz jed 
nej spolecznosci ludzkiej istniejllcy w swiadomosci drugiej nigdy nie 
jest czyms statycznym i jednolitym. Jest on zawsze uwarunkowany 
spolecznie i h istorycznie. Inny byl obraz Zyda w swiecie szlachec
ko-ziemianskim i inny w swiecie chlopskim. Inaczej Zyd si~ przed- / 
stawial liberalnej inteligencji i inaczej drobnomieszczanstwu. 
Obraz Zyda polskiego po roku 1863 byl radykalnie r6roy od obrazu 
Zyda w latach bezposrednio poprzedzajllcych ostatnill wojn~. Pro
poganda antysemicka, tak intensywna w latach przedwojennycli, zo
stawila gl~boki slad w obrazie Zyda, jaki w r6znych srodowiskach 
polskich wytworzyl si~ w owym okresie. 

Jezeli wi~c jest to obraz Zywy, rzeczywiscie wchodzllCY w tresc 
bezposrednich doswiadczen zbiorowych, to jest mozaikq, zmienia
jllcll si~ w czasie i w przestrzeni, pemq sprzecznosci, rzadko kiedy 
konsekwentnll, zawsze fragmentarycznll, bardzo plynnll. By obraz 
ten wydobyc, trzeba zwracae si~ do wielu miejsc. Powiesc popular~ 
na i prasa, publicystyka wszelkiego typu - oto dalszy material, 
kt6ry musi bye uwzgl~dniony. Faktycznie jest to mater ial znacznie 
wazniejszy niz tworczosc ludowa - przyslowia, gadki, anegdoty 
ezy piesni. 

Zebranie i rzetelne opracowanie takiego materialu jest- ogromnym 
zadaniem. Zwlaszcza, ze trzeba zaczynae od samych pods taw. PiszllCY 
te slowa nie rna najmniejszych zludzen, by w pracy niniejszej m6g1 
wydobyc obraz Zyda polskiego taki, jaki istniai w swiadomosci jego 
polskiego otoczenia. J est to zadanie przekracza jllce mozliwosci jed
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nego czlowieka, zwlaszcza czlowieka od lat przebywajllcego z daia 
od Polski. Zadanie to b~dq musieli wykonae inni. Zamierzenia moje 
Sq nieskonczenie skromnie jsze: chodzi mi 0 zapoczlltkowanie takiej 
pracy, 0 postawienie pewnych problemat6w, 0 poruszenie sprawy 
metod. Mam wrazenie, ze takie zapoczqtkowanie moze bye pomocne 
dia tych, kt6rzy zagadnieniem naszym b~dq mogli za jqe si~ bardziej 
wszechstronnie. 

II 

Zacznijmy od sprawy obrazu :lyda w polskie j tradycji ludowej. 
Zrobiono tu zdumiewajqco malo. Praca Sommerfeldta jest faktycz
nie pierwszq powazniejszq pr6bll podejscia do obrazu :lyda w przy
slowiach polskich. Z autor6w polskich Franciszek Rawita-Gawroil
ski zajql si~ :lydami w piesni' i t radycji Iudowej na Ukrainie. To, 
co na ten temat napisal, jest tylko rozdzialem wi~kszej pracy 0 :ly
dach w historii Ukrainy. Niestety jest to praca 0 bardzo malej war
tosci. Rawita-Gawroilski, do :lyd6w bardzo nieprzychylnie usposo
biony, przypisal im calq odpowiedziainose za powstania chlopskie 
w wieku XVII i od tej strony inte~pretowal ukrainskq poezj~ ludo
Wq z tego okresu. ZebraI on tez nieco materialu. Wszystko to jed
nak odnosilo si~ do Ukrainy, a nie do Polski wlasciwej. Poza Ra
witll-Gawronskim tylko prace niekt6rych etnograf6w - by wy
mienie Bystronia - fragmentarycznie i niejako marginesowo poru
szaly temat odbicia obrazu :lyda w folklorze polskim. 

W kazdej tw6rczosci Iudowej znajdujemy oceny i obrazy Iudzi, 
nalezqcych do r6:Znej od nasze j zbiorowosci etniczno-kulturaInej. Sq 
to owoce historyeznych doswiadczen, wyniki naszych stycznosci 
z obcymi. Charakter tyeh styeznosci jest uwarunkowany przez sze
reg r6znorodnyeh okolieznosei. Z obcymi stykamy si~ jako z wt o
gami, niekiedy jako z sojusznikami, stykamy si~ z nimi na p1asz
ezyznie stosunk6w handlowych, na plaszezyznie zaIeznosci od nich 
czy tez ieh' od nas. Takich plaszczyzn stycznosci bywa ogromna ilose. 
Najez~sciej Sq to stycznosci czysto zewn~trzne, raezej doryweze czy 
przypadkowe. Dominujqcym w nich akordem jest niezgodnose za
ehowania si~ obcyeh z t ym wzorem, kt6ry uwazamy za wlasny i dIa
tego jedynie wlasciwy. Stqd obey i ieh obyczaje nas razq, prze
wainie - smieszll. Nie aprobujemy tego, co obcy robiq, jak wyglq
dajq, ezemu sluzq. Najez~sciej wyraza si~ to w kpiqcym stosunku 
do obeego. Smiesznose eudzoziemea, smiesznosc innowiercy, smiesz
nose w og6Ie "obcego" - to zasadniezy motyw przysl6w, powiedzeil. 
gadek itp. foikioru wszystkich narod6w swiata. 

Z reguly uderzajq nag i smieszll te elementy zachowania si~ obce
go, kt6re najbardziej odbiegajll od przyj~tego przez nas wzoru. Cho
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dzi tu najcz~sciej 0 rzeczy bardzo zewn~trzpe, ale w doswiadczeniu 
naszym bardzo wazne, gdyz wypelniajqce sobq tresci naszego zycia 
codziennego. Na calym swiecie budzi dezaprobat~ kuchnia obcego. 
W Ikrajach anglosaskich az dotqd F:rancuzi to frogs albo frog
eaters - wyraz dezaprobaty Anglosas6w dla francuskiego obyczaju 
jedzenia zab. W tym wypadku drobny szczegol kulinarnych obycza
jow Francuzow tak narzuca si~ uwadze narodow anglosaskich , ze 
sluzy dla obdarzenia przydomkiem wszystkich Francuzow. Jest to 
jednak w poczuciu ludzkim szczegol bardzo wazny, ktory tyczy si~ 
tak istoinej rzeczy jak obyczaje dietetyczne. W Polsce Wloch byl 
"makaroniarzem", Zyd z reguly cuchnql czosnkiem i delikatne nosy 
wyczuwaly zapach czosnku w wypadku Zydow, ktorzy go nigdy 
nie jedU. Warto na marginesie zaznaczyc, ze wsrod zasytnilowanych 
Zydow w Polsce czosnek byl w wielkiej pogardzie. Byl przypo
mnieniem przeszlosci. Ta znakomita i niezmiernie pozyteczna rosli
na, ktor~ od starozytnosci rozkoszujq si~ wszystkie narody polud
niowe, w Polsce miala bardzo podejrzany zapach. 

Folklor, dezaprobujqc pewien szczeg61 obycza ju czy zachowania 
siE: ludzi obcych, czyni z niego zasadniczq cech~, charakteryzujqCIl 
calli zbiorowosc ludzkq. Metoda pars pro toto powszechnie wystE:
puje przy tworzeniu si~ obrazow jednej grupy ludzkiej w swiado
mosci czlonkow grupy drugiej. Sq to znow te stereotypowe sche
maty, ktore majq tak kolosalne znaczenie dla stosunkow mi~dzy 
ludzkich. Dalszym krokiem w tym kierunku jest przypisywanie 
obcym wszystkiego, co zle i brzydkie. Syfilis byl chorobq francuskll 
(w Turcji byl "chrzescijaflskll", w Moskwie "polskq"), br zydkie in
sekty Sq "prusakami" (w niektorych krajach "francuzami"), kleks 
atramentowy byl w Polsce "zydem" itd. itd. 

Pomija jqc stosunkowo nieliczne wyjqtki, folklor nigdy i nigdzie 
nie odnosi si~ zyczliwie do obcych. Nie zawsze rna to charakter 
jawnej wrogosci. Cz~sciej wyraza si~ w kpinie. Obok smiesznosci,., 
jakq w nas budzi niezgodnosc zachowania si~ obcego z naszymi nor
mami post~powania, dzialajq dqzenia kompensacyjne. Wysmiewa 
jqC obcego, utwierdzamy w sobie poczucie wlasnego znaczenia, 
stwierdzamy swojq wyzszosc nad obcym. Jest to szczegolnie wazne 
w tych wypadkach, gdy obiektywnie czujemy si~ przez obcego zdy
stansowani czy zagrozeni. Niewqtpliwie doswiadczenia Polakow 
z Niemcami byly wyjqtkowo nieszcz~sliwe. Stqd tez obraz Niemca 
w folklorze polskim - jak to znakomicie wykazal Luck - jest spe
cjalnie negatywny, obfitujqcy w cechy diaboliczne. Ale rownocze
snie jest tez i oSmieszajqcy. Niemiec jest glupi, sam w koncu wpa
da w sidla, ktore zastawil [- - - -J [Ustawa z dn. 31.VII.1981, 0 kon
troli publikacji i widowisk, art. 2 pkt 3 (Dz. U. n r 20 poz. 99)) . 
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Rozpatrujqc setki przyslow 0 tematyce zydowskiej, jakie zebral 
Sommerfeldt, nalezy stwierdzie, ze dominujqcq w nich nutq jest 
smiesznosc Zyda. J est on postaciq zabawnq. "Kiwa si~ jak nad Tal
mudem"; "Taka uroda, jak u Zyda broda"; "Co kto lubi, co kto 
woH: swinia smiecie, Zyd cebul~" ; "Boi si~ wody jak Zyd" itd. itd. 
Wykpiwane Sq tu zydowskie obyczaje, przepisy dietetyczne, zaj~cia, 
obrz~dy religijne itp. Wyst~puje tu smieszny "zydek", zresztq po
stae, z kt6rq spotykamy si~ w innych formach polskiej tworczosci 
ludowej, by wymienie choeby szopk~. Tchorzliwose Zyda, jego nie
prawdomownose, jego "zuchwalstwo" - to dalsze motywy osmie
szajllce w polskich przyslowiach ludowych. 

Istnieje jednak duza gtupa przysl6w, w kt6rych dezaprobata Zy
da niekoniecznie ma charakter osmieszajqcy. W przyslowiach tych 
Zyd najcz~sciej wyst~puje w powiqzaniu z innymi ludzmi - by
najmniej nie z Zydami. W tych wypadkach przyslowie pot~pia pew
nq cech~, kt6ra jest bardziej ogolna. Cecha ta przysluguje Zydom, 
ale r ownoczesnie przysluguje i nie-Zydom. "Szczerose Litwina, sta
108(: kobiety, poczciwose Zyda - na nic si~ przyda"; "Niemiec, Zyd, 
diabel trzeci - jednej maci dzieci"; "P olski most, niemiecki post, 
cyganskie mienie, zydowskie sumienie, chlopski zart - diabla war t"; 
"Kochanki slowo, zydowska przysi~a - pewnose niet~a"; "Zyd 
i szlachcic dybiq na chlopa zniszczenie" itp. 

Ogromna Hose stycznosci chlopa polskiego z Zydem byla na grun
cie funkcji gospodarczych, wykonywanych przez Zydow. Od Zyda 
si~ kupowalo i Zydowi si~ sprzedawalo. Zyd byl zrodlem kredytu. 
P rzyslow, kt6re odnoszq si~ do funkcji gospodarczych Zydow, jest 
duza ilose. Najbardzie j z nich znane to "Kiedy bieda to do Zyda" 
(dzis w Polsce podobno si~ m6wi: "Choc jest bieda n ie ma Zyda"). 
Byly jednak i przyslowia inne; "Twardy jak Zyd do interesu"; 
"Kazdy Zyd sw6j towar chwali" ; "Zyd choc biedny, to nie glupi: 
przedaj tanio; wszystko kupi" ; "Sprawiedliwy jak zydowska waga" 
itd. Zyd nie jest tu oceniany zyczliwie i nie jest tylko osmieszany. 
J uz to, ze handlowal, budzilo dezaprobat~. W Polsce czlowiek, zaj
mujqcy si~ handlem, nie byl wysoko ceniony. Nie oznaczalo to, by 
chlop polski - a jeszcze bardziej szlachcic - n ie mial zylki do 
handlowania. Jarmark byl w zyciu wsi bardzo waznym wydarze 
niem i to nie tylko ze wzgl~du na swe zadania spoleczne i rozryw
kowe. Chlop wyst~powar na jarmarku i jako sprzedawca. Szlachcic 
pasjonowal si~ transakcjami handlowymi. Handlowal zbozem, drze
wem, konmi. Nie cofal si~ przed ryzykownymi spekulacjami i nie 
zawsze na nich zle wychodzil. Wszystkie opisy zycia szlacheckiego 
az nadto wyraznie 0 tym mowiq. Ale i dla chlopa i dla szlachcica 
handel byl rzeCZq ubocznq, pochodnq, wyplywajqcq ' z zasadniczej 
dzialalnosci gospodarcze j, jakq bylo rolnictwo. Szlachcic "bawil si~ 
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w handel", ale widzial w tym tylko jeden z aspekt6w gospodarki 
rolnej. Handel per se, handel jako autonomiczna czynnose gospo
darcza by! uWSlzany za cos "podlego", godnego pogardy. Od szlach
cica z czasem przenios!o si~ to i na inteligenta, to tez stalo si~ cz~
scUt etosu chlopa polskiego. 

Ale Zyd nie byl rolnikiem. Caly szereg przys16w polskich mocnO 
mu to wypomina. Zyd by! jedynie i wyl~cznie kupcem ciy "handlu 
jqcym". Handel w Polsce by! oddany Zydom i stat si~ wyrazem 
przynaleznosci do kasty. Zarazem handel ten byl wysoce prymi
tywny, posluguj~cy si~ metodami, kt6re tylko w ramach zacofanej 
gospodarki mogly si~ rozwinlle. Pr zyslowie rosyjskie "nie oszukasz, 
nie sprzedasz" (ftie obmaniesz, nie prodasz) doskonale . charaktery
zowalo te metody. Przyslowie to zreszt~ bylo produktem czysto ro .,. 
syjskim i nic z Zydami nie mialo wsp6lnego. Zyd-kupiec trzymal 
si~ oczywiscie regul, w danych warunkach jedynie mozliwych. By! 
tez przedmiotem dezaprobaty i dlatego, ze oddawal si~ czynnosci 
gospodarczej, kt6ra byla w pogardzie, i dlatego, ze trzyma! si~ tu 
regu!, kt6re uwaZane byly za niew!asciwe. Inna rzecz, ze reguly te 
byly w powszechnym uzyciu i wsrOd nie-Zyd6w. 

Nie b~dzie przesadll powiedziee, ze Iud polski przypisywal Zydowi 
cechy nie r6zI!e od tych, jakie Iud kra jaw gospodarczo uwstecznio
nych przypisuje wszelkim zawodowym sprzedawcom, bez wzglt;du. 
na ich wyznanie czy pochodzenie. "Szachraj", "kr~tacz" "pijaw
ka" - epitety takie s~ w powszechnym uzyciu w krajach kolo
nialnych w odniesieniu do miejscowych kupc6w, wsrad kt6rych 
trudno jest spotkae Zyd6w. Kupcy Chinczycy w Indonezji i w Fe
deracji Malajskiej s~ przedmiotem powszechnej niech~ci i pod ich 
adresem Sll wysuwane niezliczone zarzuty, cz~sto zresztl! n ie pozba
wione uzasadnienia. W tradycji amerykanskiej zachow.lta si~ pa 
mi~e nieuczciwych kupc6w z okresu kolonialnego i wczesnokapita
listycznego. To, co 0 kupcach i knajpiarzach mawilo si~ na Dzikim 
Zachodzie, ostrosci~ os~d6w przewyzszalo wszelkie zarzuty, jakie 
w Polsce stawiano Zydom. Wsr6d tych kupc6w i knajpiarzy amer y
kanskich Hose Zyd6w byla znikoma, jezeli w ogale mozna . ich bylo 
tam spotkac. 

Jednakze we wszystkich systemach gospodarczo prymitywnych 
obraz kupca n ie jest malowany wyl~cznie ciemnymi barwami. S~ 
tu i barwy jasne. Mozna powiedziee, ze obraz ten rna wyraznie am
biwalentne zabarwienie emocjonalne. Przy calej niech~ci, jaka w In
donezji i w krajach Federacji Malajskiej istnieje w stosunku do 
kupca Chinczyka, rola jego w zyciu zbiorowym jest powazna i cz~
sto autorytatywna. W jeszcze wi~kszym stopniu daloby si~ to po
wiedziec <> kupcu i kna jpiarzu w t radycji amerykanskiej. W cale j 
pelni da walo si~ to odniese do obrazu Zyda w Polsce. Zyd byl: 
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"m~dry", z jego zdaniem nalezalo si~ powdnie liczyc. Bylo przeciei; 
faktem, ze karczmarz by! jednym z uznanych autorytetow tradycyj
nej wsi polskie j. Duzo juz powiedzielismy 0 tej pozytywnej roli, jak~ 
Zyd odgrywa! w swiecie dworow szlacheckich. 

I jakkolwiek folklor polski odnosi sit: do Zyda osmieszaj~co i nie
Zyczliwie, to jednoczesnie daje wyraz swego uznania dla rozumu 
Zyda i jego pozytywnych wlasciwosci. Jest to taka sprzecznosc jak 
ta, 0 ktorej mowilismy rozpatrujllc rolE: "parcha" i "zydka". Zyd 
z racji swych funkcji gospodarczych byl oceniany niezyczliwie. Ale 
jednoczesnie ten sam :lyd i w duzym stopniu z tych samych racji 
by! traktowany jako autorytet, by! oceniany pozytywnie. Jak wszy
stko, co ludzkie, stosunek byl tu wybitnie ambiwalentny, pelen 
sprzecznosci. 

Mam wrazenie, ze gruntowne badania, majllce na celu ustalenie 
obrazu :lyda w swiadomosci ludu polskiego, bt:d'l musialy dopro
wadzic do wykazal1ia jego ambiwalentnego charakteru. Ta ambi
walentnosc niew'lt pliwie n ie byla czyms statycznym. W pewnych 
okresach w obrazie :lyda wysuwaly sit: momenty negatywnej oce
ny, usuwaly si~ w cien pozytywne. W innych - momenty pozytyw
ne stawaly sit: bardziej widoczne. Ale nawet W okresach najbar
dziej nasilonego antysemityzmu jakas dwoistosc ocen' istniala. 
W czasie okupacji niemieckiej nie nalezaly do wyjlltkowych wy
padki, ze chlop udziela! pomocy s'lsiadom zydowskim i to w imi~ 
zyczliwego oceniania ich i ich dawnej roli. W swietle roznych wspo
mnien z okresu okupacji widac wyraznie, Ze takie motywy czysto 
spoleczne wyst~powaly obok motyw6w moralnych, religijnych czy 
zwyczajnie ludzkich. 

III 

W formie bardzo tylko ogolnikowej mozemy tu poruszyc spraw~ 
obrazu Zyda w folklorze polskim. Chodzi nam tu 0 postawienie sa
mego zagadnienia, 0 zapoczlltkowanie pracy, wymagajllcej duzego 
zbiorowego wysilku. W podobny sposob wypadnie nam potrakto
wac obraz :lyda w tych popularnych uj~ciach, jakimi posluguje 
si~ dziennikarstwo, publicystyka, praktyka stronnictw politycznych. 
Tu opuszczamy dziedzin~ tw6rczosci ludowej i przechodzimy do 
dziedziny tworczosci na swoj spos6b litera.ckiej. Jednakze ta ostat
nia stara sit: oddzialac na swiadomosc najszerszego og61u, ksztaluje 
poglqdy mas i - rownoczesnie - w takim czy innym stopniu opiera 
si~ na pogl~dach i obrazach, jakie w tych masach si~ przyj~ly. 

Obraz Zyda, z jakim od pocz~tku wieku XIX mozna sit: bylo spot
kac w polskim dziennikarstwie i popularne j publicystyce, byl oczy
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wiscie pochodn~ przekonan i obrazow, panuj~cych w tych czy w in
nych srodowiskach polskich danych okresow. Z tego wzglE:du ga
zeta, broszura, ulotka polityczna - wszystko to stanowi niezmier
nie cenny material poznawczy. Z drugiej jednak strony material ten 
musi bye traktowany n iezmiernie ostroznie. Chodzi tu 0 wypbwie
dzi, ktore maj~ na celu wzglE:dy scisle praktyczne, ktore s~ srodkami 
oddzialywania na opiniE: szerokich zbiorowosci ludzkich. Wypowiedz 
taka programowo unika obiektywizmu, konstruujqc jakis obraz, ~ie 
dba 0 to, by byl on adekwatny. Wysuwa ona pewne tylko momen
1y, szczegolnie przydatne dla .celow oddzialywania na ogol. Wybor 
tych momentow jest wyznaczony nie tylko przez zasob wiedzy wy
powiadajqcych siE:, ale - i to przede wszystkim - przez ich osobi
ste przeswiadczenia, oceny i cele praktyczne, jakie sobie zakladajq. 
To jednak z kolei pozostaje· w scislym zwiqzku z postawami i dq
zeniami pewnych szerszych srodowisk spolecznych. Z kazde j wiE:c 
strony widziane wypowiedzi prasowe i popularnej publicystyki Sq 
waznym materialem dla uchwycenia obrazu 2yda w swiadomosci 
szerszych srodowisk Polski. 

Wypowiedzi tych byla ilose olbrzymia. "Sprawa zydowska" od 
poczqtku wieku XIX byla jednym z na jbardziej omawianych tema
tow publicystyki polskie j. W pewnych okresach - zwlaszcza w wie
ku XX - zdawala si~ bye nawet na jwazniejszym. W latach poprze
dza jqcych ostatniq wojn~ dla cZE:sci prasy polskiej "sprawa zydow
ska" stala siE: zagadnieniem centralnym, pr zeslania j<lcym inne za
gadnienia epoki. 

Analizujqc polskie wypowiedzi publicystyczne od poczqtku wieku 
XIX, znajdu jemy potwierdzenie tezy, a ktorej mowa juz byla na in 
nym miejscu, 0 dwoch przeciwstawnych sposobach widzenia 2yda 
\V P olsce i 0 dwoch sprzecznych koncepcjach ujmowania jego r olL 
Okreslimy je jako koncepcje pesymistycznq i optymistycznq. Byly 
to koncepcje polityczne i pUblicystyczne. Zadna z nich nie byla 
oparta na sumiennej analizie jasno ustalonych i rozpoznanych fak
tow. Kazda poslugiwala si~ stereotypowymi skr6tami i kazda miala 
pot~zne zabarwienie emClc jonalne. 

Nie ulega wqtpliwosci, ze koncepcja pesymistyczna wystE:powala 
najcz~sciej w wypowiedziach publicystyki polskiej. P r zeciwstawia
jqca si~ jej koncepcja optymistyczna brala gor E: w pewnych okre 
sach, jak to bylo w r oku 1863 i za czas6w pozytywizmu. Ale w wie
ku XX pesymizm w ujmowaniu obrazu 2 yda wypiera w publicysty
ce polskiej bardziej optymistyczne oceny, by w koncu dojse do ja 
skrawego antysemityzmu i rasizmu. Koncepcj~ t~ zapocz'ltkowali 
Staszic i Wincenty Krasinski, podj~li j<l nast~pnie publicysci dru
giej polowy wieku XIX w rodza ju Jelenskiego czy J eske-Choin 
skiego, rozwin~li jq p6zniej pisarze i dzialacze polityczni w rodzaju 
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Romana Dmowskiego, Niemojewskiego, Nowaczynskiego, Rolickiego 
i calej szkoly tZW. obozu narodowego. 

Obraz Zyda jest tu malowany ciemnymi farbami. Zyd jest isto
tq antyspolecznll i antypolskll. Jest on elementem w Polsce "obcym", 
z Polskll nie zwiCizanym i dla Polski szkodliwYm. Przez dlugi czas 
te cechy Zyda byly przez publicyst6w polskich lllczone z jego zy
ciem religijnym i z jego etosem. Talmud i zydowskie "przesqdy re
ligijne" sCi przyczynCi zla. Czy dadzq si~ usunqe? Kierunek pesy
mistyczny w to nie wierzyl. I wobec tego Zyd musi bye od Polaka 
odseparowany, sfera szkodliwej dzialalnosci zydowskiej powinna 
bye ograniczana przez prawo i obyczaj. Z czasem w miar~ post~
p6w laicyzacji w. swiecie i;ydowskim, negatywna ocena Zyda prze 
stawala bye lCiczona z jego poglCidami religijnymi. Zyd byl zly orga
nicznie, per se, z samej natury rzeczy. Niemojewski uwazal, ze zly 
Zyd nie byl produktem Talmudu. To. wlasnie Talmud byl produk
tem zlego Zyda. Dla nacjonalisty Dmowskiego zachodzila funda
mentalna przeciwstawnose polskich i zydowskich dqzen narodowYch. 
ZresztCi Dmowski pod koniec swego zycia wyraznie przechylil si~ 
na stront=: filozofii rasizmu. W kazdym razie Zyd byl organicznie 
obcy i organicznie wrogi czy szkodliwy. Jakq w tym rol~ odegraly 
momenty magiczne, 0 tym byla juz mowa poprzednio. 

Rzecz znamienna, ze - szczeg6lnie w okresie wczesnym - pew
ne elementy pesymistyczne dawaly sit=: zauwazye i wsr6d tych pu
blicyst6w, kt6rych nalezy uwazae za przedstawicieli' kierunku opty
mistycznego. I oni uwazali, ze Zydzi SCi "obcy", a w kazdym razie 
"r6zni", i oni przypisywali Zydom wiele cech dla Polski szkodli
wYch. Co wi~cej, podobnie jak Staszic, cechy te wYwodzili z Tal
mudu i zydowskiego etosu. W roku 1830 ukazala si~ w Warszawie 
n iewielka rozprawka Stanislawa Hoge pod tytulem Tu chazy czyli 
rozmowa 0 Zydach. W formie dialogu mi~dzy Polakiem-chrzesci 
janinem a Zydem-neofitq przedstawiona tu zostala idea, ze kwestia 
szkodliwosci Zyd6w w Polsce - autor nie wqtpil, ze Zydzi Sl1 szkod
liwi - ulegnie rozwiqzaniu sarna przez sit=:, kiedy Zydzi bqdz stan,! 
sit=: chrzescijanami, blldz tez odrzucll Talmud i zreformujll swe 
wierzenia. Slowem, autor wierzyl w pozytywne rozwiqzanie po
waznego zagadnienia, sprowadzajqc je do odr~bnosci zydowskiego 
etosu. W uj~ciu Hogego szkodliwosc Zyd6w jest kategorill historycz
nCi, wynikiem rozwoju wypadk6w dziejowYch. Mozliwa jest tu jed
nak zmiana i gdy ona nastqpi, Zydzi b~dll mogli stae si~ pozytecz
nymi obywatelami. 

I Czacki i Lukasinski byli zgodni w tym, Ze obraz Zyda nie jest 
malowany jasnymi barwami. Ale nie widzieli w -nim samych tylko 
barw ciemnych i-co wamiejsze - byli przekonani, Ze cechy 
ujemne Zyd6w majq charakter nie organiczny lecz historyczny, ze ....:: 
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slowem - dadzq si~ usunqe. To samo glosila Orzeszkowa i cala pu
blicystyka pozytywistyczna. 

Wyjqtkowe raczej stanowisko zajlll Surowiecki. Przyznajllc, ze 
Zydzi majq cechy spolecznie ujemne, uwazal je jednak za produkt 
calego historycznego rozwoju Polski. Zydzi w Polsce stali si~ takimi, 
jakimi stala si~ cala Polska. Ich upadek moralny byl pochodnll te
go, co spotkalo wszystkie inne elementy polskiej spolecznosci na
rodowej. Co wi~cej , wlasnie na korzyse Zydom nalezy zapisae, ze 
zachowali pewne walory, kt6re ulegly zatraceniu w innych srodo
wiskach. Polemizujqc z teoriq, kt6ra w Zydach doszukiwala si~ przy
czyny upadku miast polskich, Surowiecki w dziele 0 u padku miast 
i przemys!u w Polsce (Dzie!a. Wydanie Turowskiego, Krak6w, 1861, 
str. 139) pisal: "...w takim polozeniu, jakim si~ przez p6ltora prze
szlo wiek6w znajdowaly miasta i ich przemysly, bez przylozenia 
si~ wielkiej .innej przyczyny; musialy koniecznie nikczemniee i upa
dae; i bez Zyd6w zatem ten sam los nie bylby ich minql". I do
daje zaraz (str. 140): "Wyjqwszy kilka miast znaczniejszych, gdzie 
panowie czasami rozrzucali swoje dochody, wsz~dzie prawie sa
mym Zydom winna Polska ocalenie handiu i r~kodziel". 

Trzeba stwierdzie, ze w Polsce bylo to stanowisko odosobnione. 
Nawet powazni . historycy przypisywali Zydom przyczyn~ upadku 
miast polskich. Publicystyka antysemicka uwazala to za aksjomat. 
Wawrzyniec Surowiecki mial odwag~ wykazania, ze to, co bylo 
uwazane za przyczyn~, w rzeczywistosci bylo skutkiem znacznie 
szerszego i og·6lniejszego procesu. Ale Surowiecki byl w Polsce zu
pelnie zapomniany i dopiero teraz zaczyna bye przypominany. 

Poglqdy Surowieckiego nie mogly zresztq przeniknqe do popular
nej publicystyki. Byly zbyt racjonalne, byly pr6bq bardziej trzez
wej analizy proces6w historycznych Polski. Publicystyka natomiast 
posluguje si~ haslami i motywacje jej Sq natury wybitnie emocjo
nalnej. Na tym tez polegala przewaga kierunku pesymistycznego. 
Znacznie lepiej, niz wsp6lzawodniczqcy z nim drugi kierunek, 
umial on stworzye obraz Zyda - jednolity, przemawiajqcy do wy
obrazni mas, odpowiadajqcy tyro stanom emocjonalnym, jakie w 
nich panowaly. Zyd byl tu zly, szkodliwy, obcy i wrogi. Publicystyka 
tego kierunku mitologizowala Zyda i w tym - szczeg6lnie w okre
sach wielkich panik - mogla liczye na oddzwi~k w szerszych ma
sach spolecznych. Kierunek optymistyczny - by nawet pominqe 
trzezwy racjonalizm Surowieckiego - wymagal refleksji, bardziej 
gruntownej znajomosci i analizy fakt6w. I stqd glosy takich poli
tyk6w okresu mi~dzywojennego, kt6rzy - jak Dunin-Borkowski, 
Hol6wko czy Wasilewski - starali si~ r acjonalnie podejsc do obrazu 
Zyda i calej sprawy zydowskiej, pozostaly bez echa. 
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IV 


Istnieje jedna dziedzina, w ktorej badania nad obrazem Zyda. w 
polskiej swiadomosci zbiorowej mogq bye szczegolnie plodne i sto
sunkowo nietrudne. Dziedzinq tq jest literatura pi~kna . Niewqtpli
wie obraz Zyda, jaki w niej wyst~puje, niekonieczni.e oznacza, by by! 
on powszechny dla wszystkich czlonkow spolecznosci polskiej. W 
Polsce zasi~g oddzialywania literatury pi~knej byl zawsze ograni
czony. Trafila ona do okreslonych srodowisk spolecznych. Z dru
giej jednak strony literatura starala si~ odtworzyc wszelkie srodo
wiska, starala si~ ujlle i te, do ktorych trafic nie mogla. Jej war
tose poznawcza dla naszego zadania jest kolosalna. Jak w literatu
rze polskiej przedstawial si~ Zyd, jak obraz jego przelamywal si~ 
w swietle ocen i opisow pisarzy polskich? 

Temat to ogromny. Mozna by mu poswi~cic calq ksiqzk~. Ksiqzk~ 
takll napisal kiedys Jeske-Choinski, a le war tosc jej jest Zadna. Jest 
ksiqzka Ireny Butkiewiczowny 0 powiesciach i nowelach zydow
skich Elizy Orzeszkowej (Lublin, 1937), ale ogranicza si~ ona do 
wllskiego tematu. Slowem, wszystko tu jest do zrobienia. W pracy 
niniejsze j mozemy znow ograniczye si~ tylko do postawienia sa : 
mego zagadnienia i do wysuni~cia pewnych momentow, ktore mo
gil bye wazne dla dalszych badan. 

Zacznijmy od najbardziej ogolnych stwierdzen. Przede wszyst 
kim Zyd wyst~puje w polskiej literaturze pi~knej stosunkowo cz~
st~. Literatura po prostu nie mogla pominqC · faktu jego obecnosci 
w Polsce. Po drugie - stosunek do niego jest najcz~sciej zyczliwy, 
niekiedy - bardzo cieply i serdeczny. Literatura polska pod tym 
wzgl~dem wyraznie odbiega i od polskie j tworczosci ludowej i od 
polskiej publicystyki politycznej. 

Ale odbiega ona i od tworczosci literackie j innych kra jow, w kt6
rych Zydzi tworzyli znaczne skupiska ludzkie~ Wezmy jako przy
klad literatur~ rosyjskll. Istnienie Zyda bylo dose rzadko zauwaza
ne przez pisarzy rosy jskich i stosunek do niego - gdy byl zauwa
zany - byl chlodny, nawet - niezyczliwy. Postal': Zyda byla zu
pelnie pomini~ta przez Puszkina, ktory· zresztq zycie swe sp~dzit 
w tej cz~sci cesarstwa rosyjskiego, w ktorej Zydzi w owych czasach 
byli rzadkoscill . Ale Gogol, ktorego tworczose w tak wielkim stop
niu obracala si~ wokol tematyki ukrainskie j, 0 Zydach mowi bar
dzo niezyczliwie. Nie wyst~pujq Zydzi u Turgieniewa. Margineso
\vo wyst~pujq u Dostojewskiego, np. w Braciach Karamazow, i Sq 
potraktowani niech~tnie i pogardliwie. Dostojewski-publicysta byl 
wyraznym antysemitq.. Nie rna Zydow w tworczosci Toistoja, choc 
Toistoj-publicysta glosno i stanowczo pot~pial antysemityzm i po
gromy zydowskie. U Czechowa bohaterkq jednego z opowiadan jest 
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Zyd6wka. Nie jest to postac przyjemna. Wyrachowana i wyrafino
wana uwodzicielka, deptawuje naiwnego ofieerka, . by ttlu nie Z8

placie dlugu. To samo robi z jego niby bardziej doswiadczonym 
kuzynem. Jednakie w dramacie lwanow, Czechow potrakowal po
stac Zyd6wki z wyraznll sympatill. Sylwetki zydowskie pojawiaj~ 
siE: u niekt6rych mniejszych pisarzy rosyjskich przed i porewolu
cyjnych, ale Sll to tylko sylwetki, traktowane zdawkowo i ubocz
nie. Jedynie tylko niektorzy pisarze rosyjscy pochodzenia zydow
skiego ..:..- Juszkiewicz, Ilja Erenbprg - zajmuj~ siE: tematykll iy
dowskll. Z nich jednak tylko Juszkiewicza moma uwazac za nar.. 
ratora zycia zydowskiego w Rosji i jego spraw. 

Zupelnie inaczej w Polsce. Wystarczy zapoznac srE: z piE:knll an
tologill Jana Winczakiewicza IZTael w poezji polskiej, by bye ude
rzonym i obfitosci~ wypowiedzi poetow. polskich 0 Zydach, i cz-:sto 
cieplem ich stosunku. Wielka poezja polska dala postac Jankiela, 
ktorego uwazae nalezy za jednll z centralnych postaci Pana Tadeu
sza. Roli Jankiela w Panu. Tadeuszu nie da siE: pomniejszye zadn~ 
interpretacjll. Mickiewicz przeznaczyl tej postaci rolE: zasadniczll 
i to bez wlltpienia bylo wyrazem pogllldow poety na rolE: Zyd6w 
w Polsce. Zauwazmy przy tej sposobriosci, ze w Weselu Wyspianski 
wyznaczyl Racheli rolE: rozPE:tania calego misterium. Ona to prze
ciez wprowadza element wizji poetyckiej, kt6a prowadzi do wy
zwolenia tego, "co siE: komu w duszy miff. 

Poezja polska spoghidala na Zyda z :roznych stron. W piE:knym 
wierszu Syrokomli 0 ksiE:garzu ulicznym trafnie dostrzegala jedn~ 
z najwazniejszych funkcji kulturotw6rczych zydostwa polskiego 
funkcj{! rozpowszechniania wielkich wartosci kultury polskiej. Opla
kiwala smutki zydowskie piesniami Kasprowicza czy Gomulickiego, 
mowila 0 patriotyzmie Zyd6w, 0 ich zwi~zaniu z krajem. 

Pesymistyczny i Zydom niezyczliwy kierunek mysli politycznej 
nie znajdowal odglosu w poezji polskiej. W jednym tylko wypadku 
i u jednego poety spotkae si~ moma z niech(!!tnym ustosunkowa
niem si~ do Zydow i z odglosami · owczesnej publicystyki antyse- . 
mickiej. Chodzi tu 0 Nie-Boskq komedit:. "Zauwaimy jednak, ze Kra
sinski wprowadza tu "przechrzt6w" - a wi~c Zyd6w, k torzy zerwali 
z przeszloscill, ktorzy staraj~ si~ wejse w srodowisko n iezydowskie. 
Krasinski w niech~ci do nich nie tyle idzie sladami swego ojca, ile 
jest wyrazicielem nastrojow i uprzedzen, jakie w owym czasie pa
nowaly we Francji wobec homines novi ze swiata" zydowskiego, 
i r6wnoczesnie w pewnych kolach polskich wobec frankist6w. Ci, 
o kt6rych Krasinski mowi, to ex -ZYdzi. W owej epoce Zyd wyzna
niowy jeszcze nie wyst~powal na widowni politycznej. Arystokrat~ 
Krasinskiego wystarcza jllco niepokoili homines novi pochodzenia 
zydowskiego, jak zresztll niepokoili go wszelcy homin es no vi. 
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W kazdym jednak razie stanowisko Krasillskiego bylo wyj~tkowe. 
W poezji polskiej do Zyd6w zyczliwie odnoszt:l si~ nawet i tacy poe
ci,. ktorzy - jak np. Kasprowicz - w zyciu codziennym nie darzyli 
ich wzgl~dami. 

Stwierdzmy dalej rzecz niewt:ltpliwt:l: w poezji polskiej - pomi
jajt:lc nieliczne wyjt:ltki - Zyd wyst~puje jako cz~se krajobrazu 
polskiego - krajobrazu fizycznego i duchowego. Poeci widzt:l go 
od strony jego uczestnictwa w zyciu polskim, w oderwaniu od sro
dowiska zydowskiego. Co wiemy 0 Jankielu nie na tle polsko-litew
skiego Soplicowa? Bardzo nieduzo. Wlasciwie tyle tylko, ze wyko
nywal zawody "zydowskie" i ze byl w st:lsiednim miescie podrabin
kiem. Jankiel jest t u widziany wy1t:lcznie od strony polskiej, po
wiedzmy - soplicowskiej. Byl ofiarnym i gort:lcym polskim patrio
tt:l. Wykonywa! z ramienia "patriot6w" tajemnicze misje polityczne 
i przez Moskali po~dzany by! 0 szpiegostwo. By! rozjemc<} w spo
rach mi~dzy zwolennikami Soplicy i zwolennikami Horeszkow i oble 
strony szanowaly go i liczyly si~ z jego zdaniem. Byl zaufanym po
wiernikiem ksi~dza Robaka. Spelnial okreslone zadania kulturalne: 
byl zr6dlem nowin z szerokiego swiata, dzi~ki niemu piesni z roz
nych okolic Polski przenika!y na Litw«:. Mickiewicz bezspornie w 
osobie Jankiela uchwycil szereg zasadniczych obiektywnych fun
kcji, jakie byly udzialem Zyd6w polskich. Ale Mickiewicz zupelnie 
pomint:ll swiat zydowski Jankiela, tak samo zresztt:l jak pomint:ll 
swiat chlopski. Bo tez - jak to m6wi podtytul - Pan Tadeusz 
w intencji poety mial bye "histori~ szlacheckt:l" i z natury rzeczy 
swiat nieszlachecki magI tu bye widziany tylko od strony szla
checkiej i ze wzgl«:du na jego udzial w rzeczywistosci szlaQb.eckQ
-soplicowskiej. Chlop w Panu Tadeuszu jest w porownaniu z Jan
kielem postacit:l znacznie bardziej dalekoplanow1\. 

To oderwanie Zyda od srodowiska zydowskiego dominuje w pra
wie calej poezji polskiej. Zyd jest widziany od strony polskiej 
i oceniany od strony polskiej. Najwazniejszym motywem jest jego 
polski patriotyzm, zdolnose wykazywania si«: najwyzszymi cnota
mi polskimi. Jezeli zas motyw ofiarnego patriotyzmu nie jest bez
posrednio wprowadzany, to S1\ podnoszone jakies zaslugi dla pol
skosci, jak w wierszu Syrokomli 0 ksi«:garzu, czy w piE:knym poe
maciku Zofii Bohqanowiczowej Szaldy-Baldyrowski 0 w«:drownym 
kramarzu zydowskim, pokornym i bezpretensjonalnym It:lczniku 
mi«:dzy zapadlt:l wsit:l litewskt:l a wielkim swiatem, usymbolizowa
nym w firmie PuIs ~ Warszawy. I t u poeika znakomicie uchwycila 
jednt:l z funkcji kulturotw6rczych Zyda, ale i tu wprowadzila go 
w zupelnym oderwaniu od srodowiska zydowskiego. 

Pomijajt:lc wiersze, powstale w czasie ostatniej wojny, lub do 
niej si«: odnosz~ce, w dawniejszej poezji pols~ej nieraz wystf:powal 
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motyw oplakiwania czy opisywania niedoli zydowskiej. W wierszu 
Waclawa Szymanowskiego 0 Zydzie BOTuchu Zyd stale jest ofiarq, 
niezalemie od tego, czy b~dzie za Sasem czy za Lasem. Tak sarno 
zresztq jak chlopek. Tu niedola Zyda jest raczej fragmentem nie
doli wszystkich warstw nizszych, padajqcych ofiarami swawoli szla
checkiej. Ale i tu Zyd jest widziany jako cz~sc ogolnego krajobrazu 
polskiego, nie zas jako uczestnik wlasnej zbiorowosci spoleczno
-kulturalnej. 

W wielkim dramacie polskim, S~dziowie wprowadza jq swiat zy
dowski widziany niezaleznie od swiata niezydowskiego. Ale zy
dowskosc S~dzi6w jest raczej przypadkowa. Wyobrazni~ Wyspian 
skiego poruszylo wydarzenie autentyczne, zwiqzane z zydowskq 
karczmq. Sama jednak problematyka dramatu jest ogolnoludzka, 
badziej antyczna niz specyficznie zydowska. 

Byly jednak w poezji polskiej proby wydobycia swoistej atmo
sfery zydowskiej , zwlaszcza mistyczno-religi jnej, pr6by, ktorych 
owocami bylo kilka przepi~knych wierszy Gomulickiego, Kaspro
wicza i Lieberta. Zyd byl tu pokazywany jako Zyd, byl pokazy
wany w swietle swych wlasnych odczuc, wierzen, dqzen. Byly to 
jednak zjawiska wyjqtkowe. Takich utworow w poezji polskiej bylo 
stosunkowo malo. 

Rzecz znamienna, ze poezja polska czasow pozniejszych zupelnie 
pomin~la - podobnie jak i polska proza literacka - te przemiany, 
jakie odbywaly si~ w zyciu zydowskim. Nie byly one po prostu za
uwazalne. Nie byly nawet zau wazalne przez poetow polskich po
chodzenia zydowskiego, ktorzy - jak Tuwim, Slonimski, Wittlin, 
Hemar - do tworczosci swej wprowadzali motywy i tematy zy
dowskie. Ich sposob patrzeQia na Zydow i na sprawy zydowskie nie 
roznil si~ zasadniczo od tego, jak na to spoglqdali inni poed polscy. 
Niewqtpliwie w poetach pochodzenia zydowskiego byly Zywe mo
menty osobiste. Byla nuta goryczy z powodu antysemityzmu, od
mawiajqcego im prawa do miana poetow polskich. Ale zasadnicze 
uj~cie bylo zgodne z ogolnym wzorem, panujqcym w poezji pol
skiej. Slonimskiego "lich wiarz zmarnowany", ktory dal si~ porwac 
czarowi literatury polskiej, nie odchyla si~ od linii zasadniczej, jakq 
zapoczqtkowali poprzedni poeci. Tuwim w Kwiatach polskich daje 
skrawek srodowiska zydowskiego w opisie podlodzkiego letniska. 
Jest to rzadka w poez ji polskiej proba si~gni~cia do swiata Zydow 
polskich. Przy calym a utentyzmie w przedstawieniu tego swiata 
ezy swiatka jest tu "Soplicowo", odbicie Polski wsrod asymilujq
cego si~ mieszczanstwa zydowskiego. I tu nie znajdujemy odbicia 
tych prqdow i d<lzen, jakie w tym okresie zaczynaly zyc w spolecz
nosci zydbwskiej w Polsce. J a ogol Polakow - a Tuwim byl Po
lakiem i wielkim polskim poetq - autor 0 r zeczach iych wiedzial 

441 



ALEKSANDER HERTZ 

bardzo malo, slabo sit: nimi interesowal, widzial je bardziej od 
strony smiesznej niz powaznej. 

Jezeli poeci. polscy pochodzenia zydowskiego tragicznie przezy 
wali konflikt polsko-zydowski w sobie samych, to bylo to pochodnll 
ogolnej atmosfery, jaka w Polsce w tym okresie panowala. U poe
tow doby dawniejszej - u Langego, Arnsteinowej, Jana Mieczy
slawskiego itd. - konilikt ten alba wcale nie wystt:powal, albo byl 
bardzo slaby. Poeci ci byli "przyjt:ci" przez swiat polski i mogli 
zaj~e w nim jakies miejsce. Konflikt taki mogl wystllPie znacznie 
pozniej, gdy poetom pochodzenia zydbwskiego zaczt:to odmawiac 
miejsca w literaturze polskiej. St~d plyn~l i nurt goryczy i nawet 
gorzkiego sarkazmu, nawet cynizmu, w stosunku do siebie, do wIas
nej pozycji i do otaczajllcego swiata. Inspirowalo to tworczose za
rowno pit:kn~ jak i bolesn~, ale nie dawalo pola dla wprowadzenia 
obrazu Zyda i jego rzeczywistosci do literatury. Wprowadzalo je
dynie pewne aspekty sprawy zydowskiej w Polsce i to w odniesie
niu do tych, 'ktorzy Zydami bye przestali. 

Pominiemy tu tych poetow, ktorzy, pisZIlC po polsku, utozsamiali 
si~ z zydostwem. Ci oczywiscie si~gali do szerokiej tematyki zy
d::>wskiej, ale byli grup~ specjaln~, og610wi polskiemu malo znanll. 

v 

Jednakze nie poezja ale proza literacka ma zasadnicze znacze
nie dla ustalenia obrazu jednej zbiorowosci ludzkiej w swiadomo:' 
sci zbiorowosci drugiej. Powiese i nowela zawsze mogll sluzye jako 
kapitalny material socjologiczny. Sama forma, sama tematyka stwa·· 
rzajll tu mozliwosci, ktore nieskonczenie przewyzszaj'l mozliwosci 
poezji. I dlatego to najciekawszym dla nas zagadnieniem b~dzie 
obraz Zyda w polskiej prozie literackiej. 

I tu stwierdzimy to samo, cosmy stwierdzili m6wi~c 0 polskiej 
poezji. W polskiej prozie literackiej Zyd wyst~puje .czt:sto i prze 
waznie jest t raktowany zyczliwie. 

Mamy wi~c w literaturze polskiej niemalo powiesci i opowiadan 
"zydowskich", opartych na tematyce zydowskiej, opisuj~cych zy
cie zydowskie czy tez pewne jego fragmenty i aspekty. Pocz'ltek 
daje tu Niemcewicza Lejbe i Siora, owa sentymentalna korespon
dencja pary szlachetnych kochankow, d'lz'lcych do wiedzy i cnoty. 
Punktem szczytowym s~ tu powiesci i opowiadania Orzeszkowej 
z Meirem Ezofowiczem na czele. Caly szereg powiesci "zydowskich" 
wyszedl spod pi6ra mniejszych pisarzy, zeby wymienie Gawalewi 
cza, Gruszewskiego czy gaw~dziarza Klemensa Junosz~. Z tych po
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wiesci mniejszych pisarzy Mechesi Gawalewicza maJCI szczegolne 
znaczenie dokumentalne. Wypadnie nam 0 tej powiesci jeszcze po
mowie osobno. "Zydowskie" nowele i opowiadania Konopnickiej, 
SzymanowsJdego, Swi~tochowskiego - by rpomin<le innych - zdo
byly sobie wielk<l popularnose. Mendel Gdanski stal si~ bez mala 
symbolem. -

Mozna tu jeszcze dodae takie utwory dramatyczne jak Zapolskiej 
Malka Szwarcenkopf - nie najlepszy na pewno z utworow Zapol
skiej, ale jako material socjologiczny bardzo interesujClcy. 

Jako postacie dalszoplanowe Zydzi SCI zjawiskiem powszechnym 
w polskiej prozie literackiej. Nie brak ich u Kraszewskiego i u Ko
rzeniowskiego. OdgrywajCl powazn~ rol~ u Prusa, wyst~puj~ u Ze
romskiego. Nie pomija ich Maria D~browska, ktorej· "Zydowka
-b~dzzdrowka" ma duzy wplyw na losy bohater6w powiesci. Prze
suwajll si~ Zydzi u Reymonta i u Przybyszewskiego. Z wybit
nych pisarzy polskich bodaj jedynie Sienkiewicz i Berent pozosta
wili Zydow na stronie. 

Jak wygllldal obraz Zyda w powiesciach "zydowskich", w jakiej 
mierze odtwarzal on rzeczywistose? Mozemy tu od razu zakwestio
nowac wartose poznawczll powiesci Niemcewicza. Szlachetna ta po
wiese, pi~kny dowod wznioslych uczue i przekonaii. autora, w bar
dzo slabym stopniu odpowiadala rzeczywistosci zydowskiej w Pol
sce. Niewlltpliwie mozna w niej si~ doszukae odglosow ruchu, jaki 
pod naZWIl "Haskalah" zaczynal w owym czasie docierae i do Zy
dow polskich. Niewiele jednak' przemaw;ia za tym, by Niemcewicz 
o tym ruchu cos wiedzial i - jezeli wiedzial - zdawal sobie spraw~ 
z jego sensu. Lejbe i Si6ra to spozniony produkt Wieku Oswiecone
go, z jego racjonalistycznll koncepcj~, ze przez oswiat~ mozna rOz
willzae wszystkie zagadnienia zycia zbiorowego. Niemcewicz kon
cepcj~ t~ zastosowal i do Zydow, niewiele qba jllc 0 rzeczywiste obli
cze zycia zydowskiego. Stlld tez zapewne bohaterowie jego prezen
tujll si~ tak papierowo, schematycznie i nieprzekonywaj~co. 

Byloby jednak bl~dem, gdybysmy mieli zlekcewazye znaczenie 
powiesci Niemcewicza. Zapoczlltkowala ona w literaturze polskiej 
typ mlodego Zyda, dllzllcego do oswiaty, poswi~caj~cego swe zycie 
sprawie uobywatelnienia swych wspolwyznawcow i til drog~ sluze
nia calej Polsce. Poprzednikiem Meira Ezofowicza byl nie kto inny, 
jak Niemcewiczowski Lejbe. A odglosy powiesci Niemcewicza moz
na uslyszee nawet w Mechesach Gawalewicza. I tu szlachetny bo
hater - zyjllcy zresztll w absolutnie innych warunkach - ma w 
sobie cos z tradycji Lejbe i Meira. ' 

o wiele pelniejszy obraz zycia zydowskiego dala w swych po
wiesciach Eliza Orzeszkowa. Zycie zydowskie interesowalo jll. 
Prawda, ze pole jej doswiadczen bylo ograniczone. Z jednej strony 
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sprowadzalo siE: do obserwacji lokalnych gett litewskich, z drugie j 
pozos"tawalo w zwillZku z przyjacioani 'pisarki t akimi jak Leopold 
Meyet, Nussbaumowie, Lewenthalowie, Eigerowie i inni. W tych 
swych zydowskich przyjaciolach mogla Orzeszkowa widziee spel 
nienie obietnicy danej przez Meira Ezofowicza. Ludzie d wyszli ze 
swiata zydowskiego. Dziadowie ich, a nawet ojcowie byli religijny
mi Zydami. Przyjaciele Orzeszkowe j reprezentowali najwyzszy po
ziom kulturalny, byli dobrymi Polakami, sluzyli ofiarnie sprawie 
polskiej, byli ' ludzmi szlachetnymi. Orzeszkowa mogla bye pewna ' 
ich przyjazni i calym sercem do nich siE: odnosila. 

Poglqd tych ludzi na spraw~ zydowskq w Polsce nie odbiegal od 
poglqdow samej Orzeszkowej. Do przeszlosci swych dziadow nie 
odnosili si~ oni z pogardq. Znajdowali w niej cenne wartosci. Ale 
jednoczesnie odrzucali jq jako cos przebrzmialego, tamujllcego po
st~p. Byli wychodzcami z kasty i wrocie do niej juz nie mogli. Od
rzucali jq dla siebie i chcieli sluzye pomocq innym wychodzcom 
z kasty. 

Meir Ezofowicz nie moze bye uwazany za prob~ wiernego odtwo
rzenia rzeczywistosci malomias~czkowego getta litewskiego czy 
polskiego. Wqtpliwe jest nawet, by intencjq Orzeszkowej bylo na
pisanie powiesci "realistycznej". Sarna sytuacja rodziny Ezofowi
czow jest czyms wyjqtkowym. Ilez to rodzin zydowskich w Polsce 
moglo si~ powolae na takie tradycje historyczne? Motyw karaimski 
w powiesci wyglqda, historycznie rzecz biorqc, bardzo nieprzekony
wajqco. Z powiesci zydowskich Orzeszkowej juz raczej Eli Mako
wer - rzecz zresztq slaba - bardziej zaslugu je na nazw~ "realizmu" 
niz Meir Ezofowicz. Nawiasem mozna by dodae, ze rownie malo 
realistyczne jest przedstawienie np. Bohatyrowiczow. 

Ale pewne elementy realizmu .Sq i w Meirze zachowane. Orzesz
kowa umia"la uchwycie poczqtki . walki 0 laicyzacj~ zycia zydow
skiego w Polsce. Umiala ogarnqe sens nowych dqzen, budzqcych siE: 
wsrod mlodszych generac~i. Powiedziala wiele trafnego na temat 
stalego konfliktu mi~dzy wladzq kahalnq a rabinatem. Pod tym 
wzgl~dem dala w literaturze polskiej stosunkowo najbardziej pelny 
i do rzeczywistosci zblizony obraz zycia zydowskiego w Polsce. 

Z drugiej jednak strony obraz ten na dlugie lata stal si~ wzo
rem ujmowania Zyda polskiego. A przeciez juz za czasow Orzesz
kowej w swiecie zydowskim nast~powac zaczynaly zasadnicze od
chylenia od tego obrazu. Byly one najwyrazniejsze w duzych mia
stach Kongresowki, ale dawaly si~ zauwazye i w malomiasteczko
wych gettach litewskich. W rzeczywistosci jeszcze za zycia pisarki, 
w koncu wieku XIX i na poczqtku XX, z getta Meira Ezofowicza 
juz niewiele zostalo. Sprawy te nie mogly byly ujsi: uwadze Orzesz
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kowej. Widziala je, balesnie odczuwala post~py rusyfikacji wSr6d 
Zydow litewskich, nie rozumiej~c, ze rusyfikacja byla w danych 
warunkach jedynie mozliw~ form~ przeciwstawiania si«: kascie i wy
chodzenia z niej. Pociech~ byla dla niej polonizacja Zydow w Pol
sce wlasciwej, choc nie mogla przewidziec, ze polonizacja ta byla 
tylko faz~ przygotowawcz~ dla rozwini~cia si~ wsrod Zydow szer
szych dqzen narodowo-emancypacyjnych. 

Pod koniec wieku XIX wzrosla lic:z:ba powiesci i dluzszych Opo
wiadan na tematy Zydowskie. Z autorow wlasciwie tylko jeden 
Klemens Junosza usilowal odtworzyc obraz zycia mas zydowskich 
w Polsce. Ale opowiadania Junoszy Sq utrzymane w tonie i charak
terze facecji szlacheckiej. Widzi Zydow od strony komicznej, przy 
czym ob£az ich w jego uj«:ciu odPowiada tradycyjnym wzorom prze
szlosci. Zydzi z jednej strony s~ "pijawkami", ale rownoczesnie s~ 
koniecznosciq zyciowq dla szlachcica-ziemh\nina, ktory bez nich obyc 
si«: nie moze. Stosunek Junoszy do Zydow nie jest zyczliwy, ale 
i nie wrogi. Jest raczej zabawowy. Uderza Junosz«: smiesznosc Zy
da, ktora wynika z rozbieznosci pomi«:dzy szlacheckim wzorem zy
cifl a wzorem zydowskim. 

o wiel~ wazniejszq od gaw~d Junoszy i od wyramie antysemic
kich powiesci Gruszeckiego byla duza powiesc Gawalewicza Me
chesi. Stara si«: ona dac obraz zycia pewnego srodowiska ,zydow
skiego - bogatej plutokracji, porzucajqcej kast«: i usilujqcej upo
dobnic si«: do szlachty i arystokracji. Powiesc Gawalewicza - po
wiesci 0 zblizonej tematyce na przelomie wiek6w XIX i XX ukazalo 
si«: w Polsce wi«:cej - jest odbiciem przemiany, jaka rzeczywiscie 
nast«:powala w calym zyciu polskim i w szczegolnosci w pewnych 
srodowiskach zydowskich. ' 

Gawalewicz trafnie uchwycil rol«: Zydow w ksztaltowaniu si~ 
nowej, miejskiej plutokracji i burzuazji w Polsce. Akcj~ powiesci 
slusznie umiescil w Warszawie, ktora stawala si«: najwazniejszym 
polskim osrodkiem przemyslowo-handlowo-bankierskim. Sam moc
no zwiqzany z Warszawq, mial sposobnosc bezposredniego obserwo
wania zycia plutokracji warszawskiej dla zrozumienia procesu asy:
milowania si«: plutokracji zydowskiej konca wieku XIX. 

Nie uszedl uwadze Gawalewicza fakt, ze wzorem, do kt6rego przy
j«:cia zmierzala bogata burzuazja zydowska, byl styl zycia arysto- ... 
kracji polskiej. Nie najlepsze elementy tego wzoru s~ tu przyjmo
wane. Przeciwnie - wlasnienajgorsze. Bezsensowny zbytek, za
staw si«: a postaw si«:, snobizm, fumy i panoszenie si«: - wszystko 
to jest gorliwie malpowane przez plutokraej«: zydowskq. Idealem 
jest skolig,acenie si«: przez malzenstwo z podupadlll rodzinll arysto
kratycZDq czy pseudoarystokratycznq. Glownym wqtkiem powiesci 
Sq wlasnie dzieje' takiego malzenstwa. 
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Powiesci Gawalewicza w zadnym wypadku nie mozna uwazac za 
antysemickll. Jezeli autor gani plutokracj~ zydowskll, to niemniej 
ostro gani arystokracj~ czy pseudoarystokracj~ polskll. Co wi~cej 
wlasnie w srodowisku zydowskim znajduje typy gl~boko pozytywne, 
do ktorych - jak do glownego bohatera - odnosi si~ cieplo i zycz
liwie. Te postacie pozytywhe to wlasnie ci, ktorzy przeciwstawiajll 
si~ pop~dowi otoczenia, szukajll wlasnych drog, chCll tworzyc ja
kies rzeczywiste wartosci. Sll tu jakies odglosy Meira Ezofowicza, 
przerzuconego na zupelnie inny teren. 

Nie ulega wlltpliwosci, Ze i w powiesciach Orzeszkowej i w po
wiesci Gawalewicza byly proby pokazania czytelnikowi autentycz
nych fragment6w rzeczywistosci zydowskiej. Byly to jednak tylko 
fragmenty. U Orzeszkowej jest to fragment stylizowany, przystoso
wany do ideologicznych zalozen wielkiej pisarki. U Gawalewicza 
jest to fragment, ktory wlasciwie jest juz poza obr~bem rzeczywi
stosci zydowskiej. Swiat tu opisany nawet wyznaniowo wyraZa si~ 
w dllzeniu do odci~cia' si~ od niego, do zatarcia - gdyby to bylo 
mozliwe - wszelkich slad6w przeszlosci. Jest to swiat uciekinier6w 
z kasty, nie tylko uchodzc6w. Od tej strony widziana, powiesc Ga
walewicza jest kapitalnym dokumentem, ale w zadnym wypadku 
nie moze sluzyc za ilustracj~ zycia zydostwa polskiego. 

Powiesc "zydowska" - zar6wno Orzeszkowej, jak Gawalewicza
podobnie jak poezja polska, patrzy na Zyd6w od strony ich udzialu 
w polskosci, pod czysto polskim klltem widzenia. Bez wlltpienia 
Zyd w tej powiesci jest czym§ wi~cej niZ cZllstkll krajobrazu pol
skiego. Ale nie jest zbiorowoscill Zywll, majllcll wlasne problematy, 
usilujllcll jakos je rozwhlzywac. Samo istnienie takich problemat6w 
znajdowalo w polskich powiesciach "zydowskich" bardzo slabe od
bicie. Rzecz charakterystyczna, ze nawet te momenty zycia zydow
skiego, ktore mialy gl~bokie aspekty og6lnoludzkie, byly przez pisa
rzy sprowadzane na plaszczyzn~ polskiego patriotyzmu czy dose 
naiwnego utylitaryzmu spolecznego. Tak np. wygillda u Gawale
wicza sprawa malzenstwa mieszanego i konflikt6w z nim zwillza
nych. Byly to sprawy, z kt6rymi autor nie umiat sobie dac rady. 
Nie byl zresztll cztowiekiem wielkiego talentu i nie umiat wyjsc 
poza prowincjonalizm 6wczesnej Warszawy. 

VI 

Ale Zydzi i motywy zydowskie wyst~powaly w calej masie pol
skich powiesci i opowiadan, k torych tematyka i zalozenia nic z Zy
dami wspolnego nie mialy. Ta - ilosciowo najwi~ksza i jakosciowo 
najwazniejsza - cz~sc polskiej prozy literackie j zasluguje na bacznll 
uwag~. 

446 



OBRAZ ivOA W SWIAOOMOSCI POLAKOW 

Jak to juz zaznaczalismy, postae Zyda wyst~puje cz~sto w pol
skiej prozie literackiej. Jest to zrozumiale. Zyd - taki czy inny 

' stale wys.t~powal w roznych sytuacjach zycia polskiego i sil~ rzeczy 
obecnose jego nie mogla bye pomini~ta przez powiese, nowel~ czy 
opowiadanie. 

Nie mogl on bye pomini~ty w powiesci "ziemianskiej" czy tez 
w ogole w jakiejs mierze zwi~zlmej z zyciem swiata szlacheckiego. 
Nie m6g1 tez bye pomini~ty w utworach, ktorych tematyka byla 
oparta na zyciu wsi chlopskiej. We wszystkich rodzajach prozy li
terackiej tego typu Zyd wyst~puje przede wszystkim jako karcz
marz, arendarz, sklepikarz, w~druj~cy kramarz czy rzemieslnik, 
niekiedy - jak w PZacowce Prusa - jako wielki kupiec i nawet 
szwagier dziedzica. Najcz~sciej jednak ~ jak to ma miejsce w tej 
samej PZacowce - postae Zyda jest sprowadzona do jego tradycyj
nych funkcji na wsi. 

Zyd jest tu pokazany w zgodzie z tradycyjnym wzorem Zyda na 
wsi polskiej. Nawet jako· postae dalekoplanowa odgrywa on po
wazn~ rol~ w zyciu zarowno dworu jak i chaty. A nawet i plebanii. 
Karczma jest osrodkiem waznych wydarzen Zycia wiejskiego. Byla 
nim ona i w rzeczywistosci. Ambiwalentny charakter stosunku do 
Zyda jest bardzo cz~sto uwidoczniany przez polskich autor6w. Zyd 
jest r6wnoczesnie pogardzany i uwazany za osob~ ,_ z ktorej zd~
niem bardzo nalezy si~ liczye. Nie przestaj~c bye "parchem", jest 
on niemniej jednym z autorytet6w zycia gromadzkiego, a nawet 
i - dworskiego. Bardzo c~sto pisarze mocno podkreslaj~ dodatnie 
strony charakteru Zyda, jak to ma miejsce u Prusa, jak to ma miej
sce szczeg6lnie !l Marii D~browskiej z jej cieplym stosunkiem do 
paru epizodycznych postaci Zyd6w wi~jskich i kalinieckich, wyst~
puj~cych w Nocach i dniach. Nie ukrywane s~ tez zreszt~ i ujemne 
strony charakteru Zyda wie jskiego. Karczmarz w Placowce nie jest 
postaci~ pi~kn~. Ale postaci niepi~kny-ch w opowiesci Prusa jest 
znacznie wi~cej. 

Nie jest naszym zadaniem szczeg610we om6wienie tych wszyst
kich wypadk6w, w kt6rych Zyd wyst~puje w polskiej prozie literac
kiej, zajmuj~cej si~ wsi~ i jej zyciem. Jedno jednak daje si~ wyraz
nie uog6lnie: wsz~dzie tu Zyd jest widziany wyl~cznie od st rony 
polskiej - oboj~tne, szlacheckiej czy chlopskiej, i wsz~dzie jest on 
tu fragmentem czy uzupelnieniem obrazu spraw spolecznosci pol
skiej. Mozna by powiedziee, ze z reguly jest on dodatkiem do opi
sywanych ludzi, spraw i sytuacji. Jest to dodatek konieczny, nie 
daj~cy si~ pominqe, ale calkowicie podporz~dkowany zbiorowosci 
polskiej. Zycie Zyda wiejskiego w obr~bie jego wlasnej zbiorowosci 
nie jest pokazywane. Jest on stale widziany na tIe zycia polskiego, 
ale nic nie wiemy 0 jego wlasnych sprawach, oczekiwaniach czy 
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d~zeniach. Zjawia si~ on na scenie wydarzen, bierze w nich udzial, 
wplywa na nie, 1est na ich tIe pokazany, ale nic nie wiemy 0 jego 
bezposrednim srodowisku, 0 sprawach tego srodowiska. · 

W niemniejszym stopniu da si~ to sarno powiedziee i 0 tych utwo
rach polskiej prozy literackiej, ktorych tematyka byla oparta na zy
ciu miejskim. W powiesciach i opowiadaniach okresu wczesniejsze
go Zyd miejski jest faktycznie dawnym Zydem wiejskim, przeniesio
nym na teren miast i miasteczek. Spelnia on analogiczne funkcje go
spodarcze, z tym jednak, ze cz~sto rozmiary i zasi~g jego dzialal
nosci s~ znacznie wi~ksze od dzialalnosci Zyda wiejskiego. Pod ko
niec wieku XIX na widowni zjawi si~ wielki bankier zydowski, 
ktory, choe spolecznie i kulturalnie zerwie z tradycjami wiejskiego 
lichwiarza-karczmarza, gospodarczo b~dzie jego przedluzeniem. 
Zmieni~ si~ tu formy, tresci pozostan~ zblizone, choe skala dzialal
nosci spot~guje si~ kolosalnie. 

Ale rownoczesnie od konca wieku XIX powiese polska zacznie 
rejestrowae nowy typ Zyda. Uwadze pisz~cych nie mogl ujse fakt 
coraz liczniejszego udzialu uchodzcow z kasty w szeregach inteli
gencji polskiej. A ze srodowisko inteligencko-miejskie zaczynalo do
starczae literaturze coraz to wi~cej tematow, przeto i Zyd-inteligent 
musial zajqe powazne miejsce w ogolnym obrazie Zyda polskiego. 

Bardzo cz~sto jest nim lekarz. Tak jest np. w Lalce Prusa i w Lu
dziach bezdomnych Zeromskiego. 0 He jednak u Zerom~kiego jest 
to postae raczej epizodyczna, 0 tyle u Prusa dr Szuman jest osobq 
waZnq, odgrywajqcq wcale niepodrz~dnq rol~. Spolecznie rzecz bio
rqc, obaj ci lekarze majq wiele wspolnego. Obaj pozostawili zy
dostwo poza sobq, obaj wchodzq - czy wejse si~ starajq - do sro
dowiska polskiego. I obu nie idzie to latwo. Natrafiajll na trudno
sci i sprzeciwy, wlecze si~ za nimi ich-przeszlose, sll ciqgle w cieniu 
kasty. U Prusa prowadzi to do sceptycznej i racjonalistycznej posta
wy bohatera, czyni z niego dziwaka i samotnika. U Zeromskiego 
do postawy cynicznej. Zresztll lekarz-Zyd Zeromskiego jest swego 
rodzaju odpowiednikiem lekarza-wychodzcy z warstwy niZszej. Jego 
losy i losy J udyma majq podobne uwarunkowanie spoleczne. To tez 
jakby Judym, IZ ~ jednak roznicq, ze jest pozbawiony idealizmu Ju
dyma, ze jest zgorzknialy i cynicznie patrzqcy na swiat i ludzi. Ale 
w Szumanie jest cos z Judymowego idealizmu, jak jest i cos z ro
mantyzmu Wokulskiego. Przepojone to tylko goryczll, zracjonali
zowane, swiadome rozmiarow szalenstw czlowieka. 

U Marii Dllbrowskiej wyst~puje nowa postae Zyda. Jest nim stu
dent , socjalista, dzialacz polityczny. Prawda, ze i przed Dllbrowskq 
postacie takie byly pokazywane przez polskich pisarzy, by wymie
nie Zaszumi las Zapolskiej. Byly to jednak postacie czysto epizo
dyczne, narysowane szkicowo. U Dllbrowskiej mamy rowniez postac 
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epizodycznll, ale pelnll plastyki i wyrazu. Co wiE:cej, postac ta n ie 
wylania sit: z prozni, ma jakies wlasne tIo spoleczne, jest pokazana 
nie wy1llcznie od strony polskiej, ale i od strony wlasnego tragizmu. 
Dllbrowska w zyciu swym nieraz spotykala sit: z prototypami swe
go bohatera, niejeden z nich nalezal do jej przyjaciol. I to daje sit: 
wyraznie odczue w jej powiesci. 
, Dllbrowska w granicach swych zalozen artysty~nych dala to, co 
dae zamierzala. Wprowadzila do swej powiesci. Zydow, dala im 
pewne podmalowanie spoleczne, ale pisanie' 0 Zydach nie bylo jej 
zalozeniem literackim. To sarno da sit: oczywiscie powiedziee 0 Pru 
sie czy 0 Zeromskim. Wprowadzajllc Zydow do swych utworow, po
kazywali ich jako gotowe produkty okreslonych procesow spolecz
nych i kulturalnych, pokazywali ich na tIe swiata polskiego i kazali 
ich widziee od strony polskiej. Byla w tym pewna jednostronnose, 
za ktorll pisarzy winie nie mozna. Byla to jednostronnosc nieunik
niona, wynikajllca z samych zalozen danych utworow. - . 

W kazdym razie we wszystkic~ tych utworach Zyd jest cZllstkll 
og6lnego krajobrazu polskiego, jest czyms dodatkowym czy uzupel
niaj'lcym. Rzadkie Sll proby pokazania go i od strony srodowiska 
zydowskiego - dawnego, jezeli je porzucil, istniej'lcego, jezeli wcillz 
do niego nalezal. I jedynie u D'lbrowskiej i u Prusa sll proby spojrze 
nia na Zyda i od tej strony. W Lalce jest bardzo interesujllca roz
mowa starego Szlangbauma z Wokulskim na temat rozrywek i gier 
towarzyskich u Zydow. Wokulskiego uderzyl intelektualny charak
ter tych gier i rozrywek. Ten drobny fragment powiesci to proba 
pokazania Zyda od strony "wewnt:trznej", od strony jego wlasnego 
zycia rodzinnego czy towarzyskiego. J est to jednak bardzo drobny 
fragment. 

Co na podstawie polskiej prozy literackiej da sit: niezbic1e usta
lie - to to, ze Zydzi w Polsce byli, ze stanowili licznll zbiorowosc, 
ze wykonywali okreslone czynnosci gospodarcze, dla spoleczenstwa 
nieraz szkodliwe, ale nieraz i pozyteczne, ze byli wsrod nich ludzie 
dobrzy, choe nie braklo i bardzo zlych, ze wielu bylo takich, kto
rzy zaslugiwali na najwit:kszll zyczliwosc, ze sp~ra CZE:SC Zydow dll
zyla do utozsamienia siE: z Polakami i ze niejeden z nich byl rze
czywiscie dobrym Polakiem. Czy jednak polska proza literacka moze 
nam bye pomocna dla otrzymania pelnie jszego obrazu spolecznosci 
zydowskiej w Polsce jako takiej , obrazu jej spraw i dllzen, prze
mian, jakie w niej zachodzily? Jest to wysoce w'ltpliwe. W rzeczy. 
wistosci polska proza literacka 0 spolecznosci zydowskiej w Polsce 
nie mowila wi~cej niz mowila 0 wszelkich innych spolecznosciach 
narodowych, ktorych przedstawicielami si~ sporadycznie zajmowala. 
Wyst~powali w ni~j Rosjanie, ale i oni - nawet u Zeromskiego 
byli traktowani w oder waniu od swego srodowiska narodowego. 
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I tak sarno Niemcy czy Francuzi, by nie wspominae Ukraiilcow, 
Bialorusinow czy Litwinow. Wszyscy oni wyst~pujll jako elementy 
krajobrazu polskiego, w powillzaniu ze sprawami polskimi, Sll wi
dziani od strony polskiej. Jezeli w Wojnie i pokoju w jakis sposob 
przelamuje si~ rzeczywistose Francji napoleoilskiej, to nie da si~ 
tego samego powiedziee 0 Popiolach. 

W powiesci polskiej nie znalazly odglosu - choeby posredniego 
te wielkie prlldy emancypacyjne, jakie w masach zydowskich za
czynaly si~ rozwijae od poczlltku wieku XX. Jezeli cos z tego bylo 
dostrzezone, to bylo zrozumiane zupelnie falszywie, nieraz - fan
tastycznie. Jako przyklad moze posluzye bardzo slaba powiese Gru
szeckiego Litwackie mrowie. Nie ulega wlltpliwosci, ze pisarze pol
scy 0 Zyda~h jako 0 Zydach wiedzieli bardzo malo i malo si~ tym 
interesowali. Co w Zydach ich interesowalo, to bylo zydostwo w 
odniesieniu do spraw i dllzeil polskich, bylo zydostwo na tIe iy
cia polskiego. 

Bylo w tym powazne zw~zenie. Ostatecznie nawet sprawy we
wn~trznozydowskie nie mogly bye dla Polski oboj~tne. Przeciwnie, 
byly one wame, mialy wplyw na rozwoj calego zycia polskiego. Tak 
sarno jak sprawy i dllzenia Ukraiilcow, Bialorusinow czy Litwinow, 
dla kt6rych literatura polska rowniez wykazywala oboj~tnose i nie
zrozumienie. Pod tym wzgl~dem literatura ta byla odbiciem sto
sunku calego spoleczeilstwa do rzcczywistosci tych niepolskich grup 
narodowych, z ktorych losami byly zwillzane dzieje narodu polskie
go. 0 sprawach tych w Polsce wiedziano bardzo malo i wi~cej wie
dziec nie chciano. To zas, co uwazano za wiedz~, bardzo malo mialo 
wspolnego z prawdll. 

Trzeba stwierdzie, ze stosunkowo lepsze odbicie znalazla rzeczy
wistose polska w zydowskiej prozie literackiej. Jako przyklad mo
zemy tu podae dwie powiesci zydowskie - Jozefa Opatoszu W la
sach polskich oraz WaTszaw~ Szaloma Asza. Nie brak tam niepo
rozumieil, nie brak bl~dnego ujmowania pewnych zjawisk i proce
sow zycia polskiego. W calosci jednak jest tam bez porownania wiE:
cej solidnej wiedzy 0 polskich sprawach i wi~cej ich zrozumienia, 
niz w tym, jak polska literatura ujmowala sprawy zydowskie. 

Dopiero bardzo pozno, w okresie mi«:dzywojennym dajll si«: za
uwazyc jakies proby zblizenia si«: do rzeczywistosci zydowskiej w 
Polsce. "Wiadomosci Literackie" zapoczlltkowaly reportaze 0 Zy
dach polskich. Najwazniejsze z nich wyszly spod piMa Wandy 
Melcer. 

Momentem decydujllcym byla tu egzotyka tematu. Dostrzezone 
zostalo istnienie "czarnego llldu" w Polsce. Reportaze Wandy Mel
cer i im pokrewne stanowily pendant dla literatury egzotyczno-pod
rozniczej, tak od wiekow popularne j we wszystkich krajach cywili 
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zacji zachodniej. W Polsce, bez opuszczenia jej granic, Moina bylo 
podrozowac po swiecie egzotyki i tajemnicy. Do tego byl to swiat 
ludzi, 0 ktorych wci~z sit: mowilo. 
Niew~tpliwie w reportazach tych - choe sil~ rzeczy pisanych na 

gorllco i ujmowanych po dziennikarsku - nie braklo trafnych ob
serwacji. Bylo jednak z nimi tak, jak z opisami kraj6w kolonial
nych, oglaszanymi przez roznych podroznikow europejskich i ame
rykanskich. Opowiadaly one 0 rzeczach "egzotycznych", przema
wiaj~cych do wyobrazni autor6w i interesujllcych czytelnikow. 
Ale - az do czas6w dzisiejszych - najcz~sciej pomijaly rzeczy 
najwazniejsze: ogromne przemiany spoleczne i kulturalne, Jakie za
chodzic zaczynaly w krajach kolonialnych. Czytaj~c wiele z tych 
OpiS9W, pisanych stosunkowo niedawno, nie mozna zrozumiec, sklld 
wzit:la sit: ta kolosalna rewolucja, jak~ dzis jest obj~ty swiat afry
kanskiej, azjatyckiej i poludniowoamerykanskiej "egzotyki". Zalo
zenia tej rewolucji, jej poczlltki, okolicznosci jll warunkujllce byly 
nie dostrzegane, choc jui wtedy musialy istniee. Uwaga pisz~cych 
byla wyl~cznie zwr6cona na "egzotykt:". 

To sarno da si~ powiedziec i 0 polskiej literaturze reportazowej 
z "czarnego llldu". Pomin~la ona rzeczy najwainiejsze, choc w owym 
czasie byly one bardzo wyrazne i na kazdym kroku zdawaly si~ 
narzuc.ae uwadze obserwatorow. 

Wypadnie nam wi~c jasno powiedziee: obraz Zyda, jaki wyst~
powal w literaturzEt polskiej, byl wybitnie stereotypowy, fragmen
taryczny, nieadekwatny. Z regu!y powstawal on w oderwaniu od 
caloksztaltu spraw, zycia i dllzen spolecznosci iydowskiej w Polsce, 
jako fragment spraw czysto polskich i w odniesieniu do nich. 

Zachodzila jednak uderzajllca rozbieznose pomi~dzy literatur~ 

a dziennikarskll publicystykll. Rozbieznose ta - w pewnych okre
sach slaba - byla szczegolnie uderzajllca od poczlltku wieku XX. 
Publicystyka byla coraz bardziej nastrojona antyzydowsko, czego 
ukoronowaniem byla fala przedwojennego antysemityzmu. Ta wro

_ gose publicystyki wobec Zydow miala w literaturze stosunkowo sla
be odbicie. W poezji polskiej antysemityzm byl niedostrzegalny. 
W prozie literackiej wyst~powal on u bardzo podrzt:dnych auto
row w rodzaju Gruszeckiego. Niektorzy pisarze jako publicysci ule
gali nastrojom antysemickim, tak by!o z Niemojewskim i z Nowa
czynskim. U tych dw6ch ostatnich by!y to raczej wybryki tempe- . 
rarnentu, u Nowaczynskiego z \\yraznym odcieniem przekory. W 
wielkiej polskiej prozie literackiej stosunek do Zyd6w nie by! wrogi, 
nieraz - zyczliwy, niekiedy - jak u Orzeszkowej i Dllbrowskiej 
serdeczny. 

Autentyczna jednak rzeczywistose zydowska w P olsce nie znaj
dowa!a dla siebie odbicia ani wpubUcystyce ani w literaturze. A i 
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do konca swego istnienia na ziemiach polskich 2ydzi stanowili tu 
terra incognita. Obiektywnie rzecz biorClc, mogla ona bye latwo 
zbadana. Tu i 6wdzie byla ona badana przez ludzi nauki: nie-2yd6w 
wsr6d nich bylo stosunkowo malo. Ale i oni si~ trafiali. W calosci 
jednak w spoleczenstwie polskim wiedza 0 swiecie zydowskim byla 
zdumiewa jClco nikla, fragmentaryczna, najcz~sciej znieksztalcona. 
NiewielkCl pociechCl bylo to, ze nie lepiej wyglCldala wiedza 0 swie
cie innych grup niepolskich, znajdujClcych si~ w obr~bie panstwa 
polskiego. 

Aleksande,_ Hertz 

[Rozdzial --z ksiClzki Zydzi w kuUuTze polskie;, Institut Litteraire, Paryz 
1961. Tytul pochodzi od redakcji.] 
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STEREOTYP ZYDA U STUDENTCW 

UWAGI WSTI;PNE 
J 

Przedstawiam tu jedynie niektore wyniki sondazu przeprowa
dzonego w latach 1975-1982 wsrod studentow etnografii, historii 
sztuki, filologii rosyjskiej, fizyki, -geografii oraz socjologii. Bada
nia dotyczyly uprzedzen etnicznych, w tym Il"owniez stereotypu jako 
jednego ze wskaznikow uprzedzen. Lllcznie uzyskano wypowiedzi 
250 osob. 

Przez stereotyp rozumie si~ opini~ 0 danym przedmiocie (w ni
niejszym przypadku zydowskiej mniejszosci narodowej w Polsce), 
kt6ra stanowi nieuprawnionll statystycznie generalizacj~ tegoz 
przedmiotu. Jak stwierdza Otto Klineberg, stereotypy nie opierajll 
si~ na indukcyjnym zbiorze danych, lecz przede wszystkim nil plot
kach, pogloskach, anegdotach. Nie wyklucza to faktu, iZ dla nie
ktorych osob slldy zawarte w stereotypie Sll do pewnego stopnia 
obiektywnie zdeterminowane.1 

W miejscu tym nie idzie 0 finezyjne, wr~cz "komputerowe" usta 
lenie. zaleznosci mi~dzy wiekiem, plcill, pochodzeniem spolecznym 
czy terytorialnym badanych, a trescill i Ikierunkiem stereotypu, etc., 
lecz zaledwie 0 zarysowanie niektorych problemow czekajllcych 
wcillZ na pogl~bione ich rozstrzygni~cia. Dotychczasowa socjolo
giczna literatura na temat mniejszosci narodowych w Polsce jest 
bowiem skllpa. Koncentruje si~ ona przede wszystkim na liczeb
nosci Zyd6w w PRL, rozmieszczeniu terytorialnym, strukturze za
wodowej, problemach repatriacji, udziale Zydow w referendu,m w 
1946 roku, czlonkostwie w PPR, dzialalnosci Zydowskich instytu
cji religijnych i kulturalnych, jak rowniez na stereotypach Zyda. 
Prace Sz. Bronsztejna, A. Goldsztejna, A. Kwileckiego, A. Tokar- · 
czyka, K. Pisarkowej, K. Zygulskiego, a takze wczesniejsze (m. in . 
J. St. Bystronia) dotYCZIl wszak:ie wycinkowych zagadnien. Fakt 
ten jest interesujllcy z punktu widzenia socjologii wiedzy. Wiele 
tu moze wyjasnic przyslowie: Kto za Zydami m6wi, ten juz 
wzilll, a kto przeciwko, ten chce wzillc" . Nie tylko potoczna wie
dza ludowa nie stanowi lZach~ty do zajmowania si~ jaJcze boga
tymi problemami. Wartosci zwillzane z ojcowiznll oraz - oj~zyznll 
ideologicznll - jakby powiedzial Stanislaw Ossowski - naleZli do 
najbardziej delikatnych i angazujllcych. Zwlaszcza uog61nienia 

ot~o Kllneberg, The Scientific Studll of Natlo714& s teTeotype_, ..InternatIo
nal Social Science Bulletin", 1951, 3, .. 50S. 
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w swiecie tychZe wartosci sll dotkliwie odczuwane. Oto przy.ldad 
uogolnien: "Polacy w gruncie rzeczy nigdy nie pozbyli sit: tego 
aniysemityzmu... nigdy nie probowali stae sit: demokratycznym na
rodem", " ...najznaczniejszym osillgnit:ciem Polakow jest chyba prze
prowadzenie najlepiej zorganizowany{:h i najkrwawszych pogro
mow".2 

W odpowiedziach na prosbt:: "Podaj wszystkie cechy, Jakie przy
piSujesz Zydowi", znalazly miejsce glownie nastt:pujllce przymiot
niki, rzeczowniki oraz czasowniki. - patriotyczhy, radykalny, na
cjonalista, chyiry, podst«:pny, inteligentny, nierzetelny, wierny swo
im ideom, tchorzliwy, okrutny, zdradliwy, wyrafinowany, materia
lista, k16tliwy, msciwy, chelpliwy, ambitny, glosny, nieokrzesany, 
gadatliwy, lubiilCY rozprawiae, niechlujny, podejrzliwy, uparty, 
impulsywny, porywczy, nami«:tny, solidarny, lubiliCY rlzialania gru
powe, religijny, sklepikarz, bankier, rzemieslnik. 

Cz«:se badanych, obok cech charakterolo'gicznych, zawodowych, 
intelektualnych, wymienila cechy / antropologiczne zwillzane ich' 
zdaniem z rasll (bogate, czarne lub rude uwlosienie, charaktery
styczny dlugi nos, ciemne oczy) oraz specyficzny spos6b ubierania 
sit:' (czapka, chalat). Z mozaizmem badani Illczyli zachowania Zy
dow podczas szabasu, w boznicy, jedzenie macy, zakaz spozywa
nia wieprzowiny, specyficznll motoryk«:, kolysanie sit:. 

Charakteryzujllc Zyd6w niektorzy studenci poslugiwali si«: przy
slowiami. Wsrod nich zanotowano takie oto przyslowia: "Zyda 
zrobie" (kleks przy pisaniu), "Trafila bieda na Zyda" (satysfakcja 
z cudzego nieszcz«:scia), "Czekae czasu jak Zyd szabasu" (uzywane 
w kontekscie ponaglenia), "Wrzeszczy jak Zyd na jarmarku" (brak 

' talentu spiewaczego), "Kiedy bieda przycisnie i Zyd bratem by
wa", "Nic nie szkodzi, ze z Zydow, pochodzi", "Kto ze Zydem konea 
dojdzie, ten jak pies co siedzi w budzie. glupi przyszedl, glupi 
pojdzie", "Przebiegly jak Zyd", "Zyd nie szuka wosku tylko zysku", 
"Kiedy bieda przycisnie nie idz do Zyda ino do sllsiada", ,,Kto na 
zastaw pije, tego Zyd obije", "Handlujmy jak Zydzi, kochajmy si«: 
jak bracia", "Spieszy jak Zyd na jarmark", "Nie rna Zyd6w, nie rna 
kupca, nie rna kupea, nie rna pieni«:dzy", "Twardy jak Zyd do in
teresu", "Zdolny jak Zyd do WillZki siana" (okreslenie nieudolnosci 
zawodowej), ,,2yd clloe biedny, to nie glupi, sprzedaje tanio, wszy
stko kupi", "J edzie jak polski Zyd", "Zyda grzese" (robie cos po
tajemnie), "Zas go Zyd urzekl"; "Rozpuscil si«: jak zyc!~wska pon
czocha", "Obejdzie si«: zydowskie wesele bez mareepanow".3 

• Zob. Andrzej Kaplszewskl, SteTeotyp AmeTykan6w potsktego pochodzenla, 
OssoUneum 1978, s. 91. 

• Zob. ta k1e N owa kst'1ga pTzyal6w t wYTa:tet'i pTZlIslotOiowych potsktch , pod 
red. Juliana K rzyzanowsklego, Warszawa 1972, t . Ill . 
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Najcz~sciej stosowan<l kategori<l, wg kt6rej charakteryzowano ce
.chy Zyda: jest szeroko rozumiana godnosc, na kt6r<l sklada j<l si~ 
cechy zwi<lzane z zaufaniem, honorem, poczuciem sprawiedliwosci, 
oportunizmem. 

Uwaza si~, ze Zyd traktuje wszystko jako szans~ na zysk, takze 
czlowieka - "Czlowiek jest dla Zyda towarem", "Jest interesowny 

oszukuje", "Trudno podzielae uciech~ Zyda, kiedy oszukuje" 
"Chytry, ma mask~ na twarzy". . 

Brak honoru oznacza: "Nie dotrzymuje slowa", "Kr~tacz, jak cho
r<lgiewka na wietrze", "Brak mu wrazliwosci na ludzk<l opini~", 
"Wstydu nie ma!". 

Brak zyczliwQsci powszechnej; niesprawiedliw osc Zyda polega 
zdaniem badanych na tym, i:i "Jedynie z Zydami si~ liczy", "Zyd 
tylko z Zydem jest solidarny i sprawiedliwy", "S<l despotyczni. 
Nie liczq si~ z innymi narodami, tylko ze swoim interesem". 

o tym, ze Zyd jest oportunist<l, wedlug opinii badanych, decy
duje stala ch~e osi<lgania korzysci. "Akceptuje swoje normy, a robi 
co innego", "Nawet po zmianie wiary Zydem smierdzi. To jego 
natura", "Za pieniqdze porzuca wszelkie hamulce. Raz tedy chwali, 
raz gani. Zalezy co mu si~ oplaca". 

Dokonujqc analizy kierunku 4 cech przypisywanych Zydom stwier
dza si~, i:i wi~kszosc cech implikuje ujemn<l ocen~. Bye moZe jest 
to interpretacyjne uproszczenie. Zaklada si~ jednak, ze "brudny", 
"wyzyskiwacz" itp. w hierarchii wartosci akceptowanych i odrzu
canych rna aktualnie jednoznacznie negatywnq konotacj~: 

STATUS WIEDZY HISTORYCZNEJ 0 ZYDACH 

Zadawane badanym studentom pytanie brzmialo: "Jakie fakty 
z historii Zyd6w w Polsce Sll Ci znane?". NajIiczniejsze odpowiedzi 
wskazywaly na przychylne ustosunkowanie sic: Polakow do Zy
d6w naplywajqcych do Polski juz w XI wieku. Wymieniano pozy
tywne usposobienie wobec semi tow takich gl6w paiistwa polskiego 
jak Kazimierz Jagielloiiczyk, Zygmunt August, Stefan Batory, Jan 
III Sobieski oraz aprobat~ wybitnych osobistosci :' Wisniowieckiego, 
Kolllltaja, Sapiehy, Potockiego, Leleweia, Konarskiego, Mochnac
kiego, Mickiewicza. Jedna z wypowiedzi zawierala haslo gloszone 
przez Mickiewicza: "Izraelowi, bratu naszemu uszanowanie, bra
terstwo, rowne we wszystkim prawo" oraz wyjqtek jednego z li
stow: ".. . mimo carskich grozb, na zlose straznikon:J. cel, przemyca 
w Litw~ zyd tomiki moich dziel". Nadmienmy, 'iz za koptraband~ 

• Klerunek jes t j ednym z elementow stereotypu poza tresei ,!. stopniem' nat~
i enia 'kierunku oraz jednolitoScill. 

19 - ZNAK 455 



LUCJA tuKASZEWICZ 

drukow emigracyjnych wyznaczano wowczas 1 tysi~c kijow 5. Ba
dani akcentowali szczeg6lnie okres kontrreformacji, w ktorym Pol
ska stawala si~ schronieniem dla Zydow uciekaj~cych z Niemiec, 
Czech, W~gier itd, jak rowniez udzial Zydow w walkach 0 wyzwo
lenie Polski. J edna z wypowiedzi stanowila rozlegl'l informacj~ 
o przywodcy szwadronu 5 pulku strzelc6w konnych ksi~cia J6zefa 
Poniatowskiego. Byl nim kupiec zydowski Berek Joselewicz, scha
rakteryzowany w kategoriach bohatera powstan narodowych, wo
jen napoleonskich, organizatora zydowskiego pulku powstania kos
ciuszkowskiego, zolnierza Legionow D'lbrowskiego. 
Pami~c historyczna, to r6wniez pami~c 0 cieniach stosunku Po

lak6w do Zyd6w. I tak wspomniano, iz w okresie masowej imi
gracji Zyd6w do Polski w XIII wieku, obok liberalnego, unikalnego 
w calej Europie statutu gminy zydowskiej (przywilej z 1264 r. na
dany przez Boleslawa Kalisskiego) istnialo rowniez ograniczanie 
praw. Synod wroClawski nakazywal na przyklad koniecznosc sku
pienia przestrzennego w getcie, noszenie wyrozniaj'lcego stroju, 
wnoszenie oplat na rzecz kleru itd. Wyszczegolniano skrajne po
stacie pr 'ld6w antyiydowskich - Mordy w Poznaniu w 1399 r., 
w Krakowie w 1407 r ., w okresie powstania Chmielnickiego i p6z
niejszych buntow chlopskich (kozackiCh, hajdamackich), w Brze§Ciu 
w 1710, 1723 'roku, w Gorczynie - 1736. Niektorym z badanych 
znane byly wyst~pienia antyzydowskie w pocz~tkach powstania Ii
stopadowego (na tle udzialu w nim Zydow) i styczniowego (po uzy
skaniu przez Zyd6w wielu praw w dziedzinie gospodarczej i kul
turalnej). Zasygnalizowano proces 0 mord rytualny rz 1882 roku, 
a takze antysemickie uchwaly kongresu katolickiego z 1883 roku. 

Liczniejsze, wyszczeg6lniane fakty historyczne dotyczyly okresu 
mi~dzywojennego (szczeg6lnie po 1935 roku), nacechowanego an
tyzydowsk~ kampani~ ze strony Obozu Zjedn oczenia Narodowego, 
Stronnictwa Narodowego i Obozu Narodowo-Radykalnego. Niekto
rzy badani wspomnieli propagowane w tym okresie hasla: "Sw6j. 
po swoje, do swego", teori~ "jednego straganu", tytuly broszurek 
o masowych nakladach Zydzi idq, Zbudz si~, Wojna z 2ydami, pro
jekty wysiedlenia Zyd6w, pogromy w Przytyku, Brzesciu, na Bia
lostocczyznie, Kielecczyznie oraz ekscesy uniwersyteckie we Lwo
wie i Poznaniu (tworzenie tzw. gett lawkowych). 

N"ajwi~kszy zas6b wiedzy historycznej badanych dotyczy sytua
cji Zyd6w podczas II wojny swiatowej. Studentka geografii na 
pisala na ten temat nieomal dokladny wyj~tek z tekstu ksi~zki 
Hanny Krall Zdqzyc przed Panem Bogiem: "W szpitalu, spuchni~-

• Zob. Marlan K uklel. n zleje P olskl porozblorowej 1795-1921. L ond yn 1961, 
s. 309. 
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te ·z glodu dzieci otrzymuj~ pastylk~ cebionu i pol jajka w proszku 
dziennie. Salowe byly rowniez spuchni~te. Byla to m~ka dzielenia, 
ktorego dokonywali lekarze. Kiedy Niemcy weszli na parter, le
karka zd~Zyla podac dzieciom trucizn~. a na je uratowala od ko
mory gazowej. Chorzy czekali na zaladowanie do wagonu. Pie
l~gniarki wyszukiwaly swoich ojc6w i matki i wstrzykiwaly im 
trucizn~. Chowano jll tylko dla najbliz~zych. Lekarka sw6j cyjanek 
oddala natomiast obcym dziecionI. Ludzie uwazali j~ za bohaterk~", 
"Wymordowano okolo 3 miliono\v Zyd6w polskich ...... A zatem od 
najbardziej lakonicznych do niezwykle rozbudowanych narracji. 

Wsp0m{nano 0 tym, iz obok pomocy Zydom (Zwillzek Walki Zbroj
nej wydzielil specjalny referat do pomocy Zydom, Biuro Informa
cji i Propagandy Komendy Glownej - - Referat Zydowski, pomoc 
ze strony AK, GL i Delegatury Rz~du) istnialy przypadki denun
cjowania blldz szantazowania Zydow lub osob udzielajqcych im 
pomocy. Denuncjator6w scigaly podziemne organa sledcze (Kierow
nictwo Walki Podziemnej, Rady Pomocy Zydom). W 1943 roku 
w Warszawie i Krakowie dokonano na nich pierwszych egzekucji. 
[- - - -] [Ustawa z dn. 31.VII.1981, a kontroli publikacji i widowisk, 
art . 2 pkt 2 (Dz. U. nr 20, poz. 99)] . . 

Fakty wyszczegolnione powyzej stwarzaj~ iluzj~ ~najomosci histo
rii Zydow w Polsce wsrod student6w ze wspomnianych kierunk6w 
obj~tych badaniami. Nalezy zaznaczyc, iz jest to rekonstrukcja su
mujqca wiedz~ wszystkich badanych. Rozleglosci wiedzy nie moz
na przypisac poszczeg6lnym studentom, udzielaj~cym odpowiedzi 
na ankiet~. Zaledwie studenci historii1 potrafili wymienic powyzej 
5 znanych im .faktow z histor ii zydostwa polskiego. Studenci z po
zostalych kierunkow koncentrowali si~ na okresie okupacji (wy
mieniaj'lc obozy koncentracyjne, powstania w gettach: l6dzkim oraz 
warszawskim). . 

Wiedza badanych jest skllpa, fragmentaryczna. Nosi jakby cha
rakter wiedzy ..przedlogicznej" (punkty, w~zly). Wsr6d przedsta
wicieli humanistycznych kierunk6w studi6w zauwaza si~ opinie 
krancowe. Dominujq interpretacje a n ie zdania 0 faktach. Cieka
wy jest tu problem kierunku percepcji wiedzy. Zdecydowanie do
minujq fakty historyczne wskazujqce na pozytywny stosunek Po
lakow do Zydow. Wymienia si~ to, co stanowi tresci przekazywane 
przez podr~czniki szkolne, mass media. Na poziomie szkoly sred
niej nie Sq one komplementarne. Mozna takze zaznaczyc sil~ dwu
pokoleniowej pami~cispolecznej, opartej przede wszystkim na bez
posrednim kontakcie oraz przekazie ustnym. . 

Skqpa wiedza historyczna 0 Zydach koresponuje z tym, co ba
dani okreslili jako cechy charakterystyczne 2yda. Nazwalismy to 
mieliznami uogolnienia, powierzchownosci. 
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JAKIE JEST JJ\DRO PRAWDY? 


Istnieje wiele kusych bqdz kulejqcych koncepcji teoretycznych 
dla wyjasnienia stereotypizacji opinii 0 "innych", "ob'cych". Jednq 
z nich stanowi hipoteza "jqdra prawdy" O. Klineberga 6 oraz "teo
ria zasluzonej reputacji" B. Zawadzkiego.7 Obie one wskazujq,. ze 
obiekty przesqdu lub stereo'typu etnicznego, przynajmniej w pew
nym stopniu, przyczyniajq si~ do ich powstawania. Dzieje si~ to 
mi~dzy innymi poprzez funkcjonujqce autodefinicje Zyd6w. Po
patrzmy na literackie autodefinicje zawarte chociazby u Bruno 
Schulza. Opis Tluji w z6ltej poscieli i szmatach, z wiechciem jej 
czarnych wlos6w, chrapliwym wrzaskiem przy uprawianiu rytual
nego nierzqdu, opis ciotki Agaty w Sklepach cynamonowych, byl
by potwierdzeniem tego, co badani studenci zawarli w definicji 
Zyda. Literatura traktowana byla wielokrotnie przez badanych ja
ko zr6dlo wiedzy, system znak6w ikonicznych. Nie istnial dia nich 
problem, czym Sq konwencje i kody literackie w systemie komu
nikacji spolecznej. Implicite zakladano, iz za kodem literackim kryjll 
si~ zawsze konwencje i kody spolecznq-ideologiczne. Kobiety-de
mony u Bruno Schulza tymczasem - jak powie Sandauer - ~ 
zarowno obsesjq osobistq autora, jak i modq literac~q (zenskie de
mony u Przybyszewskiego, Zulawskiego).8 

Ciekawej pr6by por6wnania stereotypu zawartego w przyslowiach 
z obiektywnie stwierdzonymi zachowaniami Zyd6w dokonal Krzy
sztof Podemski w pracy Stereotypowe i propagandowe przes!anki 
asymilacji Zyd6w w Polsce Ludowej. Analizujqc dane statystyczne 
z "Malych Rocznik6w Statystycznych Rzeczypospolitej Polskiej" za 
lata 1921-38, ukazal on zasadnicze r6znice mi~dzy Zydami a nie
-Zydami w zakresie stosunku do sr~dk6w produkcji. Przewaga Zy
d6w w handiu znalazla wi~c potwierdzenie w stereotypie Zyda-han
dlarza, "nie pracujqcego na roli". Podobnie stalo si~ z przyslowia
mi poddajqcymi W wqtpliwosc uczciwosc Zyda: sklonno,gc do oszu
stwa i szaibierstwa. Bezwzgl~dny udzial Zyd6w wsr6d skazanych 
za ' te przest~pstwa jest takze wi~kszy anizeli os6b wyznania rzym
sko-katolickiego. Poprzez dane statystyczne nie mozna natomiast 
znalezc potwierdzenia sklonnosci Zyd6w do kradziezy i p~du do 
rozrodczosci! 

Podemski stwierdzil, ze bardzo nieliczna jest grupa os6b skaza
nych za przest~pstwa wymagajqce uzycia sHy. Jes!i przyjrnie si r; . 

• O. Klineberg, op. c i t., s. 301 nn. 
1 Bohdan Zawadzki , Limitation of the Scapegoat Theory oJ Prejudice . 

"JASP" 1948, 43, S. 127-141. 
• Arlur Sandauer, Nota, W: Bruno' Schultz, Sf.:!epy cynamonowe. Sanatoriu m 

pod KlepsUdT'l, Wydawniclwo Literackie, 1978, s . 322. 
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ii jest to wyraz niech~ci do stosowania przemocy w og6lnosci, to 
posrednio konstatuje si~ prawdziwose przymiot6w Zyda; artyku
lowanych w stereotypie "tch6rz".9 

Konfrontacje wielorakich kultur, ich zderzenia b&dz konflikty 
wyjasnia wiele teorii. W Polsce pionierem w tym zakresie byl K. 
Dobrowolski. Ciekaw& idose popularn& koncepcj& jest koncepcja 
"grupy mniejszosciowej posrednicz&cej" H. M. Blalocka. Jej wy
jasnienie zacznijmy od analogii wzi~tej z historii, a zawartej w ha
slach: "Chrzescijanie dla Iw6w!" oraz "Bij Zyda!". 

Tajemnica, jakil otaczaIi si~ pierwsi chrzescijanie i odosobnienie, 
w jakim iyIi, powodowaly, ii podejrzewano ich 0 kanibalizm, ka
zirodztwo, sodomi~. Pierwsze przesladowania chrzescijan nie wy
nikaly z urz~dowego zakazu nowej religii, lecz z nienawisci do "bu
rzycieli starych tradycji". W trakcie rz<}d6w Nerona skwapliwie 
wykorzystano t~ postaw~ wobec wyznawc6w Chrystusa i zrzucono 
na nich win~ za spalenie Rzymu, odwracaj&c w ten spos6b podej
rzenie od cesarza. Ilekroe Iud byl wzburzony, rozlegal si~ okrzyk: 
"Chrzescijanie dla Iw6w!". 
Zamkni~cie grupy iydowskiej w Polsce, opornose wobec pr6b 

asymilacji, odr~bnose j~zykowa, obyczajowa i religijna, podejrze
nia ze strony Polak6w 0 mordy rytualne lub profanacj~ miejsc 
kultu, stanowily kulturowe zr6dla niech~ci, a nast~pnie konflikt6w. 
Istnialy ponadto powody gospodarcze oraz spoleczne. Zydzi byli 
faworyzowani przez wielu ze szlachty polskiej. Wielopolski trak
towal Zyd6w jako przyszly polski stan trzeci. SprzedawaIi oni ta
niej oraz byli mniej niebezpieczni aniieli nap6r germanski. Sta
nowili, piastuj&c niekt6re urz~dy, OW& - wedlug koncepcji Bla
locka - mniejszosciow& grup~ posrednicz&c& mi~dzy panuj&cymi 
a ch!opstwem. Blalock twierdzi, ie sytuacja mniejszosci narodowej 
sprzyja temu posredniczeniu w sferach, gdzie moiliwy jest mi~dzy 
nimi konflikt. W czasie pokoju rz&dz&cy zawierajCl z mniejszosciC} 
porozumienie. W okresie konfliktu z masami, czyniCl z grupy po
sredniczC}cej kozla ofiarnego. Nasilenie agresji wobec mmeJSZOSC1 
narodowej zaleiy od tego, w jakiej mierze postrzegana jest ona ja
ko irodlo frustracji, definiowana jako podobna elicie ze wzgl~du 
na usytuowanie ekonomiczne. Agresywne ustosunkowanie zaleiy 
r6wniei od stopnia ochrony politycznej danej mniejszosci.10 RZildy 
zaborcze rozpalaly nienawisc wobec Zyd6w. Wsr6d tlum6w cz~sto 
tedy slyszano <;>krzyk: "Bij Zyda!". 

• Op. cit., Poznan 1977, maszy'nopis, s. 52-54. 
II Hubert M. Blalock, przyczynek do teora grup mn!ejszo~ctowych, W: EZe

menty teorti socjologtcznych pod red. Jerzego Szackiego, Warszawa 1975, s. 488
510. 
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Wiedz~ 0 Zydach - jak stwierdzali bad ani studenci - nabywali 
oni w dziecinstwie w rodzinie i grupach r6wiesniczych. Badani 
przyswajali wiedz~ 0 nieznanych bezposrednio obszarach rzeczy
wistosci. - Dzialo si~ to r6wniez przy okazji zdobywania i stosowa
nia etykietck dla okreSlenia poszczeg6lnych fragment6w otaczajq
cego swiata, zwlaszcza w dzialaniach praktycznych. "Straszono mnie 
iydem zabierajqcym dzieci do worka", "Po zakupach matka m6wi
la, Ze sprzedawca jest cwany jak Zyd", "CZYSZCZllC mi nos i paznok
cie m6wilo si~, ze trzeba usunllc «zyda», gdyz szpeci grzeczne 
dzieci" , "Mialam trlldzik mlodzicnczy, na ktory moi rowiesnicy wo
lali: parchy zydowskie". Byly to zatem niejako potoczne oczywi
;;tosci, nieswiadomie przyswajane i wartosciowane. Sq one - jak 
stwierdza wielu autor6w - niezwykie odporne na wygaszenie, 
gdyz nieznajomosc wielu faktow eropirycznych nie pozwala na 
falsyfikacj~.l1 Nabyte sqdy wzmocnione zostajq, jak nadmieniajq 
psychologowie, niezdolnosciq dziecka do wyobrazenia sobie jakiejs 
innej perspektywy niz jego wlasna. 
- Na pytanie~ "Kogo znasz jako iyda?" badani studenci wskazy
wall przede wszystkim na ludzi nauki, kultury, polityki, z kt6rymi 
nie pozQstawali przeciez w bezposredniej stycznosci. Tylko 15'10 
udzie-lajllcych odpowiedzi wskazalo, ze w swoim otoczeniu ma ko
lezank~, znajomll, znajomego iyda. Bezposredni kontakt nie jest 
jednak konieczny - dia zaistnienia wrogosci. Florian Znanie.cki 
stwierdzil, iz doswiadczenie obcego zachodzi w6wczas, gdy mi~
dzy ludzkim przedmiotem i podmiot~m zachodzi stycznosc spolecz
na na podlozu rozdzielnych ukladow wartosci. "Wspolnosc wzgl~d
nie rozdzielnosc ukladow polega, krotko mowiqc, na zbieznoSci, 
wzgl~dnie rozbieznosci czynnosci, ktore poslugujqc si~ danymi war
tosciami budujq te' same uklady, w doswiadczeniu podmiotu ludz
kiego przejawiajll si~ one w zgodnosci wzgl~dnie niezgodnosci zna
czen, jakie te same wartosci posiada jq dla niego i dla przedmiotu 
ludzkiego".12 Zawile to stwierdzenie, lecz jakze syntetyczne. 

Na pytanie 0 zr6dla wiedzy 0 iydach, badani studcnci wskazy
waH przede wszystkim na literatur~, film oraz malarstwo. W naj
mniejszym stopniu wskazywano na pras~ jakozr6dlo informacji 
z uwagi na jej serwis informacyjny, zorien towany jedynie na spra
wy konfliktu bliskowschodniego, problemy ingerencji panstw za
chodnich na Bliskim Wschodzie, sukcesy lub porazki wojsk izrael
skich. Jest to nieco odmienny zakres tresci od tego, jaki cechowal 

It Zob. Marpk ZI61kowskl, Znaczente, tnterakcja , rozumtenle. S tudlum z sym
bolic:znego tnterakcjontzmu t soCjologti fenomenotoglcznej ;ako w er sjl soc;o!ogtl 
humanlstycznej, Warsza'w8 1981, S. 147 nn. 

II Florian Znanieckl, Studta nad antagontzmem do obc ych , ..Przegl<!d SocJo
loglczny" 1930, t. 1, ' . 177. 

I 
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prast: do roku 1968 (problemy martyrologii, bilansu strat, ~d6w 
nad zbrodniarzami wojennymi oraz antysemityzmu). Jeden z ba-, 
danych napisal : "Jedynie moi rodzice mogli czytae, co stalo sit: 
w Kielcach, 0 tym, :l:e zamordowano 34 Zyd6w, a raniono 42, co 
m6wU 0 tym Kosciol, itd.". 

Uzupelnienie wiedzy poprzez literaturt:, fi:lm, malarstwo, wska
zuje jednak na ponown~ biernose i bezwiednosc w nabywaniu wie
dzy. Nie byto to bowiem swiadome, selektywne poszukiwanie 
wiedzy. -

Literatura, stanowi~ca przede wszystkim kanon lektury szkolnej 
sredniego szczebla edukacji, to dziela: Prusa, Reymonta, Sienkie
wicza, Witkacego, Wyspianskiego. Wyszczeg6lniono l~cznie 35 ty
tulow zawieraj~cych w~tki iydowskie. Z punktu widzeniaewolucji 
problematyki :l:ydowskiej, s~ to raczej teksty-skamieliny. Wyj~tek 
stanowi~ dziela poswit:cone okresowi okupacji. Wsr6d nich szcze
g6lne miejsce zajt:1a wspomniana ju:l: ksi~zka Hanny Krall - Zdq
zyc przed Panem Bogiem. Wielu badanych traktowalo j~ jake swe
go rodzaju dokument warszawskiego getta, a wit:c zaliczalo ksi~zkt: 
do literatury faktu. Akcentowano semantyczne centrum utworu 
funkcjonowanie czlowieka w sytuacjach krancowych. Ksi~zka ta 
jest niejako opisem i wyjaSnieniem fakt6w - teori~ biologiczn'l 
i socjologiczn~ spoleczenstwa. Literackosc jakby nie interesowala 

, czytelnik6w nawet w6wczas, kiedy mogla bye naduiyciem kon
wencji autentycznosci. 

Wiele wyszczeg6lnionych ksill:l:ek ma du~ zdolnose modeluj~c~, 
wzbudzaj~c~ stany emocjonalno-motywacyjne (np. Buf'zZiwc zycie 
Lejzof'ka Rojtszwanca - ksillika wyszczeg6lniona prawie przez 
wszystkich filologow rosyjskich jako jedyna z ksi~zek Ilji Eren
burga). Fakt ten wi~ze sit: z poezj~, metaforyzowaniem (wspomnia
no koncert Jankiela z Pana Tadeusza, wiersz Norwida - Zydowie 
poZscy itd.). 
- SUa obrazu (film, malarstwo) w tworzeniu lub podtrzymywaniu 

stereotypu wydajesit: znaczna. Wyszczeg6lniono 12 tytul6w fil
mow zawieraj~cych problematykt: . :zydowsk~ (m. in. sceny obycza
jowe, martyrologiczne). 

W zakresie malarstwa najwit:ks'ze korapetencje posiadaJi rzecz 
jasna studenci historii sztuki. By!o ich wprawdzie tylko osmiu. 
Wymieniali oni pejzaze wsi polskiej z nieodl~cznym ich elemen
tem; tj. karczm~ (m. in. J6zefa Chelmonskiego, Jana Feliksa Pi
warskiego, Ferdynanda Ruszczyca, Michala Stachowicza i innych), 
takie dziela sztuki jak Zyd6wka z cytf'ynami A. Gierymskiego, 
Przyj~cie Zyd6w J. Matejki, LichwiarZ/l przy swiecy F. P~czar
skiego, Smierc Berka Joselewicza w Kocku H. Pillatiego, Portret 
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Chajki K. RadziwiUowskiego, Wesele Zydowskie W. Smokowskie
go itd. 

Przedstawione prawidlowosci, rZlldzllce powstawaniem oraz trwa
niem stereotypow, w duzej mierze majll jedynie przyblizony cha
r akter. Wazne jest cillgle wskazywanie na czynniki ograniczajllee 

' postrzeganie "innych", kt6rzy weszli na trwale w swiadomosc hi- , 
storycznll i spolecznll naszego narodu. Milczenie, jakkolwiek bywa 
skutecznll strategill politycznego dzialania, niemniej jednak nie 
oznacza spychania w niepami~c faktow zwillzanych z Zydami pol
skimi. Trwajll one jakby na progu artykulacji, aby zamanifestowac 
si~ w nieoczekiwany spos6b w imi~ tolerancji lub nienawisci. Cho
dzi 0 to, by kultura polska stanowila struktur~ otwartll, stanawillcll 
zaprzeczenie zamkni~cia si~ w ramach kulturowych uwielbien, 
przeslldow. Kultura narodu (w tym rowniez polityczna), to akty 
tworczej krytyki zmierzajllcej do jej rozwoju a nie kamienienie 
form; to zdolnosc akomodacji tresci spornych, tragicznych.ls 

t.ucja t.ukaszewlcz 

.. Zob. Leszek K olakowski. Swtato p oglqd t zycle cod zlcnne, PIW 1957, s. 161
174. 
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iVDZI I ARABOWIE W PALESTYNIE 

GARSt OAT I FAKTOW 


Literatura dotyczqca konfliktu zydowsko-arabskiego urasta dzis 
do takich rozmiarow, ze mozna by niq zapelnic sporq bibliotek~. 
Pisano traktaty polityczne i rozprawy z dziedziny historii. Pamflety 
i manifesty. Ukladano wiersze i piesni. Formulowano swoje racje 
prozq. Malowano afisze i urzqdzano wystawy. Tragiczny i krwawy 
w skutkach spor 0 niewielki skrawek lqdu we wschodniej cz~sci 
basenu morza Sr6dziemnego podmalowany jest na dobitek z obu 
stron nami~tnosciq i temperamentem charakterystycznym dla sta
rych kultur tego regionu swiata. Przytloczony tq odmiennll od srod 
kowoeuropejskie j konwencji retorykq, w ktorej kazda ze stron od
mawia przeciwnikowi WSZELKICH racji, czytelnik polski zaczyna 
niejednokrotnie odczuwac niedosyt faktow. Szczegolnie wowczas, 
gdy zwasnione strony czyniq aluzje do racji typu historycznego, • 
odmawiajqc sobie wzajemnie na tym tIe prawa do kra ju zwanego 
potocznie Palestynll. 

Sarna nazwa, choe antyczna, jest dosye balamutna. Nie wiqze si~ 
ona ani z praojcami Zydow ani przodkami Arabow, lecz ze staro
:iytnym ludem nie-semickiego pochodzenia, z Filistynami. ·Zamiesz
kiwali oni w XII wieku przed Chr. skrawek nadmorski interesu
jqcego nas obszaru, tam, gdzie dzis lezy oslawione "terytorium 
Gazy". Nawet termin "FiIistyni" wydaje si~ bye wtorny. Uczeni 
twierdzq, ze tak okreslali ·ow Iud nadmorski starozytni Izraelici, 
co jakoby oznaczalo "rozproszeni", a moze nawet poprostu "tych, 
kt6rych rozproszylismy". Byloby to zresztq najzupelniej zgodne 
z faktami historii podboju Ziemi Obiecanej. Kraj owych Filistyn6w 
zwany byl nastE:pnie w pismiennictwie starozytnym jako . "Phili
stia". Z niego wywodzi siE: zupelnie sztuczna nazwa "Palestina", 
czy raczej najpierw "Syria Palestina", jakq okupanci rzymscy w 
II w. naszej juz ery wprowadzili dla calej Ziemi SwiE:tej po stlu
mieniu powstania Zyd6w i zburzeniu Jerozolimy. Chodzilo 0 wy
kreslEinie dawnej nazwy, azeby nic nie przypominalo narodu i kra
ju, ktory dw.ukrotnie zrywal sif; do walki przeciwko cezarom. Ter
min "Palestyna" utrwalil siE: w ciqgu wiek6w na Wschodzie i Za
chodzie. Poprzez pismiennictwo starochrzescijanskie spopularyzo
wany zostal wsrod narodow sredniowiecznej Europy barbarzyn
skiej. Oficjalnie jednak termin "Palestyna" pojawia siE: dopiero po
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nownie po I wOJnle swiatowej, jako nazwa terytorium mandato
wego Wielkiej Brytanii. Od roku 1948 mow stal siE: on poj-:ciem 
geograficznym,' obejmuj~cym zresz~ tereny rozleglejsze, niZ trady
cyjna Ziemia SwiE:ta, kt6ra rozci~gala siE: "od Dan do Berszeby". 
Dzis w praktyce ow sporny kraj obejmuje nie tylko terytorium 
Gazy, Cisjordani~ i zaludnione od czasow starozytnych obszary, 
kt6re stanowi~ trzon pailstwa Izrael. Obecnie gra idzie rowniez 0 le
z~c~ na poludniu pustyniE: Negew, teren malo atrakcyjny niegdyS 
zarowno dla dawnych Izraelitow, jak i dla pozostalych ludow 
osiadlych i polosiadlych tej cZE:sci Bliskiego Wschodu. 

Od najdawniejszych czasow zarowno Palestyna jak i sqsiednia 
Syria stanowily obszar przejsciowy miE:dzy pot~mymi mocarstwa
mi na Bliskim Wschodzie, takimi jak Egipt, Babilonia i Asyria. 
Byly cz~sciq tak zwanego Zyznego Polksi~Zyca, na ktorego ziemie 
z zazdrosciq spogl~dali nomadzi ze spalonych sloncem s~siednich 
pustyn. SzczE:sliwe dla rolnikow krainy, gdzie Bog z nieba zsyla de
szcze regularne, gdzie do portow morskich ~awijajq kupcy z calego 
owczesnego swiata i gdzie w starozytnych, warownych miastach 
zycie toezy si~ wartko i dostatnio. 

Nic zatem dziwnego, Ze Palestyna, podobnie jak Syria, byla przed
miotem krwawych sporow militamych, terenem imperialnych in
tryg i ekspedycji, demonstracji sily i okrucieilslwa. W stosunkowo 
krotkotrwalych okresach zalamywania si~ po~gi mocarstw oScien
nych powstawaly na tych ziemiach lokalne' panstewka, tworzyly si~ 
dynastie, sojusze. Wyrastaly jak grzyby po deszczu bogate miasta 
kupieckie, rosly swi~tynie przer6mych b6stw, a ich wyznawcy cie
szyli si~ nagromadzonymi bogactwami w zludnym luksusie. Po kil
kudziesi~ciu latach sielanka pryskala, gdy pod murami miast-pan
stewek pojawialy si~ krociowe armie faraonOw, kr616w asyryjskich, 
chaldejskich, perskich, czy grecko-JIUlcedonskich. Najroztropniejsi 
w porE: uginali karku, zachowujqc zycie i przynajmniej CZE:SC mie
nra. }{ardzi wraz z rodzinami padali od miecza, ginE:li wbici na 
pal, lub wE:drowali na dozywotniq niewolE: w daleki, spalony slon
cem swiat. 

Epoka brqzu w Palestynie przypada na lata 3000-1200 przed 
Chr. Kraj jest juz wowczas stosunkowo gE:sto zaludniony, gdyz 
pierwsze tradycje osadnicze ma nieporownanie starsze. Z poczqt
kiem III tysiqclecia osiedlil sip, na tyro obszarze caly szereg lud6w 
m6wiqcych j~zykami semickimi, podobnie jak w sqsiedniej Syrii 
i Fenicji. W historii znane Sq te ludy pod wsp6lnq naZWq Kananej
czyk6w, aczkolwiek wiemy, ze·-posiadaly one szereg nazw wIas
nych, i ze nie tworzyly jednolitego organizmu plemiennego. Nie by
10 wsrOd nich ani praprzodk6w Izraelitow ani protoplastow Arabow. 
Ci ostatni bowiem zgodnie z tradycjq i danymi historycznymi wy
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wod~ siE: z poludniowych krancow Polwyspu Arabskiego. A pril
ojciec Abraham mial pierwotnie mieszkae daleko na wschodzie, w 
Ur. Kananejczycy na terenie pozniejszej Palestyny utworzyli zatern 
szereg panstewek rolniczo-kupieckich, podleglych - w zaleznosci 
od ukladu sil - na jpierw zwierzchnictwu faraonow, a potem kr6low 
hetyckich. Znali pismo literowe, ktore ponoe pozniej dalo poczqtek 
alfabetowi aramejskiemu. Kultura ich osiqgnE:la dose wysoki po
ziom. Cechowaly jq elementy zarowno egipskie i babilonskie, jak 
i pewne nowinki zaczerpniE:te zza morza, z Egei. 

W XII wieku przed Chr. na poludniowym wybrzezu Palestyny 
pojawili siE: przybysze z basenu morza Egejskiego, bye moze z Kre
ty. Osiedli, tworzqc konfederacjE: piE:ciu miast, rzqdzonych przez 
tyran6w. Wojowniczy przybysze, znani pod nazwq Filistyn6w sta
nowili odprysk inwazji "Lud6w Morza", kt6re w6wczas uderzyly 
na Egipt. Na staroegipskich rytach grobowych wyobrazono okrE:ty 
niebezpiecznych intruzow, ich dziwne stroje i bron, ich wozy. Egip
cjanom z najwyzszym trudem udalo siE: przePE:dzie najezdzcow mor
skich, lecz przybysze na palestynskim wybrzezu trzymali siE: moc
no. Znali obrobkE: zelaza, a ich bron gorowala nad mieczami i wlocz
niami z brqzu, j~kimi usilowano z nimi walczye. Przez dlugi czas 
Filistyni bE:dq zatem przeciwnikiem trudnym do pokonania. Pod 
wzglE:dem kultury ulegnq natomiast szybko ludom miejscowym. Ich 
religia stanie siE: podobna do tej, ktorq wyznajq mieszkancy Syrii 
i Fenicji. Tylko pewne wzmianki w mitologii dotyczqce owad6w, 
m. in. pszczol, nawiqzujq - zdaniem uczonych - do dawnej tra
dycji egejskiej. 

Najstarsze dzieje podboju Palestyny przez Izraelitow nastrE:czyly 
. historykom niemalo trudnosci. Dose szybko okazalo siE:, ze ksi~i 
Starego Testamentu nie dajq w tej kwestii pelnej odpowiedzi Pi

.	sana je znacznie p6zniej i bynajmniej nie w celu dostarczenia czy
telnikowi systematycznego zestawu faktow historycznych. Przypu
szcza siE:, Ze plemiona hebrajskie pojawiajq siE: w rejonie Palesty
ny miE:dzy xx a XIV wiekiem przed Chr. Miejscowe ludy niepoko
jone Sq przez jakichS wojowniczych, kulturowo slo;qcych niZej ko
czownik6w, zwanych Apiru, Hapiru lub Habiru... 

Izraelici okolo roku 1200 przed Chr. byli nawpol koczowniczyrni 
plemionami pasterskimi, kt6re w sposob staly lqczyla tylko wsp6l
na reIigia w Boga Jedynego, JehowE:. Jednoczyli siE: na kr6tko, W 

chwili powamego niebezpieczenstwa. Gdy zag~ozenie mijalo, roz
padali siE: ponownie na lokalne grupy 0 nader roznych poglqdach 
i inter~sach. Zdarzalo siE:, ze nawet w obliczu wroga, jak to bylo 
w wypadku wojny Saula z Filistynami, cZE:se Izraelit6w trzymala 
siE: na uboczu. Podboj Palestyny trwal dlugo i najprawdopodob
niej nie nastqpil z jednego kierunku. Uczeni Sqdzq, zeokolo XIII 
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wieku przed Chr. Izraelici mogli zaatakowac i zdobyc ziemi~ Gilead 
na wschod od Jordanu, a nast~pnie wkroczyc do srodkowej Pale
styny. Wczesniej jednak juz pewne jch grupy przenikndy do Ziemi 
Obiecanej od poludnia. Po poczlltkowych i latwych sukcesach ple
miona izraelskie natrafily na mocny opor panstewek kananejskich 
i sprzyroierzonych z nimi Filistynow. Atakowani rownoczesnie 
przez semickich koczownikow, Izraelici z trudem obronili si~ w tak 
zwanym okresie s~dziow. Prawdziwego przelomu dokonal dopiero 
~rol Dawid, mlody rywal pokonanego przez Filistyn6w Saula. Zjed
noczyl plemiona izraelskie, cz~stokroc bynajmniej nie drogll poko
jowej perswazji, zdobyl kananejskll Jerozolim~ i rozgromil osta
tecznie konfederacj~ miast filistynskich. Dawid i jego nast~pca, Sa
lomon, wykorzystali chwilowll slabosc mocarstw Wschodu, by zhol
do wac sobie oscienne ludy semickie. Pod wplywem panstwa Sa
lomona znalazla si~ sllsiednia Fenicja, ktorej kr61 Ahiram wsp61
pracowal z nast~pcll Dawida. Z Jerozolimy uczyniono wielki osro
dek religijny i polityczny, a jej swilltynia stala si~ symbolem jed
noczllcym Zydow. 

SHne panstwo starozytnych Izraelit6w okazalo si~ politycznq efe
merydll. Ok. roku 929 przed Chr. rozpadlo si'~ na dwa krolestwa: 
izraelskie, z centrum w Samarii, i judzkie, polozone na poludniu, 
ze stolicq w Jerozolimie. Kr6lestwo izraelskie trwalo niespelna 200 
lat i w tradycji zydowskiej okrylo si~ nieslawq powrotu do balwo
chwalstwa. Wchloni~te przez Asyri~ stalo si~ terenem obcej kolo
nizacji na rozkaz zwyci~skich wladc6w. Okreslenie "Samarytanin" 
jeszcze w czasach Chrystusowych mialo dla Zydow posmak wyrai
nie pejoratywny. Po potomkach obcych, narzuconych przez prze
moc asyryjskll przybyszow nie nalezalo si~ spodziewac niczego do
brego. Tym bardziej przejmujllCll byla przypowiesc 0 milosiernym 
Samarytaninie. Krolestwo judzkie istnialo dluzej, chociaz i one 
stalo siE: igraszkll w r~ku mocarzy. Popadlo kolejno w zaleznosc od 
Asyrii, potem Egiptu, a nastE:pnie Babilonii. Proby odzyskania 
zwierzchnictwa nad tym skrawkiem Palestyny przez Egipt nara
zily panstewko zydowskie na katastrof~. Wciqgni~te w konflikt in
teresow Egiptu i Babilonu, krolestwo judzkie zostalo zmiazdzone 
przez wojska Nabuchodonozora II. Ludnosc Jerozolimy zostala wy
mordowana, lub tez wraz z mieszkancami innych osad pognana w 
niewolE: do Babilonu. Miasto spalono, a swilltynia, duma Zyd6w od 
czasow Salomona, przestala istniec. Slynna biblijna "niewola ba 
bilonska" trwala zaledwie kilkadziesillt lat, poniewaz panstwo na
st~pcow Nabuchodonozora padlo ofiarll nowej pot~gi bliskowschod
niej: Persji. Wladca perski zezwolil Zydom na powr6t do ojczyzny 
i odbudowE: swilltyni. Wrocila ich tylko CZE:SC, rzecz jasna, lecz po
nownie odzyl jerozolimski osrodek religijny i narodowy. Pod rZllda
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mi Persow Palestyna . jako prowincja "Jehud" cieszyla siE: autono
miq. Wladcy iranscy nie narzucali swojej religii ani obyczajow 
ludom, ktorymi wladali od Hindukuszu po Hellespont i Nil. 

Podobnie nie narzucil poganskiego kultu 2ydom Aleksander Ma
cedonski, ktory zawladnql Palestyn'l w roku 332 przed Chr. I on 
-zapewnil autonoIniE: owemu skrawkowi ziemi, przyobiecujqc to na
potkanemu kaplanowi zydowskiemu. Jednak po smierci Macedon
czyka znow Palestyna stala siE: przedmiotem sporow miE:dzy dwo
rna pot~gami: Egiptem i Syriq. Poczqtkowo zawladn~li niq egipscy 
Ptolemeusze, by od roku 198 przed Chr. ustqpie pola syryjskim Se
leucydorn. 

Pod rZlldami hellenistycznych Seleucydow, zamilowanych w luk
susie i dose obojE:tnych religijnie, powinno bye z pozoru dobrze ich 
zydowskim poddanym. A tymczasem to wlasnie wowczas wybucha 
w Palestynie przeciwko wladcom z Syrii krwawe i uporczywe po
wstanie narpdowe, dowodzone przez rod kaplanski Hasmoneuszow. 
Jest to reakcja wobec wplyw6w cywilizacji hellenistycznej w srQ
dowisku Zydowskim, w kt6rej nie bez racji sfery przywodcze do
patruj'l siE: grozby wynarodowienia. Pq,tE:zni n iegdy§ Filistyni hel
lenizuj'l si~ i nikn'l w mieszaninie nacji, jakie kl~bi'l siE: miE:dzy 
Syriq a Egiptem ery diadochow. Uleganie hellenizacji uwazajq ka
plani zydowscy za zagladE: nie tylko dla wiary ojcow, ale i dla od
miennosci zydowskiego obyczaju i poczucia etnicznego. Matatiasz, 
a nast~pnie jego synowie, Juda Machabeusz, Jonatan i Szymon wy
korzystajq fakt, ze oslabione walkami z iranskimi Partami panstwo 
Seleucydow nie jest w stanie zgniese ich partyzantki. Ostatecznie 
wojna okreslana pozniej jako "powstanie Machabeuszow", zostaje 
uwienczona tryumfem i w Jerozolimie rZqdy obejmuje narodowa 
dynastia. Trwa to znowu jednak bardzo krotko. W miejsce slabnq
cych Seleucydow pojawiajq siE: na widowni nowe potE:gi, peine ·bez
wzgl~dnosci i wigoru: iranscy Partowie i ich przeciwnicy z za
chodu, Rzymianie. Od roku 63 przed Chr. datuje si~ zwierzchnose 
Rzymu nad krolestwem zydowskim, ktore uzyskuje status "pan
stwa sprzymierzonego". W szostym roku po Chrystusie Judea, Sa
maria i Galilea Sq juz prowincjq rzymskq i stan zaleznosci pogl~
bia si~ szybko. 

W latach 66-70 wybucha tzw. Pierwsza Wojna 2 ydowska, czyli 
powstanie stlumione przez Tytusa, zakonczone zburzeniem swiqtyni 
i zniszczeniem J erozolimy. Druga Wojna 2 ydowska, czyli powsta
nie Szymona Bar Kg.chby ma miejsce w latach 132-135. Szymon, 
okrzykni~ty "Mesjaszem", poczqtkowo zdobywa JerozoJim~, osta
tecznie jednak zostaje otoczony przez armiE: cesarza Hadriana w 
twierdzy Betar i ginie. WziE:ci do niewoli powstancy umieraj'l w 
rn~czarniach. Jerozolima zostaje zrownana z ziemiq wedIe trady
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cyjnego obyczaju. Ludnose zydowsk~ wypE:dzaj~ Rzymianie z Ju
dei. Jest to pocz~tek epoki Rozproszenia Narodu Zydowskiego. 

Nie znaczylo to oczywiscie, Ze z Palestyny znikn~la calkowicie 
ludnose zydowska. Osrodki religijne i fiIozoficzne zydostwa sta
rozytnego, zniszczone w Judei, istnialy nadal w Galilei. Tym nie
mniej ich prE:znose zostala podci~ta. W por6wnaniu z powstaj~cy
mi skupiskami diaspory zydowskiej Europy poludniowej, Azji i 
Afryki dzialalnose Zyd6w, kt6rzy ostali si«: w Palestynie staroZyt
nej, jest nikla. 

Tymczasem wychodzcy stosunkowo szybko potrafili zorganizowae 
si~ w nowych warunkach tak duchowo jak i materialnie. Znane s~ 
osi~gniE:cia skupisk zydowskich w muzulmanskiej Hiszpanii sred
niowiecznej i ich rola kulturotworcza. Mniej siE: na ogol wie 0 dy
namizmie zydowskich wychodzcow palestynskich i atrakcyjnosci 
judaizmu dla ludow Azji poludniowozachodniej, przede wszystkim 
dla mieszkancow Polwyspu Arabskiego w epoce przedislamskiej. 
W oazach polnocnej Arabii, takich jak Dzetrib (p6zniejsza Medyna) 
Zydzi na przelomie starozytnosci i sredniowiecza uwazani Sll za pre
kursor6w rolnictwa nawadnianego. Niejednokrotnie nawet podpo
rz~dkowujll sobie politycznie lokalne grupy ArabOw. Ich religia 
przyjmowana jest przez niektore plemiona arabskie, wyznajllce po
przednio politeizm. W III wieku arabski wladca panstewka le~cego 
na terytoriach dzisiejszego Jemenu opowiada siE: za judaizmem z ta
k~ zarliwoscill, iz nawet przesladuje miejscowych chrzescijan staro
zytnych i naraza si~ na inwazj~ chrzescijanskiego wladcy Aksum, 
panujllcego na obszarze dzisiejszej Etiopii. Zydowskie skupiska w 
Jemenie uwazane byly za najstarsze na swiecie poza Palestynll 
i rola ich w pon0o/nym zasiedlaniu Palestyny przez Zydow byla 
dose niezwykla. 

Spacyfikowana przez cezar6w rzymskich Palestina dzielila losy 
innych wschodnich prowincji Imperium Romanum, narazonych te
raz na ataki ze strony iranskich Partow, a pozniej ich spadkobier
cow, Sassanidow. Spadkobiercami Rzymu stali si~ cesarze bizan
tyjscy. Oni to wladali dawnll Ziemill Obiecanil, z ktorej wyp~dzono 
narod wybrany. 

Tymczasem od poludnia, z gl~bi Polwyspu, nadci<lgala burza, kto
rej nie spodziewano si~ ani w bizantyjskim Konstantynopolu ani 
sassanidzkim Ctesiphoni~ Arabowie znani byli stosunkowo dobrze 
ludom starozytnym Bliskiego Wschodu, lecz wlasciwie nigdy nie 
stanowili dla nich powazniejszego problemu militarnego. Juz 2000 
lat przed Chr. Egipcjanie rysowali w grobach faraonow wizerunki 
beduin6w i utrzymywali kontakty z obszarami dzisiejszego Jemenu. 
Okolo 853 roku przed Chr. Asyry jczycy po raz pierwszy wzmian
kujll Arabow, ktorzy wspomagali wladc~ Damaszku walczqcego 
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przeciwko Salmanassarowi III. Tworzyli oni wowczas oddzial jezdz
cow na wielbl:ldach w sile 1000 ludzi, dowodzonych przez jakiegos 
Gindibu. Inny krol asyryjski, Tiglatpilesar III przechwala sit:, ze 
plac'l mu haracz dwie krolowe "Aribi". Natomiast Babilonczycy 
z nieco juz mniejsz'l satysfakcj'l notuj'l, ze mit:dzy Syrie}, Mezopo
tamie} i Egiptem grasu je} niespokojni n omadzi "Aribi", n t:kaj'lc ka
rawany kupieckie. Biblia zna Arabow. Stary Testament wymienia 
nomadow arabskich, ale tez wspomina 0 krolach Arabii dostarcza
jqcych Salomonowi zlota. W tym ostatriim wypadku wzmianka do
tyczy chyba wladcow dzisiejszego Jemenu . Wymienieni w Nowym 
Testamencie Arabowie, ktorzy wraz z innymi cudzoziemcami byli w 
J erozoIimie swiadkami zeslania Ducha Swit:tego, to na jprawdopo
dobniej tiabatejczycy. P rzYPuszcEa sit:, ze mieszkancy Arabii od 
dawna ekspandowali ku cywilizacjom Zyznego Polksit:zyca, zyjqC 
na jego obrzezu. Juz w IV wieku przed Chr . istnialy osiedla arab
skie w hellenistyczne j Syrii, lokujqce sit: wzdluz szlakow handlo
wych mit:dzy Mezopotamiq, Damaszkiem i Petrq. W okresie pokoju 
rzymsko-bizantyjskiego Hose takich osiedli musiala wzrastae. Po
nadto ubodzy, wojowniczy nomadzi ar abscy zaci'lga li si~ doarmii 
kr6l6w perskich, macedonskich i rzymskich cezar6w . Tym niemnie j 
n ic n ie wiadomo 0 jakichS' wi~kszych skupiskach arabskich w Pale
stynie przed podbojem muzulmanskim. Nastqpil on w latach 634
635. Arabowie byli juz wowczas zorganizowanq pot~gq, ~t6ra po
sti\vala si~ ku Syrii i miala niebawem zniszczye perskie panstwo 
Sassanidow. To wlasnie Persowie byli teraz g16wnym przeciwni
kiem wojskowym, politycznym i religijnym. Mahomet - jl,ik wia
domo - poczqtkowo spodziewal si~, ze jego religia, zawlerajqca 
szereg elementow judaizmu, zostanie przez Zydow zaakceptowana. 
Tym wi~ksze bylo jego rozczarowanie wrogq postawq wyznawc6w 
Mojzesza na terenie Arabii. A mimo to nast~pcy Proroka, kto
rzy zwyci~sko wkroczyli do kraj6w Zyznego Polksi~zyca, nie prag
n~li antagonizowania %pas chrzescijanskich i zydowskich, rekrutujq
cych si~ na tyro obszarze z r6mych nacji i orientacji religijnych. 
W Palestynie zatem - podobnie jak na innych terytoriach 
podbitych - zaliczyli Arabowie tak Zyd6~ jak i chrzescijanskich 
Grekow, Syryjczykow czy Aramejczyk6w do "ludow posiadajqcych 
swi~tq ksi~g~", a wit:c byna jmnlej nie pogan. Ludy te, wedlug 
doktryny "swi~tej wojny", winny bye otoczone opiek'l przez mu
zulman6w, jezeli sit: im poddadzq. Muszq co prawda placie specjal
nq danin~ i poddae si~ pewnym rygorom, lecz nie wolno ich prze§la
dowae. W kazdej tez chwili stoi dla nich otw,orem droga do przej
scia na islam. Arabski kalif, ktorego osrodek wlad;ly przeniosl si~ 
teraz do Damaszku, oglosil Jerozolim~ - zwan'l przez Arabow Al
-Kuds - trzecim co do waznosci swi~tym miastem mu:tulmanow, 
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po Mekce i Medynie. Stlld bowiem, z Jerozolimy mial jakoby Pro
rok Zostac porwany do nieba. PrzystliPiono do budowy meczetu na 
otaczanym teraz kultem religijnym miejscu. Dodajmy, i:e stosunki 
kalifa z 6wczesnymi bezposrednimi opiekunami Mekki ·byly nienaj

.lepsze i utworzenie wielkiego · sanktuarium w Palestynie bylo po
niekqd na r~k~ muzulmailSkiemu. wladcy. Proces arabizacji i isla
mizacji Palestyny post~powal stale. Ten pierwszy byl chyba 0 wiele 
szybszy. Przyczynialy si~ do tego pewne osobliwe cechy arab
szczyzny, na kt6re zwracajll uwag~ niekt6rzy j~zykoznawcy. J~zyk 
ten ma wlasciwosci wypierania innych, pochodzllcych z rodziny se
mickiej, 0 He z nimi sllsiaduje. Tym na przyklad tlumaczy si~ mi~
dzy innyroi sukcesy arabszczyzny w berberyjskiej Afryce P6lnocnej, 
a taki:e w sredniowiecznej Syrii oraz Palestynie · i Mezopotamii, 
gdzie dawniej mocno zapuscila swe korzenie aramejszczyzna. Wie
my, ze Zydzi, i;yjllcy w diasporze wsr6d Arab6w, stosunkowo szybko 
przejmowali ich j~zyk, a takZe szereg obyczaj6w zycia codziennego, 
wyj/:lwszy naturalnie sfer~ religii i post~powania z niej wynikaj/:l
cego. Wielka liczba palestynskich Arab6w-chrzescijan, jaka do
trwala do naszych c·zas6w, swiadczy przeciei: nie tyle 0 sladach ja
kiejs masowej konwersji muzuhnan6w bliskowschodnich na wiart: 
ChrystusoWll, co 0 arabizacji chrzescijanskich lud6w palestynskich, 
kt6re zachowaly religi~ ojc6w pod wiekowym obcym panowaniem. 

W procesach arabizacyjnych Palestyny epizod krucjat i Kr61e- · 
stwa Jerozolimskiego z okresu mi~dzy wiekiem XI a XIII nie ode
gral chyba nazbyt powaznej roli. Postawa co najmniej sporej c~
sci krzyzowc6w \vobec Zydow bliskowschodnich sklaniac mogla 
tych ostatnich do slusznego mniemania, ze wladza muzulmanow jest 
jednak zlem wyraznie mniejszym. 

Od roku 1516 Palestyna znalazla si~ w r~kach Turk6w Ottoman
skich, ktorych imperium obejmowalo niezwykle urozmaicon~ mo
zaik~ etniczn/:l i wyznaniowll. W panstwie tym wybuchaly natural
nie okresowo przesladowania takich czy innych grup reJigijnych 
i mniejszosci etnicznych. Lala si~ krew, upokarzano ludzi. Lecz po
tem sytuacja uspokajala si~ i zycie plyn~lo mniej wi~cej harmonij
nie. ZreszU! tumulty i przesladowania pr~Y'bieraly niejednokrotnie 
o wiele drastyczniejsze formy w Europie chrzescijanskiej, a takze 
w osciennym, zislamizowanym Iranie. Okrucieilstwo i brak toleran
cji towarzysz/:l czlowiekowi stale. 0 tyro jednak, ·ze co najmniej 
okresowo Palestyna pod TZlldami sultan6w byla krajem wzgl~dnie 
atrakcyjnym i spokojnym swiadczy fakt, ze w XV i XVI wieku 
spora ilosc: Zyd6w sefardyjskich z Europy poludniowej, glownie 
Hiszpanii, osiedlila si~ wlasnie w Ziemi Swi~tej. Utworzyli tam oni 
szereg osrodk6w religijno-kulturalnych judaizmu, gl6wnie w Sa
fedzie i Cezarei. Tym niemniej od starozytnosci az po czasy naj
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nowsze Palestyn~ zamieszkiwaly tylko niewielkie grupki religijno
-etniczne Zydow, zyjllce w symbiozie z otaczajllcym je morzem 
arabskich lub zara'bizowanych mas ludnosci miejscowej. 

Impulsem do zmiany sytuacji byl XIX-wieczny nacjonalizm eu
ropejski, a raczej jego skrajne formy, peine brutalnosci zbiorowej 
! histerii. W niektorych wypadkach ujawnialy si~ spontan iczne na
stroje Uum6w. W innych jednak w gr~ wchodzily ewidentne ma
chinacje politycznych koterii i policy jne prowokacje. Nastroje wro
gie mniejszosciom etnicznym i religijnym nie byly w Europie kie
rowane wylllcznie przeciwko Zydom, lecz w istocie najcz~sciej ude
rzaly w lasnie w ich skupiska. Oburzano si~ na to, ze ubogie, tra
dycyjne zydostwo Europy srodkowej i wschodniej izoluje si~ od 
reszty spoleczenstw barierll stroju, obyczaju, obrz~dow religijnych, 
a nawet mowy. R6wnoczesnie jednak zacz~to atakowae Zydow, kt6
rzy postanowili asymilowae si~ z narodami, wsrod ktorych zyli od 
pokolen. Zarzuc;ano im falsz, wyrachowanie, knowania typu mafij
nego. Temat antysemityzmu europejskiego jest zbyt obszerny, azeby 
tozwijae go na tym miejscu. Zauwazmy wszelako, ze ow nacjonali
styczny antysemityzm europejski zrodzil z kolei inny ruch, miano
wicie zydowski syjonizm. Symbolem stala si~ gwiazda Dawida i go
ra Syjon, podobnie jak dla nacjonalistow ormianskich uosobieniem 
ich patriotycznych dllzen stala siE: gora Ararat. 

W roku 1896 ukazuje si~ drukiem ksiqzka Teodora Herzla Juden
stadt, a w roku nast~pnym w Bazylei otwiera swe obrady I Kongres 
Syjortistyczny. Rzucone zostaje haslo !lnalezienia dla Zydow z calego 
swiata jakiejs wspolnej ojczyzny, skoro przesladowania, pogromy 
i antyasymilacyjne filipiki dowodzll, ze Europa ma Zydow dose ... 
Poczqtki imigracji zydowskiej do Palestyny si~gajq juz roku 1882, 
przy czym pierwsze jej efekty byly raczej nikle i zniech~cajqce. 
Sam Herzl nie byl wcale pewien, czy to wlasnie Palestyna winna 
stae si~ nowq Ziemiq Obiecanq. Poddawal pod rozwag~ zwrocenie 
si~ do Anglikow z propozycjq, by udost~pnili Zydom cz~se swoich 
posiadlosci w tropikalnej Afryce Wschodniej! Jednakze ugrupowa
nia t radycjonalist6w w ruchu syjonistycznym, wywodzqce si~ z Eu
ropy srodkowo-wschodniej przeforsowaly ostatecznie koncepcj~ Pa
Iestyny. 

Idea "powrotu" do Palestyny pozostalaby tylko pi~knym haslem, 
gdyby nie popad jej wplywowy kapital zydowski, mi~dzy innymi 
Rotszylda. Za pionierow osadnictwa zydowskiego powszechnie zwy
klo si~ uwazac grup~ kolonistow z terenow Rosji, przybyl,! na Bli
ski Wschod w roku 1882. W rzeczywistosci jednak pierwsi osadnicy 
zydowscy przybyli do J erozolimy juz w roku 1881 i byli to drobni 
rzemieslnicy oraz -kupcy z jemenskiego miasta Sana. Wsrod pry
mitywnych Zydow jemenickich rozeszla si~ bowiem wiadomose, ze
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"baron de Rotschild kupil wielkie polacie ziemi w Jerozolimie i roz
daje je za darmo.. . " Rzeczywistose okazala si~ 0 wiele skromnie j
sza. Nie bylo ziemi, a Jerozolima schylku XIX wieku nie stanowila 
najlepszego miejsca startu iyciowego dla tradycyjnych r~kodzielni 

kow z Jemenu. Tym niemniej zawiedzionym przybyszom duma nie 
pozwalala przyznawae si~ do poraiki. W listach do przyjaciol pozo
stawionych w Arabii opisywali oni w sposob naiwny i nieprawdzi
wy dobrobyt, w jakim teraz iyj(! na ziemi praojcow. W r oku 1907 
przybyla druga grupa imigrantow z Jemenu, tym razem wiesnia
kow, ktorzy n ie szukali juz chleba po miastach palestynskich, lecz 
od razu osiedli na wsi. Okazali si~ wytrzymalymi i pracowitymi 
rolnikami, co zwroc~lo na nich uwag~ biura pa lestynskiego organi
zacji syjonistycznej, dzialaj(!cego w Jaffie. Jemenici mogH zaiegnae 
kryzys, jaki przezywalo owczesne osadnictwo Zydow europejskich 
pod pal(!cym sloncem Palestyny. Pierwotnie pionierzy imigracji wy
obrazali sobie~ ze "Zydzi odbuduj(! ojczyzn~ wlasnymi r~koma" . W 
roku 1910, a wi~c w niespelna 30 lat od przyb ycia owych pionie
row, osadnicy zydowscy byli jui wlascicielami plantac ji, na ktorych 
pracowali arabscy robotnicy rolni. Jedni zatem or~downicy odbu
dowy Ziemi Obiecanej nie tracili nadziei na to, ze przybyszow z Eu
ropy wschodniej , przywyklych do handlu i rzemiosla, uda si~ prze
robie na farmerow w klimacie subtropikalnym. Inni na tom iast 
wyjscie widzieli w forsowaniu imigracji zydowskich rolnikow z Je
menu, .ktorzy mieli rownie male wymagania co znaczn(! odpornosc 
psychicznq, jak Arabowie palestynscy -=-- a w dodatku byli Zydami. 
Azeby sklonic jak najwi~kszq ilose Zydow jemenickich do imigracji, 
w latach 1911 i 1912 do poludniowej Arabii wybral si~ emisariusz 
-syjonistyczny, Samuel Jawnieli, ktory istotnie naklonil do wyjazdu 
1500 rodzin. Po I wojnie swiatowej Jemenici ruszyli nowq fal<j . 
Wbrew oficjalnym raportom brytyjskim, okreslajqcym ilose jemen
skich przybyszow do Palestyny w okresie mandatowym na 16 tys., 
liczb~ t~ moina smialo podwoie. Okolo 113 Zydow jemenskich prze
niosla si~ do Palestyny, zanim jeszcze powstalo panstwo Izrael 
i pod tym wzgl~dem stanowi~ oni wsrod innych izraelskich wspolnot 
zydowskich wyj<jtek. Reszta przybyla do Izraela drogq lotnicz<j w 
latach 50-tych, pozostawia ~(!c w Jemenie polnocnym zaledwie nie
spelna 2 tys. swoich rodaKow. Przyczyny tego masowego exodusu 
leialy przede wszystkim w pogarszaj(!cej si~ sytuacji ekonomicznej 
i spolecznej Zydow jemenskich, ktorzy - gdyby nie moiliwosci pa
lestynskie - emigrowaliby jak dawniej do sqsiednich krajow afry
kanskich lub nawet do Ameryki. WzgI~dy religijne, 0 ktorych pOi
niej w tak romantyczny sposob rozpisywano si~, relac jonuj<jc prze 
lot 43 tys. Jemenitow do Ziemi Obiecanej, odgrywaly wainq, lecz 
nie jedynq rol~. 
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Jak jednak spogl<ldali na zydowskich imigrant6w Arabowie pale
stynscy w pocz~tkach naszego stulecia, wsr6d kt6rych osiedlili sit: 
ci obcy, energiczni i agresywni przybysze, dysponujllcy nierzadko 
sporym kapitalem i pomocll zagranicznll? Trzeba pamit:tac, ze XIX
wieczny nacjonalizm europejski pobudzil r6wniez do zycia nacjona
lizmy lud6w Bliskiego Wschodu. Nie kto inny zresztll jak mocar
stwa europejskie, usiiujllce penetrowac obszary slabnllcego impe
rium tureckiego, raz po raz staraly sit: posiac ziarno niezgody mit:
dzy Arab6w i Turk6w. Rosnie zatem poczucie odrt:bnosci narodo
wej u Arab6w. Szczeg6lnie przoduje w tym Palestyna. Arabowie 
palestynscy zasiadajll w roku 1908 w parlamencie tureckim. Na te
renie Palestyny przed I wojnll swiatowll zaczynajll ukazywac sit: ga
zety w jt:zyku arabskim. Nie, z pewnoscill arabscy mieszkancy Pa
lestyny z poCZlltk6w naszego stulecia nie liczyli sit: z mozliwoscill 
utworzenia w ich kraju panstwa obcych imigrant6w zydowskich. 
Tych z Europy stale przybywalo. Z 22 kolonii zydowskich, jakie 
zalozono w poczlltkach XX wieku za pienilldze Edmunda de Rot
schild, ilose osad w roku 1918 podskoczyla do 47. Byli to jednak 
przede wszystkim Zydzi uprawiajllcy zawody typu miejskiego. Prze
wazajllcll czt:sc 6wczesnej ludnoSci Palestyny stanowili chlopi. W 
roku 1919 zylo na wsi palestynskiej 700 tys. wiesniak6w, z czego 
568 tys. stanowili Arabowie muzulmanscy, 74 tys. Arabowie chrze
scijanscy, a tylko 58 tys. Zydzi. 

Gdy w czasie I wojny swiatowej Turcja opowiedziala sit: po stro
nie panstw centralnych, Anglicy postanowili zagrac przeciwko 
Stambulowi kartll arabskll. W wyniku rozm6w mit:dzy wysokim 
komisarzem Wielkiej Brytanii w Egipcie, Henry Mc Mahonem, 
a szarifem Mekki, Hussainem ibn Alim, Arabom przyrzeka sit: 
utworzenie niepodleglego panstwa za pomoc"aliantom przeciwko 
Turcji. Co najmniej czt:sc Arab6w istotnie wystt:puje po stronie 
Anglik6w, a wyczyny plk. Lawrence'a oraz jego arabskiej party- 
zantki przeszly do romantycznej historii Bliskiego Wschodu. Woj
ska brytyjskie zajmujll ostateeznie zniszczonll Palestynt:, kt6rej 
arabscy mieszkancy byli przekonani, ze ugoda 0 niepodleglym pan
stwie arabskim obejmie r6wniez ich kraj. Srodze zawiodla ich jed
nak juz w roku 1917 wydana przez rZlld brytyjski tzw. . Deklaracja 
Balfoura, kt6ra ni mniej ni wit:cej tylko obiecuje na terenie Pale
styny siedzibt: narodowll Zydom. W roku 1920 wojska francuskie 
zajmujll Damaszek, gdzie mial swojll siedzibt: syn szarifa Mekki, 
Fajsal. Anglicy z ramienia Ligi Narod6w sprawujll wladzt: manda
towll nad Palestynll, a z obszar6w na wsch6d od Jordanu tworZll 
uzalezniony od siebie emirat Transjordanii. Poczlltkowo palestynscy 
przyw6dcy arabscy licZll na to, ze Anglik6w uda sit: .przekonac, iz 
Sll w b1t:dzie popieraj4c imigracjt: syjonist6w. Przyw6dcy ci rekru
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tuj11 si~ z zamoznych warstw spoleczenstwa arabskiego, Sl1 mmeJ 
radykalni nii: masy chlopstwa. Wiesniacy palestynscy, gn~bi~!ni po
datkami przez arabskich wlascicieli ziemskich lub wyrzucani przez 
nich z dzierzaw, ktore przechodz11 w r~ce osadnikow zydowskich, 
w~ruj11 masowo do miast za chlebem. Naplyw biedoty arabskiej 
powoduje nawetkryzys miast arabskich Palestyny. Kupcy i rze
mieslnicy arabscy nie wytrzym uj11 jednak przede wszystkim w mia
stach palestynskich konkurencji nowoczesnego przemyslu zydow
skiego. Na wsiach w latach 1929 i 1930 zawiqzuj11 si~ pierwsze od'
dzialki partyzanckie Arabow, takie jak Grupa Zielonej R~ki w p61
nocnej Galilei czy grupa Abu Dzilda ze wzg6rz Nablus. W miastach 
wybuchaj11 an tyzydowskie rozruchy juz w roku 1920. W rok pozniej 
w dalszych rozruchach pada 46 Zydow. Jest 146 rannych. Anglicy 
wyznaczaj11limit 16 tys. imigrantow zydowskich rocznie i chwilowo 
naplyw przybyszow slabnie. Syltuacja ulega zaognieniu w roku 1929 
w zwi11zku z prob11 rozszerzenia przywileju modlow zydowskich pod 
slynnq Scianq P laczu, resztk11 zburzonej swi11tyni jerozolimskiej, a 
zarazem miejscem uswi~conym przez islam. Od czasow tureckich Zy
dom wolno bylo odprawiae t u okresowo modly, lecz muzuhnanic 
pilnie strzeg li, by granice zezwolenia nie zostaly przekroczone. Te
raz w rozruchach Arabowie zabija jq 133 Zydow ~ rani11 339. Wojsko 
brytyjskie rozp~dza Arabow zabija j11 c 116 i rani11c 232 ludzi. 

Wraz z dojsciem Hitlera do wladzy w Niemczech ruszyla do Pale 
styny jeszcze pot~zniejsza fala imigrantow -uciekinierow. Rosla z ro
ku na rok. 30 tysi~cy, 42 tysiqce, 61 tysi~cy .. . W roku 1939 rzqd 
brytyjski usilowal raz jeszcze opanowae sytuacj~ w klopotliwym 
kraju mandatowym. Postanowil ustalie na najblizsze 5 lat liczb~ 
12 tys. imigrantow zydowskich rocznie jako nieprzeki-aczalnq i jc
dynll "gospodarczo uzasadnion11" dla Palestyny. Rownoczesnie jed
nak po raz pierwszy Anglicy oficjalnie mowie pocz~li 0 mozliwosci 
utworzenia Vol Palestynie panstwa zydowskiego. Proponuje si~ ide!; 
podzialu Palestyny na arabskq 'cz~se i zydowskll. W kraju trwalo 
od roku 1936 powstanie arabskie, stlumione dopiero' w roku 1939. 
Niezdecydowana polityka Anglii nie zadowalala ani Arabow ani ZY
dow. U progu II wojny swiatowej ilose osad zydowskich w Pale
stynie urosla juz do 200. Zydzi tworzyli 30% ludnosci Palestyny. 
Tel Awiw byl miastem calkowicie zydowskim. . 

Wybuch II wojny swiatowej komplikuje sytuacj~ jeszcze bardziej . 
Niemcy halaslhvie deklarujll si~ jako przyjaciele Arabow. Zydzi. 
coraz bardziej wrogo nastawieni w Palestynie wobec Anglikow, 
z koniccznosci mUSZq w nich widzice czlonkow koalicji antyhitle
rowskiej. Imigracja do Palestyny trwa. W roku 1943 przybywa tu 
32 tys. uciekinierow zydowskich. Zbrojny konflikt z Arabami pa- . 
lestynskimi nadchodzi nieuchronnie, jesli przywodcy zydowscy nic 
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usUlpili. Organizacje syjonistyczne, swiadome zblizajllcej si~ roz
prawy, przygotowujll si~ do niej starannie. Brygada zydowska, wal
cZllca w sile 27 tys. zolnierzy po stronie aliant6w, dostarczy kadr 
wojskowych. Przemysl zydowski w Paiestynie pracuje na potrzeby 
armii brytyjskiej. To wlaSnie z jej magazyn6w ogromne ilosci sprz~
tu wojskowego wykradnll nast~pnie tajne organizacje Zydowskie, by 
uZyc go przeciw Arabom. . 

Od roku 1939 najbardziej skrajne ugrupowania nacjonalist6w Zy
dowskich, przede wszystkim zas tzw. Irgun Zwai Leumi rozpoczy
najll terror zar6wno wzgl~dem Arab6w, jak i zolnierzy brytyjskich 
stacjonowllnych w Palestynie. 'Ml'lO~ si~ porwania zolnierzy an
gielskich, ktorzy nast~pnie Sll traceni w odwet za egzekucje doko
nywane na terrorystach. W roku 1944 Irgun Zwai Leumi dokonuje 
w Kairze zabojstwa lorda Moyne, brytyjskiego ministra stanu. Juz 
po zakonc2;eniti wojny terrorysci zydowscy zdobywajll wi~zienie
-fortec~ Akko, opanowujll miasto Jaffa. W roku 1947 grupa irgu
nowc6w napada na wiosk~ arabskq Deir Jassin zabijajllc tam '254 
mieszkancow. Wywoluje to powszechne oburzenie i dow6dztwo or
ganizacji oficjalnie odcina 'si~ od sprawc6w tej masakry. 

Rownoczesnie trwa nielegalna imigracja Zydow z Europy i 00
bywa si~ ona w warunkach naprawd~ dramatycznych. Swiat rna w 
pami~ci ludobojstwo dokonane na Zydach w czasie wojny. Prote
sty Arab6w brzmill w uszach polityk6w .Europy i Ameryki coraz 
mniej przekonywajllco. Trzeba rozwillzac problem . Palestyny jak 
najszybciej. W roku 1946 mieszka tam nadal 1269000 Arabow i tyl
ko 677000 Zyd6w. Organizacja Narodow Zjednoczonych proponuje 
podzial Palestyny na dwa panstwa. Opublikowane zostajll mapy 
z projektowanymi granicami. Dzis juz malo kto je pami~ta. W en
cykiopediach mozna znaIezc t~ niereaInli mozaik~ przenikajllcych 
si~ nawzajem obszarow. W cz~sci proponowanej dia panstwa Izrael 
Zydzi stanowili najwyzej polow~ mieszkanc6w.W cz~sci arabskiej 
byli w wyraznej mniejszosci. 

Arabowie nie godzll si~ na podzial. Wlas~iwie nie rna powOO6w, 
azeQY ust~powali obcym przybyszom, ktorzy przed 50 Iaty naply
n~li do kraju, gdzie przodkowie ludnosci ' arabskiej zyli' nie
przerwanie od VII wieku. Agresywni intruzi co prawda majll wi~cej 
pieni~dzy, lepszll bron i korzystniejsze koneksje polityczne, Iecz 
znajdujll sif: nadal w mniejszosci, a Palestynczykorn obiecujil po
moc oscienne kraje arabskie: Egipt, Syria, Liban, Transjordania, 
Irak! Nie wytrzymujll takze krytyki moraIne proQY argumentacji 
sklaniajllcej Arab6w palestynskich do ust~pstw. Pr:todkowie dzi
siejszych Zydow wygnani zostali z Palestyny przez wladcow nie
istniejllcego juz od starozytnosci narodu europejskiego, Iecz dlacze
go Arabowie majll za to placic? Skoro jeden z wielkich narodow 
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europejskich xx wieku dopuScil siE: zbrodni ludob6jstwa wobec 
Zyd6w, to dlaczego pozostalych przy zyciu niedobitk6w nalezy sa
tysfakcjonowac kosztem Palestynczyk6w? 

14 maja 1948 roku Anglia oficjalnie wycofala siE: ze sprawowa
nia mandatu nad Palestynq. Polityczne i moraIne racje Arab6w 
palestynskich nie zostaly poparte w stalciu z Zydami ani ich wlasnq 
silq zbrojnq, ani tez zdecydowanym dzialaniem ich arapskich so
jusznik6w. Panstwo Izrael stalo siE: faktem i to w granicach zu
pelnie innych, niz te, jakie proponowali rozjemcy z ONZ. Masy 
uchodzc6w palestynskich ruszyly .1a tulaczkE:. NiezajE:te przez Zy
dow fragmenty Palestyny w·chlonE:ly panstwa arabskie, Egipt 
i Transjordania. 

W roku 1961 Izrael liczyl 2179491 mieszkanc6w. W 11 lat p6zniej 
juz 3124000. Wedlug oficjalnycb danych zywiol etniczny hebrajski 
wynosil 65,9%, a arabskim jE:zykiem poslugiwalo siE: tylko 15,9010 
ludnosci. W roku 1970 85% ludnosci deklarowalo judaizm, 10,90/. 

islam a tylko 2,5% chrzescijanstwo. 
Palestyna zn6w stala siE: tylko pojE:ciem greograficznym i histo

rycznym. ZniknE:la z oficjalnych map, choCiaz jej nazwa zawiera 
nadal ,ta,k potE:zny ladunek namiE:tnosci politycznych. Otaczani at
mosfer.. falszywych obietnic i dwuznacznego wsp6lcZllcia, Arabo
wie palestynscy raz po raz stajll siE: przedmiotem machinacji poli
tycznych ze strony coraz to innych przyjaci61. 

.Leszek DzlQ9iel 
k wiecien 1983 
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ZYDZI-OD ZNIEWOLENIA 
DO EMANCYPACJI 

Przed parorna laty ~ ukazal si€; w pewnyrn tygodniku esej sir 
Lewisa Narniera. Jesli parni€;e mnie nie rnyli, prof. Namier poslu
zyl si~ uderzajllco trafn~ i p recyzyjnie u jmujllcll spraw«: parabolli. 
Por6wnywal on wplyw Oswiecenia na masy zydowskie ubi~gtego 
wieku do oddzialywania promieni slonecznych na lodowiec. Ze
wn~trzna skorupa wy parowala ; sarno centrum lodowca pozostalo 
twarde i zlodowacone; lecz wielka cz~se calej jego masy roztbpila 
s~ i splyn~!a wezbranq falq, zalewajqc doliny i wpadajqc do mniej
szych czy wi~kszych r zek, a reszta zatrzyrnala si~, tworzqc . stawy 
i kaluze; w jednym i w drugirn wypadku krajobraz zmienil si~ w 
osobliwy, nieraz rewolucyjny spos6b. Obraz jest nie tylko plastycz
ny, ale i dokladny. Owo wyparowanie fzeczywiscie ma miejsce. na 
przek6r wszelkirn protestorn; zdarza si~, ze asymilacja bywa kom
pletna. W samej tylko Anglii gt6wne linie takich rodzin jak Disraeli, 
Ricardo, Levy-Lawson wtopily si€; w calose spoleczenstwa niei:y
dowskiego i odesz!y od swoich irooel zar6wno w poczuciu wla
snym, jak i otoczenia. Pot€;p iq to zjawisko ci, co wierzq, ze tylko 
religia zydowska pozwala poznae prawd~, a w konsekwencji .uwa
zajq za potwornose wszelkieuchybienia wzgl~dern tej religii, w 
szczeg6lnosci zas uchybienia ze strony tych, kt6rzy niegdys byli jej 
wyznawcarni. J a wiq ini si~ one jako tym bardziej zbrocinicze,ze 
prowadzq do upowszechnienia falszywych wierzen. Pot~piq )e r6w
niez wszyscy ci, kt6rzy w solidarnosci ras i wsp6lnot jako takich 
widzq wartose absolutnq i uznajq takie odejscie, niezaleznie od jego 
motyw6w, za rodzaj zdrady czy dezercj€;. Rzecz rna jednak realnie 
miejsce i gdyby w dzisiejszych warunkach ' okatala si~ moZliwa 
nie w tak niklym ' jak dotqd zakresie, lecz w skali rnasowej, pew

* Tekst tego eseju figuruje pod tytulem Jewish Slavery and Emancipa
tion w pracy H ebrew Universi ty Garland. A Silver Jubilee Symposium, 
opublikowanej pod redakcjq Normana Bentwlcha przez wydawnictwo 
ValentIne, Mitchell and Co, London 1952. Czesc jego opublikowalo pi
smo ,,:€vidences " w maju 1954 pod tytulem Esclavage ou emancipation
(przyp. wyd.) · . . 

Tlumaczone z: IsaIah Berlin, Trois essais sur . la condition juive, Call

mann-Levy, 191'3. Tytul oryginalny eseju: Jewish Slavery and Emanci

pat ion, Constella tion Books, 1952. Skr6cone prtez redakcj~ (red.) .. 
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nie nie byloby juz tak latwo znalezc przeciw niej skuteczne argu
menty. . . ' 

Trzeba zresztCl zaraz stwierdzic, ze ni~ spos6b tym ludziom· odpo
wiedziec, czy tez pr6bowac ich przekonac, jesli sCl to Zydzi na
prawd~ religijni, dla ktorych zachowanie wiary Mojzeszowej jest 
imperatywem absolutnym, sprawCl, ktorej nalezy poswi~cic wszy
stko - jesli to konieczne, . wlqcznie z zyciem. Stanowisko ludzi au
tentycznie wierzClcych z zasadniczych wzgl~d6w nie poddaje 8i~ ar
gumentom czerpanym z doswiadczenia lub z historii, ani tez roz
maitym postulatom ziemskiego szcz~scia, stanowi wi~c praktycznie 
bastion nie do zdobycia. Natomiast znacznie mniej oczywista jest 
racja tych, kt6rzy przedmiotem swoich staran czyniCl zachowanie 
i utrwalenie "wartosci zydowskich" (chodzi tu mniej 0 wiar~ reli
gijnCl w pelnym sensie tego slowa, a raczej 0 pewien amalgamat 
postaw, tradycji i uczuc rasowych, perspektyw kulturalnych i zwy
czaj6w tak jednostkowych, jak grupowych) i kt6rzy uwazajll za 
fakt bezsporny, ze taki sposob zycia zasluguje, by go chronic na
wet za t~ niewiarygodnCl cen~ lez i krwi, jaka z historii Zyd6w 
w ci'lgu ostatnich dwoch tysi~c~ lat uczynila straszliwq martyro
logi~. Wartosci zwi'lzane z wiarCl nie podlegajq rozumowaniu i majq 
charakter absolutu; w momencie, gdy ktos chce ten absolut zwek
slowac na wiernosc tradycyjnym formom zycia, nawet jesli ta wier
nose jest uswi~cona przez histori~, przez cierpienie i wiar~ wielu 
J>okolen bohater6w i m~czennikow, to nie moze juz tak bezceremo
nialnie odrzucac poglqdow odmiennych, a powodem niech ~dzie 
choeby sam ogrom cierpienia, zwiClzany z koniecznosciq wyboru. 
Cokolwiek by si~ zresztq na ten temat mowilo, to - na szcz~scie dla 
tych, ktorzy kwestie moraIne traktuj'l powaznie - problem zdaje 
si~ obecnie stawac · czysto akademicki. Masowa a'symilacja, nieza
leznie ·od tego, co na ten temat sqdzono w wiekach ubieglych, ni~ 
okazala si~ mozliwa. Uwierzyli w nill Zydzi niemieccy, wzif!li si~ 
do dziela z najszczerszym przekonaniem - i spotkal ich los naj
straszniejszy z mozliwych. Owo "wyparowywanie", tak jak je rozu
mie prof. Namier, dokonuje si~ istotnie, ale w nieznacznej skali. 
Tak wi~c proby rozstrzygni~cia, czy calkowita asymiIacja jest do
puszczalna, czy jest ona spraWq angazujllcCl godnosc, wreszcie czy 

. jest usprawiedliwiona i godna pozqdania, niezaleznie od pozytyw
nych czy negatywnych konkluzji, nie majCl nic wspolnego z fak
tycznym problemem zydowskim. Jako koncepcja calosciowa, a wi~ 
dotyczClca nie tylko tych kilku jednostek czy grup, ktore znalazly 
si~ w wyjqtkowo korzystnych warunkach - po prostu upadla. 
UwzgI~dnia.jqc nauki historii i prawa socjologiczne nie rna tez zad
nych podstaw, by sqdzic, ze takie przedsi~wzi~cie mogloby si~ po
wiese kiedykolwiek w przyszlosci. 
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Lecz n ie rna "przyszloSci" r6wniez dla tej ciqgle zlodowacone j 
masy, samego serca lodowca. J akkolwiek wc-iqz mocne Sq wi~zy sta 
re j religii, przenika jqcej cale zycie jednostki i ujm u jqcej je w karby 
jedynej w swoim rodzaju dyscypliny, to rozklad struktur spolecz 
nych starego swiata, w ramach kt6r ych takie zycie bylo mozliwe 
w skali calych spoleczeilstw, jest juz dzis zbyt daleko posuni~ty. 
W nieco szczeg6lny i anormalny spos6b, a takze z pewnym op6z
n ieniem, Zydzi przeszli ten sam proces historyczny, ktory byl u dzia 
Iem innych narod6w europe jsk ich. Zydzi europejscy byli ostatniq 
wspolnotq, kt6ra wyszIa z ram sredniowiecza . Jako ostatni wspi~li 
si~ na szczebel pailstwowosci w wyniku narodowego i kulturalnego 
odrodzenia, kt6re, mutatis mutandis (choc owe mutanda nie Sq tak 
liczne, jak si~ powszechnie uwaza) jest tym samym , co risorgimento 
innych pM:nych przybysz6w. Mysl~ w szczegolnosci 0 zmartwych -> 
wstaniu politycznym wielkich narod6w, ktore wraz z Izraelem Sq 
historycznymi wspoltworcami cywilizacji zachodniej: narod6w Gre
cji i Wloch. Gdy proces przemian raz si~ juz zacznie, n ie spos6b 
go sztucznie zahamowac. Run~la stara konstrukcja spoleczna, w r a
mach ktorej Zydzi po wyp~azeniu ich z Hiszpanii mogli wiese- zy
cie spoleczne i religijne calkowicie sui generis w Niemczech, we 
Wloszech, w Prowansji, a pozniej na terenach imperiow rosyjskie
go, austro-w~gierskiego i ottomailskiego. W swoim apogeum byla 
to jedna z najpot~iniejszych i najwszechstronniejszych cywilizacji, 

• 	 jakie moina sobie wyobrazic, choc byla przesladowana, izolowana 
i pozbawiona wplywow poza murami getta. Przetrwala ai do naj
nowszych czas6w, zwlaszcza w granicach cesarstwa Rosji. SWq sil~ 
czerpala z podejrzliwej wrogosci rZqdow tego imperium, z tego 
tei powodu 2ydzi rosyjscy stworzyli jakby pailstwo w pailstwie. 
W tych warunkach, mimo okropnej n~dzy, zajadIej dyskryminacji 
wlityczej i spolecznej i wszelkiego rodzaju poniieil, zarowno w 
sferze materialnej, jak moralilej, 2ydzi stworzyli bogate i nieza 
lezne formy iycia wewn~trznego i wydali wiele wybitIiych postaci, 
szczodrze uzdolnionych; peInych wyobrazni, wolnych i niepokor
nych, ktore w ostatnich czasach wychodzily zwyci~sko z porowna
nia z Zydami Zachodu, bardziej wyksztalconymi, lecz niekiedy 
mniej spontanicznymi czy mniej ujmujqcymi zaletami moralnymi 
i wrazliwosciq estetycznq. Ci ostatni, urodzeni w bardziej toleran
cyjnej, ale i mniej jednoznacznej atmosferze, gdzie Zydzi byli na 
wpol akceptowani przez otoczenie i pozbawieni ochronnego wpIy
wu wlasnej spolecznosci, znalezli si~ niekiedy na rozdroiu, zasko
czeni przez bieg wydarzeil i niezdolni sprostac zmieniajqcym si~ 
okolicznosciom. Stawali si~ nierzadko czyms w rodzaju kalek >psy
chicznych, cz~sto uzdolnionych, subtelnych, wrazliwych i obdarzo
nych znakomitq inieligencjq, lecz z niewiadomych przyczyn sta
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nowillcych h6dlo niepokoju i malaise dla siebie i innych. Trudno 
bowiem zaprzeczye (choe robi si~ to cz~sto-), ze swiezedzieje tej 
kategorii Zyd6w, ktorym nie udalo . si~ ani "wyparowae", ani pozo
stae w masie lodowca, byly wsz~dzie historill' niepokoju i wszel
kich mozliwychprzykrosci, -wyjllwszyjedynie par~ pokojowo na
stawionych spoleczenstw, gdzie udalo im sit: stworzye spokojne 
i kompletnie nie zauwazane oazy. W tej burzliwej historii nastt:
powaly momenty ciszy, okresy wzglt:dnego spokoju, kiedy to m6
wiono sobie, ze w koncu, .bye moze, uda si~ osiqgnqe pewnq stabi
lizac~; lecz nazbyt cZf;sto po tych okresach nast~powaly drama
tyczne konwulsje, a zludzenia rozsypywaly sit: jak domek z kart. 
I zn6w nas~powalo szukanie po omacku bezpieczenstwa i wzglf;d

. nej pomyslnosci, nawet gdy .nie bylo nadziei, ze uda si~ je dlugo 
utrzymae. . 

W ciqgu ostatnich dwustu lat swojej niespokojnej i pelnej pora
zek historii Zydzi stworzyli genialne dziela w niemal wszystkich 
dziedzinach. Sluzyli spoleczenstwom, w kt6rych zyli, w najrozmait
szym charakterze i cz~sto z wi~kszym oddaniem niz rdzenni miesz
kancy danych kraj6w. Wielu z nich dokladalo wszelkich mozli
wych staran, by si~ zaadaptowae i dostosowac, swiadomie lub nie, 
do r6znych spolecznosci i instytucji. Niekt6rzy w b6lu i t r wodze wy
chodzili wprost ze sk6ry, by tylko uniknqc wszystkiego, co mogloby 
przeszkadzac otoczeniu, cZf;sto znizajqc glos az do szeptu. Nasla
dowali ' innych ze zdumiewajqcq zr~cznosciq, przyjmowali niekiedy 
wszystkie zewn~trzne cechy otoczenia z ogromnq dokladnoSciq i w · 
niebywalym tempie. I wszystko to nie zdalo si~ na nic. W glf;bi 
duszy wciqz niepokoila ich jedna my!§l: bye moze ich stoiccy przod
kowie, zamykani co wiecz6r w ohydnym getcie, mieli nie tylko 
wiGcej godnosci, ale i, kt6z to · moze wiedziec, wit:cej satysfakcji. 
Mieli wit:cej dumy, byli mniej przygn~bieni; bye moze bardziej 
znienawidzeni, lecz mnie j pogardzani przez ludzi z zewnqtrz. I ten 
n iepok6j duszy, kt6rego nie mogly zazegnae racjonalne argumellty, 
dr~czyl 2yd6w i zasmucal ich przyjaci61, znieksztalcal spojrzenie 
na caly problem, jak gdyby w tych rozwazaniach tkwil jakis ukry
ty element , kt6rego nie spos6b bylo ujawnic, ~ kt6ry stanowil wla
snie sedno calej sprawy. Sam problem zawisal w pr6zni, poniewaz 
najdrobniejsza don aluzja wywolywala zazenowanie i nieufnosc. 
Oto fakty , ktore _od przeszlo stu lat usBowali niestrudzenie, lecz 
bez wi~kszego sukcesu wyjasnie wszyscy ci, kt6rych interesuje przy
szlosc Zyd6w, przyjaciele i wrogowie, Zydzi i nie-Zydzi. Bye moze 
inna analogia rzuci nieco swiatla jesli nie na rozwiqzanie, to cho
ciaz na naturt: odwiecznego Judcnfragc. 
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II 

Nagle wyzwolenie Zydow ~a przelomie XVIII i XIX wieku da
loby si~ porownae z sytuacjq podroznikow, ktorzy dzielem przy
padku znalezli si~ wsrod nieznanego plemienia 0 zupelnie obcych 
im zwyczajach. Nalezaloby si~ zapytae, jak plemi~ zareaguje na wi
dok cudzoziemcow. Moze ich przyjqe dobrze lub zle. Moze' ich za
bie, moze ich przep~dzie, moze tez, przeciwnie, zaakceptowae ich, ' 
a nawet otoczye kultem. W kazdym razie, jezeli cudzoziemcy chcq 
po prostu przezye, podstawowq dla nich kwestiq jest oswojenie si~ 
ze zwyczajami tego ludu i jego typowymi reakcjami. Czlonk6w ple- ' 
mienia spl'awy te nie interesujq- w najmniejszym stopniu. Zyjq po 
swojemu, jedzq, pijq, rozmawiajq, spiewajq, szukajq srodk6w utrzy
mania, kochajq czy nienawidzq i zb~dna im jest swiadomose, w jaki 
spos6b te czynnosci si~ dokonuj", nie majq r6wniez potrzeby pytae . 
w I!:azdym momencie, co tez zgodnie ze swoim .charakterem po
winni zrobie za chwil~. Dla cudzoziemc6w, k~6rym ten spos6bzycia 
jest calkowicie obcy, malo co wydaje si~ oczywiste; przeciwnie, 
uwazajq za konieczne i niezb~dne dowiedzenie si~, jak czlonkowie 
plemienia "funkcjonujq". Jesli nie uchwycq tego wlasciwie, na
razq si~ na powazne ' klopoty. Muszq wystrzegae si~ wszelkich .nie
zr~cznosci, bo to moglobywystawie ich zycie na niebezpieczen
stwo. Sprawq 0 podstawowym znaczeniu jest wi~c dla nich obser
wacja i dokladne zrozumienie zachowan i sposobu myslenia swoich 
gospodarzy, a nast~phie, 0 ile to mozliwe, zaadaptowanie si~ do ich 
sposobu zycia. W wyniku tego ' nasi podroznicy, pod warunkiempo
siadania minimum zmyslu obserwacji, zyskujq wyjqtkowo dobrq 
orientacj~ w i:yciu · plemienia. W koncu wiedzq 0 jego zwyczajach 
wi~cej, niz sami jego czlonkowie. Od jakosci tej wiedzy zalezy bo
wiem bezposrednio wolnose i pomy5lnose cudzoziemc6w, a nawet 
sarno ich zycie; bezpieczenstwo i pomy51nose czlonk6w plemienia 
od tego nie zalezq. Tyle uwagi i pracy wlozonej w poznawanie cu
dzego zycia i poglqd6w· wywola wkr6tce nat~ralne zamilowanie, 
uczucie oddania i identyfikacji z przedmiotem, ktory pochlonql 
calq energi~, czas i talent, wszystkie zasoby umyslowe i uczuciowe 
badacza. I oto cudzoziemcy stajq si~ pierwszymi i najwi~kszymi 

autorytetami w zakresie zycia tubylc6w: kodyfikujq j~zyk i zwy
czaje; ukladajq tubylcze slowniki i encyklopedie; stajq si~ interpre
tatorami tej spolecznosci wobec zewn~trznego swiata. Z uplywem 
lat wzrasta w nich milose do plemienia i znajomose jego obyczaj6w, 
to, co tam si~ dzieje i co sami odnajdujq, staje si~ coraz bardziej 
fascynujqce. Je5li przedsi~wzi~cie jest udane, nabierajq poczucia 
tak gl~bokiego zrozumienia mieszkancow kraj4. (cz~sto gl~bszego, niz 
stae na to samych tubylc6w), ze w swym mniemaniu stanowiq juz 
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jednosc z jego kulturq. Uwaza jq, nie bez racji, ze Sq tej kultury 
najlepszymi przyjaciolmi, or~downikami i prorokami. W koncu go
towi Sq dla niej nie tylko zyc, ale i umrzec, a w razie koniecznosci 
umrzeC w raz z niq, wykazujqc nie mniej b rawury niz autochtoni, 
a czyniqc t o byc maze z wi~kszym przekonaniem. Jednakze te uczu
cia c~sto n ie Sq odwzajemniane. Mieszkancy kraju mogq s'ldzic, ze 
ci cudzoziemcy S'l zdumiewajqcy, mogq czasem pozostawae pod ich 
urokiem, p odziwiac ich, lubie czy nawet kochae; ale uczucia te; 
choe stanowiq wyr az zyczliwosci, szacurtku czy fascynacji, wskazuj'l 
wyramie, ze chodzi t u 0 cudzoziemcow, a wi~c ludzi, ktorych same 
zalety wynika jq z faktu, ze rozniq si~ oni od plemienia i do niego 
nie nalezq. To poczucie dystansu poczqtkowo wprawia przybyszow 
w zaklopotanie. Wkrotce oburzajq si~ i zaczynajq protestowae: jak 
to mozliwe, ze trak tuje si~ ich jak jakichs cudzoziemcow, ich, kt6rzy 
dla szcz~scia spolecznosci tuby1czej i uznania jej zaslug w swiecie 
poswi~cili swoje zycie, swoje bogactwa, caly zas6b sil moralnych 
i intelektualnych, ich, ktorzy zrobili dla kra ju znacznie wi~cej, niz , 
bylo na to najwyrazniej stac samych autochtonow? Otoz to wlasnie 
jest pow6d, dla ktorego uwaza si~ ich za intruzow. Ich zrozumienie 
spraw plemienia jest zbyt dogl~bne, ich oddanie zbyt calkowite; 
n ie S'l to czlonkowie spolecznosci, Sq to specjalisci od plemienia. S'l 
jego slugami, moze nawet zbawcami, ale don w pelni nie nalezq. 
W sumie za bardzo chc<,\ si~ podobac; a raczej nawet za bardzo 
chcq bye tym, czym wedle wlasnego mniemania Sq i za czym zresz
tq, trzeba przyznac, wszystko przemawia. Jednym z czynnik6w, 
kt6ry ich wyroznia, jest wlasnie cwo nadmierne zainteresowanie 
losami plemienia i to, co w nieunikniony sposob temu zaintereso
waniu towarzyszy: nami~tne pragnienie, by wszystko naprawie i do
trzee do prawdy. Gdyz to wlasnie jest im. niezb~dnie potrzebne; 
oni nie mogq sobie poz\volie na oglqdanie swiata w sposob pozba
wiony krytycyzmu, nie mogq po prostu zye i umierac, znosic nor
malnych cierpien i korzystac z normalnych przyjemnosci, jak rdzen
ni obywatele kraju. Z faktu, ze nie Sq automatycznie zaadaptowani 
do zycia w tubylczym spoleczenstwie, wynika koniecznose bezustan
nego (a tym gorliwszego, jesli zdarza si~, ze ich stosunki z miej
scowymi nie ukladajq si~ pomyslnie) badania i oceniania wlasnej 
sytuacji, a w szczegolnosci swoich stosunk6w Z otoczeniem. Bez te
go byliby stale narazeni na popelnianie niezr~cznosci, na wejscie 
w kolizj~ z prawem plemiennym i zgub~. Jest to wi~c jeszcze je
den, tym zywszy, ze na pol uswiadomiony, impuls do podj~cia dal
szych badan i uzyskania orientacji w sprawach, ktorych nieznajo
mosc grozi smierciq. W ten sposob nasi cudzoziemcy stajq si~ 
stopniowo niestrudzonymi badaczami i interpretatorami systemu 
spolecznego. W okresach prosperity potrafiq dokladnie odmalowae 
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sukcesy plemienia, a nawet ochoczo uprawiaj~ entuzjastyczn~ pro
pagand~ : wskutek czego s~ dobrze widziani. Poniewaz jednak po
poczucie prawdy ich nie opuszcza, z t~ sam~ wiernosci~ i -ostrosci~ 
widzenia analizuj~ niedostatki: wtedy z kolei si~ ich nie cierpi. 
Autochtoni powiadaj~ w takich momentacn, ze boli ich nie tyle 
przykra prawda (choc moze wlasnie tak rzeczy si~ maj~); chodzi 
raczej 0 to, ze ci, ktorzy jq glosz~, s~ korzystnie ulokowani na ze
wn~trz, ze ich diagnoza jest troch~ zbyt obiektywna i bezinteresow
na; ze w pewnym sensie ludzie, ktorzy j~ ustalaj~ , Sq zagranicznymi 
specjalistami i jesli nawet dziel~ losy plemienia, nie robi~ tego w 
sposob "organiczny", ale przypadkowo i jakby dorywczo. W re
zultacie plemi~ zwraca si~ przeciwko nim, i im wi~cej mowi&, z 
tym wi~ksz& zaci~tosci~ si~ ich sciga, niezaleznie od prawdy, war
tosci czy waznosci gloszonych pogl~dow. Cudzoziemcom, ktorzy 
uwazaj& si~ za calkiem zasymilowanych przez element tubylczy, ata
ki te wydaj~ si~ tak malo uzasadnione i tak niesprawiedliwe, ze na 
ogol nie potrafi& zrozumiec, co bylo ich przyczynq. Mimo ze w in
nych okolicznosciach Sq tak bystrzy i samokrytyczni, nie potrafi~ 
pozbyc si~ jednej iluzji, tej mianowicie, ze s~ autentycznymi i pra
wowitymi czlonkami spolecznosci. Na tym bowiem zasadza si~ z ko
niecznosci ich pozycja i sama zdolnosc dzialania na rzecz piemie
nia. Bierze si~ to st&d, ze cala ich egzystencja i wszystkie warto
sci opierajq sl.~ na zalozeniu, ze dzi«:ki wyrozumowanym staraniom 
zaczn& zye zyciem rdzennych obywateli kraju i osiqgn~ bezpie
czenstwo dzi«:ki podejmowaniu (jesli to konieczne, z pomocq roz
nych sztucznych zabiegow) dzialan, ktore autochtoni wykonujq 
3pontanicznie i najnaturalniej w swiecie. To zalozenie nie moze pod
legae dyskusji, bo gdyby bylo falszywe, obecnose cudzoziemcow 
wsrod krajowcow nigdy nie bylaby wolna od niebezpieczenstw. 
Ogromnym i uporczywym wysilkiem zdobyli wyj~tkow& przeni
kliwose os~dow intelektualnych i moralnych, dzi«:ki ktorej mogli 
dotrzee do samego serca tubylczego · systemu. Otoz ten wysilek 
mogl bye konsekwencj~ gigantycznego bl~du: bl«:du, na kt6ry bye 
moze oni dali si«: nabrae, ale ktorego nie zwykli popelniae tubylcy. 
Instynkt bowiem wciqz podpowiada im, ze ci cudzoziemcy, choe 
wygl~daj~ juz jak miejscowi, mowiq i zachowuj~ si~ jak wszyscy, 
s~ jednak pozbawieni pewnego elementu, ktory przeszkadza ich 
uznae za rdzennych krajowcow. Czym jest ten element, tego ani 
miejscowi, ani cudzoziemcy nie potrafi~ dokladnie ustalie, bowiem 
przyjezdni okazali si«: wyjqtkowo zr«:czni w zbijaniu teorii, w kto
rych miejscowi usilujq bezceremonialnie i niezyczliwie okreslie nie
uchwytny · element. Nie przeszkadza to, ze ow element, owa ro:inica, 
istnieje . . 1m bardziej cudzoziemcy starajll si«: jej zaprzeczye, tym 
bardziej zwracajq uwag«: na to, co nie jest rdzenne w ich zacho
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waniu. Bo przeciez prawdziwi tubylcy nigdy nie zadaliby sobie 
trudu, by obalic twierdzenia w tak oczywisty sposob falszywe; ni
gdy tez nie poswi~ciliby tyle werwy i druzgocqcych na pozor ar
gumentow, ktore w koilcu i tak nikogo nie przekonujq. 1m bar
dziej przybysze zacietrzewiajq si~ w dyskusji, tym wyrazniej ry
suje si~ fakt, ze r6zniq si~ od miejscowych. W rzeczywistosci wlas
nie niecierpliwe pragnienie zatarcia r6znic przeszkadza im wtopic 
si~ wHo. Imii cudzoziemcy, Wizygoci wsrod Iber6w, Hugenoci 
wsrad Anglik6w, Francuzi w Azji Mniejszej bez wahania przyzna
wali, Ze Sq tym, za co inni ich uwa:iajq: przybyszami, wyznajqcymi 
obce religie i stosujqcymi si~ do obcych obyczajow. Mogli zatem bye 
:ile widziani, stawali si~ przedmiotem konflikt6w czy nawet prze
sladowail. Nie istnial;t jednak wqtpliwosc co do ich statusu i to:i
samosci. Nie stopiIi si~ z otaczajqcymi ludami, dop6ki mieszane 
mal:ieiistwa i inne naturalne procesy nie zatarly ich charaktery
stycznych cech fizycznych, spolecznych czy duchowych. Cudzo
ziemcy, 0 ktorych tutaj mowa, przeciwnie, odznaczajq si~ w jedy
ny w swoim rodzaju spos6b, zachowujqc swoje typowe atrybuty, 
a zwlaszcza swojq wiar~, utrzymujqc przy tym stanowczo, ze te 
cechy majq charakter drugorz~dny, wzgl~dnie nie ma jq n ic wspol
nego z ich stosunkiem do spoleczeilstwa, w kt6rym :iyjq. Taka po
staw a opiera si~ na iluzji, ktorq obie strony biorq za dobrq mo
net~, na ogol zresztq szczerze i uczciwie. Jest to jednak iluzja, 
ktorej zwodniczy charakter na poly siE; przeczuwa i ktora z tego 
powodu wprawia · w rozpaczliwe zaklopotanie tych, ktorzy chcq jll 
zanalizowae. Wyglqda to troch~ tak, jakby dotykalo siE; tu tajemni
cy, kt6rq po obu stronach zobowiqzano si~ uwa:iae za nie istniejqclI, 
lecz ka:idy, przynajmniej we wlasnej swiadomosci, zda je siE; wy
czuwae jej realne istnienie. Z pewnosciq nie dotyczy td wszystkich 
"cudzoziemcow", gdyz zdarzajq si~ przypadki rzeczywistej asymi
lacji; lecz odnosi si~ to do wi~kszosci, a przez to stwarza problem 
spoleczny. 

III 

Powy:isza parabola ilustruje los Zydow w Europie i w Ameryce. 
Przypuszczalnie najjaskrawszy przyklad stanowi los Zydow nie
mieckich. Trudno sobie wyobrazie spolecznosc, k torej udaloby si~ 

rownie sciSle utozsamie z narodem, wsrod ktorego przyszlo jej :iye. 
Symbioza zdawala si~ bye wyjqtkowo intymna. Pewien Zyd nie
miecki w przeddzieii przej~cia wladzy przez Hitlera, odmawiajllc 
wyjazdu do Francji , wyrazil si~: "Nie mog~ jechac do naszych nie
przyjaciol." To stwierdzenie daje wyraz sytuacji, k torej patosu 
pro:ino by szukae w jakimkolw iek innym kra ju. Niektorzy Zydzi 
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niemieccy rozumieli widae gorzej niz ktokolwiek inny to, CO im si~ 
przydarzylo, a takze, jak do tego doszlo. JaKIZ putta byl bardziej 
niemieeki niz Heine? - pytali. - Jakiz kompozytor bardziej nie
miecki niz Mendelssohn? p toz tu wlasnie tkwi sedno problemu. 
Goethe byl poeUi; pisal 0 przyrodzie, 0 milosci, 0 naturze ludzkiej, 
a poniewaz byl Niemcem, to, co pisal, bylo niemieekie, byl wi~e 
wieLkim poetll niemieokim. Beethoven byl Niemcem, byl tez wiel
kim kornpozytorem niemieckim. ·Poniewaz mial pewne specyficzne 
niemieekie ceehy, roznil si~ od kompozytor ow francuskieh czy 
wloskieh. Lecz Heine nie potrafil pisae 0 milosei i zyciu zwyczaj
nie i po prostu: mowil duzo 0 Niemczeeh, 0 tym, co to znaezy bye 
Niemcem, ezy tez ewentualnie nim nie bye. Doswiadczenie, z kto
rego wyplywala inspiracja wi~kszosci jego pism, nie bylo bezposred
nie. Widzial si~ jako Niemiec, jako Zyd, jako poeta, mieszkaniee 
zbyt wielu na raz swiatow, a jego pioro zdradzalo pewnll szczegolnll 
odmian~ braku pewnosci ' siebie, obcll kazdemu normalnemu czlon
kowi uznawanej i akceptowanej spoleeznosci. Zaden z kompozyto
row nie byl tak swiadomie germanski jak Mendelssohn. Postawil 
sobie za zadanie odnowienie dziedzictwa narodowego, zawartego w 
liturgii protestanekiej. Na nowo odkryl i przywrocil rang~ dzielu 
wielkiego Bacha; by najwspanialej uczcie sV{o jll przybranll religi~, 
skomponowal symfoni~ Rej ormacja . Pod koniee zyeia stal si~ sym
bolem wielkiej muzyki neoluteranski'ej, ktorym nie bylby nigdy 
Schumann ezy nawet Brahms. 0 Mendelssohnie mozna z pelnym 
przekonaniem powiedziee, ze wiele uezynil dla niemieekiej muzyki 
i niemieckiej kultury. Nikomu jednak nie przyszlo by do glowy po
wiedziee ezegos takiego 0 Mozareie ezy Sehubercie. Ci byIi po pro
stu genialnymi muzykami, sklldinlld niemieckimi (ezy austriacki
mil; nie zrobiIi nic "dla" muzyki niemieekiej (ezy austriaekiej): 
ograniezali si~ do jej tworzenia. Tradyeyjna muzyka niemiecka byla 
dla Mendeissohna idealem, podobnie jak dla Disraelego Imperium 
Brytyjskie. Wierzyl w nill znacznie gor~cej, niz mogio to bye udzia
lem przeci~tnego niemieckiego muzyka . Podobne uniesienia, nie 
ludzmy si~, sll ez~sto poehodnll uczueia nie dose bliskiego pokre
wienstwa, pragnieniern zasypania jakiejs przepasei. Otoz wlasnie: 
im przepasc jest gl~bsza , tym moeniejsze jest pragnienie zasypania 
jej, lub przekonania innyeh, ze ta przepasc w ogole nie istnieje.1 

Brzmi w tym falszywy ton, ktory wychwytujll wszystkie uszy 
oproez uszu samego delikwenta, czy to b~dzie Zyd, ezy tez jaki
kolwiek inny na wpol z~symilowany imigrant. Tym falszywym to

[- - - -] [Ustawa z dn. 31.VII.1981, 0 kontroli publikaeji i widowisk, 
art. 2 pkt 3 (Dz. U. n r 20 poz. 99)]. 
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nem jest wlasnie jego nadmierna identyfikacja z drugll ojczyznll. 
skwapliwose, z jakll chce pr zyswoie sobie drugll natur~. Lecz dru
ga natura nie jest naturll. U Zyda, przesadnie dllzllcego do pobra
tania si~ z otoczeniem, nigdy nie zabrzmi to autentycznie. Kiedy 
Waiter Rathenau napisal, nie wiem juz gdzie, ze wedlug niego nie
mieccy Zydzi Sll wlasciwie jednym z plemion germanskich, w mniej
szym co prawda . stopniu niz Prusacy, ale na pewno w wi~kszym 
nit Szwabi (czy cos w tym rodzaju), to kazdy wrazliwy czytelnik 
a zwlaszcza Niemiec - musial si~ poczue ogromnie zazenowany. 
Jego smier c z r~ki jednego z tych mlodych niemieckich nacjonali
stow, ktorych w swoim czasie tak podziwial, byla z pewnoscill wiel
kll zbrodnill i wielkll tragedill dla jego kraju. Lecz jeszcze strasz
niejsze, jeszcze bardziej patetyczne jest to, ze Rathenau byl za zy- • 
cia zbyt krotkowzroczny czy zbyt zadufany w sobie, by przewi
dziee, ze taka rzecz w ogole jest mozliwa. Gdyby dopuszczal takll 
mozliwose, jego postawa i jego zycie bylyby z pewnoscill inne. 
MoZe uniknlliby morderstwa; a gdyby zechcial ujrzec spraw~ w 
wlasciwym swietle, zginlllby moze jako m~czennik, bronillcy jed
noznacznych wartosci, nie zas jako zalosna ofiara wlasnych zlu
dzen. 

IV 

Niejednokrotnie zauwazano, ze Zydzi Sll lepszymi interpretato
rami niz tworcami. W tej opinii tkwi sporo prawdy, aczkolwiek na
lezy jll przyjmowac z pewnymi zastrzezeniami. Niektorzy twierdzll, 
ze interpretacja jest sama w sobie rodzajem tworczosci, Ze wybit
ni dziennikarze, genialni skrzypkowie czy tlumacze Sll tworcami 
w pelnym tego slowa znaczeniu, i jest to oczywiscie prawda. Lecz 
jesli mialby to bye komentarz do wyzej przedstawionej tezy, bylby 
to czysty sofizmat. ~n~dzy pracll stricto sensu tworczll i pracll czy
sto interpretacyjnll istnieje ro:inica oczywista dla kazdego, aczkol
wiek proby rozgraniczenia wyraznll linill prowadzll nieodmiennie 
do konkluzji, ktorych glupota i sztucznosc nikogo .nie Sll w stanie 
przekonac. Z pewnoscill nie zgrzeszy przeciw precyzji ten, kto po
wie, ze Tolstoj czy Bach nalezeli do kategorii artystow par excel
lence tworczych - podobnie jak Ibn Gabirol lub autorzy Psal
mow - ze natomiast . ludzie obdarzeni talentem jedynym w swo
im rodzaju, jak Saint-Beuve czy P aganini, do tej kategorii nie na
lezeli. Terminy "tworca" czy "interpretator" nie sll okresleniami 
wartosciujllcymi, lecz kategoriami opisowymi, i mozna dodac, ze 
nieraz daje si~ we znaki ich mglistosc i nieadekwatnose. Skoro 
jednak przyjmujemy t~ kwalifikacj~, to szybko okaze si~, ze w dzie
dzinach humanistycznych, oboj~tne, jakie byly tego przyczyny, Zy
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dzi wniesli ZnaCZqcy wklad nie jako tw6rcy, ale jako interpreta
torzy. Zupelnie inaczej przedstawia si~ rzecz w dziedzinie matema
tyki i w ogole nauk scislych. Tu Zydzi wydali tw6rc6w genial
nych, rownie wielkich (w rownej l1czbie, co inne narody (ostat
nio tak cz~sto ich wyliczano, ze nie rna potrzeby recytowania listy 
raz jeszcze). Powody tego Sq stosunkowo proste. Jesli wolno mi 
b~dzie powr6cic do wczesniejszego porownania, Zydzi jako cudzo
ziemcy, ktorzy usilujq stopic si~ w jednq calosc z nieznanym pIe
mieniem, mUSZq poswi~cic wszystkie swoje talenty i calq swojq 
energi~ sprawie zrozumienia i adaptacji, gdyz ich zycie jest zagro
zone na kazdym kroku. Stqd bierze si~ ta niebywala hipertrofia 
umiej~tnosci wychwytywania trend6w i rozr6zniania subtelnych 
zmian w nastawieniach osob i zbiorowosci. Dlatego tez -udaje im 
si~ cz~sto tlumaczyc to, czego inni jeszcze nie zauwazyli. Stqd wy
wodzi si~ owa tak wychwalana finezja zmyslu krytycznego, za
skakujqca ostrosc spojrzenia w analizach przeszlosci, terazniejszo
sci, a niejednokrotnie nawet w formulowaniu hipotez co do przy
szlosci, kr6tko mowiqc, ich powszechnie ?:nany zmysl obserwacji, 
klasyfikacji i eksplikacji, a w szczeg6lnosci analizy historycznej 
i socjologicznej w na jsubtelniejszym i najprzenikliwszym wydaniu. 
Rzeczy, kt6re samemu si~ odkrylo, wielbi si~ cz~sto ponad miare. 
przesadzajqc ich faktycznq donioslosc. Okazuje si~ wi~c, ze Zydzi 
Sq sklonni okazywac osobliwy kult bohaterom i instytucjom naro
dow, wsr6d kt6rych zyjq. Stahl i Friedjung byli prorokami nacjo
nalizmu niemieckiego. Disraeli by.l zr~cznym i szczerym or~downi
kiem brytyjskiego tradycjonalizmu i imperializmu. Z kolei panowie 
Ludwig, Guedalla i Maurois Sq najslynniejszymi obecnie autorami 
popularnych biografi<i i wielbicielami bohater6w, malarzami zycia 
dworskiego, potrafiqcymi wplesc w opisywane fakty wqtki po
wiesciowe, wpatrzonymi w temat niemal obsesyjnie, umiejqcymi 
dostrzec wiele szczeg616w, kt6re innym naturom, mniej zqdnym 
obraz6w szcz~sliwszego i bardziej kolorowego swiata, wydalyby si~ 
nie istniejqce. Nie rna bynajmniej potrt'eby uciekac si~ do m~tnych 
i niepewnych teorii psychologicznych, by odkryc w niektorych dzie
lach gorqce pragnienie tego, czego swiat odm6wil autorowi: a wi~c 
Goethe Ludwiga; naiwnie romantyczne (mimo dowcipu i nawet 
pewnego przerafinowania autora) wizje postaci Wellingtona i Pal
merstona piora Guedalli; studium Maurois 0 1)israelim, w kt6rym 
autor odslania si~ tak, ze niemal przykro patrzec (a mozna by tu 
dorzucic przypochlebny i wytworny zarazem obraz idealow kato
lickich, jaki kresli Bergson w swych ostatnich dzielach). Mamy tu 
w pewnym sensie replik~ tej samej gorliwosci i wyobrazni, jakie 
sredniowieczni bankierzy czy lekarze zydowscy oddawali na uslugi 
swych klient6w, ktorzy niekiedy raczyli, jesli wszystko ukladalo si~ 
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dobrze, obdllrZaC ich swojll zyczliwoscill i ulotnymi wzgl~dami 
wspanialszego swiata. 

Dlatego tez zdarza si~, ze kiedy Zydzi zapuszczll si~ wpr ost 
w dziedziny sztuki czy literackiej fikcji, ich pr6by miewajll posmak 
imitacji i zapozyczenia. Rzecz jest latwo zauwazalna i nie trzeba 
si~ tu odwolywac do niebezpiecznych i odrazajllcych teorii, na przy
klad rasizmu, by dojsc do wniosku, ze sztuka zakorzenia si~ nie
uchronnie w terainiejszosci i historii zbiorowosci, do kt6rej artysta 
nalezy. Jest bowiem faktem (choc nacjonalisci i inni ekstremiSci do
konali ostatnio wiele, by oczywistosc tej prawdy zohydzic i skom
promitowac), ze j~zyk,· struktury muzyczne, kolory i formy, za po
mocll ktorych artysta si~ wypowiada, nie Sll jedynie dzielem jego 
indywidualnosci, lecz czerpill r6wniez z szerszej tradycji spo
lecznej, kt6rej artysta w znacznym stopniu nie jest swiadom, 
a kt6ra w niezastllpiony spos6b lllCZY go z odbiorcll i pozwala mu 
na instynktowny z nim kontakt. Otoz Zyd6w, ktorzy chcieliby wzillc 
udzial w tyro wyscigu, okolicznosci cofajll, by tak rzec, poza lini~ 
startu. Wielu sposrod nich musi najpierw poswi~cic mas~ energii, 
by nauczye si~ sposobu wypowiadania, ktorym sllsiedzi poslugujll 
si~ naturalnie i bez wysilku. Trudno si~ wi~c dziwie, ze skoro wlo
zyli taki zas6b sil intelektualnych i uczuciowych w zabiegi adap
tacyjne, niewiele im juz zostaje tych sil na tw6rczose prawdziwie 
swiezll i oryginalnll. Nauka poslugiwania si~ mniej czy bardziej 
obcym sposobem ekspresji pol ega z koniecznosci na przyswojeniu 
sobie nawyku samokontroli. Zaklada to pelnll swiadomosc wlasnej 
relacji do takiego czy innego modelu, do takiego czy innego arty
sty, takiej czy innej szkoly myslowej. Muzyka Meyerbeera czy 
Mahlera (a takze Busoniego, kt6ry nie b~dqc wprawdzie Zydem, 
jest rowniez "imigrantem", pol Niemcem, pol Wlochem) jest w 
swych najlepszych momentach nadmiernie nasycona reminiscencja
mi innej muzyki, zdaje si~ tez bye skazona wieloma elementami 
obcymi, nie zwillzanymi z muzykll i wskazu jllcymi na znaczny 
udzial pierwiastka myslowego. To same mozna powiedziee 0 powie
sciach au tor 6w tak roznych, jak Auerbach i Disraeli, Wassermann 
i Schnitzler, by ograniczye si~ do nazwisk powaznych. W wypadku 
prozaik6w, poet6w i kompozytor6w drugorz~dnych charakter ten 
jest az nazbyt oczywisty. 

Nie znaczy to, ze Sll on i pozbawieni naturalnych zdolnosci, moili
wosci rozwini~cia skrzydel czy tez po pr o stu rzetelnosci. Brakuje 
im jednak naturalnego srodowiska, w ktor ym nie byliby zmuszeni 
trwonic polowy swych sil na polozenie fundament6w pod przyszlll 
budowl~ dziela sztuki, fundament6w, ktore inni zasta jll gotowe, Sll 
bowiem podl.ozem, na ktorym normalnie r ozwija si~ ich zycie. War
to zaznaczyc, ze jesli te rozwazania majll sens w odniesieniu do 
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sztuki i w ogole do dziedzin humanistycznych, gdzie materil\ wypo
wiedzi Sl\ slowa i symbole, owoce nieswiadomego nawarstwiania 
si~ tradycji, zupelnie inaczej rzeczy si~ majl\ w dziedzinie nauk sci
slych. Tu symbole Sl\ zawsze umownymi znakami, fabrykowanymi 
na zamowienie przez specjalist6w, i z natury swojej powinny bye 
ne'l+ralne i mi~dzynarodowe. W sztuce i literaturze nie sposob si~ 
ob~Jse bez bogactwa skojarzen zawartego w symbolu. Wszystko lub 
prawie wszystko zalezy tu od sposobu ll\czenia tych odcieni, kt6
rych tworzenie nie ma nic wsp6lnego z umownoscil\. W matema
tyce i naukach scislych te interferencje Sl\ jedynie przeszkodl\ w 
uzyskiwaniu pelnej jasnosci, i slusznie si~ je eliminuje. W swiecie 
abstrakcyjnych symboli, nie zwil\zanych z czasem, miejscem, kultu
rami narodowymi, geniusz zydowski moze rozwinl\e pelni~ swoich 
mozliwosci i ta absolutna wolnose pozwala mu na stworzenie znako
mitych dziel. Tu Zydzi mogq startowac z tego samego poziomu, co 
inni, a zasoby ich inteligencji i wyobrazni, wycwiczonej przez wie
ki samotnosci i odosobnienia, pozwalajl\ osil\gnl\c wspaniale rezul
taty. Nie Sl\ tutaj interpretatorami, komentatorami, tlumaczami, lecz 
tworeami w pelnym tego slowa znaczeniu. To zaledwie przedsmak 
tego, co Zydzi mogliby stworzyc w warunkach kulturowych po
rownywalnych do tych, z ktorych korzystajq inne narody, i jest to 
najbardziej zywotny argument za "normalizacjq", kt6ra zawsze byla 
glQwnym i niemal wylqcznym celem syjonizmu. 

v 

Z ludzmi dzieje si~ podobnie, jak z rzeczami: na og61 Sq tym, 
i a co si~ ich uwaza, a niekoniecznie tym, za co chcieliby si~ sami 
uwazac. St6t jest tym, co ludzie zwykli traktowac jako st61 i nie 
jest w stanie na to nic poradzic. Nie wiemy, co powiedzialby, gdy
by umial mowic, gdyby jednak stwierdzil, ze wedlug niego nie jest 
stol~m, nie przestalibysmy z tego powodu uwazac, ze jednak nim 
jest. Jest to r6wnie prawdziwe w odniesieniu do os6b. Sp~dziwszy 
ostatnie p61 wieku na powtarzaniu sobie, ze w Niemczech Sl\ Niem
cami, we Francji Francuzami, Peruwiailczykam i w Peru, i ze wsz~
dzie uznano to za normalne, Zydzi swiata zaehodniego nie mogli 
na dluZszq met~ udawac, ze w opinii swoich sl\siad6w Sl\ tacy sami 
jak wszyscy. Niekt6rzy z sllsiad6w bynajmniej nie kryli si~ z prze
ciwnq opiniq, co wi~cej, przynajmniej w pewnych okresaeh, zacz~li 
jq glosic natarczywie i bez litoseL Raz m6wilo si~, ze to antysemi
tyzm, kiedy indziej, ze ignorancja, kiedy indziej jeszcze, ze to zlu
dzenie rozpowszechniane wsr6d Zyd6w umyslnie przez obskuran
tow i szowinist6w. Dziewi~tnastowieczni optymisci mogli utrzymy
wac, ze problem nie istnieje lub tez zanika. Doszlo do tego, ze do
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tykalnq realnosc tego probleqlu musiano uznae w najbardziej asy
milacjonistycznych kolach zydowskich naszej epoki, CO doprowa
dzilo do zroznicowanych, niemniej w kazdym przypadku rownie 
osobliwych skutkow psychologicznych. 

Skorzystajmy, jesli nie b~dzie to naduzycie, z nowego porowna
nia. Oto jak si~ chwilami ta sytuacja przedstawiala. Zydzi z tych 
kr~gow zachowywali si~ jak grupa ludzi ulomnych, dajmy na to 
garbatych. Mozna bylo wsr6d nich wyroznic trzy typy, w zalez
no sci od tego, jak podchodzili do swego garbu. Pierwszq kategori~ 
stanowili ci, ktorzy utrzymywali, ze nie majq garbu. Jesli udale 
si~ ich sprowokowac, przedstawiali dokument poswiadczony i pod
pis,any przez przywodcow wszystkich panstw, a zwlaszcza najbar
dziej sposrod nich oswieconych. Czytalo si~ tam uroczystq deklara
cj~, ze osoby legitymujqce si~ niniejszym zaswiadczeniem Sq .nor
malnie zbudowane i normalnfe rozwini~te, ze nic ich nie odroznia 
od innych zdrowych istot i ze sqdzic odwrotnie jest obelgq wobec 
mi~dzynarodowej moralnosci. Jesli mimo to ktos uporczywie wpa
trywal si~ w ich plecy, garbaci dowodzili, ze jest to przypagek zlu
dzenia optycznego alba tez gwaltowna forma zabobonu, ktory wy
wodzi si~ z czasow, gdy uwazano, nieslusznie zresztq, ze majq oni 
garby, a moze nawet z tej zamierzchlej epoki, kiedy rzeczywiscie 
na swiecie istnieli garbaci; ale ta rasa juz dawno wygasla. Nieraz 
zdarzalo im si~ przysi~gac, ze ktos ukradkiem spojrzal na t~ cz~sc 
ich plecow, gdzie, mowili, nie ma przecie~ najmniejszego sladu 
garbu; a zdarzalo si~ to i wtedy, kiedy jak okiem si~gnqe nie bylo 
ani jednego potencjalnego widza . Gdy nie mogli okazac zaswiad
czenia 0 niegarbatosci, bo przypadkiem zostawili je w domu, cyto
wali najbardziej oswieconych i liberalnych intelektualistow XIX 
wieku, uczonych antropologow, teoretykow socjalizmu i temu po
dobnych, ktorzy dowiedli, ze sarno poj~cie garbaty jest nieporozu
mieniem, bo owi rzekomi garbaci nie istniejq; a jesli nawet ktos 
takiego widzial, to bylo to bardzo dawno, jeszcze przed ich znik
ni~ciem; a nawet gdyby znalazla si~ gdzies jeszcze istota tego typu, 
to jej istnienie nie da si~ pogodzie z wymogami metodologii nau
kowej.2 

Takie stanowlsko reprezentowall cI, co jak socjaldemokrata Karl Kautsky 
(nie b~dqcy Zydem) w najlepszych. intenCjach poswl~cali cale prace, by udo
wodnic, te wedlug przyj~tych kryterl6w ok reslajllcych, jaka grupa jest naro
dem lub ras'!. Zydzl nie sll ani jednym . ani drugim; albo cI. co twlerdzill. ze 
judaizm nie jest rellglq. a jedynle systemem etycznym lub nawet tylko wspo
mnlenlem: Jesll kt6rekolwlek z tych twlerdzen byloby prawdzlwe. to nikt nle 
muslalby 0 nie kruszyc kopil. Nle rna potrzeby dowodzlc. te metodyscl nie s,! 
rasll ani narodem. te zjednoczone chrzescljanstwo jest jedynie wspomnienlem. 
ze utyl1taryzm jest systemem etycznym I nlczym wll;Cej 1 te Zydzl, co clekawe, 
nie przypomlnajq tadnej z tych rzeczy. 

I 

494 



ZVOZI - 00 ZNIEWOLENIA DO EMANCVPACJI 

Druga postawa byia zaprzeczeniem pierwszej . Garbaty nie ukry.
wal byna jmniej swego garbu. Oswiadczal glosno, ze jest z tego po
wodu bardzo zadowolony, a nawet dumny; ze noszenie garbu jest 
przywilejem i zaszczytem, ze ta cecha szczegolna nadaje mu przy
naleznosc do pewnej wyzszej kasty. Jesli jego przesladowcy rzucajq 
za n im kamieniami, to dzieje si~ tak dlatego, ze skrycie mu zazdro
SZCZq, ze S'l zawistni, swiadomie lub nie, z powodu ta.k rzadkie j 
wlasciwosci, ktorej nie mozna sobie sprokurowac na poczekaniu. 
Osoba taka zwykia mowie: "Nie wstydz~ si~ bye garbatym. Prze
ciwnie, uwazam, ze to jest wspaniaIe; jestem garbaty i jestem z te
go dumny." 

Trzeciq grup~ stanowily szacowne i bojazliwe osoby, ktore docho
dzily do wniosku, ze jesli nigdy' nie b~dq czynic najlzejszych alu
zji w sprawie garbu, i jesli wyrobi'l u rozmowcow przekonanie, ze 
sarno uzywanie tego siowa stanowi dowod ohydnej dyskryminacji, 
czy tez raczej dowod zlego smaku, to b~dq w stanie zamknqe wszel
k'l dyskusj~ na ten temat w rozsqdnych i coraz bardziej zaciesnia
nych granicach, a takze bt:dq utrzymywac stosunki z ludzmi 0 ple
cach prostych jak sciana bez zadnego lub prawie bez zadnego za
klopotania, przynajnmiej jesli chodzi 0 nich samych. Nosili ch~tnie 
obszerne plaszcze (jak wszyscy ludzie pracy, mawiali) 0 kroju na 
tyle nieokreslonym, ze zacieraly nieco ich garbat'l sylwetkt:. Mit:
dzy sob'l zdarzalo im si~ czasem schodzie na zakazany temat, ana
wet wymieniac przepisy na masci, ktorymi naiezalo si~ smarowac 

r.
co wieczor przez wiele wiekow, co wedle zasIyszanych wiesci mialo 
cudownq moc nieznacznego zmniejszenia garbu, a moze nawet, kto 
wie? calkowitego jego usunit:cia. Wertujqc archiwa mozna bylo 
stwierdzic, ze wypadki calkowitego znikni~cia nie byly zupeinie 
nieznane, zwIaszcza w dalekich krajach i w odleglej przeszlosci. 
Nadzieja byia wi~c dostt:pna dla kazdego, pod warunkiem, ze b~
dzie sit: mowilo 0 tym jak najmniej oraz ze pilnie i systematycznie 
b~dzie si~ uzywae stosownych lekow. A poza tym, pytali nie bez 
zdenerwowania, jakie pan widzi inne wyjscie? 

Przez dluzszy czas byly to trzy podstawowe kategorie "zasymi
lowanych" Zydow, ktorych nienormalnose ich statusu pogrqzaia w 
roznych stadiach przygn~bienia. W kazdej z trzech grup patrzono 
na dwie pozostale z pewnq niech~ciq, poniewaz uwazano, ze ich 
polityka prowadzi na manowce, a n~dzny los glupcow moze sta~ 
sit: udzialem takze mqdrych i rozwaznych . Lecz znalezli si~ i tacy, 
ktorzy zaczt:li glosic tezy nastt:pujqce: garb jest garbem, niepozq
danym dodatkiem, ktorego nie da si~ zatuszowae przez stosowanie 
lagodnych paliatywow. A na razie jest powodem mnostwa przy
krosci dla tych, kt6rzy Sq nim dotkni~ci. Ludzie ci zalecali - wi
dziano w tym zuchwalstwo zblizone do umysIowej dewiacji - by 
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pozbyc si~ garbu drog~ zabiegu chirurgicznego. PrzyznawaIi, rzecz 
jasna, ze zabieg ten, jak kazda powazna 'operacja, niesie z. sob~ po
wazne ryzyko dia zycia pacjenta. Moze on doprowadzic do kom
plikacji atakuj~cych inne narz~dy. Moze spowodowac nieprzewi
dziane zmiany w psychice. Moze si~ nawet okazac smierteIny, a jak
ze trudno byloby go wykonac w tajemnicy; Iecz jesli si~ uda, ko
niec z garbem. Byc moze zreszt~ garb nie jest najgorszym zlem; 
operacja jest w tym samym stopniu kosztowna, co niebezpieczna . 
Lecz jesli chce si~ spowodowac znikni~cie garb6w na masowq ska
if;, kr6tko m6wi~c, jesli wszystko mialoby si~ okazac Iepsze od gar
bu, to nie rna rady; tylko zabieg tego typu jest w stanie zagwa
rantowac poz'ldany rezultat. Faktycznie taki zabieg proponowaly 
koncepcje syjonistyczne w swej najbardziej dopracowanej politycz
nie formie. Pewien fakt wskazywalby na ich triumf, a mysl~, ze 
ten fakt rna miejsce, rnianowicie Zydzi' z Izraela, a juz z cal~ pewno
sciq ci, kt6rzy urodzili si~ tam w niedalekiej przeszlosci, czujq si~, 
niezaIeznie od ich dodatkowych wad i zaIet, Iudzmi 0 prostych pIe
cach. Nie znamy jeszcze wszystkich obecnych i przyszlych efek
t6w tej operacji na Zydach i ich otoczeniu, jednakZe trzy wy
mienione wyzej postawy Sq historycznie zdyskredytowane przez po
wstanie pailstwa izraelskiego. To nieoczekiwane zdarzenie zmieni
10 polozenie Zyd6w wr~cz diametrainie. Odeslalo one do Iamusa 
wszystkie teorie i dzialania wynikajqce z istniej'lcej uprzednio sy
tuacji. Doprowadzilo za to do pojawienia si~ nowych probIem6w, 
nowych rozwiqzan i nowych, nie mniej zajadlych kontrowersji. 

VI 

Pah Arthur Koestler u jql jednq z tych nowych kwestii w spos6b 
zgola frapuj~cy. Zydzi modlili si~ niegdys trzy razy dziennie 0 od
budow~ Syjonu. Przeszkody materiaine uniemozliwialy spelnienie 
tych intencji. Obecnie sytuacja si~ zmienila, a wsr6d wszystkich, 
kt6rzy tego pragn~, znaczna cz~sc moze WSZCZqC starania, dzi~ki 
kt6rym w blizszej czy dalszej przyszlosci moglaby si~ udac do Izra
eIa, a ' w kazdym razie, nawet pozostaj'lc na miejscu, uzyskac izra
elskie obywateistwo. Skoro tak si~ dzieje, czyz nie jest czystq hipo
kryzjq, ze prawowierni wciqz si~ 0 to modlq, zamiast przedsi~
wzi'lC dzialania, kt6re do celu prowadzq prostCl drog'l? Ci, kt6rzy 
w kategoriach politycznych okreslajq siebie jako Zyd6w tout court 
mogq i powinni stac si~ Zydami w calkowitej identyfikacji z pan
stwem Izrael. Ci, co nie chcq w Yfimigrowac ani ubiegac si~ 0 oby
wateistwo izraelskie, w inni spojrzec prawdzie prosto w oczy i przy
znac, ze nie chCq bye Zydami w pelnym znaczeniu tego slowa, a w 
konsekwencji wybrac jakqs inn'l narodowosc. Jesli zdecydujq, ze 
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wolq bye Anglikami czy Amerykanami, a n ie Izraelczykami, to 
niechby przestali obrazae swoich bliznich ekskluzywizmem, do kt6
rego czujq si~ moralnie zobowiqzani ( ...) Skqdinqd or~downicy pel
nego prymatu pailstwowosci izraelskiej w zyciu zydowskich wsp61
not doszli do wniosk6w niewiele r6zniqcych si~ od wskazail pana 
Koestlera. Przyszlose Zyd6w jest zwiqzana tylko i wyIqcznie z pail
stwern izraelskim; tak wi~c wartose diaspory moze bye mierzona 
jedynie pomocq, jakq jest ona w stanie zaoferowae nowopowsta
lemu Pailstwu, kt6re wciqz musi stawiae czolo wielu niebezpieczeil
stwom. Jak dlugo wsp61noty zydowskie spoza Izraela mogq sluzye 
mu pomocq, tak dlugo majq one racj~ bytu ( ...). 

Zanim obnazy si~ br aki tej odwaznie postawionej tezy, warto 
bye moze wskazae na pewien ladunek prawdy, ktory zawiera. Istot
nie prawdq jest, ze utworzenie pailstwa izraelskiego zmodyfikowa
10 problemy Zydow r ozrzuconych po swiecie. Dawny problem byl 
typu narodowosciowego. Wsz~dzie uwazano Zyd6w za klopotliwych 
przybyszow, i jesli nawet nie przesladowano ich czynnie, usilnie 
dqzono do ich asymilacji lub do zgrupowania ich na uboczu glow
nego nurtu spolecznego. Ta segregacja nie chronila ich jednak od 
przesladowail. Jesli chodzi 0 naklanianie jednostek do dobrowol
nej "asymilacji" to niezaleznie od tego czy pomysl byl dobry, czy 
tez nie, powyzsza sytuacja sprawiaIa, ze bylo to prawie niemozli
we. Nigdy w zyciu nie zdarzylo mi si~ myslee 0 r6zowym sloniu; 
lecz jesli ktos powie mi, ze snucie takich marzeil jest kategorycznie 
zabronione, to wqtpi~, czy uda mi si~ skoncentrowae umy~l na czym
kolwiek innym. W momencie, gdy powiedziano Zydom, ze majq si~ 
wyzbye swoich charakterystycznych cech, albo 0 nich zapomniee, 
to istotnie znaleZli si~ tacy, ktorzy wzi~li si~ do dziela pracowicie 
i ochoczo. 1m bardziej si~ jednak wysilali, tym mniej im to wy
chodzilo i odrozniali si~ coraz wyrazniej. Towarzystwa tworzoI1:e 
przez Zydow dla popierania asymilacji (czy dawania odporu tym, 
ktorzy si~ jej sprzeciwiali) nie rMniq si~ niczym od ewentualnych 
wiecow, zwolywimych dla zaprotestowania przeciw groznemu zwy
czajowi odbywania publicznych zgromadzeil. Jest rzeczq jasnq, ze ta 
polityka musiala doprowadzie do wlasnej kl~ski, a co za tym idzie, 
do groteskowych i zalosnych ludzkich tragedii. Problem zydowski 
nie dotyczyl jednostek , lecz zbiorowosci. Jednostki mogly odcho

, dzie, urzqdzae si~ wygodnie i wed lug wlasnego widzimisi~ ; cate 
wsp6lnoty takich mozliwosci nie mialy (... ) 

Ten stan rzeczy ulegl znacznej zmianie. W wi~kszosci wypadk6w 
ci" kt6rym nadmiernie doskwierala dotychczasowa sytuacja, oraz ci, 
ktorzy z przyczyn religi jnych, narodowych czy jakichkolwiek in
nych, niezaleznie od tego, co rnyslq 0 swoim zyciu w spoleczeilstwie 
niezydowsldm, chcq wlqczyc si~ w peIny nurt zycia spolecznego 
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jako czlonkowie wi~kszosci, a nie mniejszosci w nowoczesnym pan
stwie, mogq si~ spodziewae, ie Izrael spelni ich oczekiwania. Lecz 
wielu jest takich, ktorzy slusznie czy nie, otwarcie czy skrycie, nie 
sklaniajq si~ do emigracji. Z takich czy innych wzgl~dow chcq po
zostae, a w kaidym razie pozostajq faktycznie, iydowskimi obywa
telami panstw nieiydowskich. Moina przyjmowae dowolnq po
staw~ wobec tych ludzi, ktorzy stanowiq przypuszczalnie wi~kszose 
obecnej, a takie przyszlej diaspory. Moina ich atakowae albo bro
nie, moina tei nie miee na ten temat zdania, ale jest faktem 
faktem nowym i 0 kapitalnym znaczeniu - ie pytanie, jak ci ludzie 
powinni si~ obecnie zachowywae,_stalo si~ problemem indywidual
nym, ktory kaidy Zyd moie rozstrzygae wedle wlasnego upodo
bania. Odpowiada za swoj wybor nie ' jako czlonek narodu, lecz ja
ko czlowiek i jako jednostka. ( .. . ) . 

Wczoraj tragiczne w poloieniu Zydow bylo to, ie nie mieli 'oni 
iadnego autentycznego wyboru. Ludzie nie majq wladzy nad swoimi 
wierzeniami. Asymilacja, jesli wylqczy si~ masowe nawrocenia na 
religie, w ktore nie chcieli i cz~sto nie potrafili wierzye, a w kli
macie intelektualnym ostatnich trzech wiekow nawet nie potrafili 
udawae, i e wierzq, otoi asymilacja byla dla wi~kszosci n iemoiliwa. 
Tymczasem iadne inne rozwiqzanie nie gwarantowalo im bezpie
czenstwa, chyba ie ktos wierzyl w rozwoj i rozprzestrzenienie si~ 
w swiecie instytucj i liberalnych. Te nadzieje zostaly zbyt okrutnie 
rozwiane w ciqgu ostatniego polwiecza, by dzis mogly stanowie cos 
wi~cej, nii szlachetny i bardzo odlegly ideal. ( ...) 

Tymczasem jednak iyje w swiecie sporo ludzi, ktorzy nie potra
fiq uzaleinie swojego iycia od twardego wybbru jednej czy drugiej 
opcji i ktorych nie sposob za to pot~piae. "Z poskr~canego drzewa, 
jakim jest ludzkose", powiedzial pewien wielki filozoI, "nie da si~ 
wyciosae nic, co byloby proste". Oto przyklad ostatecznego wybo
ru, jaki proponuje si~ artyscie: trzeba porzucie dom i rodzin~ , przy
jqe styl iycia w pelni nakierowany na sztuk~, lub tei porzucie 
sztuk~, by dajmy na to, moc utrzymae rodzin~. Lecz zdarza si~ 
cz~sto, ie sami artysci, zamiast wybierae, decydujq si~ na kompro
mis, t racqc przy tym bye moie szanse na sukces; lecz mogq przy
najmniej zachowae i jedno, i drugie. Powiedziee artyscie, ie rna 
wybierae, narzucae mu, nie wiadomo w imi~ czego, bezwzgl~dne 
"albo, albo" dlatego tylko, ie dqiymy do radykalnych rozwiqzan, 
jest - w spoleczenstwie, ktore daje jednostce prawo do pewnej 
elastycznosci, prawo do w pelni swobodnego rozwoju w granicach 
zgodnych z minimum sprawiedliwosci, wolnosci i wrailiwosci na 
drugiego czlowieka - niedopuszczalnq formq zastraszania i presji. 
Mysliciele, bojqcy si~ odpowiedzialnosci, trwoiliwe dusze, ktore 
szukajq ratunku w dogmatach religijnych lub politycznych, chcq 
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wykorzenie te niezdecydowane elementy w imi~ prostszego i bar
dziej zrozumialego porz'ldku. Pod tym wzgl~dem S'l to prawdziwe 
dzieci nowego wieku, wieku systemow totalitarnych, wieku, ktory 
wlasnie chcial zaprowadzie ten r odzaj porz'ldku wsrod istot ludz
kich, zakwalifikowae kazdego do wlasciwej mu kategorii, i kt6ry 
w tym celu (broni si~ go pod postaciami utylitaryzmu, naukowo
sci, racjonalizmu) niemal calkowicie zlikwidowal wolnosci publiez
ne. Atak na cz~se spoleczeiistwa z tego tylko powodu, ze widzi si~ 
w niej element niewygodny dla calej zbiorowosci, zmuszanie do 
zmiany poglqd6w lub pakowania manatek da si~ wytlumaczye w 
kategoriaeh psychologicznych i nietrudno odczytae jego prawdzi
wy sens (szczegolnie, gdy samego oskarzyciela dr~cz'l obawy 
i zW'ltpienie); jest to jednak zawsze tyrania, i to posledniego ga
timku. Jej najgl~bszym uzasadnieniem jest przekonanie, ze ludzie 
nie majq piawa zye glupio, niekonsekwentnie i zwyczajnie; ze spo
leczeiistwo rna prawo starae si~ pozbyc takich ludzi, oczywiseie 
w humanitarny spos6b, leez eel jest oezywisty - choe nie S'l to by
najrnniej przest~pcy ani grow i wariaci, nie zagrazajq tez zyciu ani 
wolnosci swoich bliznich. J ednorodnose spoleczna, uniformizm re
ligijny, r asowy i kulturalny nie S'l gwarantowane w prawie mate
rialnym (w og6le w zadnym prawie). Ta wiara, bo jest to rodzaj 
wiary, ktora niewqtpliwie wypacza pogl'ldy sk'ldin'ld cywilizowa
nych myslicieli, od Platona po T. S. Eliota, jest oczywiscie nie do 
pogodzenia z pewnym rodzajem tkanki spolecznej, 0 strukturze na 
tyle rozs'ldnej , ludzkiej i "otwartej", by jednostka mogla w niej ko
rzystae z tych swob6d i takiego ukladu stosunk6w mi~dzyludzkich. 
W r6wnym stopniu grzesz'l przesad'l ci ultra-nacjonalisci, kt6rzy 
uwazaj'l Zydow za rodzaj Auslandsjuden, maj'lcych obowi'lzki wo
bec Izraela, ale nie posiada j'lcych praw, poniewaz Zydzi winni zye 
w Izraelu, lub przynajmniej dla niego, albo nie zye weale (pojE:cie, 
a nawet slowo Auslandsdeutsche jest wczesniejsze od Hitlera 0 do
bre kilkadziesi'lt lat; po c6z wiE:c Zydzi je imituj'l?). Utworzenie 
panstwa izraelskiego, choc drogo kosztowalo zar6wno Zydow, jak 
i Arabow, okazalo siE: jednq z najlepszyeh przyslug, jakie instytu
cja ludzka moze oddae jednostce: dalo Zydom nie tylko gwarancjE: 
statusu istot ludzkich, ale, co po stokroe wazniejsze, prawo oso
bistego wyboru wlasnego sposobu zycia, podstawow'l wolnosc de
eyzji, prawo do zycia lub do smierci, do kroczenia po wlasnej dro
dze ku dobremu lub ku zlemu, bez czego zycie sprowadza siE: do 
zniewolenia spolecznego, a cz~sto takze - moralnego. Ten rodzaj 
zniewolenia wspolnota zydowska znosila od blisko dw6ch tysiE:cy 
lat. ( ... ) 

Pewien problem narodowosciowy, czy wrE:Cz jeden z waznyeh pro
blem6w swiatowych, zostal rozwiqzany. Bez W'ltpienia i wbrew 

499 



ISAIAH BERLIN 

tym, ktorzy forsujll niemoralny dylemat - wszystko albo nic 
(wszyscy Zydzi wyjadll do Izraela, albo w jakis inny sposob zejdl4 
nam z oczu) - jest to zrodlo wspanialych przezyc dla calego na
szego pokolenia. Na pewno z pelnym przekonaniem mozemy po
wiedziec: Dajenu 3. I mozemy zapytac, czy przyszle pokolenia Zy
d6w zrozumiejll problemy, przed kt6rymi stawali ich przodkowie, 
ich zawiedzione nadzieje; czy b~dq w stanie wytlumaczyc sobie po
wody ciasnych a zajadlych rewindykacji, ktore nawet w godzinie 
naszego tryumfu ·zglaszajll te dzieci Dor ha-Midbar ,4 co zbyt dlugo 
zyly w cieniu, by nauczyc si~ teraz, a taki:e pozwolic innym, i:yc 
w spos6b wolny w swietle pelnego dnia. 

Isaiah Berlin 
tlum. Jerzy Brzozowski 

a "To nam wystarczy". 
• "Pokolenle pustyni", czyll ci, k t6rzy po ' czterdziestoletnlej tulaczce r,le 

byli duchowo w stanie we wlasciwy spos6b przyj~~ dziedzictwa Zleml OMe
canej. 

• Interesujqcy punkt wldzenia na te zagadnienia przedstawll Isaac B. Singer 
w wywiadzie udzielonym dziennikowi "Le Monde" i przedrukowanym w ty
godniku "Polityka" (nr 40/1982), skqd zaezerpnE;lIsmy poni~szy cytat: - "Postaci 
pana powiesci - Zydzi z Europy Srodkowej I z Amerykl - opleraj 'l sill asyml
lacji. Z drugie j strony. nie zamierzaj~ przeniesc siE; do Izraela. W jaki spos6b 
udaje 1m siE: ocalic nlezale~nosc na wygnanlu? 
- W gruncle rzeczy wiE;kszosc imigrant6w asymUuje slE: w drugim lub trzecim 
pokoleniu. Ale z Zydam i jest Inaczej . Gdy zostali wygnani z lzraela , dwa ty
si'l ce lat temu, osi'lgnE;li jut wysoki stoplen k ultury. Nie mogli wiE;c zaadapto
wac siE: do nltszych cywillzacjl pogaflsklch. Przybyll do Polsk i, do Niemiec 
i do Rosj i, ale nigdy nie stall sill prawdziwyml Niemcami, Rosjanami czy Po
lakami. Nlekiedy poslugiwall siEl jElzykiem miejseowym ; kiedy indziej tworzyll 
wlasny. Poniewaz byll nlezdolnl do asymllacj i, stall si El mniejszosci ~ , co nle
uchronnie prowadzilo, wczesniej lub p6zniej, do przesladowania. 

Co wiE:cej , zgodnie ze swoj~ religi~ , Zydzl nle mleli prawa poslublac ob
cych kobiet, ani tez uzywae miejscowego po~ywien!a. Byl to rellgi jny odruch 
obronny. Zydzi przestrzegaj<jcy tradycji bynajmnlej nie tyczyli soble , by Icfi 
traktowano jak wszystkich innych. Stalo siE: to ambicjq dopiero ~ydostwa no
woczesnego. W tych warunkach musial powstae antysemi t yzm, kt6ry doplero 
w naszych czasach zostal potElPion y. M6j ojciee mawlal: »Onl , to Sq masy ; my 
zas jestesmy wybranl. Oni zyjq tylko dniem dzisiejszym; my zas odziedziczy
my Kr61estwo Nlebieskie«. Nic dzlwnego, ze wychowany w takiej a tmosferze, 
nigdy nie mlalem pretensjl do Polak6w. Przeciwnle, u'1a~alem to za cud, te nie 
rna pogrorn6w. 

Zydom nigdy nie udalo sill zla6 z otoczeniem, nawet tym, kt6rzy sill sta
rail. Moze dlatego syjonizm mial powodzenie. poniewaz Zyd nle jest zdolny, 
by sill przyswoie, niech zaloty kraj dla siebie. Ale klopot. polega na tym, ze 
obecnie, gdy Zydzi jut posiadaj<j kraj lzraela, usilujq , przeclwnie, zasyrnilowac 
siE: jak nigdy przedtem. Ich amblej<j stalo siE: bye podobnyml do innych naro
d6w. J est to najgorszy rodza j asymilacji! Ale jest to tez zjawisko psycholo
giczne: ci, kt6rzy odznaczajq slEl sHnq indywidualnosciq, jednoczesnle doznajq 
paradoksalnego pragnienla, by jq s,tracl~. Jes t to wla~nle sytuacja Zyda wsp6!
ezesnego." (red.) 
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MY, UCHODZCY (STYCZEN 1943) 

Przede wszystkim nie lubimy bye nazywani "uchodzcami". Okre
slamy siebie raczej jako "nowoprzybylych" lub "imigrantow". Na
sze gazety przeznaczone Sq dla "niemi'eckoj~zycznych Ameryka
n6w". 0 He wiem, nie bylo i nie ma ani jednego klubu zalozone
go przez ofiary przesladowan hitlerowskich, kt6rego nazwa wska
zywalaby, ze jego czlonkowie s'l uchodzcami. 

Uchodzca, to osol:la zmuszona do szukania schronienia z powodu 
popelnionego czynu lub posiadanych przekonan politycznych. Ot6z 
prawdq jest, ze musielismy szukae schronienia, ale nie popelnilis
my zadnych czynow, a wi~kszosci z nas nie snlly si~ jakiebqdz ra, 
dykalne poglqdy. Z naszym pojawieniem si~ ulegl zmianie sens 
terminu "uchodzca". Odtqd "uchodzcy" to ci, ktorzy mieli nieszcz~
scie przybye do obcego kraju bez srodk6w do zycia i z tej racji 
musz<\ przyjmowae pomoc Komitetow do Spraw Uchodzcow. 

Nim zacz~la si~ wojria, bylismy jeszcze bardziej uwrazliwieni na 
okreslenle "uchodzca". Staralismy si~ usilnie udowodnie wszyst
kim, ze jestesmy po prostu zwyklymi imigrantami. SkladaliSmy 
deklaracje, ze z wlasnej nieprzymuszonej woli wyruszylismy do 
kraj6w swego wyboru i przeczylismy sugestiom, jakoby nasz wy
jazd mial cos wsp61nego z tzw. "zydowskim problemem". My po 
prostu bylismy imigrantami, czyli przybyszami, kt6rzy opuscili ' 
sw6j kraj, poniewaz pewnego pi~knego dnia ~ycie w nim przestalo 
nam si~ podobae, na przyklad z racji czysto ekonomicznych. Chcie
lismy odbudowae swoje zycie, to wszystko. Na to trzeba bye sil
nym i trzeba ' bye optymistq, wi~c bylismy wielkimi optymistami. 

Nasz optymizm jest godny podziwu, naw,et w naszych wlasnych 
oczach. Teraz historia naszych zmagan jest juz wreszcie wszystki,m 
znana, StraciIismy dom, to znaczy cale swojskie codzienne zycie, 
Stracilismy swoj zaw6d, czyli poczucie, ze jestesmy jakos po
trzebni na swiecie. Stracilismy sw6j j~zyk, czyli moznose natural
nego, spontan icznego reagowania, swobody gestu, bezpretensjonal
nego wyrazania uczue. Nasi krewni pozostali w gettach na terenie 
Polski; nasi najlepsi przyjaciele zgin~li W obozach koncentracyj
nych; nasze osobiste zycie zostalo przeci~te. A jednak, skoro tylko 
zostalismy ocaleni - a wi~kszose z nas musiala bye ocalana wiele 
razy - zacz~lismy nowe zycie, usiluj<\c jak najdokladniej stosowac 
si~ do wskaz6wek zbawc6w. Radzili nam, a bysmy zapomnieli 
i zapominalismy szybciej, niz mozna to sobie w yobrazie. Przy
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Jazme zapewniano nas, ze nowy kraj stanie si~ naszym domem, 
wiE:c pO czterech tygodniach we Francji, czy po szesciu tygod
niach w Ameryce wydawalo siE: mim, ze jestesmy Francuzami czy 
Amerykanami. Co wiE:ksi optymisci zapewniali, ze poprzednill 
CZE:sc: zycia spE:dzili jakby na nieswiadomym wygnaniu i dopiero 
nowykraj ukazal im, co to znaczy dom rodzinny. 

Prawda, ze czasem podnosilismy sprzeciw, gdy ka~ano nam za
pomniee rowniez 0 naszej dawnej pracy - trudno };lylo porzucie 
dawne idealy w kwestii swego spolecznego statusu. Natomiast gdy 
chodzi 0 jE:zyk, nie odczuwalismy trudnosci; _optymisci po roku S/l
dzili, ze mowill po angielsku rownie dobrze jak rodzinnym jE:zy
kiem, po dwoch latach byli juz przekonani, ze wlasnie angielski 
znaj/l lepiej niz jakikolwiek inny jE:zyk, a niemieckiego juz prawie 
nie pamiE:tajll. 

Aby skuteczniej zapominae, raczej unikalismy nawi/lzywania do 
obozow koncentracyjnych, czy osrodkow odosobnienia, w ktorych 
przebywalismy w prawie wszystkich krajach Europy. Mowienie 0 

tym mogloby bye wziE:te za pesymizm lub brak zaufania do no
wych krajow rodzinnych. Zresz~ ilez razy powtarzano nam, ze 
nikt nie lubi 0 tych sprawach sluchac, bo nikt nie chce wiedziec, 

. ze pieklo nie jest pojE:ciem jedynie religijnym czy wytworem fan
tazji, lecz czyms tak realnym jak domy, skaly i drzewa. Nikt nie 
chce wiedziee, ze wspolczesna historia stworzyla kategoriE: ludzi, 
ktorych wrogowie umieszczaj/l · w obozach smierci, a przyjaciele 
internuj/l. 

Nawet miE:dzy sob/l nie rozmawiamy 0 tej przeszlosci. Zamiast 
tego wynajdujemy nasze wlasne sposoby zapanowania nad nie
pewnll przyszloscill. Skoro wszyscy marz/l, planuj/l i zywi/l nadzie
jE:, to i my takze. Staramy siE: ponadto nieco batdziej naukowo wy
swietlac przyszlose. Po tylu zlych godzinach chcemy wreszcie mieC 
kurs wytyczony prosto jak strzelil. A wiE:c opuszczamy ziemiE: z jej 
niepewnoscill i wznosimy oczy ku niebu. Gwiazdy, a nie gazety 
mowill nam, kiedy Hitler bE:dzie pokonany i kiedy otrzymamy 
amerykailskie obywatelstwo. Gwiazdy radz/l lepiej i pewniej niz 
wszyscy przyjaciele. Od gwiazd staramy siE: dowiedziee, kiedy 
pojse na lunch z jednym z dobroczyilcow i ktorego dnia mamy 
najwiE:ksze szanse dobrego wypelnienia jednego z niezliczonych 
kwestionariuszy, ktore decydujll o ·naszym obecnym zyciu. Czasem 
wolimy nawet na gwiazdach nie polegac, raczej juz zaufae liniom 
na dloni, lub przewidywaniom grafologa. 

Mniej wiemy 0 wydarzeniach politycznych, wiE:cej 0 sobie sa
mych, chociaz psychoanaliza wyszla z mody, odk/ld minE:ly szcz~
sliwe czasy, kiedy znudzone damy i panowie z towarzystwa roz
prawiali 0 slodkich przewinieniach dzieciilstwa. Opowiadania 0 du
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chach s~ dla nas zbE:dne, wspomnienie rzeczywistych doswiadczen 
samo przenika dreszczem. Nie trzeba zaklinac przeszlosci, i bez te
go jest naprawdE: dostatecznie niesamow~ta. A wiE:c, mimo naszego 
slawnego optymizmu, uciekamy siE: jednak do roznych magicznych 
sztuczek, aby wywolae duchy przeszlosci. 

Nie wiem, jakie wspomnienia i mysli co noc powracaj~ w na
szych snach. Nie pytam 0 to innych,· poniewaz ja tez raczej muszt: 
bye optymistk~. Ale czasem wyobrazam sobie, Ze przynajmniej no
C'l rozmyslamy 0 swoich umarlych i wspominamy wicrsze, ktore 
kochalismy. MogE: zrozumiee, dlaczego nasi przyjaciele z Zachod
niego v,;ybrzeza USA musz~ podczas godziny policyjnej w dziwny 
spos6b widziec w nas jednoczemie "przyszlych obywateli" i "cu
dzoziemcow wrogiego obozu". W dzien jestesmy nimi tylko "for
malnie" - wszyscy uchodzcy 0 tym wiedz'l. Lecz jesli formalne 
racje wzbraniaj'l nam wychi:>dzic z domu po zmroku, to trudno 
nie rozmyslac nad ciemnymi zwi'lzkami pomiE:dzy tym, co for
maIne a rzeczywistosci~. 

Cos jest nie w porz'ldku z naszym optymizmem. Istniej~ dziwni 
optymisci, ktorzy wyglosiwszy mn6stwo optymistycznych przem6
wien udaj~ siE: do domu i otwieraj~ gaz, lub czyni'l nieprzewidziany 
uzytek z drapaczy chmur. Dowodz'l oni, ze nasza manifestacyjna 
wesolosc wyrasta z niebezpiecznej gotowosci do smierci. 

Wychowani w przekonaniu, ze zycie jest najwyzszym 'dobrem, 
a smierc najwiE:kszym wstydem, stalismy siE: swiadkami i ofiarami 
rzeczy gorszych od smierci - a nie zdolalismy odkryc idealu wyz
szego nad zycie. A wiE:c kiedy smierc stracila dla nas swoj'l grozE:, 
nie chcielismy i nie umielismy zaryzykowac zycia dla sprawy. Za
miast walczye - lub myslec, jak uzyskac moznosc walki - uchodz
cy przywykli zyczyc smierci przyjaciolom i krewnym. Gdy ktos 
umiera, ochoczo wyobrazamy sobie . wszystkie okropnosci, kt6rych 
dzi~ki temu unikn'll. Wreszcie takze niekt6rzy z nas sami zapra
gn~li unikn'lc masy klopotow i zrobili, co bylo trzeba. 

W roku 1938, gdy Hitler napadl na AustriE:, przekonaliSmy siE:, 
jak szybko wymowny optymizm moze zmienic si~ w oniemialy pe
symizm. Czas mijal, bylo z nami coraz gorzej - coraz wiE:cej opty
mizmu i coraz silniejsza sklonnosc do. samob6jstwa. Zydzi za Schu
schnigga byli tacy dzielni i pogodni - podziwiali ich wszyscy bez
stronni obserwatorzy. To bylo wspaniale - owo nieugiE:te prze
konanie, ze nic zlego nie moze ich spotkac... Ale gdy oddzialy nie
mieckie wkroczyly do kraju, a s~siedzi-goje uczyli si~ napadac 
na zydowskie domy, austriaccy Zydzi zacz~li popelniac samob6j
stwa. Inaczej niz zwykli samob6jc,Y, nasi przyjaciele nie zostawiaj4 
zadnych wyjasnien swego czynu, nie oskarzaj~ swiata, kt6ry zmu
szal zrozpaczonego czlowieka do wesolego zachowania az po ostat
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ni dzien. Ieh ostatnie listy, to konwenejonalne dokumenty bez zna
ezenia. Przemow ienia nad ich grobami sll krotkie, zazenowane 
i bardzo pelne nadziei. Nikt nie zastanawia si~, "dlaezego" - mo
tywy sll dla wszystkieh oezywiste. 
Mowi~ 0 faktaeh niepopularnyeh i CO gorsza nie mam do dyspo

zyeji tego, co na jbardziej przekonuje ludzi nowoezesnych - nie 
znam cyfr. Nawet ci Zydzi, ktorzy gwaltownie przeczll istnieniu 
zydowskiego narodu, dajll n am pi~knll szans~ przezycia w staty
styce: inaezej jak mogliby dowiese, ze malo Zydow jest przestt:p
cami, lub ze wielu Zydow poleglo na wojnie jako dobrzy patr io
ei? ... Dzit:ki ich wysilkom, ocalajlleym statystyezne istnienie Zydow, 
wiemy, ze Zydzi majll najnizszy proeent samobojstw sposrod eywi
lizowanyeh narodow. Pewna jestem, ze te wyliczenia juz nie Sll 
aktualne, ale nie mogt: podae nowych liczb, choe nie brak nowych 
doswiadezen. To, co stwierdzam, moze jednak wystarczye tym seep
tycznym umyslom, ktore nigdy nie daly sit: przekonae, ze rozmiary 
ezaszki dajll pojt:~ie 0 tym, co sit: w n iej kryje, lub ze statystyka 
przestt:pezosci swiadezy 0 poziomie etyki narodu.. Tak czy owak, 
europejsey Zydzi, gdziekolwiek teraz mieszkajll, nie zaehowujll si~ 
zgodnie z prawami statystyki. Samobojstwa zdarzaj~ sit: cz~sto nie 
tylko wsrod ogarni~tych panikll m ieszkancow Ber lina i Wiednia, 
Bukaresztu i Paryza, lecz takze w Nowym J or ku, w Los Angeles, 
w Buenos Aires i Montevideo. 

Z drugiej strony malo sit: slyszy 0 samobojstwaeh w samyeh 
gettach i obozach koneentracyjnyeh. Co prawda malo mamy wia
domosci z Polski, lecz dose dobrze znamy sytuacjt: w obozaeh w 
Niemczech i we Franeji. W obozie w Gurs, gdzie sp~dzilam nieco 
ezasu, slyszalam tylko raz 0 samobojstwie - byla to sugestia akeji 
zbiorowej, rodzaj protestu, aby dokuczye Francuzom. Kiedy ktos 
zauwazyl, ze i tak zostalismy tu przeeiez umieszczeni "pour crever" 
(aby zdechnlle), nastawienie zmienilo sit:: we wszystkich zbudzila 
siE: gwaltow na wola zycia . Ogolne przekonanie glosilo, ze trzeba 
bye jednostkll wyjlltkowo aspolecznll, nie zainteresowanll dziejo
wymi wydarzeniami, aby nadal moe widziee to, co si~ nam zda
rzylo, jako rodza j osobistego, indywidualnego pecha i nieszez~scia 
i zgodnie z tym zakonezye swe zycie indywidualnie i · osobiseie. Ale 
ci sami ludzie, gdy wroeili do osobistego zyeia i jego pozornie in
dywidualnyeh problemow, wraeali tez do tego obl~dnego optymi
zmu, ktory jest 0 krok od rozpaezy. 

J estesmy pierwszymi niereligijnymi Zydami poddanymi przesla
dowaniu - i my pierwsi, nie tylko w sytuacji ostatecznej, odpo
wiadamy samobojstwem. Bye moze filozofowie mieli raej~ twie
rdzllC, ze samobojstwo jest ostatnill i najwyzszll gwarancjll ludz
kiej wolnosei: nie mamy swobody tworzenia wlasnego zyeia ani 
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swiata, w ktorym zyjemy, lecz mamy jeszcze swobod~ odrzucenia 
zycia i Opuszczenia swiata. P obozni Zydzi z pewnosciq nie mogll 
urzeczywistnic tej negatywnej wolnosci; w samobojstwie widzq oni 
morderstwo, to znaczy zniszczenie tego, czego czlowiek nie po
trafi zrobic, wkraczanie w prawa Stworcy: Adonaj natan we-Ado
naj lakach (Pan dal, Pan wzi!ll) - i dodaj!l : baruch szem Adonaj 
(blogoslawione imi~ Pana). Dla nich samobojstwo, podobnie jak 
morderstwo, oznacza bluznierczy a tak na cale stworzenie. Czlo
wiek, k tory zabija siebie, twierdzi, ze zycie nie jest warte zycia, 
a swiat nie wart nas nosic. 

Ale nasi samob6jcy nie Sq szalonymi buntownikami, ciskajqcymi 
wyzwanie zyciu i swiatu, pragnqcymi w sobie unicestwic wszech
swiat. Oni znikaj!l cicho i pokornie; wyda j!l si~ przepraszac za 
gwaltowne rozwi!lzanie swego osobistego problemu. Ich zdaniem 
wydarzenia polityczne na ogol nie mialy nic wsp6lnego z ich 10
sem; w dobrych i zlych czasach sami wierzq tylko w sil~ wlasnej 
osobowosci. Teraz tez tylko w sobie samych szuka jq przyczyny, 
dlaczego nie Sq w stanie ciqgnqe tego dalej. 

Od najwczesniejszego dziecinstwa przywykli czuc si~ uprawnieni 
do pewnego spolecznego statusu, czujq si~ ponizeni, gdy nie mogq 
go zachowae. lch optymizm jest rozpaczliwym wysilkiem utrzy
mania si~ na powierzchni. Za parawanem ochoczej wesolosci wal
cz!l ze zW!ltpieniem 0 sobie. Wreszcie umierajq jakby ria rodzaj 
zamkni~cia w sobie. 

Jesli ktos nas uratu je, czujemy si~ ponizeni; jesli nam ktos po 
maga, czujemy si~ upokorzeni. Walczymy jak szalency 0 prywatnr, 
egzystencj~, 0 wlasny indywidualny los, poniewaz boimy si~ stat 
czqstkq n~dznej gromady pejsak6w, kt6rq wielu z nas, dawnych 
filan trop6w, dobrze pami~ta. Tak, jak kiedys n ie moglismy si~ zgo
dzic, ze to pejsak, a nie szlemil,l ma bye symbolem zydowskiego 
losu, tak teraz tez jakos nie mozemy sobie dostatecznie uswiado
mic, ze nie' 0 nas osobiscie teraz chodzi, ale 0 caly Iud zydowski. 
Niekiedy to niezrozumienie bywalo mocno wspierane przez naszych 
opiekunow . Pami~tam, jak w · Paryzu dyrektor wielkiej instytucji 
charytatywnej, otrzymuj!lc wizyt6wk~ k toregos z niemiecko-zydow-

I Pejsa k - W oryg. "Schnorrer" - w Srednlowleczu to w <:drowlec, wraz z In
nyml podobnyml soble, przemlerza jllcy kraj I zatrzym Uj llcy 81<: w poszczeg6lnych 
m lejscach na k r6tkle pobyty, grajek w<:drowny, Spiewak, kaznodzleja, swat. 
On to przynosil najnowsze wladomoScl 1 dowclpy. Z nadej§clem Innych czas6w 
i ~rodk6w przekazu Sch norrer zmlenU sl<: w 1ebraka... Schlemihl - dosl...pe
chowlec", za Helnem stal sIll dla Hannah Arendt sy mbolem duchowej wolno
§cl, zachowanej przez Iud - b<:!llIcy ludem parlas6w. T<: wolno§~ uosoblajll 
poecl, "k~i1l1Ilta sn6w", pelnl prawdzlwej radoSc1 1ycla i z lronlll patrzllcy na 
wysllkl i osillgni llcla parwenluszy (por. The Jew as partah, A Htdden Tradt
tlon. Esej zamleszczony w cytowanym wy1ej zblorze, S. 64 1 nast.) (przyp. red.) 
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skich intelektualistow z nieuniknionym "Dr" przed nazwiskiem, 
zwykl byl wykrzykiwae na caly glos: lIPan Doktor!" lIPan Doktor 
Pejsak!". . 

Wniosek, jaki wyci'lgnt;lismy z tych niemilych doswiadczen, byl 
pros(y. Nie wystarczalo juz bye doktorem filozofii - wit;c nauczy
lismy si~, ze abY'rooc budowac nowe zycie, trzeba nieco podci'lgnl\c 
dawne. Aby zilustrowac to nasze zachowanie, powstala przyjemna 
mala .bajeczka: oto zmizerowany, smutny wyzel-emigrant opowia
da:' "Kiedy bylem ogromnym psem bernardynem..." 

Nasi przyjaciele, dziwi'lc si~ takiej ilosci gwiazd i slawnych ludzi, 
z trudem pojmujl\, ze u podstawy tego przesadnego opisywania 
dawnych splendorow lezy pewna -ludzka prawda : kiedys bylismy 
kims dla kogos; ludziom na nas zalezaIo; kochali nas przyjaciele, 
a nawet gospodarze cenili za punktualne placenie komornego. Kie
dys moglismy kupowae zywnose i jezdzie metrem - i nikt nam 
nie wytykal naszej obecnosci. Teraz zachowujemy sit; nieco histe
rycznie, odkl\d dziennikarze zacz~li wykrywae nasz'l obecnose i pu
blicznie pouczac, abysmy nie byli ucil\zliwi przy zakupach. Zasta
nawiamy si~, jak to osil\gnl\c; przeciez juz tak bardzo troszczymy 
si~ 0 to, aby nikt nie mugI zgadnl\c, kim jestesmy, jaki mamy 
paszport, gdzie wystawiono nasze metryki - i ze Hitler nas nie 
lubil. Staramy si~ przystosowac do swiata, w ktorym nawet ku
puj'lC chleb i mleko t rzeba bye swiadomym polityk i. 

W tych okolicznosciach pies sw. Bernarda sta je sit:; coraz wit:;k
szy. Nie zapomn~ mlodego czlowieka, ktory zmuszony do przyjt:;
cia pewnego rodzaju pracy westchn'll: "Pani nie wie, kim ja je
stem.. . Bylem przeciei: szefem oddzialu u Karstadta (wielki dom 
towarow y w Berlinie)". Lecz zrozumiala jest taki:e rozpacz czlo
wieka w srednim wieku, ktory szukal ratunku w roznych komite
tach i ci'lgle zbywany niczym, w koilcu krzykn'll: "Nikt t u nie w ie, 
kto ja jestem" . Skoro nikt 'nie potraktowal go po ludzku, zacz'll 
wysylae telegramy do wielkich osobistosci i swych wplywowych 
krewnych. Szybko- przekonal si~, ze na tym szalonym swiecie la
twiej zostae zaakceptowanym jako "wielki czIowiek", niz po pro
stu jako istota ludzka. 

1m mniej mamy swobody decydowania, kim jestesmy, i zycia 
po swojemu, tym bardziej staramy si~ stworzye fasad~, ukrywac 
fakty, grae role. Zostalismy wygnani z Niemiec, poniewaz bylismy , 
2ydami. Ale zaraz po drugiej stronie granicy stalismy si~ "bo
szami". Powiedziano nam nawet, ze musimy sit; ' zgodzie na to 
okreslenie, jesli sprzeciwiamy sit; hitl~rowskim teoriom' r¥,istow
skim. Przez siedem lat gralismy'smiesznl\ rolt;, pr6bujl\c by6 Fran
cuzami, co najmniej "przyszlymi obywatelami"; lecz na pocz'ltku 
wojny zaraz nas internowanojako "bosz6w". W miE:dzyczasie jed
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nak stalismy si~ az tak lojalnymi Francuzami, ze nie potrafilismy 
na'Vet krytykowac tego rZildowego ukazu; uznalismy, ze to w pO
rZildku, ze nas ·internowano. Bylismy pi~rwszymi dobrowolnymi 
wi~zniami w historii. Gdy Niemcy wkroczyli do Francji, rz~d fran
cuski m6g1 tylko zmienic nazw~ przedsi~biorstwa. Uwi~zieni, po
niewaz bylismy Niemcami; nie zostalismy zwolnieni, poniewaz by
liSmY Zydami. 

N a calym swiecie ta sama historia powtarza si~ wci~z od nowa. 
W Europie hitlerowcy skonfiskowali nasz~ wlasnose, lecz w Brazy
Iii musimy oddac RZildowi 300/0 tego, co tutaj posiadamy, na r6wni 
z najlojalniejszymi czlonkami Bund der Auslandsdeutschen. W Pa
ryzu nie moglismy wychodzic na ulic~ po 8 wiecz6r, poniewaz by
lismy Zydami, ale w . Los Angeles ogranicza si~ nasz~ swobod~ po
ruszania si~ po zmroku, poniewaz jesteSmy "cudzoziemcami z wro
giego obozu". Nasza tozsamosc zmienia si~ tak cz~sto, ze nikt nie 
dojdzie, kim wlasciwie jestesmy. 

Niestety sprawy nie przedstawiajil si~ lepiej, gdy chodzi 0 nasze 
kontakty z miejscowymi Zydami. Francuscy Zydzi byli absolutnie 
przekonani, ze wszyscy Zydzi pochodzilcy zza Renu to "polaks", 
czyli ta grupa ludnosci, kt6ril w j~zyku Zyd6w niemieckich na
zywa si~ "Ostjuden". Lecz z drugiej strony Zydzi rzeczywiscie 
pochodzilcy z Europy wschodniej nie mogli si~ z nimi zgodzic i na- , 
zywali nas z nienawisciil "Jeke" (t~pak, bez poczucia humoru). 
Ich synowie, urodzeni juz we Francji i tu zasymilowani, podzielali 
opinie wyZszych warstw zydowskich Francji. A wi~c w tej samej 
rodzinie ojciec m6g1 ci~ przezywac "Jeke", a syn - "polak". 

Od pocziltku wojny i katastrofy, kt6ra spotkala Zyd6w europej
skich, sam fakt bycia uchodzcami przeszkadzal nam wtopic si~ w 
spolecznosc zydowskil; wyjiltki tylko potwierdzaj~ regul~. Niepi
sane prawa spoleczne majil wielkil sil~ formowania opinii publicz
nej. Choc si~ tego otwarcie nie przyznaje, cicha opinia i praktyka 
spoleczna ma wi~ksze znaczenie dla naszego :iycia, niz oficjalne 
proklamacje goscinnosci i dobrej woH. 

Czlowiek jest istotil spolecznil i zycie staje si~ dIan trudne, gdy 
jego wi~zi spoleczne Sll przeci~te.l:,atwiej utrzyma~ standard mo
raIny, gdy tkwi si~ w tkance spoleczenstwa. Niewielu ludzi ma dose 
sily, by zachowac prawosc i uczciwosc, gdy ich spoleczny, poli
tyczny i prawny status jest calkowicie nieja~n"y-. Nie maj~c dose 
'odwagi, by walczyc 0 zmian~ sta tusu, wielu ~ .nas podj~lo pr6b~ 
zmiany tozsamosci. To dziwne zachowanie jeszcze pogarsza sytua
cj~ . Zamieszanie i niejasnose, w kt6rej zyjemy, jest cz~sciowo na
szym wlasnym dzielem. 

Ktos kiedys napisze prawdziwil histori~ tej' zydowskiej emigra
cji z Niemiec. B~dzie musial wtedy zaczllc od pana Cohna z Ber
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lina, ktory zawsze byl 150010 Niemcem, niemieckim superpa tr iotll · 
W 1933 roku pan Cohn schronil sit; w P radze i tam szybko zostal 
czeskim patriotll z przekonania - tak szczerym i lojalnym patrio
tq czeskim, jak przedtem niemieckim. Czas plynql i okolo roku 
1937 rzqd czeski, juz pod pewnym naciskiem hitlerowskim, zaczql 
wysiedlae uchodzc6w zydowskich , nie zwraca jq uwagi na fakt, ze 
tak gorqco pragnt;1i oni zostae obywatelami czeskimi. Nasz pan 
Cohn udal sit; wit;c do Wiednia, gdzie dla przystosowania wyma
gany byk patriotyzm austriacki. Inw~zja niemiecka zmusila pana 
Cohna do opuszczenia Austrii. Przybyl do Paryza w zlym momencie 
i nigdy nie otrzYlI}al normalnego pozwolenia na pobyt. Nauczyw
szy sit; juz znakomicie "myslenia zyczeniowego", pan Cohn nie 
chcial powaznie przyjqe do wiadomosci tych administracyjnych 
utrudnieil i powzi'll przekonanie, ze resztt; zycia spt;dzi we Fran
cji. Zacz'll sit; juz przygotowywae do przy jt;cia narodowosci fran
cuskiej, rozprawiaj 'lc 0 "naszym" przodku Wercyngetoryksie. Dal
szych przygod pana Cohna lepiej juz n ie opowiadae. P6ki nie zde
cyduje sit; bye tym, czym jest, to znaczy Zydem, nikt nie zdola 
przewidziee, ile oblt;dnych przemian jeszcze go czeka. 

Czlowiek, k t6r y chce zaprzee sit; samego siebie, istotnie odkry
wa mozliwosci ludzkiej egzystenc ji, k tore Sq nieskoilczone, tak nie
skoilczone, jak cal~ stworzenie . Ale uzyskanie nowej osobowosci 
jest przedsit;wzit;ciem rownie t rudnym i rownie beznadziejnym, 
jak stwarzanie swia.ta od nowa. Cokolwiek czynimy, kimkolwiek 
staramy sit; wydawae - ujawniamy tylko nasze oblt;dne pragnie
nie zmiany: byle tylko nie bye Zydami. Wszystkie czynnosci zmie
rzaj'l do tego jednego celu : nie chcemy bye uchodzcami, poniewaz 
nie chcemy bye Zydami. Udajemy anglofonow, poniewaz niemiec
kojt;zyczni imigranci S'l uwazani za Zyd6w. Nie chcemy bye bez
pailstwowymi, poniewaz wit;kszose bezpanstwowcow na swiecie to 
Zydzi. Godzimy sit; bye loja lnymi Hotentotami, byle ukrye fakt, 
ze jestesmy Zydami. Nie udaje sit; to i udae sit; nie moze; pod po
krywk'l naszego "optymizmu" latwo odnaleze beznadziejny smu
tek dqzqcych do asymilacji. 

Wsr6d nas, pochodzqcych z Niemiec, slowo "asymilacja" uzyska
10 "glt;bokie" filozoficzne znaczenie. Trudno wrt;cz sobie wyobra
zie, jak powaznie do tego podchodzilismy. Asymilacja oznaczala dla 
nas cos w it;cej niz niezbt;dne przystosowanie do kraju, w ktorym 
przyszlismy na swiat i do ludzi, k t6rych jt;zykiem zdarzylo nam 
sit; m6wie. W zasadzie przystosowujemy sit; do wszystkiego i do 
wszystkich. Ta postawa ukazala m i sit; jasno w slowach jednego 
z moich rodakow, kt6ry, jak sit; wydaje, dobrze umial wyraiae, 
co czuje. Gdy tylko przybyl do Fr ancji, zalozyl tam jedno z tych 
stowarzyszeil sluz'lcych przystosowaniu, w kt6rych Zydzi niemiec
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cy przekonywali siebie nawza jem, ze juz Sll Francuzami. W swym 
pierwszym przemowieniu oswiadczyl: "Bylismy dobrymi Niemca
mi w Niemczech, a wi~c b~dziemy dobrymi Francuzami we Fran
cji". Publicznosc oklaskiwala entuzjastycznie to stwier dzenie, nikt 
si~ nie rozesmial; bylismy szcz~sliwi, ze potrafimy dowiese swej 
lojalnosci. 

Gdyby patr iotyzm byl kwestill rutyny i wprawy, bylibysmy na j
bardziej patr iotycznym narodem na swiecie. Wr ocmy do pana 
Cohna: on z pewnosciq pobil wszelkie r ekordy. Stal si~ tym ideal
nym imigrantem, k tory w kazdym kraju, gdzie go okrutny los 
zagna, natychmiast odkryje i pokocha miejscowe gory. Poniewaz 
jednak patriotyzm nie jest jeszcze uznany za kwesti~ wprawy, 
trudno przekonae ludzi 0 'szczerosci naszych kolejnych tr ansforma
cji. Ta walka czyni ponadto naszq spolecznosc bardzo nietoleran
cyjnq: zqdamy pelnej afirmacji we wlasnej grupie, poniewaz nie 
uzyskujemy jej u tubylcow. Tubylcy zas zaczynajq bye podejrzliwi 
w kontalttach z dziwnymi istotami, jakimi si~ stalismy. Z ich punktu 
widzenia rzeCZq zrozumialq bylaby tylko lojalnose wobec naszych 
starych kra jow. To przyda je gor yczy naszej egzystencji. Mogliby
smy pokonac te podejrzenia , gdybysmy wytlumaczyli im, ze dla 
nas, jako. Zydow, patriotyzm w . stosunku do krajow pochodzenia 
mial pewien szczegolny aspekt. Byl on na pewno szczery i gl~boko 
zakorzeniony. Pisalismy 0 nim tomy, utrzymywalismy calq biuro
kracj~, aby zbierala dowody jego starozytnosci i gromadzila staty
styki. Mielismy uczonych, ktorzy pisali filozoficzne traktaty 0 przed
wiecznej harmonii mi~dzy Zydami a Francuzami. Zydami a Niem
cami, Zydami a W~grami, Zydami a .: .. Nasza dzisiejsza, otoczona 
podejrzeniami lojalnosc ma dlugq histori~: 150 lat, wiele pokolen 
zasymilowanych Zyd6w, ktorzy dokonali dziela bez precedensu 
dowodzqc przez caly czas swej n ieZydowskosci, pozostali jednak 
mimo wszystko Zydami. 

Nasi Ulissesowie-w~drowcy - w odroznieniu od swego wiel
kiego prototypu - nie wiedzq, kim Sq, dlatego popadli w· rozpacz
liwe zamieszanie, k tore latwo wytlumaczyc ich maniackq odmo
Wq trzymania si~ wlasnej tozsamosci. Ta mania jest 0 wiele star 
sza, si~ga dalej wstecz, poza ostatnie dziesi~c lat, ktore ujawnily 
calq absurdalnosc nasze j egzystencji. Jestesmy jak ludzie ogar
ni~ci idee fixe, ktorzy nie mogq si~ powstrzymac od ciqglych prob 
zaslaniania wyimaginowanego pi~tna. Tak wi~c wielbimy kazdq no
Wq mozliwosc, ktora, jako nowa, wydaje ' si~ zdolna dokonac cudu. 
Fascynu je nas kazda nowa narodowosc, podobnie jak zbyt korpu
lentnq kobiet~ zachwyca kazda nowa suknia, w kt6rej spodziewa 
si~ wyglqdac zgrabniej. Lecz sukni~ t~ lubi ona tylko tak dlugo, 
poki wierzy w jej cudowne wlasciwosci; wyrzuci jq, gdy tylko si~ 
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spostrzeze, ze suknia nie zmienia jej figury, ani nie zmienia jej 
spolecznej pozycji. 

Mozna si~ dziwie, ze wyrazna bezpozytecznosc wszystkich sta
rych przebran jeszcze nas' nie zniech~cila. Prawd~ jest, ze ludzie 
rzadko ucz~ sit: od historii; lecz prawd~ jest rowniez, ze osobiste 
doswiadczenia bywaj~ pouczaj~ce - a w naszym wypadku powta
rzaly si~ one raz za razem. Lecz nim rzucicie w nas kamieniem 
uprzytomnijcie . sobie, ze bycie Zydem nie daje zadnego statusu 
prawnego. Gdybysmy zacz~li teraz glosic prawd~, ze jesteSmy Zy
dami i na tym koniec - musielibysmy przyj~c los istot ludzkich, 
ktore, nie chronione zadnym prawem, czy ukladem politycznym, 
s~ tylko istotami ludzkimi, niczym wi~cej. Nie mog~ sobie wprost 
wyo.bra:i:ie bardziej niebezpiecznej pozycji, bo przeciez zyjemy w 
swiecie, w ktorym istoty ludzkie jako takie od pewrtego czasu prze
staly si~ liczyc. Nie licz~ si~, odk~d spoleczenstwo odkrylo dyskry
minacj~ jako pot~zn~ bron spoleczn~, pozwalaj~cll zabijac ludzi bez 
przelewu krwi; odkttd paszporty czy metryki, a nawet kwity po
datku dochodowego nie s~ swistkami papieru, lecz warunkiem do
strzezenia i uznania przez spoleczenstwo. Wit:kszosc z nas jest cal
kowicie uzalezniona od spoleczenstwa i swojej w nim pozycji; nie 
ufamy sobie, jesli spoleczenstwo nas nie aprobuje. Jestesmy go
towi - zawsze bylismy gotowi - zaplacic kazd~ cent: za spoleczn~ 
akceptacj~. Lecz z drugiej strony ci z nas, nieliczni, ktorzy pr6bo
wali radzic sobie bez tych wszystkich sztuczek i kruczk6w przysto
sowania i asymilacji, zaplacili 0 wiele wyzsz~ cent: niz ta, na jak~ 
bylo ich stac. Post~puj~c tak, odepchn~li nawet te nieliczne szanse, 
jakie zwariowany swiat pozostawia swoim wyrzutkom. 

Postawa tych, kt6rych za Bernardem Lazare 2 mozna nazwae 
"swiadomymi pariasami", w r6wnie malym stopniu moze bye wy
tlumaczona ostatnimi wydarzeniami, jak postawa pana Cohna, na 
wszelkie sposoby usnuj~cego dojsc do sukcesu. Podobnie jak on, 
takze pariasi s~ synami dziewit:tnastego wieku, kt6ry, nie znajllc 
prawnych i politycznych wyrzutk6w, az nadto dobrze znal spolecz
nych parias6w i ich odpowiednik - spolecznych perweniuszy. Roz
poczynaj~c od Zyd6w-dworzan i wiodttc do Zydow-milionerow i fi

- • Francuskl prawnlk I rnyAlIclel, kt6ry ma dla koncepcjl Hannah Arendt zu
pelnie wyj~tkowe znaczenle.· Plsze ona: .,ZyjqC we Francjl sprawy Dreyfusa, 
Lazare rn6g1 z plerwszej rt:kl pozna~ jakoA~ tydowsklej egzystencjl jako egzy
stenCjl parlilsa. Lecz wledzlal tet, w czyrn lety rozwiqzanle - w przeclwleil
stwle do swych nlewyemancypowanych bracl, nleAwiadornle, automatycznle 
akceptujqcych status parlas6w, Zyd wyemancypowany must oslqgnq~ Awiado
rnog~ swej pozycjl I jako czlowlek swladomy buntowa~ sit: przeclw nlej - rna 
by~ przyw6dcq ucl~nlonego ludu. Jego walka 0 wolnos~ jest nleodlqcznq cZqstkq 
tego. do czego muszq osmlell~ sl~ dqty~ wszyscy zdeptanl Europy - narodo
wego l ·spolecznego wyzwolenla" (op. cit., S. "18) (przyp. tlum.). 
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lantrop6w, nowoczesna historia zydowska sklonna jest zapominac 
o innym wiltku tradycji zydowskiej, . wiltku, do kt6rego nalezy 
Heine, Rahel Varnhagen,8 Szolem Alejchem, Bernard Lazare, Franz 
Kafka, a nawet Charlie Chaplin.' Jest to tradycja mniejszosci Zy
d6w, kt6rzy nie dilzyli do sukcesu, nie chcieli si~ wybic, woleli 
status swiadomych parias6w. Wszystkie cenne, lubiane cechy zy
dowskie - "zydowskie serce", ludzkosc, humor, bezinteresowna in
teligencja - to cechy parias6w. Wszystkie wady zydowskie 
brak taktu, polityczna glupota, kompleksy nizszosci, zachlannosc 
na pieniildze - to cechy parweniuszy. Zawsze byli Zydzi, kt6rzy 
sildzili, ze nie warto wyrzekac si~ ludzkosci i naturalnego wglildu 
w istot~ rzeczyWistosci na rzecz kastowej ciasnoty i nieuniknionej 
nierzeczywistosci finansowych transakcji. 

Historia narzucila status wyrzutk6w tak pariasom, jak i parwe
niuszom. Ci ostatni nie poj~li jeszcze mildrej maksymy Balzaka: 
"On ne parvient pas deux fois". Nie pojmujil tez szalonych sn6w 
pariasow i czujil si~ upokorzeni dzielil"C ich los. Nieliczni uchodzcy, 
ktorzy kladil nacisk na ujawnianie prawdy, calej prawdy az do 
"nieprzyzwoitosci", Sil wprawdzie niepopularni, ale osiilgajil bez
cennil korzysc: dla nich historia nie jest zamkni~til ksi~gil, a poli
tyka nie jest przywilejem pogan. Wiedzil, ze za wykluczeniem na
rodu zydowskiego z Europy przyszlo wykluczenie wi~kszosci naro
d6w europejskich. Przeganiani z kraju do kraju uchodzcy zydowscy 
stanowiil awangard~ swoich narod6w - jesli te narod~ zechcil za
chowac swojil toZsamosc. Pierwszy raz historia zydowska nie jest 
osobna, lecz spleciona z historiil innych narod6w. Wsp61nota naro
d6w Europy upadla wtedy, gdy pozwolila, by byl wykl~ty jej naj
slabszy czlonek; upadla dlatego, ze na to pozwolila. 

Hannah Arendt 
lIum. Hallna Bortnawska 

Esej We, Refugees, ukazal siE:- po raz pierwszy w styczniu 1943 w mie
si~czniku "The Menorah Journal". Tlumaczenie na podst. przedruku 
w Hannah Arendt, The Jew as Pariah, Jewish Identity and Politics in 
the ModeTn Age, Grove Press, New York 1978. 

I Dzlewit:tnastowleczna wlelka dama zydowaka; jej blografla I dzleje pro
wadzonego przez nlll salonu byly jednym z plerwszych dzlel Hannah Arendt 
(przyp. tlUm.). 

'Chaplin nledawno zadeklarowal, 1e jest poc· . .:ldzenla Irlandzklego l cy
gaJ\sklego. Wspomlnam 0 rum, poruewaz nawet je~lIby rue byl Zydem, to w for
mle artystycznej uwlecznll posta~ zrodzonll z mentalnotcl zydowsklch parlasOw 
(przypls aut. do eseju The Jew as PaTtah, op. cit.). 
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POMI~DZY NAHUMEM GOLDMANNEM 
A DAWIDEM BEN .GURIONEM 

- Czy ty Nahum zdajesz sobie spraw~ z tego, ze na rod uwaza 
te twoje negocjacje finansowe z Adenauerem i spolkll za hanb~? 

- OJ Dawid! Dawid! Ty jestes taki polski r omantyk. Ja zreszu. 
rozumiem t~ postaw~ i powiem ci, ze gdyby caly narod zydowski 
akceptowal te moje konszachty z Niemcami, to wstydzilbym si~ bye 
Zydem. Narod zydowski powinien manifestowae przeciwko tym 
konszach tom, ale liderzy nie musz~ si~ z t ym liczye. Na tym polega 
m. in. polityka. A ja dogaduj~ s i~ doskonale zarowno z Achesonem 
jak i z Adenauerem. Teraz kole j na ciebie. Trzeba, zebys zaczllI 
si~ dogadywae z Arabami. Ja w kazdym r azie probowalem to zro
bie. 

- Nahum! J a ci zaraz na to odpowiem, ale ty usilldz tylem do 
mnie .. . przodem do sciany. 

- Po co ja mam siadae tylem do ciebie? Czy ja mam bye jakis 
idiota? 

- Ty si~ lepiej Nahum nie pytaj! Zresztll powiem ci. Ja si~ 
z tobll nie zgadzam, a le chc~ ci~ bardzo pochwalie. Ty bardzo nie 
lubisz pochwalania, a ja bardzo nie lubi~ mowie komplement6w. 
Ale czasem musz~ . Wi~c usilldz do sciany, to b~dziemy mniej skr~
powani. 

Nahum zakwalifikowal sytuacj~ jako idiotycznll, ale ustllpil 
i usiadl "do sciany". 

- A wi~c Nahum ! Ty mozesz si~ nie tylko dogadywae, ale na
wet i przyjaznie z Achesonem i Adenauerem, bo wy jestescie ta
kimi samymi ludzmi. Wy jestescie wielkimi m~zami stanu i ludz
mi wielkiej dyplomac ji. Ty moglbys bye z powodzeniem amery
kanskim sekretarzem stanu albo kanclerzem niemieckim. Ale w 
stosunku do Arabow, ktorzy Sll barbarzyncami, two je zalety nie 
majll zadnego znaczenia . Zrozum Nahum, ze oni uzna jll tylko sil~. 
No a zelaznll r~k~ to wlasnie mam ja, a nie ty. No Nahum! J ak 
chcesz, to moi:esz si~ odwrocie. 

Nahum odwrocil si~, przybral normalnq pozycj~, spojrzal w oczy 
Dawidowi i rzekl : 

- Rozumiem ci~ doskonale i sqdz~, i:e w tym, co powiedziales, 
jest duzo racji .. . Ale dlaczego nie zastosowae polityki zelaznej r~ki 
w aksamitnej r~kawiczce. Ty bylbys r~kq, a ja r~kawiczkll . 

Jeszcze ci powiem Dawid, i:e ty jestes typowym przedstawicie
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lem t ych m~z6w stanu, ktorych nie ratuje wielka inteligencja i wie
dza. Ty rozumiesz, CO nalezy robie, ale twoj charakter, twoja na
tura przeszkadza ci w realizacji rozumnej polityki. 

- Dobrze Nahum! Moze masz jakqs racj~, ale powiedz mi , dla
czego Arabowie mieliby chciee zawrzee z nami pokoj. Gdybym byl 
przywodcq arabskim, nigdy bym takiego pokoju nie podpisal. Dla
czego? Bardzo proste. Zabralismy im kraj . Prawda, ze sam Pan Bog 
nam go obiecal, a le co to ich moze obchodzie. Nasz Bog n ie jest ich 
Bogiem. Pochodzimy z t ego kraju - to prawda - ale od tego czasu 
min~lo 2000 lat. Ich to nie dotyczy. Byl na swiecie antysemityzm, 
nazizm, Hitler, Oswip,cim, ale czy to ich wina? Oni wiedzq tylko 
jedno: przyszlismy i ukradlismy im kra j . Dlaczego mieliby sip, na 
to zgodzie? Zwlaszcza Arabowie dzisiejszego pokolenia, ktore prze
zylo kl~sk~ wojny 1948/49 i Synaju . Miejmy tylko nadziejp" ze na
st~pne pokolenia zajmq innq pozycj~ psychologicznq. Zatrq si~ tro
ch~ w ich pami~ci kl~ski i upokorzenia polegajqce m. in. na tym, 
:i:e maly narod pokonal armie dziesi~(!iokrotnie liczniejsze. Chociaz 
trzeba wziqe pod uwag~, ze przepase intelektualna i tech niczna mi~

dzy nami i Arabami pogl~bia si~ nadal. 
- Zastanow si~ jednak Dawid, czy rzeczywiScie czas dziala na 

naSZq korzyse? Czy nie jest odwrotnie? Mlode pokolenia arabskie 
Sq coraz bardziej patriotyczne i zawzip, te, a przy tym chyba m niej 
skorumpowane. , 

- Tak czy inaczej Nahum - wniosek jest prosty. Musimy bye 
silni, musimy stworzye doskonalq armi~ . Cala polityka na tym po
lega. Inaczej Arabowie nas zn iszczq. 

P rzy tym jednak, Nahum - jeszcze ci cos powiem. Gdybys mnie 
zapytal, czy po smierci bp'dp' pochowany w panstwie zydowskim, 
odpowiedzialbym ci - tak! Za 10 czy 15 lat · bp,dzie jeszcze panstwo 
zydowskie. Ale gdybys mnie zapytal czy moj syn Amos, k tory kon
czy w tym roku 50 lat (1956), rna jeszcze szanse umrzee i bye po
chowanym w pailstwie zydowskim, odpowiedzialbym .. . 50 na 100. 

- No, ale jak ty, Dawid, mozesz spac z takq perspektywq, bp,dqc 
przy tym premierem Izraela? 

- A kto ci powiedzial Nahum, ze ja spip,? 
- A wip,c Dawid - zda jesz sobie spraw~, ze trzeba dojse do 

pokojowego wspoJZycia z Arabami. Twoj umysl to uznaje, ale twoj 
charakter, tw6j upor, twoja agresywnose stoi temu na przeszko
dzie. Po prostu sarna twoja natura sprzeciwia sip, temu, co wska
zuje ci rozum. A dla dobra Izraela musisz pojsc na ustp,pstwa. I mo
zemy pojsc na ustp,pstwa. Tylko z jednego n ie mozemy nigdy zre
zygnowae: z Jerozolimy! 

I pamip, ta j Dawid 0 tym, co s tale powtarza Chaim (Weizmann): 
konflikt mi~dzy nami i palestynczykami nie jest wcale konfliktem 
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prawa czy sprawiedliwosci z niesprawiedliwosciCl; to jest konflikt 
miE:dzy dwoma r6wnorz~dnymi prawami. 

Ale Swi~tego Jeruzalem, miasta Swilltyni Salomona, oddac nie 
wolno. 

PS. 	Skladam serdeczne podzi~kowania 
Czcigodnej Pani Annie Sadowskiej z G6r k. Bialobrzeg6w, kt6
ra z wlasnej inicjatywy przeslala mi (w swoim wlasnym zna
komitym przekladzie) wspomnienia Nahuma Goldmanna (W 
imieniu Iiraela; r~kopis w posiadaniu autora). 
Ze wzgl~du na historycznosc obu bohaterow mojej opowiesci 
ograniczam si~ zasadniczo do prawie doslownego cytowania 
tych ich wypowiedzi, pod ktorymi podpisal si~ sam Nahum 
Goldmann w "Nouvel Observateur" z 25.10.1976 r. 

Wklad literacki polega na zlllczenill dwoch rozmow izrael
skich m~zow stanu w jednCl i w zmianie kolejnosci ich wypo
wiedzi, co pozwolilo uwypuklic zasadniczy sens ich pogllld6w. 

Michal Slrzem,kl 
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ABRAHAM JOSHUA HESCHEL 
iYCIE, DZIElO I POSlANNICTWO 

Pytany 0 jakijs teolugicznij czy filuzuficznij kwesti~, Heschel zwykl 
byl odpowiadae: "Przyjacielu, upowiem Ci historyjk~ ... " Pojd~ jego 
sladem. Otoz pewien mlodzieniec chcial zostae kowalem. Zostal wi~c 
terminatorem w bardzo dobrej k uzni i wkrotce pozna I wszystkie 
sekrety tego fachu. Spisal wszystkie kulejne czynnosci - jak dije 
w miechy, jak unosie mlot, jak uderzae w kowadlo i nadawae ksztalt 
bryle rozpalonego zelaza. Niedlugo potem otrzymal zaj~cie w kro
lewskiej kuzni. Przekonal si~ jednak od razu, ze nie potrafi pelnie 
swoich obowiijzkow. Wiele r azy sprawdzal wszystko wedlug swojej 
listy i nie znalazl bl~du, ale nadal nie byl w stanie nic wykue. Wy
rzucono go z kuzni i wrocH do swego nauczyciela. Nauczyciel prze
czytal spis czynnosci i zauwazyl, ze u-czen zapumnial zapisae, ze 
pierwszq czynnosciij musi bye skrzesanie iskry, aby zaplonlll ogieil, 
rozgrzewajijcy zelazo. To bylo tak oczywiste, ze wydawalo si~ nie
godne wzmianki.1 

Heschel byl wielkim teologiem i filozofem, ale przede wszystkim 
posiadal rzadki talent knesania iskry. Jego zycie i dzielo rozbu
dzalo w ludziach wrodzony zmysl Niewypowiedzianego, b~dijce
go - wedle jego w lasnych slow - "trwajqcym przez wieki tema
tem niedokoilczonej symfonii ludzkosci". Sij uczeni, ktorych za
slugi mozna oceniae wylijcznie w oparciu 0 ich osiijgni~cia naukowe, 
inni przemawiajq do nas calym swoim zyciem i osobistymi doswiad
czeniami. Heschel nalezy do tej drugiej kategorii. 

Biografia Heschela, jego bogate i trudne zycie wywarlo ogromny 
wplyw na jego poglijdy teologiczne i stanowisko filozoficzne. Oko
licznQsci zycia ksztattowaly dziela pisane, a pisarstwo zmienialo 
bieg zycia . W w ypelnianiu pisarskiego zadania roslo poczucie od
powiedziahlosci wobec bliinich i wspolnoty. 

Heschel urodzil si~ w Warszawie pozostajqcej pod carskim za
borem. Byl synem i wnukiem chasydzkiego rabina, dziewiijtym ra
bin em w linii swych przodkow. Tradycja ta byla bardzo iywa 'w 

Przekazany nam przez Autora esej T he Life, WOTk and Message of AbTaham 
Joshua Hesche' zamieszczamy za katolickim kwartalnikiem " Angelicum", Vol. 
52, 1975, Fasc. 4. 

1 Samuel. H. Dresne r, The Zaddlk, New York 1960, Schocken Books, s. 34-35; 
Alfred McBride, Heschel: Religious EducatoT, 1973, Dimension Books. 
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umysle i sercu mlodego czlow ieka. W swej ostatniej ksillzce Heschel 
jeszcze raz podkresla, ze kolebkC\ jego ducha bylo male miasteczko, 
w ktorym zyl i umarl Baal Szem Tow, zalozyciel rucJ;lU~ chasydz
kiego. Wspolnota, w k torej Heschel sPE:dzil pierwsze dwadziescia 
lat zycia, byla naprawd~ niezwyklym zjawiskiem, stanowillc jakby 
ustronnll WYSPE: posrodku zycia wielkiego miasta - dzi~ki ducho
wej i religijnej izolacji. Chasydzi nade wszystko starali si~ nieraz 
przez lzy - zye radosnie i z zachwytem wielbie dzielo Boga. Caly 
ich wysilek skupial siE: na studiowaniu Tory i wypelnianiu przy
kazan. Nie bylo to latwe zycie, wszyscy cierpieli niedostatek. "Bye 
Zydem - to kosztuje. Zyd musi zye tym, co wzniosle, aby bye nor
malnym. Na to, by zachowae czlowieczenstwo, musi bye czyms wiE:
cej niz czlowiekiem. Aby bye Narodem, Zydzi muszll bye czyms 
wiE:cej niz Narodem".2 Heschel lubil opowiadac historyjk~ 0 ch lop
czyku z getta, ktoremu rodzice dali zegarek, aby co dzien wieczor 
zapisywal, He czasu stracil. 

Po latach Heschel przedstawil dzieje i zycie tych, dzis zgladzo
nych z powierzchni ziemi, wspolnot zydowskich Europy Wschodniej 
w bardzo pi~knej poetyckiej ksillzce T he Earth is the Lord's (Panska 
jest ziemia). W latach mlodosci, w ktorych ksztaltuje si~ osobowosc, 
bardzo istotny wplyw wywarla na niego atmosfera tej wspolnoty, 
duchowy charakter i jakosc tych ludzi "pewnych, ze wszystko, 
z czym siE: stykajll, wskazuje na to, co transcendentne, i ze wszy
stko, co umyslowi dost~pne, jest tylko powierzchnill tego, co uta
jone".3 Jedna z wielu jego opowiesci 0 chasydach dobrze to opisu
je: "Rabin Zusya z Hamipola zaczlll czytae jeden z tom6w Talmudu. 
Dzien pozniej uczniowie zauwazyli, ze wcillZ trwa przy pierwszej 
stronie. Slldzili, ze natrafil n a jakis szczegolnie trudny urywek 
i usiluje go zrozumiei:. Lecz gdy dni mijaly, a rabin wcillz byl za
topiony w tekscie pierwszej strony, uczniowie zacz~l i siE: dziwic, 
lecz nie smieli go niepokoie. Wreszcie jeden zdobyl si~ na odwag~ 
i spytal, dlaczego mistrz nie odwraca kartk~ . Wtedy rabin Zusya 
odrzekl: «jesli tak dobrze mi tutaj, po co mam ise gdzie indziej.»" 4 

Nadszedl czas, gdy Heschel musial podjlle decyzj~ - czy pozo
stae, jak jego przodkowie, przy studiach czysto religijnych, tal
mudycznych, czy tez wejse w swiat swieckiej nauki. Wybral to 
drugie i udal siE: do Berlina, gdzie zapisal si~ jednoczesnie na Wy
dzial Filozoficzny Uniwersytetu i na Akademi~ Studiow Judaistycz
nych. Byly to dla niego lata zmagan z wyzwaniem, lata rozczaro
wan, lecz i waznych decyzji, przeslldzajllcych 0 dalszym zyciu. Stu

• Abraham J . Heschel, The Earth Is t he Lord's, New York 1950, Schuman, s. 64. 
• Fritz A. Rothschild, Abraham .JoshUa Heschel w: M odern Theol ogians, 

Christians and Jew s, Notre Dame 1967, S. 171-172. 
• The Eart h Is the L OTd's, op. cit. , s. SO. 
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diowal pod kierunkiem wybitnych uczonych i zetknlll si~ ze wszyst
kimi gal~ziami filozofii, przekonujllc si~ zarazem, ze od pogl/ldow 
jego nauczycieli dzieli go przepase.5 Ich podejscie do religii bylo 
calkowicie odmienne: "dla mnie r eligia obejmowala intuicje za
warte w Torze, ktora jest wizjll czlowieka z punktu widzenia Bo
ga ... Dla nich Bog byl ide/l, postulatem rozumu ... uznae, ze On ist
nieje, byloby zbrodni/l przeciw epistemologii" .6 

Heschel postanowH wi~c ponownie zbadac podsta wowe ksi~gi zy
dowskie, tym razem posluguj/lc si~ narz~dziami fi lozoficznej re
fleksji, lecz unika j/lc grecko-rzymskiego sposobu myslenia. Wiele 
z jego pozniejszych ksi/lzek nosie b~dzie podtytuly wskazuj/lce na 
ten typ zamierzenia: "filozofia religii", "filozofia judaizmu" .. . 

W roku 1937 Heschel zosta l wyznaczony na nast~pc~ Martina 
Bubera w Akademii Studiow Zydowskich we Frankfurcie, zalozonej 
przez Franza Rosenzweiga dla ksztalcenia doroslych. W rok poz
niej jako poddany polski zostal wydalony z Rzeszy przez rZlld na
rodowo-socjalistyczny. Otwar ty konflikt mi~dzy Niemcami Hitlera 
a cywiIizowanym swiatem byl juz wtedy bliski. Heschel wr6cil do 
rodzinnej Warszawy i tam przez kr6tki czas wykladal w szkole ra
binicznej. Na dwa miesi/lce przed wybuchem drugiej wojny swia. · 
towej wyjechal do Londynu. Gdyby nie to, bylby zgin/ll wraz z trze• . 
ma i pol milionami wspolwyznawcow. Oto, co powiedzial w ewierc 
wieku pozniej, przyjmuj/lc stanowisko profesorskie w Union Theo
logical Seminary w Nowym Jorku : "Przemawiam jako czlonek 
wspolnoty zalozonej przez Abrahama, m6j rabin zw ie si~ Mojzesz. 
P rzemawiam jako ten, kto zdolal opuscie Warszaw~, miasto rodzin
ne, na szesc tygodni przed pocz/ltkiem zaglady. Moim p rzeznacze
niem byl Nowy Jork, mogl nim bye Oswi~cim lub Treblinka. Je
stem gal/lzkll wydobyt/l z ognia , w ktoryrri m6j Iud splon/ll. Jestem 
gal/lzk/l wydobyt/l z ognia na oltarzu szatana, gdzie miliony istnieiJ. 
ludzkich zostaly zgladzone na wi~ksz/l chwal~ zla. Jak wiele ten 
ogieiJ. strawil, niszcz/lc obraz Bozy w tylu ludzkich istotach, nisz
CZ/lC wiar~ tak wielu ludzi w Boga sprawiedliwosci i wspolczucia, 
niszcz/lc tak znaczn/l cZ/lstk~ tajemniczej sily przyci/lgania, jakll 
Biblia miala w sercach ludzkich przez niemal dwa tysi/lce lat!" 7 

Jak Heschel sam stwierdzil, przeznaczeniem jego byl Nowy Jork, 
przedtem jednak sp~dzil par~ lat w Cincinnati, w seminarium ra
binicznym kierunku reformowanego ( Hebrew Union College 

Abraham J. Heschel , T he Meaning of Observance w : understanding Jewtsh 
Theol ogy, New York, 1973, K T AV P ubllshing House. Anti-Defamation L eague 
of B'nal B 'rith. 

• Op: cit., s. 94-95. 
'Abr aham J. Heschel, No ReUgton Is an Island w: " Union Seminary Qua r

terly Review", New York, Vol. XXI No 2, Jan. 1966 s. 117. 
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naJplerw jako czlonek-badacz z dziedziny biblistyki i filozofii zy
dowskiej, potem jako profesor filozofii zydowskiej i stu-di6w rabi
nicznych. P6zniej w Nowym Jorku przyjCll katedr~ mistyki i etyki 
zydowskiej w Jewish Theological Seminary, instytucji bardziej 
konserwa tywnej, gdzie tez czul siE: bardziej na swoim miejscu, choc 
nie zawsze byl doceniany przez ,koleg6w. 

Abraham Heschel zmarl 23 grudnia 1972 majClc 65 lat. Ci, co go 
znali, pami~tajCl dobrze wCltlCl sylwetk~ z dlugimi wlosami i brodCl 
- zywy obraz biblijnego proroka. W tym zewn~trznym podobieil
stwie wyrazalo si~ cos z jego niezwyklego charyzmatu, byl bowiem 
jakby 'czlowiekiem dwoch swiatow - swiata otacza jClcego i swiata 
wewn~trznego, swiata sn6w 0 terazniejszosci i 0 wiecznosci. Byl 
poetCl i ten fakt wywarl gl~boki wplyw na jego zycie, stosunki 
z innymi, spos6b pisania. PisZClC 0 religii i filozofii uzywal j~zyka 
poetyckiego, · jego styl byl aforystyczny. Kazdy paragraf, kazde zda
nie moze bye brane osobno, jako mysl zamkni~ta w sobie, stano
wiClca juz calosc. J eden z jego wsp61pracownikow powiedzial: "Gdy 
go odwiedzalem, n ieraz wr~czal mi plik kartek. Czasem na poszcze
g61nych ka r tkach zanotowane bylo jedno tylko zdanie. P6zniej 
skladal je razem tak, by tworzyly jakby naszyjnik" .8 P ierwsza 
ksiClzka Heschela, 0publikowana jeszcze w czasie berlinskich stu
di6w, byla zbiorem poematow napisanych w jidysz, zatytulowanym: 
Niewypowiedziane imi~ - czlowiek. Wszystkie .wiersze poswi~cone 
SCl milosci czlowieka do Boga. Cz~sto bywal krytykowany za sw6j 
niezwykly styl, ktos nazwal go "teologiem retorycznym" 9. Dzis 
przewaza opinia, ze Heschel silnie wplynCll na wszystkie kierunki 
i odlamy wsp61czesnej mysli zydowskiej. Glosy krytyczne pocho
dzily z 'bardzo r6znych stron - pewni "liberalowie" niech~tnie pa
trzyli na jegorzekomo na wpol fundamentalistyczne idee, pewni 
ortodoksi oskarzali go 0 zrywanie z prastar Cl tradycjCl; mozna bylo 
przewidziee, ze b~dzie bardziej jeszcze ceniony po smierci niz za zycia. 

Zakres osiClgni~c naukowych Heschela jest ogromny. Tematem 
jego prac byla Biblia, Talmud, teologia rabiniczna, mistycyzm sred
niowieczny, zycie Majmonidesa, ruch chasydzki, znaczenie modli
twy i swi~cenie szabatu, Zydzi w Europie Wschodniej, P ailstwo 
Izrael. Wszystkie dziela mieszczCl si~ w dwoch nurtach : studia i in- , 
terpretacje klasycznych ~rodel i wlasna filozofia judaizmu. 

Heschel byl takze znany jako dzialacz spolecznY'. I w tej takze 
dziedzinie podejmowal bardzo wiele roznych zagadnieil: prawa oby
watelskie, wojna wietnamska, los Zyd6w [- - - -] [Dekret z dnia 

• .Judith Herschlag Muffs, A Reminiscence of Abraham Joshua Heschet w: 
"Conservatlve .Judaism", Vol. XXVIII No I, 1973 s. 53--54. 

• Arthur A. Cohen, The Natura! and the Supernatural Jew, New York 1962, 
P antheon Books, s. 235. 
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12 XII 1981 0 Stanie wojennym, rozdz. II, art. 17, pkt 4 (Dz. U. 
nr 29 poz. 154)] przyszlosc panstwa Izrae!. Wspolpracujllc z innymi 
w ich przedsi~wzi~ciach, pozostawal postaci~ szczegoln'l, wr~cz osa
motnionll. Jego motywy byly zawsze calkowicie pozapolityczne. Za
bieral glos wy1llcznie z racji swych religijnych i filozoficznych prze
konan. Nie dzialal pragmatycznie, kierowal si~ wewn~trznym prag
nieniem i t~sknotll do lepszego swiata i lepszej przyszlosci dla ludz
kosci,. przyszlosci, ktora miala bye blizsza jego natchnionym marze
niom. ~tudiowal nie tylko Tor~ i Miszn~, nie tylko kodeks praw 
Majmonidesa, lecz takze jego zycie, rozumial decyzj~ filozofa, ktory 
swe ostatnie lata poswi~cil leczeniu chory~ Oto, co napisal 0 Maj
monidesie: "Plomienne, nami~tne oddanie studiom i rzeczom uczo
nym; ktore zywil od mlodosci i kt6re zrodzilo nieSmiertelne dziela, 
ustqpilo miejsca innemu rownie wyhlcznemu oddaniu, poswi~ceniu 
sprawie leczenia chorych".10 Sam Heschel wolal dzielie swoj czas 
mi~dzy pisanie i spelnianie obowiqzkow spolecznych, ani na moment 
nie rezygnujqc z badan ·naukowych. Przyszle pokolenia b~d~ czcic 
w nim wielkiego teologa, filozofa.i rzecznika porozumienia mi~dzy 
wielkimi religiami swiata, w ktorym zy1. Heschel w spos6b niepo
rownany lqczyl w sobie tradycyjn~ poboznose i poswi~cenie, cha
rakteryzujllce zydowskll spolecznose Europy Wschodniej, z duchem 
naukowym zachodniego swiata. Pozostawil po sobie bogatll spu
scizn~, kt6rll chcemy tu choc pobieznie przedstawic. 

Podobnie jak pierwszy zbi6r poemat6w, wszystkie pisma Hesche
la z zakresu teologii i filozofii powstaly w atmosferze intuicyjnego 
nastawienia na to, co "niewyslowione". "Poruszenie serca na wi
dok wygwiezdzonego nieba Jest czymS, czego zaden j~zyk nie wY-, 
razi. Nienasycony podziw budzi w nas nie to, co mozemy pochwy
cic i przekazac, lecz to, co znalazlo si-: w naszym zasi~gu, pozo
stajllc nieuchwytnym; nie to, co w czasie i przestrzeni poza naszym 
horyzontem, lecz prawdziwe znaczenie, zr6dlo i cel bytu, czyli to, 
co niewyslowione".l1 Nic dziwnego, ze Powstajllce w tej amosfe
rze refleksje 0 naturze i obecnosci Boga nasycone s~ gl~bokll wiar, 
i religijnym przekonaniem, Heschel dobrze zdawal sobie spraw~, 
ie argumenty przemawiajllce za istnieniem Boga rzadko przekonujll 
i zach~cal, bysmy wkladali wlasnll dusz~ w poszukiwanie odpo
wiedzi na pytania ostateczne. Wr~cz niezrozumialll wydawal0 mu 
si~ rzecZll, ze tyle czasu i wysilku poswi~ca si~ filozoficznej idei 
Boga, podczas gdy moina Go znalef~ 0 tyle blizej i latwiej w Bi
blii. Wierny swej decyzji badania klasycznych ir6del judaizmu przy 

18 Abraham :1. Hescbe!, The In5ecurlty 01 Freedom, New york l~72, Schocken 
Books, s. 28i. 

II Abraham :1. Hesche!, Man Is Not Alone, New York 1951, 'Harper Torch Books, 
s. ~5. 
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pomocy narz~dzi filozoficznych, jakie pozyskal w mlodo~ci, Heschel 
rozwin~l wlasnq filozofi~, ktorq nazwal "filozofiq biblijnq". Na po
z6r moze si~ wydawac, ze Biblia i filozofia nale:iq do odmiennych 
dZiedzin ludzkich dociekan. Heschel jednak twierdzi, ze istnieje 
filozofia Biblii. Tym, ktorzy operujqc do~c przekonywajqcymi za
strzezeniami argumentu jq, ze nie mozna stosowac filozoficznej me
tody badan do Biblii, Heschel odpowiada, ze nigdy dotqd tego nie 
pr6bowano, czyz wi~c mozna z .gory przesqdzac, ze to niemozliwe? 
Jego zdan iem trzeba podjqc prob~ filozoficznego badania Biblii . 
Zbyt juz drugo filozofia i wiara zyly w obr~bie judaizmu osobno, 
filozofia szIa drogll swiecq, a religia cz~sto stawala si~ automa
tycznym i konwencjonalnym wypelnianiem obrzqdk6w, bez r zeczy
wistego i gI~bokiego wnikania w ich istot~. Sedno dysputy tkwi 
zresztq nie tylko w metodzie naukowego badania, lecz rowniez gl~
biej, w samej naturze Boga. W oczach filozofa Bog jest bezosobo
wy i statyczny, podczas gdy Bog Biblii jest Kim~, jest Osobq. 
Heschel zrywa z dawnq i dlugll t radycjll greckiej idei Boga - Ary
stotelesowskiej idei Boga - Nieruchomego Poruszyciela przeciw
stawia swojq 'my~l 0 Bogu - Najbardziej Wzruszonym P oruszy
cielu. Jest to mysl rewolucyjna, wynikajllca z jego wlasnej iQter
pretacji Biblii, i stanowiqca punkt wyj~cia dalszych dociekail. W 
oparciu 0 niq Heschel stworzyl swe poj~cie "Boskiego pathos" i od
powiadajqcego mu "proroczego wsp6lczucia". Badaj/ic klasyczny 
judaizm, a zwlas'zcza Bibli~ , Heschel doszedl do wniosku, ze my~l 
wsp6lczesna niewlasciwie interpretuje zwiqzek pomi~dzy Bogiem \ 
a czlowiekiem. Ten zwiqzek okre~la nie czlowiek lecz Bog sam. W 
Pismie ~wi~tym zaraz na poczqtku jest mowa 0 tym, ze Pan zawola! 
czlowieka pytajqC "gdzie jeste~", i czekal na jego odpowiedz. Boski 
pathos oznacza, 'ze Bog bierze czynny udzial w du~wiadczeniach 

swego ludu, nie tylko wie 0 cier pieniu ludzko~ci, lecz sam takze ' 
cierpi i cieszy si~ wraz z ludzmi. "Biblia nie przedstawia ludzkie j 
wizji Boga, lecz Boskq wizj~ czlowieka. Biblia nie jest luilzkq teo
logiq - ona jest antropologiq Boskq." 12 

Heschel ' bynajmniej nie zwalnia czlowieka od obowiqzku szuka
nia Boga: ·"Bog nie jest perlq na dnie oceanu, k tor ej zdobycie za
lezy od umiej~tnosci i wnikliwosci czlowieka. Inicjatywa musi bye 
nasza, lecz dokonanie zalezy od Niego, nie tylko od nas., Bez J e
go milosci} bez Jego pomocy czlowiek nie jest w stanie zblizyc si~ 
do Niego".13 B6g w poszukiwaniu czlowieka - to tytul najwaz
niejszej ksi /izki Heschela. Lecz i my mamy ze swej strony takze 

II op. cit., II. 129. 
II Ab ra ham J . Hesch el, God ln , Search of Man, A Philosophy 01 J udalsm. 

Clevelan d and New York 1959, The Jewish P ublication Sodety, s. 129. 
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poszuklwa~ Boga - jak to czynic? Czujemy Jego obecno§~ w!wie
cie, w Biblii, w swi~tych przykazaniach - tyin trzem pierwiastkom 
odpowiada czc:§c Boia, nauka i uczynki. Zyjemy w · partnerskim 
zwillzku z Bogiem, jest to uklad wzajemny - tylko razem z Bo
giem moiemy wypelnia~ nasze obowillZki w stosunku do wsp61bra
ci. Ta bezposrednia relacja jest sformalizowana w P rzymierzu, kt6re 
nas z Nim l'lczy; istotll judaizmu jest swiadomosc istnienia i . wiecz
nej wamosCi tego P rzymierza. . 

Prorocy, zdajllcy sobie spraw~ z Boskiego pathos, reagowali na 
nie wsp61czuciem - _proroczym wsp6lczuciem. Pojmowali swojll 
rol~ jako kierowanie ludzi na drog~ sprawiedliwosci, a wi~c spra
wiania radosci Bogu. Chcieli uczynic wszystko, co w ich mocy, aby 
oszcz~dzi~ Bogu cierpienia z powodu Jego Ludu. 

Poj~cie Boga, ktory jest zatroskany i chce si~ zmilowac, Boga, 
kt6ry wsp61cierpi i wzrusza si~, niesie w sobie niebezpieczeilstwo 
antropomorfizmu. Nie nowa to kontrowersja. Cho~ mu zarzucano, w 
rzeczywisto§ci Heschel nie dopuszcza si~ antropomorfizmu. Twicrdzi 
tylko, ie skoro Bog jest Osobll (a to przyjmuje kaidy iydowski 
teolog), a Biblia m6wi j~zykiem ludzkim - to prorocy nie miell 
wyboru, musieli uiywac antropomorficznego j~zyka, aby przeka
zac prawd~ 0 nieantropomorficznym ·bycie. Je~c!n z krytyk6w He
schela twierdzil: "Nikt ze studiujllcych Biblic: i chcllcych literal
nie pojmowac antropomorficzne doswiadczenia, nie wyobrazal so
bie Boga jako istoty ludzkiej".1' Heschel odpowiada na to po
srednio: "Bezwarunkowa Boza troska 0 sprawiedliwosc nie jest an
tropomorfizmem. To raczej ludzka troska 0 sprawiedliwosc jest 
teomorfizmem" .18 

Czlowiek jest podobny do Boga, ale B6g nie jest podobny do 
czlowieka, chociaz stworzyl go na swoj obraz. Niemniej Bog za
wsze odpowiada emocjonalnie na ~achowanie czlowieka, Bog ko
cha czlowieka i moze czu~ smutek z powodu jego trudnosci lub 
radosl: z jego osillgni~l:. . 
. Oba poj~cia - Boskiego pathos i proroczego wspolczucia - wy

wolaly interesujllce reakcje iydowskich i chrzescijailskich myslicieli. 
Jeden z nich, chrzescijailski profesor hihlistyki, napisal, ze "Hesche} 
ma wiar~ typu inkarnacyjnego bez wiary we wCielenie".1' A teo-' 
log zydowski zastanawial si~, ezy poj~cie cierphlcego Boga nie Su
geruje analogii z eierpillcym Jezusem i wyrazil obaw~, ze "BOg 
podohny do ezlowieka nieuehronnie wiedzie ku czlowiekowi po
dobnemu do Bogs". I krytyk kontynuuje: "Wedlug Tomasza A Kem

.. Elelezer BerkovUs. Mator Themes 1ft Modem phUo.ophlea 01 Judal.m. 
New York 187f, KT V Publ1ablDi Bouse, s. 196. 

II Abrabam ~p.schel. The Prophets. New York 1M2. Harper. Ii. :nt-2ft. 
U J. A. Sandel'$, Aft Apo.tle eo the Gentiles w: ..conservative Jndll1sm" . Op. cit. 
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pis dobry chrzescijanin jest towarzyszem Jezusa w Jego cierpie-: 
niu".17 PojE:cie to jest naturalne dla religii, ktorej centralnym pun
ktem jest mE:ka wcielonego Boga, lecz dla judaizmu, z jego wiar~ 
w Jedynego Boga, we wszystkim r6znego od czlowieka, jest ono 
czyros nieslychanyro".18 TE: ostrll krytykE: podwaza inny zydowski 
teolog, SIldz~cy, iz "idea smutku Boga, Jego udzialu w cierpieniu 
czlowieka miesci siE: w zydowskim do§Wiadczeniu religijnym, choe 
nie stanowi normy,l.ll Z pewnosci~ problem aniropomorfizmu i cech 
teologii chrzescijanskiej w mysli filozoficznej Heschela bE:dzie na
dal budzie zainteresowanie teolog6w i filozof6w, tak chrzescjan
skich jak zydowskich. 

W obliczu Niewyslowionego czlowiek powolany jest do podziwu. 
Biblia przedstawia piE:kno i wielkosc swiata w glE:boko duchowym 
sensie (podczas gdy stechnicyzowany swiat uczy spoleczenstwo ra
czej podboj6w i uzywania wszystkiego do wlasnych ce16w). SII trzy 
sposoby przezywania wznioslosci natury i budzenia w sobie swia
domosci Boga: na to, co wzniosle, reagujemy podziwem; to, co ta
jemnicze, niesie bojazn; chwala owocuje ufnCl wiarCl.20 W tyro, CO 

wzniosle, widzimy wielkosc Boga i odpowiadamy podziwem, ten 
sam podziw moze bye punktem wyjscia dla nauki, ktora poznaje 
prawa przyrody lub religiE:. Podziw, wiodClcy ku nauce, dyktowany 
jest ciekawosci~, podziw religijny wyrasta z podstawowego ' za
dziwienia, kt6re - by uzyc wyrazenia samego Heschela - rodzi 
siE: w akcie postrzegania rzeczywistosci "nie z powodu tego, co wi
dzimy, lecz z reakcji samego aktu widzenia". 

Na tajemnicE: czlowiek odpowiada bojazni~, ktora moze dac mU 
wgl~d w horyzonty nadludzkie, przeczucie tego, co Boskie.•1 Bo
jazn jest pocz~tkiem m~drosci. Zgodnie z maksym~ Ojc6w (III, 21): 
"gdzie nie ma m~drosci, tam nie ma bojazni; gdzie nie ma bojami, 
tam nie ma mCldrosci." 

Trzecia droga pojmowania wznioslosci stworzenia wiedzie przez 
chwalE: i wiarE:. Na chwalE: Boga czlowiek odpowiada wiarCl. "Chwa
la jest obecnosci~, a nie istolll Boga, aktem raczej niz jakoscill; pro
cesem, a nie substancjCl".:l:l Skoro chwala BoZa jest pojE:ciem dy
namicznym, domaga siE: ona wiary czynnej, nie biernej. 

W ten spos6b "swiE:ty wymiar" wszechSwiata domaga siE: od czlo
wieka micwot, czyli zachowania przykazan Tory. Jest to klasycz

11 Sol Tanenzapf, Abraham Heschel and Hil Crttlc. w: ..,Judaism", Vol. XXlfi 
No 3, 19'14, s. 284. 

II Majer T hemes Modem PhilosophIes 01 JudaIsm, op. cit., •• m . 
II Abraham Heschel and HIs ·Crltlc., op. elt., I. %84. 
.. God In Search 01 Man, op. cit., B. 33. 
It God In Search 01 Man, op. cit. . B. '15. 
II God In Search 01 Man, op. cit., S. n. 
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na zydowska interpretacja - wiara i dzialanie zawsze uzupelniajll 
SiE: wzajemnie. CZyniliC micwot czlowiek zbliZa siE: do Boga, do Jego 
chwaly, objawiajllcej siE: na rozne sposoby. Heschelowi nie wy
starcza "skok wiary", 0 ktorym mowi szkola egzystencjalna i Karl 
Barth. Zllda on od czlowieka "skoku czynu". Pelnienie swiE:tych 
uczynkow jest drogll do Boga, wiE:cej: jest drogll samego Boga. 

Zycie jest cillglym procesem, zmierzajllcym do odkrywania tego, 
co wzniosle, tajemnicy swiata i chwaly Bozej. Religia sama w sobie 
nie jest celem, takie jej znieksztalcenie zaciemnia to, co swiE:te, za
mieniajllc wiarE: w nudne, pozbawione sensu wypelnianie rytualu. 
Zdaniem Heschela, teologia zajmuje si~ dogmatami usilniej, niz 
naleZy, pochloniE:ta bardziej trescill wiary niz samym aktem wie
rzenia. W calym szeregu ostrych zestawien, porownari i rozroz
nieQ Heschel przeciwstawia teologiE: klasycznll swemu wlasnemu 
ujE:ciu teologii glE:bi: "Teologia twierdzi - teologia glE:bi ewokuje; 
teologia zllda wiary i posluszeristwa - teologia glE:bi zywi nadzie
jE: na odpowiedz i akceptacj~; teologia zajmuje siE: ustalonymi fak
tami - teologia gl~bi momentami. Teologia jest jak rzezba, teo
logia glE:bi jak Muzyka. Teologia mieszka w ksillZkach, teologia 
glE:bi vi sercach. Teologia nas dzieli ~ teologia glE:bi jednoczytlil. 
Heschel ukul ten termin, aby okreslic swojll intuicjE: i wyrazic nie
zadowolenie formalistycznym teologicznym podejsciem do pytari 
ostatecznych. Podobny jest w tym do chasyda, 0 ktorym opowia
dal, ze po wysluchaniu wykladu 0 sredniowiecznej scholastyce zy
dowskiej mial powiedziec: "jesli Bog bylby taki, jak Go opisu
jes,z, to nie wierzylbym w Niego" .14 

DIa Heschela B6g jest zywym Bogiem Biblii - gadanie 0 "smier
ci Boga" jest produktem tych, co utracili zdolnosc wiary. "Niekt6
rzy z nas - pisal - podobni Sll do pacjentow, ktorzy nieprzyto
mnie krzyczll W agonii, ze doktor umarl." 15 

Sens modlitwy zajmuje wiele miejsca w rozwazaniach Heschela. 
Modlitwa jest spotkaniem z Bogiem, "otwarciem mysli na Boga". 
Jest to cos wi~cej niz myslenie 0 Bogu, czy wyczuwanie Go w ota
czajqcym wszechswiecie. Czlowiek, kt6ry nie potrafi si~ modlic, 
jest jak drzewo wyrwane z zywillcej je gleby. Modlitwa jest "skrap
laniem siE: duszy". ' 

Heschel odrzuca stare poj~cie modlitwy jako dialogu z Bogiem, 
odrzuca tez terminologi~ "ja - Ty". "Kimze jestesmy, bysmy mo
gli wejse w dialog z Nim?" Nalezaloby raczej m6wic 0 relacji 
"to - On". Nasze "ja" w modlitwie jest dla Niego "tym". Potrzeb
ne Sq dwa rodzaje modlitwy jednoczesnie, aby mogly si~ stale .uzu

.. The Insecurltll 01 Freedom. op. cit., s. 118-119. 
I. The Insecuritll 01 Freedom, op. cit., S. 120. 
• No Religion Is an Istand, op. cit., •• 11T. 
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pelnic: jeden z nieh to Kavanah - "akt wyt'aienia", drugi KeVCl. 
jest "aktem wczucia sit:". W obr~bie Kavanah dominuje intuieyjDe 
pragnienie modlenia si~ ; gdy choc.zi 0 Keva, wczuwanie si~ w pi
sany tekst wzmaga naszl\ zdolnosc modlenia si~. Pierwszy rodzaj 
jest przede wszystkim spontaniczny, dr l1gi idzie za bardziej usta
lon~ formll modli twy. Aby zilustrowac te dwa rodza je modlitwy 
Heschel opowiada dwie h istor ie. Pierwsza z n ich mowi 0 mlodym 
pasterzu, k tory nie umiat czytac i nie mogl poslugiwac si~ mcdli
tewnikiem. Znalatl jednak sposob wyraienia swych uezuc i tak: 
przemawial do Boga: '"Panie, chcialbym si~ modlic, ale nie umiem 
po hebra jsku. Tylko jedno mog~ dla Ciebie zrobic - jesli mi das: 
swoje owce, b~d~ je pasc za darmo". Pewnego razu uezony ezio
wiek podsluchal modlitw~ pasterza i tw.:nal jll za bluznierczll. Za
cZlll go wi~c uczyc hebra jskiego w nadziei, i e kiedys b~dzie mogi 
poprawnie ezytac z modlitewnika. Leez wkr6 tee 6w uczony uslyszal 
we snie, ze niebo jest bardzo zasmucone tym, ie pasterz przestal 
modlic si~ po swojemu, i ze powinien do swego zwyczaju powr6eil:. 

Druga opowiesc opisuje dobrze zorganizowan~ zydowsk:t wspol
not~, w kt6rej Sll wszysey potrzebni rzemieslnicy, brak tylko ze
garmistrza. Zegary i zegarki w ealym miescie staly si~ tak niedo
kladne, ze nikt jui na nie nie pa trzyl. J edni wszakie nacial je 
nakr~cali, inni i tego zaprzestali. Pewnego dnia przybyl do mia
steczka w~drowny zegarmistrz. Wszysey pobiegli do niego ze swy
mi zegarkami, ale byl on w stanie naprawil: tylko te, kt6re utr zy
mana w ruehu, inne nazbyt zardzewialy. P ierwsza alegoria dotyezy 
Kavanah, druga Keva. 

Podobne wzajemne uzaleznienie istnieje pomi~dzy modIitwll oso
bistll a wspolnotowll. Modlitwa jednostki nabiera sensu dopiero ja
ko cZllstka modlitwy wspolnoty. W tym punkcie Heschel roini si~ 
od Bubera. "Nasz stosunek do Boga nie jest stosunkiem ja-Ty, lecz 
stosunkiem my-Ty. To, co robimy jako jednostki, jest tylko ba
nalnym epizodem, to, co czynimy jako Izrael, sprawia, ze stajemy 
si~ cZqstkll wiecznosci." To podejscie bynajmniej nie umniejsza zna
czenia osobistej modlitwy, przeciwnie - "tragediq synagogi jest 
depersonalizacja modlitwy". Heschel opowiada tu histori~ z wlas
nego doswiadczenia. Pewnego razu po nabozenstwie w synagodze 
uslyszal, jak j!lkas starsza pani zapewniala swego towal'zysza, ze 
"to bylo uroeze nabozenstwo". "Cheialo mi si~ plakac - ezy do 
tego spr9wadza si~ dla nas modlitwa?" 

* 
Specjalne znaezenie rna dla nas podejscie Heschela do stosun
kow chrzescijansko-zydowskich. Jego zaangazowanie w t~ sprawt: 
rna charakter nie tylko teoretyczny, uczestniezyl bowiem ezynnie 
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w w'ielu probach chrzescijansko-zydowskiej wspolpracy. Przez pe
wien czas byl goscinnym wykladowCIl w pr otestanckim Union Theo
logical Seminary (1965-66), bral udzial w licznych konierencjach 
naukowych i debatach poswiE:conych tej sprawie. 

G1E:boko i bezkompromisowo oddany judaiZIl1owi, ceni'lcy sobie 
sw'l zydowskosc, Heschel widzial w kontaktach chrzescijansko-zy
dowskich wielk'l szans~ rozwoju duchowych wartosci w s z y s t
k i c h reIigijnych tradycji. Stosunki chrzescijansko-zydowskie nie 
byly dla niego strategicznym narz~dziem zwakzania antysemityz
mu; czy jakims zabezpieczaniem przetrwania. Ich istoUi i podstawll 
jest przyw~C\zanie do wspolnego dziedzictwa, wspolnych korzeni 
i zrozumienie, ze, w swiecie wspolczesnym obie religie oddzialywu j'l 
wzajemnie na siebie i tak bye musi. Ogromnie wiele wydarzen inte
lektualnych, moralnych i duchowych dotyka zarowno chrzescijan 
jak i Zydow. 	 . 

W swych pismach i przemowieniach Heschel niezliczone razy 
podkresla z zadowoleniem, ze "to Kosciol przyniosl poganom po
znanie Boga Abrahama. Kosciol udost~pnil ludzkosci hebrajsk'l Bi
bIi~. My Zydzi musimy to' uznae wdzi~cznym sercem".28 Oznacza 
to takZe wzajemne zobowiC\zania. W niezapomnianym przem6wie
niu, zatytulowanym Zadna religia hie jest samotnq wyspq, Heschel 
przedstawil szeroki program chrzescijansko-zydowskiego dialogu: 
"Nie mamy sobie wzajemnie pochlebiae ani tez si~ zwalczae, celem 
jest wzajemna pomoc, dzielenie si~ intuicjami i hauk'l, wsp61praca 
w przedsi~wzi~ciach naukowych na najwyzszym poziomie i-co 
jeszcze wazniejsze - wsp6lne szukanie zr6del na pustyni. Mysl~ 
o ir6dlach poboznosci, skarb6w ukojenia, sily milowania i troski 
o czlowieka. Najpilniej potrzebne SCi sposoby wzajemnego wspoma
·gania si~ w obliczu przezywanych teraz i dzis przerazaj'lcych do
swiadczen, poprzez odwag~ zawierzenia slowu Pana, kt6re trwa na 
wieki i jest aktualne zawsze. Musimy wsp61pracowae we wskrze
szaniu wrazliwosci, w przebudzaniu sumienia, aby zyly iskry Boze 
w naszych duszach, aby piel~gnowae otwartose na ducha wyraza
jC\cego si~ w Psalmach, czese dIa slow prorokow i wiernosc Zyj'l 
cemu Bogu." 27 

Heschel ,byl osobiscie zaangazowany i aktywnie interesowal si~ 
Soborem Watykanskim II, z uwagC\ obserwowal jego postt:py. Gdy 
go krytykowano za to, iz ,tak wiele czasu i uwagi poswi~ca czemu§, 
co jest wewn~trzn'l spraw'l Kosciola rzymsko-katolickiego, He
schel odparl: "problemy, 0 ktore chodzi, Sll gl~boko teologiczne. Od
mawianie kontaktu z . teologami chrzescijanskimi jest moim zda

• 	 John C. Bennett, Agent 0/ God', Companion w: ..America", Vol. 128 No 8 
1973 	I. 205; 

11 No Religion Is an laland, op. cit. , I. U3. 
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niem barbarzynstwem. Dzisiejsi chrzescijanie spodziewajq sil!, ' ze 
judaizm rna irn do przekazania cos jedynego i niezasUlpionego" .18 

Heschel w pelni zdawal sobie spraWl!, ze "na tej ziemi (ziemi swil!
tej) mqz z Izraela, syn izraelskiego ciesli, oglosil poganskiemu swia
tu dobrq nowinl! milosci i przez to przygotowal drogl! na dzien 
Mesjasza." 29 Jednoczesnie jednak ostrzegal, ze realny, uczciwy dia
log nie bl!dzie mozliwy, poki Kosciol nie odsUlpi od swej "misji 
wobec Zydow", misji zmierzajqcej do ich nawrocenia na chrze
scijanstwo. Stwierdzal to nawiqzujqc nie tylko do staroswieckich 
prob misyjnych, lecz takZe do wszelkiego na wpOl ukrytego pro
zelityzowania, ktore w dialogu widzi nOWq wsp6lczesnq okazjl! 
ewangelizowania "niewiernych" Zydow. Byl tak bezkompromisowy 
i zdecydowany w tej kwestii, ze raz wykrzyknql wrl!cz: "Wobec al
ternatywy: nawrocenie lub smierc - got6w jestem isc do Oswil!
cimia" (bylo to na dlugo po Oswil!cimiu i nazwa ta uzyta jest sym
bolicznie). 

Obok prozelityzmu Heschel widzial inne jeszcze przeszkody na 
drodze do porozumienia chrzescijansko-zydowskiego. Usuni~cie ich 
bardzo sprzyjaloby rozwojowi bliskich stosunk6w mil!dzy obi em a 
religiami. 

Jednq z tych przeszk6d jest odrywanie chrzescijanstwa od jego 
korzeni w judaizrnie. Tendencja ta bardzo wplywa na stosunek 
chrzescijan do rzeczywistosci Izraela. Marcjon, ktory domagal sil! 
calkowitego zerwania zwiqzk6w pomil!dzy Nowym Testamentem 
a Bibliq Hebrajskq, zostal ekskomunikowany, a jego doktryna po
tf;piona - ale ·duch jego nauki stale powraca jako grozba, jako 
"wyzwanie szatana" w naszych czasach, jak to Heschel okresla. Ko
sci61 musi wil!C zdecydowac, czy jego korzenie Sq w judaizmie czy 
w poganskim hellenizmie. Podobnie, nie zostal jeszcze zarzucony 
poglqd, ze Biblia Hebrajska . jest tylko ptzygotowaniem, a Nowy 
Testament wypelnieniem. Pomimo tych trudnosci, a bye moze wlas
nie z ich powodu, dialog chrzescijansko-zydowski musi bye kon
tynuowany. Kontakty rnil!dzy ludzmi rozniqcyrni sil! w wierze majq 
swe niebezpieczenstwa. Moze sil! on wyrodzic w synkretyzm, zaciel 

rajqcy wiar~ - ale nie marny alternatywy. Mozemy dzielic albo 
wiar~, albo nihilizm. Zadna religia nie jest samotnq wyspq. 

Na dwa tygodnie przed smierciq Heschel przekazal wydawcy SWq 
ostatniq ksiqzk~, kt6ra ukazala si~ posrniertnie pod tytulem A Pas
sion for Truth (Pasja prawdy). Jest to ksiqzka bardzo osobista . 
W swych wczesniejszych pracach i wykladach Heschel bardzo rza

• Fritz A. Ro.thschlld, Abrah4m JOShU4 Heschel, op. elt., •. 173. 
.. Abraham Joshua Heschel, Israel - Aft Echo of Eternity, New York 1969. 

Farrar; Strauss and Giroux, L II. 
• ,,Jewish Chronicle", London, Jan. 12, 1m. 
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dko mowil 0 sobie, 0 swych uczuciach. W Pasji prawdy, jakby prze
czuwaj~c zblizaj~cy si~ koniec, przedstawil walki wewn~trzne cale
go swego zycia, ze wzruszaj~c~ otwartosci~ m6wi~c 0 swych ma
rzeniach, nadziejach, rozczarowaniach i obawach. Dokonal tego zre
szt" w sposob niezWykly, a mianowicie przedstawiaj~c pogl~dy 
dwoch wielkich rabinow, kt6rzy wywarli najsilniejszy wplyw na 
jego osobis~ fi1ozofi~ zyciow~. 

Jednym z nich byl Baal Szem Tow, zalozyciel ruchu chasydzkie
go, drugim Menachem Mondl z Kocka, znany jako Kotker. Obaj uro
dzili si~ i iyli w Europie Wschodniej. Cale stulecie rozwoju cha
sydyzmu dzieli ich w czasie. Baal Szem stoi u jego pocz~tku, w Kot
kerze ruch osillga przelom i antytez~. Baal Szem byl uosobieniem 
optymizmu i radosci, cale jego zycie bylo jednym nieprzerwanym 
hymnem do Boga i 0 Bogu, do swiata 0 Jego stworzeniu. "Czlowiek 
musi lubic swiat... melancholia jest obraz~ boskq" 31. Boski pathos, 
to, co wzniosle i Boskie, tajemnica i chwala, bliskie byly sercu Baal 
Szem Towa, wiedzial 0 nich, czul je, wyrazal. Kotker sto-i na prze
ciwnym biegunie. Patrzyl· bowiem na swiat z pogard~, widzial je
go falszywose, hipokryzj~, zaklamanie. Do ludzi odnosil si~ podej
rzliwie, kwestionuj~c ich intencje i charakter. "Marnose nad mar
nosciami i wszystko marnose." Kotker sial niepok6j w Izraelu, po
dobny w tym do dawnych prorok6w - z~dal od ludzi oczyszczenia 
duszy, odrzucenia falszu i zmiany zycia. Byl bojownikiem, lecz nie 
umial bye przyw6dc~. Walczyl z uswi~con~ religijn<\ miernot~; pod
dac si~ jego wplywowi, to skonczye z duchow~ nonszalancj~. 

Baal Szem byl jak Piesn nad Piesniami, wzywal serca, by przy
j~ly Boga "z milosci~, piesni~, Zarliwie". Kotker natomiast nawi~
zywal do pesymizmu · Jeremiasza (17, 9): "Serce jest zdradliwsze 
nii wszystko inne i niepoprawne - kt6z je zgl~bi?". Heschel wy
znaje, ze od dziecinstwa byl pod wplywem tych dw6ch m~drcow, 
natchniony przez nich i prowadzony. "Baal Szem mieszkal w mym 
iyciu jak lampa, Kotker uderzal jak blyskawica. Z pewnosci~ 

w blyskawicy jest wi~ksza sila autentyzmu. Lecz lampie Moina 
ufac, mozna z ni~ zyc w pokoju". To, co mistyczne i poetyckie w 
Heschelu, pochodzi od Baal Szem Towa; od Kotkera zas wywodz<\ 
si~ twarde wymagania, b61 z powodu post~powania ludzi, a szcze
g61nie 2yd6w, wysoki standard moralny, bezwzgl~dna' uczciwose. 

Niejeden r az Heschel · ubolewal, ze wsp6lczesna religijnose zdaje 
si~ zamykac w formulach, regulach i nudnych recytacjach. "Pole
ganie na sobie nazywamy wiar~, chytrosc nazywamy m~drosci~, an-

os Abraham J. Heschel, A Passion fOT Truth, New York 1973, Farrar Strauss 
and Giroux, s. 24-25. 

., A Passion for Truth, op. cit., So XV. 
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tropologi~ uwazamy za etyk~, a literature: za Boga" sa Heschel pra
gnli1 zye w swiecie klasycznej chasydzkiej lampy, lecz wplyw Kot
kera byl w jego mysleniu bardzo silny, zapewne dlatego, ze zdawal 
sobie spraw~, w jakich zyjemy czasach. Od zniszczenia SwiCltyni nie 
bylo epoki, kt6ra moglaby si~ z naszll r6wnaC. Gl6wnym ir6dlem 
pesymizmu byla tragedia zaglady, tragedia Calopalenia: W calym 
swym pisarstwie, we wszystkich pracach teologicznych i filozoficz
nych, w ksilizkach 0 Zydach w Europie Wschodniej i. w Izraelu, 
Heschel chyba ani na chwil~ nie odrywa si~ od tych wydarzeil II 
wojny swiatowej. Bolal nad tyro, ze swiat, a co gorsza, wsp6lnoty 
zydowskie jakby przywykly do mysli 0 zagladzie szesciu milion6w 
istot ludzkich. "Czyzby byli skazani na podw6jne unicestwienie?" 
pytal z goryczll. 

Calopalenie nie nastlipilo z dnia na dzien, bylo przygotowane 
przez wiele pokolen; gdyby Kotker zyl osi~mdziesilit lat dluzej, riie 
bylby bardzo zdziwiony tragedill, kt6rej by si~ stal swiadkiem. He
schel studiowal Kotkera od dziewilltego roku zycia, lecz wydaje 
si~, ze pami~c 0 Calopaleniu zbliZyla go do pesymizmu rabina 

• z Kocka. 
Trudno powiedziec, kto przewazyl w umysle Heschela w ostat

nich godzinach przed smiercill - Baal Szem, czy Kotker? Odszedl 
od nas niewlltpliwie bardzo zatroskany, czy obecne pokolenie Zy
d6w, pomne na niedawnll tragicznll przeszlo~c, b~dzie chcialo i mo
glo podtrzyroywac plomien zydowskiej tradycji - z podziwem, bo
jaznill i wiarll odnosic si~ do Stworcy i przekazac pochodni~ na
st~pnym pokoleniom. 

"Nad lozem Kr6la Dawida wisiala harfa. Q polnocy wiatr trli·cil. 
struny i harfa zagrala. Kr61 Dawid zbudzil si~ i czytal Tor~ az do 
jutrzenki. Heschel dorzuca: I nad naszymi glowami wisi harfa. Wiatr 
si~ zerwal i zbudzilismy si~ w ciemnosci. Musimy wstac i isc za 
slowem Bozym, kt6re nas wzywa." 35 W tej konkluzji Heschel za
\...ad zar6wno Baal Szem Towa jak i Kotkera. 

Wypowiedz ta jest skromnym holdent dla wybitnego pisarza i my
sliciela, mego wsp6lczesnego, zrodzonego pod tym samym niebem, 
w tym samym miescie, 0 kilka ulic dalej , podobnie jak ja nalezlicego 
do ocalonej reszty wielkiej wspolnoty polskich Zydow, ktora byla 
i juz nie istnieje. 

J6zaf L1chtan 
Rzym tlum. HallnCl Bartnaw.kCl 

II Insecurity of Freedom, op. cit., I. 3 • 


.. Op. cit., s. 188. 

D Moshe Starkmann, Abraham Joshua Heschel w: "CollServative Judaism" 


Vol. XXVIII No 1 New York .. 77. 
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GERSHOM G. SCHOlEM 
IN MEMORIAM (1897-1982) 

Filczofowie, tak rozlii jak Rosenzweig i Habe mas, uwazajll Ger
shama Gerharda Scholema za "zjawisko wyjqtkowe". Tymczasem 
nie spos6b przeoczyc, i:i: jest on raczej wierzcholkiem cale j generacji, 
o tragicznym przeznaczeniu, lecz obfitujllcej w wielkie ull').ysly. Kie
dy Scholem przyszedl na swiat w 1897 r ., Leo Baeck mial 24 la ta, 
Ernst Cassirer 23, Martin Buber 19, Max Wiener 15, ~rnst Bloch 12, 
Franz Rosenzweig 11, Siegfried Kracauer 8, Walter Benjamin 5, a 
Max Borkheimer 2. Herbert Marcuse urodzic si~ rnial w 1899, Ernst 
Simon i Leo Strauss rok p6zniej. Pi~kny fin de siecle! 

W swej autobiografii, Von Berlin nach Jeruzalem (1977), Scholem 
przedstawia swe zycie jako prostll d og~:-" czterdziesci lat wczesniej 
pisal do wielkiego mecenasa i wydawcy Salmana Schockena: "Wca
Ie nie zostatem kabalistll przez pomylk~". J ednak:i:e mi~dzy staryrn 
Berlinem a ulictl Zabotynskiego w Jerozolimie, mi~dzy domem ro
dzicielskim zasymilowanego druka-rza a Izraelskll Akademi'l Nauk 
i Sztuk, uderza jllca jest, w tradycjach, studiach i inspiracjach, prze
de wszystkim ki'~tosc tej drogi. 

Jego rodzina byla typowym przykladem srodowiska, ktore za
mienilo swojll zydowskosc na niemieckosc, uwa:i:anl4 wowczas za ' 
gO$cinnll i godnll szacunku: sposrod czterech braci Reinhold zost 1 
cz!onkiem Deutschvolks~artei, nacjonalistycznej prawicy, podczas 
gdy Werner zostal postern komunistycznym. Czyz mozna marzyc 0 

doskonaIszej integracji? Scholem pochodzil z tego, co sam nazwat 
"jalowll pustynill niemieckiego zydostwa, tej spustoszonej ziemi, 
kt6r14 pojE:cie asymilacji opisuje w spos6b wllski i ograniczony" . 
W 1911 r. zaczlli uczyc si~ hebrajskiego i odkrywac 1iteratur~ sy
jonistyczn'l, Moses Hessa, Leona Pinskera, Teodora Herzla, Maksa 
Nordana, Nathana Birnbauma; urzeczony byl, jak wielu innych, 
przez Gustawa Landauera. 'rrzeba zaznaczyc, ze syjonizrn niemiec
ki byl wowczas raczej kulturalny niz polityczny: "dla mnie Syjon 
byl symbol em jednoczllcym nasze pochodzenie z naszym utopijnym 
celem w sensie bardziej religijnym niz geograficznym", wyjasnia 
w swej autobiografii, Pod tym wzgl~dem pozostawal w zaieznosci 
od Martina Bubera, Aschera Ginsberga (Ahad Haam) i Salmana 
Schockena. Wr6cic do Syjonu chcieli oni nie z dypiomatami, a· z 
prorokami. 
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W "Mlodej Judei", syjonistycznym ugrupowaniu, z kt6rym zwill
zany byl od 1912 r., w 1913 spotyka Benjamina. Jednak blizej si~ 
poznali dopiero w 1915 r. Scholem stanie si~ przyjacielem, uprzy
wilejowanym korespondentem, wykonawcll testamentu i upowaz
nionym egzegetll tego zagubionego dziecka niemiecko-zydowskiej 
symbiozy: Walter Benjamin, historia jednej przyjazni oraz Kores
pondencja Sll wzruszajllcll kronikll ich znajomosci. Lecz 0 ile ich 
wi~zy byly seisle, 0 tyle sami znalezli si~ na antypodach: jednemu 
nie udalo si~ nie, drugi osillgn141 wszystko. Z jednej strony nigdy 
nie ukonczone dzielo, rozproszone we fragmentach i w listach, uni
wersytecka katedra w wyobrazni i samob6jstwo. Z drugiej zas 
dzielo znaczllce i plodne, skonczone i uznane, wychwalane wr~cz 
ponad przyzwoitosc. W swym pi~knym wspomnieniu, Colette, Baer 
m6wi 0 szlemut (pelni).i jednosci zycia i dziela. 

Ten zwil4zek z syjonizmem owczesnym bynajmniej nie przeszko
dzil Scholemowi w pogl~bianiu znajomosci tradycji u ortodoks6w 
z Agudat Israel. Juz wtedy byl oryginalem, a mial stac si~ anar
ehist14 w tej rodzinie, w ktorej Michael LOwy wypatruje poet6w, 
filozof6w, dzialaczy rewolucyjnych i przewodnikow religijnych, ko
misarzy ludowych i teologow, pisarzy i kabalistow, a nawet pisa
rzy'-filozof6w-teolog6w-rewolucjonistow, kt6rych dzielo "zawiera, na 
fundamencie kulturowym neoromantycznym i w wit:zach powino
wactw z wyboru, mesjaniczny wymiar zydowski i utopijny wymiar 
wolnosciowy." Krytykowal zar6wno romantyzmy - romantyzm 
Blau-Weissu, zydowskiego wariantu Wandervogel - jak i totalita
ryzmy: cz~sto powtarzal, ze syjonizm ma taki:e swoich faszyst6w. 
Polityeznie takze jest oryginalem: jesli podziwia Bubera, "pisarza. 
cz~sto czarujllcego, zawsze natchnionego i pelnego wigoru" (lecz nie 
podziela jego interpretacji chasydyzmu), to jednak sprzeciwia si~ 
jego wojowniczosei. W przeeiwienstwie do Rosenzweiga, wzorowe
go niemieckiego patrioty walczllcego na wojnie, Scholem nie bierze 
w niej udzialu. 

Jego odmiennosc wyczytac mozna takze w zmiennych kolejaeh 
jego uniwersyteckich studiow: od 1915 r. prowadzll go one od mate
matyki do kabaly, kt6rej teksty wtedy wlasnie zaczyna przepisy
wac, ale po drodze nie omija filozofii ani j~zyk6w semickich. Lata 
nauki 511 banalne niemal: Berlin, Berno, Monachium, Jena. Wy
jlltkowi 511 nauczyciele: Cassirer, Frege, Cohen i specjalnie rabin 
Izaak Bleichrode, ktorego pilnie odwiedza. Razem z Clemensem 
BiiuIllkerem (niemieckim Gilsonem) pracuje nad tezll na temat Se
fer ha-Bahir, jednego Z pierwszych tekst6w kabaly, kt6ry pojawil 
sit: na poludniu Francji w drugiej polowie XII w . Mialo si~ okazac, 
ie jego naukowa orientacja byla, jesli nie pionierska, to radykalnie 
przeciwna panujllcym prlldom. 
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Azeby potwiercizie to, CO zdawalo si~ dziwactwem, we wrzemiu 
1923 r. osiedlil si~ w Jerozolimie (myslal 0 tym juzod 1916 r.); 
ealy jego bagaz stanowilo 600 tomow pism kabalistycznych i peIne 
wydanie Jean Paula. Franz Rosenzweig przeezuwal to, gdy pisal 
12 maja 1921 r. do Rudolfa Hallo: -"On jest nap raw d ~ 'bez do
gmatu'. Jemu n i e s p 0 sob prawie moral6w. Nigdy jeszcze nie 
spotkalt!m si~ z tym u Zyda zachodniego. On moze jest jedynym, 
ktory juz naprawd~ wr6eil do domu. Ale wroeil cal k i ems am." 
ad 1924 r. Seholem publikowal bezposrednio po hebrajsku. Naj
pierw byl bibliotekarzem tworzllcego si~ uniwersytetu, potem zo
stal profesorem mistyki zydowskiej. W ehwili smierci, kilka mie
si~ey temu, jego biblioteka liezyla ponad 20 000 tornow, a jego bi~ 
bliografia ponad 500 hasel. 

Ale powrocmy do Palestyny, gdzie Seholem byl wcillz outside
rem, b~dqc od ehwili jego zalozenia ezlonkiem Berit Sehalom, sto
warzyszenia n-a rzecz pokoju mi~dzy Zydami i Arabami. Zawsze bo
wiem odrzucal mesjanizacj~ syjonizmu: w 1929 r. pisal w "Dawar": 
"Stanowczo zaprzeezam temu, by syjonizm mial bye ruehem me
sjanicznym i zeby mial prawo - a to nie jest eufemizm - uzywae 
religijnej terminologii dla celow polityeznych. Zbawienie narodu 
zydowskiego, ktorego pragn~ jako syjonista, w zadnej mierze nie 
jest identyezne z odkupieniem religijnym, .ktore, mam nadziej~, na
stqpi w swiecie przyszlym. Nie zamierzam, jako syjonista, zaspo
kajae wymagan i aspiraeji polityeznyeh, ktore wywodzq si~ ze sfe
ry niepolityeznej, ezysto religijnej, z apokaliptyki i z esehatologii. 
Ideal syjonistyezny jest jedn'l rzecz'l, ideal mesjanistyezny drug'l, 
a obszary ieh nie pokrywaj'l si~, chyba ~e w pustoslowiu maso
wych zebran, ktore wpajajq naszej mlodziezy dueha neoszabbataiz
mu, skazanego na zgub~. Ruch syjonistyezny nie rna w swych gl~
bokich korzeniaeh nie wspolnego z ruehem szabbataistycznym, pro
by zas wprowadzenia don dueha szabbataizmu wyrzqdzily mu juz 
wiele zlego.'1 

Kwestia szabbataizmu sprowadza nas do samego jqdra dziela 
Scholema: do rewaloryzacji mistyki zydowskiej. On, ktory w "nauee 
o judaizmie" widzial j'edynie pierwszorz~dny pogrzeb, szezegolnie 
z powodu jej raejonalistyeznych i liberalnyeh zalozen, odziedziezo
nyeh po wieku Oswieeenia, przeksztalci j'l, by wydobyc to wlas
nie, co starala si~ wykluczyc. Nauka ta miala teraz posluzyc do 
zbadania tradycji, ktor'l dotychczas miala w pogardzie. Wedlug 
niego, kabala stanowi integraln" ez~se mysli zydowskiej: nie zadna 
magia ezy obskurantyzm, nie herezja czy zjawisko peryferyjne, 
leez inna logika, inna skladnia, inny j~zyk. Slowem, swiat herme
tyeznie odci~ty od rae jonalizmow To, ze jest rownoczesnie "ezote
1 yk C!", \V przeeiwienstwie do misiyki chrzeseijanskiej, sprawia, iz 
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jej badanie jest tym t rudniejsze. Sam j~zyk tej mistyki byl przed
miotem jego niegasnllcego zainteresowania : przyda je nowll god
nose temu, co jest juz nie tylko noSnikiem przekazu, lecz rna za 
zadanie przekazae nieprzekazywalne. "Kazde slowa, kazda litera, 

~ kazdy byt, choeby na jbardziej bezksztaltny czy tez najprostszy, jest 
manifestacjll bostwa, jego swi~tosci i jego objawionej woli". Kabala 
okazuje si~ bye teozofill, l~CZllCIl niespodziewanie filo.;ofi~ z mito
logi~ . Nie ma wi~c juz jednej tylko istoty judaizmu. ' 

Scholem wkroczyl tu w spor 0 "istot~ judaizmu", spor bardzo 
w tym czasie rozwini~ty, zrodzony zreszUi z drugiej cz~sci Jerozo
limy Mendelssohna. Judaizm jest koniunkcjq sil, pluralizmem t ra
dycji: kabala funkcjonuje, wedlug najbardziej wnikliwego biografa 
Scholema, jako przeciwhistoria. Ta wielowlltkowa koncepcja h isto
rii zydowskiej sklania jego studia ku mistycyzmowi. Ponadto do 
studiow nad mistycyzmem popycha Scholema jego antydogmatyzm, 
tak sarno jak do radykaln'ego syjonizmu : trzeba bowiem przypo
mniee, ze "syjonizm, ktorego jest wyznawCq, ma wymiar religij
ny, jeszcze nie odkryty i nie wyrazony" (C. Baer). Mozna by tez 
wspomniee 0 spadku po Nietzschem, za po§rednictwem Beridyczew
skiego. Z ogromnego Scholemowskiego dziela wybierzemy dwa przy
klady, gdzie anegdota najlepiej uzupemia refleksj£!: Zohar i Szabba
ta j Cwi. 

W czasach, gdy Scholem , r ozpoczyna SWll prac~, francuski prze
klad ksi~gi Zohar (1906- 1911), dokonany przez Jean de Pauly na 
zlecenie lyOllskiego fabrykanta papieru Emile Lafuma, uwazany byl 
za wzorzec. Jego szese opaslych tom6w powstrzymywalo najodwai
niejszych nawet przed wyprawll w -ten swiat. Scholem pr~dko spo
strzegl, ze tlumaczenie jest wadliwe, ze w dowolny sposob doko
nano w tekscie ci~e lub dodano przypisy, wreszcie, ze aparat ba
dawczy byl amatorski. Awersja racjonalistyczna i ignorancja 
przyznac trzeba, Ze sam tekst jest nader trudny, uzyto w nim bo
wiem sztucznego j~zyka, zrekonstruowanego w XIII w., mieszaniny 
hebra jskiego, aramejskiego i hiszpanskiego - sprawily, ie nie szcz~
dzono przekladowi pochwal ni nawet nagrody Akademii. A oto 
jakis studiosus, nawet nie rabin, twierdzil, ze kr61 jest nagi! Gdy 
ukazala si~ Die Geheimnisse der Schopfung (1935); ortodoksja, wo
bec takiej historyczno-krytycznej rozprawy, oskariyla Scholema 0 

asymilacjonizm! 
Scholem rozwil4zywal najezone tysil4cem trudnosci problemy da

towania i fil iacji - w tym' punkcie jego stanowisko ulegalo zmia
nom - i definitywnie ustalil, ze 6w tekst skompilowany zostal 
z wczesniejszych okolo 1270 r. przez Mojzeszaz Le6n. VI niezr6w
nanych Gl6wnych prqdach mistyki zydowskiej poswi~cil zachwy
cajl4ce strony Ksi~dze Zohar. Do mistyki iydowskiej wchoozil przez 
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bram~ kr6lewskll . P oniewaz zas mistyka ta utrzymywala subtelne 
stosunki z mesjanizmem, staral si~ t~ kwesti~ uscislic i rozroznic 
mesjanizm restaura tywny i mesjanizm apokaliptyczny (katastro
ficzno-utopijny). Mi~dzy t yd\i biegunami mesjanizm staje si~ cen
tralnll dialektycznll silll w histori i zydowskiej , zar owno w pla
szczyznie intelektualnej, jak i spolecznej: dzielo Szabbata ja Cwi 
dowodzilo, jakll mogl posiadac mobilizujllcll sil ~. 

Scholem zetknlll si~ z til zagadkowll postacill w 1927 r ., a zrekon
struowal jll w dwoch wydanych w 1957 r. tomach, kt6rych fran
cuski przeklad wlasnie zapowiedziano. W historii Szabbataja Cwi 
kabala doszla do stadium przesycenia eschatologill . Stala si~ ponad
to zacMtq do dzialania polityc:znego, konkretnq mozliwoscill wyj
scia z getta . 

Po szoku, jakim bylo wyp~dzenie z Hiszpanii (1492), konceptualne 
przygotowanie tych wy~arzen politycznych przez lurianizm mialo 
miejsce w Sated w polowie XVI W.: mistycyzm stal si~ publiczny 
i skierowany na odkupienie. Od czasow Izaaka Lurii, mesjanizm 
zaszczepil si~ na kabale. Odkupienie to bylo r ownoczesnie ducho
wym aktem wewn~trznym i radykalnll przemianll . Wtedy wystllpil 
Szabbataj Cwi (1626- 1676), pochodzllcy ze Smyrny, . obwolany w 
1665 r . nowym Mesjaszem. Wyrusza do Jerozolimy, gdzie znosi post 
9 aw (na przelomie lipca i sierpnia, upami~tniajll cy zniszc~enie 

swilltyni i wyp~dzenie Zydow do Babilonu).l Palestyna spodziewa 
si~, ze obali on wladz~ sultana, odnajdzie pokolenia Izraela i ze 
gotowa swiqtynia splynie z nieba . Nast~pnie fala prorokow prze
wala si~ przez calll Europ~ z dobrll nowinll. Talmudysci i najuczensi 

'm~drcy zapewniajll wszelkie gwarancje, interpretacje i odpowie
dzi, pozar ogarnia calll wspolnot~ zydowskll. W Hamburgu ustaje 
handel, zas kupcy amsterdamscy wyr usza jll bezzwlocznie do Ziemi 
Swi~tej. Sultan zaniepokojony, kaie uwi~zil: proroka i pozostawia 
mu w 1666 r . wyb6r: nawrocenie albo Smierl:. I "Mesjasz" si~ na
wraca! P rzez cale pokolenia judaizm b~dzie w szoku: oskarzenie 
o szabbabiizm b~dzie gorsze od oskarzenia 0 spinozjanizm w Euro
pie chrzesci janskiej. 

Scholem badal, bar dziej nawet nii sarno wydarzen ie, t rwalosc 
i rozleglosc szabbataistycznych wplywow i wstrzlls, jaki zostal prze
zen spowodowany. Zosta je bowiem na nowo skomponowana przez 
Natana z Gazy, Sam1Jela Primo, Abrahama Cassuto i innych teo
iogia , ktorej arkana Scholem opisywal z najwi~kszll dokladnoscill . 
Ruch szbbataistyczny mial zaskakujllce interpretacje, jak u J aku

. • Ponlewa:t byl to r6wnlet dzleil urodzlD Szabbataja, znl6s1 OD post I uczynll 
dzlefl ten "d nlem rado§d" (ten przyp. 1 nast. - Eo Swldenka). 
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ba Franka 2 (1726-1791), kt6rego jeden z najciekawszych uczni6w, 
Moses Dobruska, sci~ty r6wnoczesnie z Dantonem, zostal niedawno 
przypomniany przez Scholema w Paryzu w 1976 r. na konferencji 
«Marc Bloch». Jeszcze dzis spotyka siE: spadkobiercowszabbataizmu 
w Turcji. 

Wydarzenia tego dotykajq dwa "teologumena": mesjanizm spro
wadzony do szalbierstwa i teoria odkupienia poprzez grzech. 
Wprawdzie 6w mesjasz apostata byl jak znalazl dla usprawiedli
wienia wszelkich marranizm6w: lecz jesIi realizacja Tory wymaga 
jej przekroczenia, to nihilizm jest 0 krok: niech tylko ulotni siE: 
zawartosc religijna, a racjonalisci znajdq tu niespodziewane po
silki. Cala historia zydowska jest postawiona, wobec tej -katastro
fy, w nowej sytuacji. Mozna wyjasnic calkiem na nowo fenomen 
wprawdzie pozniejszy, lecz ktorego zapowiedzi sll wsp6lczesne 
szabbataizmowi, na przyklad zydowskie oswiecenie: wola wyjscia 
z getta jest przeciez wsp6lna. Malo tego! Dunmehowie 3 (Turcja) 
nawracajll si~ na Islam w 1683 r., a frankisci na katolicyzm w 1759! 
Mozna zrozumiec, dlaczego ta mistyczna herezja nie miala dobrej 
prasy, ani u uczonych, ani u ortodoks6w, ani nawet u samych szab
bataist6w. Mozna takze zrozumiec niech~c Scholema do prob me
sjanizacji syjonizmu: dla swego wlasnego dobra ta idea powinna 
wiedziec, co stalo si~ ze zbhlkanymi mesjanizmami. 

Jeden z najwi~kszych paradoks6w mys)i Scholema dotyczy jego 
zdecydowaneJ opinii co do stosunku judaizmu do Niemiec. Wiemy, 
ze w 1966 r . gwaltownie oskarzyl niemiecko-zydowskll symbioz~. 
I tu n ie byl pierwszy, gdyz od 1912 r . juz zwillZki zydowskosci i nie
mieckosci byly pr zedmiotem artykul6w Moritza Goldsteina i Ern
sta Lissauera w "Kunstwart", zanim nie staly si~ tresciq sporu 
Franza Rosenzweiga z Hermanem Cohenem, przy czym tego ostat
niego atakowal r6wniez Salman Schocken w "Jiidische Rundschau". 
Pisze Bernar d Dupuy: "od 1923 r . Scholem przeczuwal kl~sk~ tego 
judaizmu zadowolonego z siebie, zracjonalizowanego, wygodnego, 
ktory tak dobrze zadomowil si~ w Niemczech Bismarcka i Wilhel
ma II. Ten blogi spok6j spolecznosci podzielonej na zreformowa
nych i ortodoks6w, ta absolutna cisza wsr6d wybuch6w politycz
nego germanizmu i niemieckiego ekspresjonizmu, ta nierzeczywista 
atmosfera , kontrastu jllca z doswiadczeniami i exodusem Zyd6w z 
Europy Wschodniej, ten czas bez zawartosci ni t rwania mogq jedy

• R6wniet jak Sza bba taJ podajqcy 51<: za Mesjasza , podobnle jak on stal 
si <: odst<:pc'l od Juda lzmu (przyjlll chrzest). Jakub Frank otrzymal "Swi<:cenla" 
"d wnuka Szabbataja, ewi-Barachj!. 

3 Dunmehowle (Sza bbataiscl w Turcjl) byll wyznawcaml islamu tylko ze
wn<:trzrue, zgodrue z naka zem u k rywarua prawdzlwej wiary. Dopiero na poczlltku 
XX w. otrzymall pra wo publicznego wyznawanla sweJ wiary. 
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nie zdziwic u narodu, ktory przyzwyczail si~, ze moze w kaidej 
chwili zostac rzucony na przedpole historii. Ten czas przypominal 
biernosc wsp6lnot zydowskich, panujqcq zazwyczaj przed najtra
giczniejszymi momentami, biernosc pojmowanq przez mysIicieli ja
ko jutrzenk~ mistycznych przebudzen, czy wr~cz jutrzenk~ me
sjanicznq." 

Lecz wlasnie ostrosc tego sprzeciwu byla nowosciq, tym bardziej 
paradoksalnq, ie wywodzila si~ z samego ucielesnienia tej plodnej 
bliiniaczosci. "Scholem jest dowodem na to wlasnie, co odrzuca" 
(A. Derczansky). Wedlug niego nie iylko dialog iydowsko-niemiec
ki byl bezplodny: ten dialog nigdy nie istnial. Jako przedmiot roz
praw, prawdziwy dialog, oparty na wzajemnym rozpoznaniu, le
dwie zaczynal kielkowac: i sami Zydzi niemalo si~ do tego stanu 
rzeczy przyczynili. M6wili sami do -siebie, a chcqc za wszelkq cen~ 
zintegrowac si~, wyzuli si~ ze swej toisamosci. Relacja byla wi~c 
jednostronna, asymetryczna: jedna strona kochala drugq, robila jej 
prezenty. Niemcy nagradzaly, lecz nigdy prawdziwq milosciq, wiel
kim szacunkiem, podziwem takim, jak podziw Peguy'ego dla Ber
narda Lazare. Tak wi~c nawet w Niemczech - a coz powiedzieC 
o Grecji czy islamie w starozytnosci czy sredniowieczu - nie bylo 
nigdy symbiozy. 

ezy przeznaczeniem Zyda jest, by pozostac "ein Aussenseiter", 
czy tez chrzescijanska Europa, nawet ze§wiecczona, dalej musi si«: 
uczyc, aby nie robic miejsca Innemu, lecz przyjmowac go w jego 
miejscu i w jego wlasnej specyfice? Oto jedno z pytan, jakie po
zostawia nam w spadku Scholem, ktory nauczyl nas, ze mysl i fi
lozofia idq w parze, i ktory tym samym przekazal nam swoje wy
sokie wymagania naukowe jako model i zadanie. Pozostaje w pa
mi~ci obraz zdziwionego Swiatem dziecka pod surowll CZE:sto maskq 
profesora, medytujqcego nad SWq ulubionq myslq: nad piE:knll de
finicjq jego syjonizmu: "b~dziecie dla mnie kr6lestwem kaplan6w 
i ludem swiE:tym" (Wj 19, 6). 

Dominique lourei 
tfum. PIotr a'onsk' 

Tekst zaczerpniE:ty z: ,.Esprit", nr 10, 1982 r. 
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OKNO STANISlAWA VINCENZA 

Pod takim tytulem napisalem, prawie czterdzie8ci lat temu, bar
dzo sp6inionll recenzjt: ksillZki Stanislawa Vincenza N« Wysokie; 

. Poloninie. Miala sit: ona ukazac w pazdziernikowym num~rze "Prze
gilldu · Powszechnego" wychodzllcego w6wczas w Warszawie. Byl 
to jednak rok 1939. Bomba, kt6ra spadla na miejsce mojej pracy, 
zniszczyla ksillZkt: i jej om6wienie. 

Pozostal mi tylko w pamit:ci ten tytul oraz strzt:py refleksji na 
temat niidego zainteresowania sit: Polak6w kulturll duchoWIl ich 
wsp61obywateli, nalei4cych do mniejszt>~ci narodowych. Przytoczy
lem wtedy jako przyklad uleganie naszej elity intelektualnej -
zwlaszcza tej, kt6ra odrzueala chrze~ijaflskie zasady my~lenia i po
stt:powania - czarC'wi mistyki Dalekiego Wschodu, przyjmowapej 
bezkrytycznie przez po6rednictwo rosyjskiej teozofki, Heleny Bla
watskiej, a jednocze~nie obojt:tne przechodzenie tej samej elity 
obok chasydyzmu, ksztaltujllcego postawy religijne oraz obyczaje 
wit:kszo~i Zyd6w, zlllczonych z nami wsp6lnll rzeczywistokill poli
tyczno-spolecznll. Wspomnialem r6wniez 0 zachwytach naszych do
moroslych frankofil6w nad A. Daudeta Lettf'es de mon moulin, 
kt6re parYZanom odslanialy urok Prowansji, I pytalem, czy ksillika 
StaJ1islawa Vincenza znajdzie w ich oczach podobne umanle. Dziaiaj 
zdajt: sobie sprawt: z tego, ze te moje SIldy i pytania byly zbyt 
uog6lnione i trocht: niesprawiedliwe. 

J ejli je teraz wskrzeszam z popiol6w spalonego maszynopisu, to 
jedynie" zeby sit: przyznac do czytania Temat6w iydowskich· w 
perspektywie problemu, kt6ry przed wojnll dotyczyl Zywej histOrli, 
a obecnie moze bye tylko jej przywolywaniem i oSlldzaniem, Pro
blemem tym Sll stosunki polsko-zydowskie. Stanislaw Vincenz po
jwit:cal im duzo uwagi .. Dlatego dobrze sit: stalo, ze z .jego tw6r
czoAci wybrano artykuly publikowane w r6toych czasopismach oraz 
fragmenty wiE:kszych prac i wydano je w jednym tomi~, kt6ry oczy
wikle nie obejmuje calego obfitego materialu, ale jednak pomaga 
bam poznac pogilld autora na skomplikowane zagadnienie wsp61
tycia Polak6w i Zyd6w w naszym kraju. 

• StaDlalllw VlnCeDZ: Tematll 'veto",,'de, W1tt:P Sealllle Hench, .. Ill, W)'d. 
Oflc),DII Poet6w I Malarz)', l.ond),n 1m. 
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ezy tylko pog~d autora? W takim wypadku bylaby ta ksillzka 
jedynie informacjll- 0 jego osobistym stosunku do "sprawy zydow
skiej" w kontekScie _dziej6w Polski. Ja nazwalbym jll raczej - po
dobnie jak kiedys Na Wllsokiej Poloninie - oknem, prze~ kt6re 
mozemy patrze{: na wywolany z przeszlosci talentem autora Swiat 
mySli, wier~n religijnych, gest6w sakralnych, fantazji i codzienneJ 
przyziemnej krZlltaniny trzech milion6w obywateli przedwojennej 
Rzeczypospolitej, przyznajllcych si~ do Prawa Mojzeszowego. Swiat 
ten zostal zmieciony burZll wojennll. Ale jeszcze dzisiaj zmusza nas 
wszystkich - Zyd6w i Polak6w - do stawiania pytan 0 ety~ 
wartosc zasad, wedlug kt6rych uklad~lo si~ nasze wielowiekowe 
wsp6listnienie. 

Wielowiekowe i dramatyczne wsp61istnienie spolecznoSci, kt6re, 
niestety, nie skorzystaly z okazji, by wzajemnie si~ poznae i przez 
to uniknllc napi~e i stare pogl~biajllcych mi~dzy nimi nieufnose 
i wyzwalajllcych odruc11Y wrogosci. Byl to billd, popelniany przez 
obie strony. 

Ilu polskich katolik6w zadalo sobie trud przynajmniej pobieine
go zaznajomienia si~ ze strukturll mysli religijnej oraz jej konsek
wencji w Zyciu praktycznym Zyd6w, _kt6rzy przeciez stanowili dzie
si~e procent ludnosci Polski? Trzeba bowiem pami~tae, ze wlaSnie 
u nas szerokie masy Zydowskie trzymaly si~ kurczowo tej struk
tury, widzllC w niej jedyne oparcie dia zachowania swej toZsamo
sci narodowej. W ich oczadh asymilacja byla zawsze podw6jnll zdra
dII. Zydzi spolszczeni najcz~sciej zrywali lllcznose z gminll wyzna
niowlI iydowskll, nawet wtedy, kiedy nie wlllczali si~ formalnie 
przez chrzest w jakllkolwiek spolecznosc' chrzeScijanskll. Stlld po
chodzi tendencja do zamykania si~ przed wszelkimi wplywami z ze
wnlltrz, kt6re moglyby oslabic duchowo i liczebnie religijno-naro
dOWII. wsp6lno~. Stlld r6wniez zachowywanie wszelkich tradycyj
nych cech innoSci, kt6re zastc:powaly dawne mury getta. Dla usi
lujllCYch dotrzee do wn~trza mysli, przeZye i reakcji, kryjllcych si-: 
za takimi murami, istniala droga oraz metodn stosowana juz w szko
lach wobec dziedzictwa swiata staroZytnego. Nale:ialo kultur~ Izra
eia potraktowac ns r6wni z egipskll, greckll i rzymskll. Biblia po
winna byla !itac sic: przedmiotem badan literackich, odkrywajllcych 
oryginalnosc i bogactwo tej ksic:gi, kt6ra, przez tysillclecia, wycho
wywala nar6d i pomagala mu pozostae sobll w najgorszych uwarun
kowaniach historycznych. InteIektualne odejscie od Starego Testa
mentu jako od jednego z w8mych ir6del cywilizacji europejskiej 
przesunc:~o caly problem wsp61zycia chrzescijan z Zydami na teren· 
rywalizacji gospodarczej lub religijnego fanatyr.nu. Na tym tie 
zrodz1ly si-: dwie niezdrowe, poniewaz zlozone przewaZnie z eIe
ment6w uczuciowych, postawy wobecnarodu iydowskiego: anty
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semityzm i filosemityzm. Niezdrowe przez to, ze nadawaly mu ce
Ch~ wyjlltkowosci tak w dobrem jak i w zlem~ M6j przyjaciel, pro
fesor jeszybotu w Lublinie, powtarzal cz~sto zaslyszane gdzies zda
nie: . "Zyd6w moma albo nami~tnie .kochac, albo nami~tnie niena
widziee" i dorzucal z gorzkim uSmiechem pytanie: "Kiedy zacznie
de nas uwaZal: za normany nar6d, majllcy, jak kaidy inny, swoje 
bl~dy i zalety, swoich zbrodniarzy, ludzi przeci~tnych i bohate
r6w?". Pytanie sluszne, zwazywszy, ze w Polsce panowal przede 
wszystkim stosunek emocjonalny do wszelkich zagadnien, nawet 
ubocznie dotyCZllcych "sprawy zydowskiej". Ze ta sprawa istniala, 
wszyscy wiedzieli. Ale wartoSl: intelektualna propozycji oraz pr6b 
jej rozwillzania byla na poziomie kram6w i osobnych lawek w sa
lach uniwersyteckich. Odnosi si~ to oczywiscie do og61u z uwzgl~d
nieniem chwalebnych wyjlltk6w, kt6re jednak nie mogly przela
mal: naroslych VI nim przez wieki kompleks6w i uprzedzeIi. 

Do tych wyjlltk6w nalezal Stanislaw Vincenz. Bardzo charaktery
styczne jest jego wyznanie w Spotkaniu z chasydami (pierwszy roz
dzial ksiIlZki), gdzie zwykle okno synagogi urasta do godnosci sym
bolu. Autor pisze, ze jako dziecko, zobaczyl przez okno modillcych 
si~ chasyd6w w swi~to zwane Slldnym Dniem: "Patrzylem dlugo 
do wn~trza duiej izby, w kt6rej modlili si~ Zydzi. Widok wcillgnlll 
mnie od razu w obey swiat. Jeszcze teraz wydaje mi si~, jakbym 
wtedy zagilldnlli przez tajemnicze szpary poz~ sciany zwyklego, 
codziennego swiata". I dalej: "Jakie bezpiecznym czuje si~ dziecko 
wyrastajllce w kraju, kt6rego rok za rokiem strzegll takie modli
twy, nawet jesli SIl to modlitwy innej religii. Frzez stulecia wznosil 
si~ szmer tych modlitw ku niebu - teraz zamilkl. Czy zabrzmi kie
dy znowu? I czy brzmiala w nim obea nadzieja, czy nasza wlasna?". 
W tych · zdaniach jest caly Vincenz. Jego iyczliwa ciekawo~ od
miennej kultury oraz "innej religii" pozwolila mu poznal: je od we
wnlltrz i podzielic si~ zdobYlll wiedzll ze spoleczenstwem chrzesci
janskim, zwlaszcza polskim.1 

Autor Temat6w zydowskich nie zaliczal si~ chyba do filosemit6w. 
Byl bardzo trzeZwy w ocenianiu wszystkich program6w rozwi/lza-

I Tytulem przypwu warto tu zacytowa~ zakotlczenle artykulu Icyka MaD
lera 0 StaDlalawie Vlncenzu pt. NleZUlII'dli pol.,d ..PUrIlC". zam1elZczonelo 
plerwotnie w pUmle ..Cukunft" w 1811 r.: 

.. ( •.. ) Pewnelo razu. Idedy dr Vlncenz byl w WarBzawle, zabralem 10 ze 
.obq do chasyd6w rablelo z Braclawla. Chasydzl rablego Nachmana z. Brac
lawla. lub jak lch zwaDO »Martwi chasydzlc (uwaga: nle chalydzl. lecz lch rabln 
zmarl. a .ani zaUczani byU do naJblednlejszych sposr6d bledDych Zyd6w w 
WarBzawie. MleU Iw6j dom modlltwy nledaleko ul. Przejazd, &dzle mlelzka
lem). 

Bylo to pewnego plqtku. zlmowq porll. Modlltwa .mart wych chalyd6wc 
arobUa DB de Vlcenzu wielkle wrateDie. »Wyl'ablle odczulem - powledzlal 
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nia sprawy zydowskiej, kt6re nie liczyly si~ z rzeczywistoScill. Trz~ 
twy i dyskretny - swoje pogilldy bowiem wyraial raczej opisem 
aniieli apodyktycznymi slldami. Poruszajllc problem, kt6ry moma 
nazwac problemem dw6ch kultur, w eseju poswi~conym Ostapowi 
Ortwinowi m6wi: "Pozwol~ sobie tu wtrllcic male wspomnienie. 
W Pen Clubie warszawskim z okazji odwiedzin :manego poety i tlu
macza rOliyjskieg'o Balmonta, deklamatorka hebrajska, zap'rzyjaz
niona z jego rodzinll, recytowala bardzo pi~knie i przejmujllco je
den z wlltk6w z Izajasza po hebrajsku. Niestety nie wiem, po co. 
pewni literaci polscy zydowskiego pochodzenia uwaiali za potrze
bne kpic podczas tej calej recytacji, pozwalaj::tc sobie na r6me 
dowcipuszki, jak gdyby to byla dziesi~cina niezb~dna wobec tak 
zwanych rdzennych Polak6w. Nie ma- potrzeby pominllc, ze bylo to 
przykre i zawstydzajllce. Naturalnie Ostap Ortwin nie byl przy tym 
obecny, lecz czy to dla liowcipu czy dla j::ttrzenia ktos z uslumyeh 
opowiedzial mu 0 tym. Trudno opowiedziee, jak ciskal si~ . Ortwin, 
ie Zydzi tak malo siebie cenill. A po wybuchach udowadnial na 
serio: To wszystko dla tego, ze nie sll tragiczQi, ze wyprali z siebie 
wszelki tragizm." Tak zareagowal Ortw41, 0 kt6rym dalej czyta
my: "Ostap Ortwin wlal caly sw6j tragizm iydowski w polako~". 
Nie wszyscy literaci polscy iydowskiego poehodzenia potrafill · to 
uczynic. 

A mogliby odegl'ac wielk::t rol~ wobec spoleczenstwa polskiego 
i zydowskiego. Rol~ mostu, roI~ posrednik6w mi~zy dwoma kr~
gami kultur. 00_nich przede wszystkim naleialo tlumaczy~ 'Pola- . 
kom sens "innosci" swoich, jezeli jui nie wsp6lwyznawc6w, to przy
najmniej ludzi, z kt6rymi hlczyly ich jeszcze wi~zy krwi. A r6wno
czesnie tym wlamie Iudziom powinni byli objasniac i zbliiac swiat 
chrzescijanski w taki spos6b, . zeby nie byli podejrzewani 0 nama
wianie do wyrzeczenia si~ swojej religii i narodowosci. Wypada 
tutaj znowu zacytowac Vincenza: "W pewnym wierszu w j~zyku 
Jidysz, napisanym Pl'zez poe~ Nuchima Bomsego z Sasowa, przed
stawiony jest zydowski chlopiec, gdy stoi nasluchujllc pod murem 
cmentarnym przed kosciolem, jakby zakl~ty przez czar modlitw 
chrzescijanskich. Taka sna przycillgania promieniowala moze z we
solosci, ale moze i z uczuciowoSci tych modlitw" (5. 26). 

do mille - le te modUtW)' ae~1l Ille t"lko w.rll, leel katda ez~~ da1a blene 
114zlal w mocWtwte.. I 

Po mocWtwte -martwi c:haaydzl& pulc:W 11'1 w talllee. Dr Vlneeoz, kt6r:r 
cal" ezal ltal kolo mille ze zdwnlon),mi oczaml - naBle mi zlllkL Szukalem 
10 wzrokiem 1 oto 10 nar.z uJrzalem. .7e&o okrula twarz z z.dart),m 110
wla1\aldm noaem promielll.la. W krt:au m.nW)'eb ebal)'d6w ta1\c:z"L.. Co m6
wt'l: ta6c:z:rt' 1II'1el Wzlat)'W81 wr.z z nlm1, • mote jelzeze W)'te,. -ot6t. to 
Je.t ebal"d)'Zm& - nek! zad),8zan". - :t)'W. nec:z, Ille ladna .bltr.ke,., nie 
tad.. lde. l Ille ladna Illemieeka .t)'llzaej.... tNm. prof. M. Sprecher. (reeL). 
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Chlopiec z poematu Bomsego mial na pewno jakis odpowiednik 
w rzeczywistosci. Trudno sobie wyobrazic, zeby mlodziez zydowska 
stykajllc siE:, przynajmniej na terenie szkoly, z chrzescijanskll, nie 
stawiala sobie pytan 0 istotE; zaznaczanej przeciez cillgle r6micy 
miE:dzy wyznawanymi religiami oraz miE:dzy ich wymaganiami kul
towymi i obyczajowi. To samo odnosi siE: i do mlodziezy poiskiej. 
SlldzE:, ze ta naturalna ciekawosc nie zostala dobrze wyzyskana 
przez starsze pokolenia - rodzic6w i wychowawc6w - przez wska
zanie jej miejsca spotkania, w ktorym moglaby siE: poglE:biac i roz
wijac az do nawillzania rzeczowego dialogu 0 koniecznosci wspolnej 
troski 0 wspolny rowniez los. Czy bylo takie miejsce? Szukano go. 
Niekt6re partie polityczne usilowaly zblizyc Zyd6w do Polak6w 
jednym programem spolecznym. Inne znowu proponowaly rozwill
zanie problemu zydowskiego masowym przesiedleniem do Palesty
ny, opierajllc si«: na istniejllcym jui ruchu syjonistycznym. Odzy
waly si«: rowniez glosy za stworzeniem w dawnych koloniach nie
mieckich w Afryce alba na Mndagaskarze silnego osrodka gospo
darczo-kulturalnego, kt6ry by m6g1 wchlonllc nadmiar Zyd6w z Eu
ropy. Oczywiscie ten ostatni, u topijny pomysl swiadczyl jedynie 
o braku realizmu w traktowaniu tak powamego problemu, i 
lagodnie m6willc - nie liczyl si~ z zasadami prawa miE:dzynaro
dowego. Stwarzalo to wszystko atmosferE: oczekiwania na radykal
ny spos6b rozdzielenia wsp6listniejllcych dollld spolecznosci. Nikt 
bowiem nie myslal, ze "sprawa zydowska" rozplynie siE: w proce
sach asymilacyjnych. 

A ilu Polak6w i Zyd6w myslalo 0 przesuniE:ciu tej sprawy w krllg 
humanistycznego pojmowania osoby ludzkiej ze wszystkimi jej pra
wami i obowillzkami? Od chrzescijanskiego spoleczei'lstwa, a za takie 
przeciez uchodzilo spoleczenstwo polskie, nalezalo si~ spodziewac, 
ze wobec wyznawc6w innej wiary i czlonk6w innej narodowosci 
zachowa zasady szacunku i milosci, zawarte w Ewangelii. A od 
zydowskiego spoleczenstwa mozna bylo Zildac, by zawsze uwzglE:d
nialo, zachowujllc swojll odrE:bnosc narodowll i religijnll, podsta
wowe interesy panstwa polskiego, kt6rego Zydzi byli pelnoprawny
mi obywatelami. Wszystko wi~c zbiegalo siE: przy poj«:ciu czlowie
ka i wszystkich jego stosunk6w do otaczajllcej go rzeczywistosci. 
Tak zrozumiany humanizm, kt6rego apostolem w Polsce byl Sta
nislaw Vincenz, potrafilby ulatwic wsp6lzycie i nawet wsp61clzia
lanie dla dobra og6lnego dw6ch spolecznosci r6millcych si«: religill 
i pochodzeniem narodowym. Czytamy w Tematach zydoU)skich: 

, 	"A Bomse byl kwiatem tego spoleczenstwa, kt6re m6wilo u llas 
w Polsce i na ziemiach starej Rzeczypospolitej po zydowsku. Czyz": 
by byl jednym z ostatnich slow tego plemienia, tego j«:zyka? Troska 
to najwi«:ksza i bolesna, i to byla troska Bomsego, ktorll przejawial 
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wCIllZ w listach z Ameryki. Oby ten jE:zyk przetrwal i to &lowo. 
Boms'! byl sierotll. Od kiedy go znam, myslalem niera~ 0 tyro, zt: 
nie spotkalem moZe doroslego czlowieka, w kt6rym tak czuloby siE: 
smutek sieroctwa. Lecz po wojnie zostal sierolll tysillcktotnym, bo 
'cale spoleczenstwo tego jE:zyka wyniszczono, a jE:zyk sam, jak oba
wial siE: Bomse, oby niesrusznie, dogorywal." (88. 82-83). Za malo 
bylo Vincenz6w, za malo Korczak6w i Boms6w. 

Bernard D. Weinryb w przedmowie do swojej ksillzki The Jews 
of .Poland pisze: "Decydujllce wydarzenia w historii Polski powo
dowaly r6wniez kryzysy w spolecznosci ~dowskiej. Ale Zydzi nie 
zawsze reagowali na nie w ten sam · spos6b, jak ich sllsiedzi. Te sa
me doswiadczenia nie zawsze koniecznie tak sarno dotykaly Pola
k6w i Zyd6w. Prawie zawsze dllzenia Zyciowe Zyd6w oraz ich re
-alizowanie r6mily siE:, czasem w rnalej mierze, a czasem i w wiel
kiej, od zamierzen ktaju, w kt6rym byli goscmi". Bardziej obra-zo
wo porusza ten problem Julian Stryjkowski w powieSci Sen Azrila: 
"Zegar na wieZy koscielnej zaczlll wybijac godziny. Ojciec uczyl go 
(Azrila - J .M.), ze lepiej godzin koscielnych nie liczy~, Zyd Z tego 
korzysta~ nie powinien. Jak nie nalezy miesza~ ich czasu z naszym". 
Autorzy, obaj Zydzi, odslonili tutaj stabl sklonno~ do oddzielania 
los6w mniejszoSci Zy'dowskiej od polski ego spoleczenstwa. Polacy 
to wyczuwali. Dlatego tez pewne objawy zewnE:trzne stosunku Zy- _ 
d6w do spraw polskich umieszczali, oczywiscie przesadzajllc, w per
spektywie tej sklonnoSci. Na prawdziwy humanizm nie bylo jui 
wtedy miejsGa. 

Tak zastala naB wojna i klE:ska zadana przez wrog6w, wyzriajll
cych nieludzki system myslenia 0 czlowieku - i traktowania -go. 
PrzechodziUSmy razem przez ogien nie przygotowani do wsp6inej 
walki 0 woln~ jednostek i niepodleglo~ panstwa polskiego. Wy
soki za to zaplacill!my rachunek. Nie tylko vi ofiarach ludzkich, 
kt6re jednak byly do przewidzenia, gdy si«: znalo metody stosowa
ne przez najezdzc6w..• Rachunek bardziej bolesny, zwlaszcza dla 
Polak6w, to wytworzona i podtrzymywana przezpewne osrodki 
opinia, ze ludob6js~o popelnione przez Niemc6w na narodzie iy
dowskim moglo przyjllc tak potworne rozmiary tylko dzi~ki panu
jllcej w Polsce afmosferze antysemityzmu. Po wojnie szybko za
cichly Slosy 0 antysemityzmie nie~eckim, nie przypomina si«: 
Francuzom, ze ich policja zbyt gorliwie pomagala wladzom oku
pacyjnym w nE:kaniu ludnosci Zy'dowskiej, nie wypomina sit: na
rodowi wloskiemu faszystowskiej ustawy 0 czystosci rasy. Ale na 
nar6d polski padajll ciUle oskarzenia a antyseinityzm i 0 biern, 
postaWE: widza, gdy rozgrywal siE: przed nim ostatni alet tragedii 
Zyd6w. Oskarzenia te wzmogly aiE: w 1968 roku [-'- - -J[U.tawa 
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z dn. 31.VlI.1981. 0 kontroli publikacji i widowisk, art. 2 pkt 2 
(Dz. U. nr 20 poz. 99)] . 

Wolno wit:c powiedziec, ze historiE: wspolistnienia Zyd6w z Po
lakami przeciE:ly brutalnie r~ce obce, ale ich cien padI na polskie 
spoleczenstwo. 

Cieniem tym zainteresowal si~ Vincenz, czytajllc ksillzk~ Manesa 
Sperbera QU'une larme dans l'odan, W kt6rej autor opisuje losy :2:y
dow w Polsce pod okupacJll niemieckll oraz ich walkt:, cierpienia 
1 smierc. Smierc nawet w spotkaniu z AK. Przez calll ksillzkt: prze
wija si~. cos w rodzaju S/ldu nad spoleczenstwem polskim, skrystali
zowanego na ostatniej stronie lakonicznym: .. Polacy spali". Dla czy
telnika zachodniego to jedno zdanie zasiolli prawd~ 0 rzeczywi
stym stosunku Polak6w do tragedii zydowskiej. Vincenz w 0006

wieniu ksUiiki Sperbera wykazal nadzwyczajnll delikatnoSl: - mo
ze nawet za daleko posunit:tIl - staral sit: bowiem zrozumieC. roz
ialenie autora losem swego narodu. Og61 jednak Polak6w uzna ten 
zarzut: ..Polacy spali" za goryCZll zaprawione pozegnanie siE: z nami, 
po wielowiekowym wsp6listnieniu, narodu iydowskiego. 

RozstaliSmy si~ - historii nie odwr6cimy. Ale jedna i druga 
strona ma obowi<izek dbac 0 poprawne odczytanie wsp6lnych dotlld 
los6w. Od kompleks6w i uprzedzen wyzwala jedynie prawda, i tylko 
w jej imit: wolno przystE:powac do rozwaiania stosunk6w mi~zy 
religiami i narodami. Wielk<t w tym pomocll bE:dzie ksillika TematJl 
i:ydowskie. 

Ks. Jerzy MirewicI, T J 

"Przegilid P owszechny" nr 10, pazdziernik 1977, Londyn. 

RADA POMOCY ZYDOM 

Pomoc przesladowanym Zydom jest jednll z mniej znanych (zwla
szcza mlodszemu pokoleniu) dziedzin oporu spoleczenstwa polskie
go wobec okupacyjnego terroru. Wiedza w tyro w~gl~dzie cz~sto 
jest zafalszowana, W t~ czy w inOll stronE: tendencyjna, lub zmito
logizowana. Wiele informacji w tej dziedzinie przyniosly - tyle 
cenne, co rzadkie - ksilliki: Ten jest z o;czyzny mo;e;, red. Wla
dyslawa Bartoszewskiego iZofii Lewin6wny; Tatiany Berenstein 

-i Adama Rutkowskiego: Pomoc Zydom w Polsce 1939-1945; Szymo
na Datnera: Lo, sprawiedliwych; Marka ArczyUskie,o i Wieslawa 

" 
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Balceraka: K'lIptonim ,,zegota"; czy wydaDa w zeszlym roku Apte
104 1D Getcie kTakowskim Tadeusza Pankiewicza. Ta ostatnia po
zycja dotyczy getta K'I'akowskiego i jest raczej relacjll naocznego 
jwiadka zbrodni popelnianych na Zydach nii systematycznym opi
sem zakresu, na.tc:ienia i efekt6w pomacy udzielanej Zydom w Pol
sce. Poprzednie publikacje, mimo swej wartosci, tei nie przedsta-:
wiajll tak dobrze usystematyzowanej i udokumentowanej wiedzy 
w tym zakresie jak najnowsza ksillZka Teresy Prekerowej Konspi
Tacll;na Rada Pomocy Zydom w WaTS.zawie. Prekerowa, mimo iz 
zajmuje si~ glownie warszawskll RPZ, przekazuje najpelniejsze od
bicie staDU wiedzy w tej dziedzinie. Ksillika uzupelniona jest aDek
sem, zawierajllcym komplet dokument6w dotYCZllcych RPZ (z czego 
wiele nie bylo dotychczas nigdzie pUblikowanych). Z terenow po
zawarszawskich autoree nie udale si~ zebrac dostatecznej ilojci do
kument6w i relacji, aby moc skonstruowac kompletny obraz dzia
lalno8ci w oBronie Zyd6w w calej Polsce. 

Prekerowa nie stara sif: Da og61 prostowa'c b1t:dnych opinii, czy 
z nimi polemizowac. Przedstawia wylllcznie fakty, blldz wskazuje 
na r6mice w zrodlach - gdy trudno z calll jednoznacznoscill usta
lii: stan faktyczny. Ksillika opiera sif: na zachowanych archiwaliach, 
i liCZRych relacjach ucze9tnik6w wydarzen, co sprawia, ie jest r6w
nie dobrze udokumentowana, co pelna dramatu. Dramatyczna jest 
psychologiczDo-moralna sytu8'Cja spoleczenstwa polski ego, wyraia.. 
jllC8 si~ w alternatywie: albo wydac bliZniego na smierc, alOO mu 
pom6c ryzykujllc wlasnym iyciem. Dramatyczne SIl losy poszczeg61
nychOOhater6w ksillZki - dzialaczy podziemia i ich podopiecznych. 
TIem dla opisywanej dzialalnojci jest dramat totaloej zaglady wie
ICNllilionowej spolecznosci zydowskiej w Poisee. 

Problem podejmowania blldZ niepodejmowania pomocy przez po
Izczeg6lne osoby nie sprowadza si~ wylllcznie do przedstawionej 
:wy:i:ej alternatywy, choe niewlltpliwie tak wygilldal zasadniczy wy
b6r. Na decyzje ludzi, a generalnie spoleczenstwa, wplywaly roine 
motywy. W tym kODtekjcie Prekerowa przedstawia stan sto911nk6w 
polsko-iydowskich w okresie poprzedzaJllcym wybuch Drugiej Woj
ny Swiatowej. Podkresla, :i:e antysemityzmu, obecnego w pewnych 
kr~gach spolecznych, a w szczeg6lnosci politycznych, nie udalo si~ 
Niemcom w iaden sposob wykorzystac (jak to mialo miejsce we 
wszystkich innych krajach okupowanych). Sklldinlld z przedstawio
nych fakt6w wynika, ze partie 0 nacjonalistycznym nastawieniu 
dose biernie podchodzily do problemu pomocy Zydom, a byly puy
padki, ie SWIl propagandll jll utrudnialy. Byly tei przypadki pol
skich nacjonalistow, kt6rzy z calli ofiamoscill pOSwit:cali si~ rato
waniu Zyd6w. 

Duie znaczenie dla ludzi i ich aktywnosci Da rzecz zagrozonych 
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mial stosunek wladz Panstwa Podziemnego do tego problemu oraz 
propagandoV'ra akcja wydawnictW podziemnych. Reakcje tych czyn
nik6w, jak si~ wydaje z dzisiejszej perspektywy, byly nieco sp6z
nione, lecz jak sugeruje Prekerowa, losy Zyd6w w Polsce po pierw
szych miesillcaeh okupaeji nie zapowiadaly si~ az tak tragicznie. 
P6zniejsze reakeje wladz polskich by!y jednak jednoznaczne. A oto 
odezwa do spoleczenstwa wydana w formie ulotki, przypominajllca 
te <:>ficjalne wypowiedzi: 

"POLACYI 
Dnia 5 maja 1943 roku premier RZIldu Polskiego, gen. Sikorski 

wyglosil przez 19ndyilskie radio przem6wienie do ludno~ei kraju, 
w kt6rym mi~dzy innymi poruszyl spraw~ dokonywanej obecnie 
przez Niemc6w zbrodni wymordowania Zyd6w. Gen Sikorski po
wiedzial nast~pujllce slowa: 

»Niemcy rzucajll dzieci do ognia, morduj, kobiety. Wszystko to 
wykopalo przepa§i: mi~y PoIsklt a Niemeami nie do pr~ebycia. 
Niemey palll masowo trupy, aby zatrzec ~lady swyeh potwomych 
zbrodni. W polowie kwietnia 0 godz. 4 rano Niemey przyslllpili do 
likwidacji getta Zydowskiego. Zamkn~1i resztki Zyd6w kordonem 
polieji, wjechali do ~rodka czolgami i samoehodami pancernymi 
i prowadzll swe dzielo niszczycielskie. Od tego czasu' walka trwa. 
Wybuchy bomb, strzaly, pozary trwajll dzien i noe. Dokonuje si~ 
najwi~ksza zbrodnia- w dziejach ludzko~ei. Wiemy ze pomagacie 
um~czonym Zydom jak- mozecie. Dzi~kuj~ warn rodacy, w imieniu 
wlasnym i rZlldu. Prosz~ was 0 udzielenie im wszelkiej pomoey, 
a r6wnoczemie i ~pienie tego strasmego okrucienstwa.« 

Nast~pnego dnia, tj. 6 maja, ukazal si~ w Warszawie numer pisma 
"Rzeczpospolita Polska",w kt6rym ogl08zone zostalo o~wiadczenie 
Pelnomoenika na Kraj RZIldu Rzeczypospolitej Polskiej poruszajltce 
r6wniez spraw~ zbrodni dokonywanej przez Nieme6w na ludno~ci 
Zydowskiej i zachowania si~ Polak6w wobec tej zbrodni. Cz~~c 
o~wiadczenia pOSwi~cona tej zbrodni brzmi jak nast~puje: 

.Rok juz z g6rll minlll od okresu, gdy po paroletnich ci~zkich 
prze~ladowaniach Niemey rozpocz~li w calej Polsce wymordowy
wanie ludno~ci Zydowskiej. W ostatnich wla~nie tygodniaeh stolica 
Polski jest widownill krwawego likwidowania przez policj~ nie
mi~kll i najmit6w lotewskich resztek warszawskiego getta. Trwa 
obecnie okrutny po~cig i wybijanie tych Zyd6w, kt6rzy ukrywajll 
si~ w ruinach getta i poza jego murami Nar6d polski, przepojony 
duchem chrzescijailskim, nie uznajllcy w moralno§ci dw6ch miar, 
Z odraZll traktuje antyZydowskie bestialstwa niemieckie, a gdy po 
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dniu 19 kwietnia w gettcie warszawskim rozgorzala nier6wna wal
ka - z szacunkiem i wsp61czuciem traktowal mc::mie bronillcych 
sic:: Zyd6w, a z pogardll ich niemieckich mordercow. Kierownictwo 
polityczne kraju dawalo juz wyraz swego najglc::bszego pot«:pienia 
przeciwzydowsklch bestialstw niemieckich i slow a tego potc::pienia 
dzis z calym naciskiem ponawia. A spoleczenstwo polskie slusznie 
czyni zywillc dla przeSladowan.ych Zyd6w uczucia litosci i okazuje 
mu pomoc. Pomoc t«: winno okazywac w dalszym cilllUu. 

Przytaczajllc powyisze slow a premiera Sikorskiego oraz slowa 
pelnomocnika na Kraj ~du Rzeczypospolitej, wzywamy wszystkich 
Polak6w 0 zastosowanie sic:: do zawartych w tych slowach wskazan. 
Ani na chwilc:: nie wolno nam zapominac, iZ Niemcy, dokonujllc 
swej zbrodni, <i1lill rownoczemie do tego, aby wmowic w swiat, ze 
Polacy wsp6luczestniczll w morderstwach i rabunkach dokonywa
nych na Zydach. W tych warunkach wszelka bezpoarednia, czy po
srednia pomoc okazywana Niemcom w ich zbrodniczej akcji jest 
najcic::iszym przestc::pstwem w stosunku do Polski. Kazdy Polak, 
kt6ry w jakikolwiek spos6b wsp6ldziala i ich morderCUl akcjll, czy 
to szantarujllc lub denuncjiljllc Zyd6w, czy to wyzysJtuj,c ich okrop
ne polozenie lub uczestniczllC w grabieiy, popelnia ci~tla& zbrod
nic:: wobec praw Rzeczypospolitej Polskiej" b~ie niezwlocznie uka
rany, a jezeli uda rou si~ unikn llc kary, blldz uchronic si~ przed 
nill pod opiekc:: nikczemnych zbrodniarzy okupujllcych nasz kraj, 
niech b~dzie pewny, ze juz niedaleki jest czas, kiedy poci~nie go 
do odpowiedzialnosci Slld Odrodzonej Polski." 

POLSKIE ORGANIZACJE NIEPODLEGlOSCIOWE 

Powyisza ulotka jest przykladem propagandowej dzialalnosci Ra
dy, kt6ra jll opracowala i wydala. Jakie inne dzialania na rzecz 
pomocy Zydom Rada podejmowala? Ich sumaryczny przegllld daje 
Prekerowa we ws~pie: 

"RPZ starala 8i~ prowadzic mozliwie wielostronnll dzialalnosc. 
Dzi~ki jej stalym zabiegom uzyskiwane z Delegatury subsydia na 
pomoc dIa ukrywajllcyeh sic: Zyd6w wzrosly ze 150 tysic:cy zlotych 
miesic::cznie (otrzymywanych w Poczlltkach 1943 r.) do 2 milion6w 
zlotych (w lecie 1944). Konspiracyjne rozprowadzenie tyGh kwot 
kosztowalo wiele trudnej pracy poszczeg61nych czlonk6w Rady. W 
1944 r. subsydia pOzWalaly na obj~cie pomocll finansowll 3-4 tys. 
os6b. Mniej wi~cej jed~1I czwartla tej liczby stanowily dzieci, Rada 
jednak miala ich pod opiekll macznie wic::cej, nie za wszystkie bo
wiem musiala placit:o Dzieci umieszCZGO w polskich rodzinach, 
ukryviano w domach zakonnych lub »przemycanoc' do dom6w opi~ 
kunczych jako poI.kie siel'oty., 
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Koiejnq bardzo powaZnll dziedzinf: pracy RPZ stanowilo dostar
czanie podopieczn~ »aryjskich.. dokument6w. W samej Warsza
wie przy znacznych dotacjach Rady prowadzone byly kolejno dwie 
ich wytwornie, pracujllce szybko i precyzyjnie i zaspokajajllce po

' trzeby podopiecznych RPZ. 
Wszyscy dzialacze Rady brali czynny udzi!ll w wyszukiwaniu 

mieszkan dla ukrywajllcych sif: Zydow, co bylo zadaniem bardzo 
trudnym. Dzi~ki nim setki osob, zwlaszcza najbardziej zagrownych, 
tj. 0 wyraznie semickim wyglqdzie, znajdowalo dach nad glowll 
u godnych zaufania ludzi. Zwerbowani przez Radf: opiekunowie 
i lllcznicy nad tymi wlasnie najbardziej zagrownymi starali sif: 
roztaczac najszerszll opiekf:: pomagali im w poruszaniu sif: pO mie
scie, w przejazdach z miejscowosci do miejscowosci, organizowali 
pomoc lekarskq, zaopatrywali w leki, uzyskiwali dla nich obiady 
w tani.ch kuchniach itp. Starali sif: docierac do obozow pracy, do
Sitarczajllc tam zapomogi i dokumenty majllce ulatwic ucieczkf:. 
Udawalo sif: to niestety jedynie w pojedynczych przypadkach. 

Rada robila tez wysilki, by wytwarzac w spoleczenstwie wlasci
wy stosunek do problemow zydowskich. Rozumiala, ze sprawie po
mocy nalezy nadac rangf: akcji ogolniejszej, ze niezaleznie- od kon
taktow indywidualnych czy srodowiskowych konieczne jest oddzia
lywanie szersze, organizacyjne. Wykorzystywala w tym celu swoje 
powiqzania z prasll podziemnll, zabiegaia tez 0 wypowiedzi przedsta
wicieli wladz konspiracyjnych. Sama RPZ wydala m. in. trzy ulotki
-wezwania do spoleczenstwa polskiego, nawoluj.llce do pomocy i za
powiadajllce surowe kary dla zdrajcow i szantazyst6w. 

Rada nalegala tez na odpowiednie czynniki podziemia 0 jak naj
szersze wymierzanie sprawiedliwosci przestf:pczym jednostkom 
przesladujllcym 'Zyd6w i Polak6w, kt6rzy sif: nimi opiekowali. Za
biegi RPZ najprawdopodobniej przyspieszaly rozpatrywanie przez 
podziemne Slldy Specjalne wielu .tego rodzaju spraw. Oglaszane 
komunika ty 0 wykonywanych wyrokach podzialaly odstraszajllco 
i wplynf:ly na zmrliejszenie liczby przestf:pstw z tej dziedziny. 

Cala ta dzialalnosc odbywala sif: w najscislejszej konspiracji i w 
warunkach bardzo ucilliliwych. Nie bylo w niej . efektownych »ak
cji« budzllcych powszechne zainteresowanie, nie bylo szerszego kon
taktu ze spoleczeilstwem, jaki dawalo na przyklad publikowanie 
tajnej prasy. Praca RPZ polegala w ogromnej mierze na zaspoka
janiu bytowych potrzeb ukrywajllcych sif: ludzi, potrzeb zwyklych, 
codziennych, a zatem i na zalatwianiu spraw zwyklych, codzien
nych - tyle tylko, ie nieslychanie niebezpiecznych. Wcale nie 
mniej niebezpiecznych niz akcje z bronill w rf:ku. Za pomoc Zy
dom Niemcy wyznaczyli karf: mnierci, kt6rll konsekwentnie stoso
walL Totez od prezesa Rady poczynajllc, a na ~~niczkach konczllc, 
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wszyscy ryzykowali zyciem przez dwadziescia cztery godziny na do
b~." 

Jak duzy krllg ludzi angazowal si~ w t~ pomoc moze swiadczyc 
wyliczenie Prekerowej, ze "w ok. 120/0 mieszkan - w co 6smym 
polskim mieszkaniu - sublokatorami przez kilka miesi~cy lub przez 
cale lata byli Zydzi". Trzeba tez pamit:tac, ze ratowanie Zyd6w 
w Warszawie i gdzie indziej nie bylo wyIqcZnll domenll Polakow.. 
W RPZ najaktywniejszymi dziaIaczami byli czlonkowie iydowskich 
organizacji · politycznych: Bund i ZKN (Zydowski Komitet, Naro
dowy). Ludzie ci, z'Yjllcy sami "pod powierzchnill" normalnego iy
cia, dzialali na rzecz innych szczeg6lnie si~ narazajqc. Dzialania 
Rady i jej wsp61pracownik6w nie mogly si~ przeciwstawic nazi
stowskiej machinie smierci. Ci, kt6rych udalo si-: ura towac, stano
will niewielki odsetek. Zgin~lo 88°/, polskich Zyd6w (w 1939 r. bylo 
ich 3 300 000). Okolo 350 tysiqcom udalo si~ przeiyc w ZSRR lub w 
innych krajach. W Polsce, pod okupacjll przeiylo 80-120 tysi~cy, 
z czego spora cz~sc dzi~ki zorganizowanej przez podziemie pomocr. 

Tomasz Schoen 

NIE TYLKO trW BLASKU MENORY" 

Ostatnia ksillika Michala Strzemskiego W blasku menory 1 zaslu
guje na om6wienie z kilku wzgl~dow. Po pierwsze dlatego, ze uka
zala si~ w siedmiu tysillcach egzemp'larzy, natychmiast rozchwyta
nych i dzis w zasadzie niedost~pnych dla dalszych tysit:cy czytel
nikow potencjalnych. Po drugie, ze wzgl~du na odmiennosc tego 
genre'u i tej problematyki w stosunku do tego, co autor zwykl do 
tej pory pi~ywal:. Po trzecie - z powodu nietypowej biografii 
autora, po czwarte - z przyc.zyny nietypowej genezy srodowisko
wo-geograficznej wydanej ksillzki. 

Problematyka zydowska, w ktorej ramach miesci si~ ksillzka 
Strzemskiego, nie jest z pozoru zadnym ewenementem w latach 
przyznania literackich nagrod Nobla Canettiemu i Singerowi. Dla 
wsp6lczesnego Polaka, kt6ry nie zna polskich Zyd6w mi-:dzywo
jennych z autopsji, dociera ona tylko w sensie wycinkowym, najcz~
Sciej z okazji rocznic powstania w getcie lub obchod6w oswi~cim
skich. T~ jej warstw~ najlepiej dotqd prezentuje w naszym pismien

1 M. Strzemskl: W btasku menOTIi. Krakow 1881. Wyd. znak. 
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nictwie faktograficznym ksUizka Bartoszewskiego i Lewin6wny Ten 
;est Z O;CZllZftll mo;e;.1 0 wkladzie Zyd6w do literatury polskiej 
przypomn" nam niecRugo dwie okru1e rocznice Brunona Schulza, 
przypadajllce na rok bieillcy. Zydzi polscy maj" zapewnionll egzy· 
stencj«: w pami«:ci polskiej takze dzi~ki tzw. szmoncesom, po mi· 
strzowsku rlotlid opowiadanym przez Lopka Krukowskiego, kt6rym 
sporo zawdzi«:cza jeden z na jdoweipniejszych Polak6w - Antoni 
Slonimski. 

W blasku men01'y wykazuje uwrazliwienie autora i na tragizm, 
i na dowcip zydowski. Potwierdza to mi«:dzy innymi motto ksillaki 
dedykowanej "Zgaslemu nagle swiatu Zyd6w polskich", a tane 
g~sto rozsiane w tekscie sce!1ki groteskowe. W jego ewokacji po
zegnalnej mniej jednak wznioslego liryzmu, niz w niezapomnia
nych esejach Stanislawa Vincenza Spot kanie z chaslldami i OfiG.f1I 
z Kolomlli I. Ksillzka Strzemskiego tropi bowiem w .mentalnosci Zy
d6w mi«:dzywojennych ich 8zczegolnll sklonnosc do widzenia iwiata 
w wymiarze filozoficznym, gdyz zdaniem autora: "Powszechne fi
lozofowanie charakteryzuje ( ... ) caly nar6d :iydowski".' Ze wzgl«:du 
na ukazywanie tej sklonnosci w migawkaeh sytuacyjnych i odtwa
rzanie autentycznych powiedzen z zaehowanych notatek i godnej 
pozazdroszczenia pami-:ci W blasku menorll upodobnia si«: miejsca
mi do wydanyeh przed 21 la ty Mqdrosci i ydowskich z przerwanej 
znakomitej serli wydawnicaej "Mysli Srebrne i Zlote".6 

Ksillzka Strzemskiego nie prezentuje nam my&li wybitnych in
telektualist6w zydowllkich na miar«: Bergsona, Freuda i Bubera, 
sposrod ktorych dwaj Olta tni pochodzili przeciez z Galicji. Filozo
fujll u Strzemskiego Zydzi mniej lub wi«:eej spolonizowani, zamiesz
kali nie tyle w Warszawie cow Pulawach, Pinsku czy Radomiu, 
reprezentuJllcy r6zne, czasem bardzo przyziemne zawody - od ra
bina do adwokata, piekarza i szewca-latacza. Ludzie ci u jawniajll 
mentalnoSCf ktorej 'do konea nie mogli zrozumiec wytworni wie
denezycy, 8 tefall Zweig i sam Teodor Herzl." 

Ze zwierzen autorskich wiemy, i.e ksillZka W blasku menor y rna 
szanse wydania w RFN, jej fragmenty ukazaly si~ juz w przekla 
dzie niemieckim Stephana Schreinera w pismie "Der Freud Israel's" 
(Basel). Autorowi wiadomo takze, ze czyni si«: starania 0 przeklad 
francuski. Michal Strzemski pracuje nad innymi ksillzkami, poswi«: 
conymi problematyce iydowskiej. Gdy te zamiary tw6rcze docze-

I Ten j e,t Z ojezllznll rno;. ; . PoUleli z pomoeq Zlidom lU3~19'S. Oprae. 
W. 	 BartOllzeWBld I Z. Lewtn6wna. Wyd. 11 rozszerz. K rak 6w 1888. W yd. Znak . 

I S . Vincenz: Z p","~ektllWII pod,.6tll. ICrak6w 1980. W yd. Znak. 
• W b!asku menorll••. 5. 
I Mqdrojci tlldow'kUr. Zl!br. tlum. i oprac:. A . Dr6td:l:yDski. UUltr. S. Ko

b yllilski. Warszawa IN I. P .W. " Wled za PowlIZechna" . 
• Por. S . zwei&: ,sWiGt UlCzo'"CI;SZli . Pn~kl. M . WI.lowaka. w arszawa l iU. 

Pan stw. Ina!. W yd. 
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kajll si~ realizacji, zostanie spelniony, przynajmniej w ezt:§Ci, dezy
derat Mariana Marka Drozdowskiego, uskar:iajllcego si«: na brak 
u nas powazniejszych studiow nad dziejami spolecznymi i politycz
nymi zydowskiej mniejszosci nal'odowej.7 

Ostatnia kSUazka Michala Strzemskiego rozni si«: od wszystkich 
poprzednich, a ich ·autor IDa na swoim koncie ok. dwudziestu. Rok 

. obecny moze uchodzic za jubileuszowy w karier ze pisarslt-iej Autora, 
ktora zacz~la si~ 45 lat temu od wydania w Uniwersytecie Poznail
skim skryptu Wst~p do statystyki i biometrii. Zaden jego egzem
plarz nie zachowal si~ nawet w 2biorach wlasnych Strzemskiei 
go. Po tym dzielku przyszly ksillZki IJrubsze i ambitniejsze. Tylko 
przykladowo wymienimy sposr6d nich: 1) Przydatnosc rolnicza gleb 
polskich (Warszawa 1973 - Wspolnie z J. Siubl i T. Witkim), 2) 
Przyrodniczo-t-c>lniczq bonitac;~ grunt6w OTnllch. Cz. I i II. (Pula
lawy 1974), wydanll r owniez VI ZSRR w przekladzie rosyjskim, 3) 
Ideas Underlying Soil Systematic. (My"i przewodnie systematyki 
gleb - Warsaw 1977), opracowan" dla Departamentu i Narodowego 
Centrum Nauk Technicznych i Ekonomicznych w Waszyngtonie. 

Na podstawie tych tytulow latwo zidentyfikowac specjalnosc na
ukoWIl autora W blasku menory. Jest on jednym z najwybitniej
szych zyjllcych gleboznawc6w polskich. Zostal nim po ukonczeniu 
studiow nie tylko rolniczych w Uniwersytecie Poznailskim w latach 
trzydziestych. Bezposrednio po tym zostal zatrudniony w 1936 r. 
w jedynym wowczas i najwi~kszym dotychczas naukowym insty
tucie rolniczym w Polsce, usytuowanym w pi~knych Pulawach (daw
niej PINGW, obecnie lUNG). Kierowal w nim przez wiele lat za
kladem gleboznawstwa i kartografii. Pod jego kierunkiem przygo
towywano atlas gleb polskich, dzielo w tej chwili powaznie za
awansowane. Przed kilku laty profesor Michal Strzemski przeszedl 
na wczesniejszll emerytur~, lecz po dzien dzisiejszy pracuje w lUNG 
na p61 etatu i jest czlonkieni jego rady naukowej. 

Odejscie na emerytur~ Profesora nie bylo zwillzane bynajmniej 
z zanikiem jego sil tw6rczych, lecz od dawna hamowanll i ograni
czanll ch~cill dzialania na niwie szeroko rozumianej humanistyki. . 
Od czasow bowiem studi6w uniwersyteckich autor W blasku menory 
mial upodobania interdyscyplinarne, wiodllce go w regiony nie tyl
ko nauk,. ale i sztuk. W Poznaniu szczeg61nie polubil socjologi~, 
uprawianll przez Znanieckiego, i filozofi«:, wykladanll przez Z6ltow
skiego. W p6zniejszych latach zainteresowal si~ historill, a zwlasz
cza historill nauki. Stal si«: m. in. autorem monografii Instytut Go
"podarstwa Wi~;skiego i Lemictwa w Pulawach (1862-1914), spla

'M. M. Drozdowsld: program y :i:ydowskich 'partit poUtyc%nych (w:) Sprawy 
I ludzte II R%eczYPolPolitej. Krak'Ow 1m, W7d. Liter.clUe-. 
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cajllc tyro samym <Rug wdzi~cznoaci nie tylko Pulawom, ale rowniez 
swojemu dziadkowi po k"dzieli Franciszkowi Pietruszczyn.kiemu, 

Zainteresowania Strzemskiego problematykll kulturoWll, religij
!til i filozoficznll znalaz!y wyraz w jego ostatnich publikacjach za
mieszczanych w "Znaku" i "Tygodniku Powszechnym" oraz W bLa
sku menory. Majll one gl~boki podklad psychiczny, wynikajllCY or
ganicznie z genealog ii i biografii pisarza. ,Interesowaly go szczeg61
nie procesy krzyzowania i przenikania si~ r6mych kultur, kt6rych 
zreszb\ sam jest wytworem. Niewielu ludzi znajllcych w Pu!awach 
Strzemskiego od lat, znajllcych jego piE:knll polszczyzne: w mowie 
i pismie, zdaje sobie spraw~ z tego, ze jest on produktem pod wzgl~
dem biologicznym i kulturowym oddzialywania wielu nacji. Pod 
tym wzglE:dem stanowi fenomen bardziej chyba skomplikowany od 
Teodora Parnickiego.8 

Po mieczu Strz~ski odziedziczyl tyLko polskie nazwisko. Przodko
wie jego bowiem, wywodZllcy si~ z Wielkopolski, w okresie rozbio
r6w wyw~drowali do Meklemburgii, gdzie ulegli zupelnemu zniem
czeniu, wrastajllc w tamtejsze ziemianstwo. Dopiero dziadek pi
sarza osiedlil siE: w Chelmskiem, a potem na Ukrainie. Jc:zyka pol
skiego uczyl si~ z wiE:kszym trudem niz jego zona, rodowita Ba
warka. Ojciec profesora by! juz poddanym rosyjskim. Chociaz stu
diowal lesnictwo w Pulawach, karier~ rozpoczynal jako wysoki 
urzE:dnik lesny w dalekiej Wiatce, znanej z biografii wielu Pola
kow jako miejsce ich zeslania. Do Wiatki przyjechal juz ozeniony 
z corkll wspomnianego W. Pietruszczynskiego. Jej ojciec pochodziJ 
wprawdzie z kujawskiej rodziny ziemiail:skiej, lecz matka, Braclaw
ska de domo, wywodzila siE: z ziemianstwa ukrainskiego, nie zawsze 
przyznajllcego si~ do polskosci, do tego jeszcze spokrewnionego 
z rosyjskim ministrem finans6w Wittem. 

W takiej rodzinie urodzil si~ w Wiatce Michal Strzemski w roku 
1910, lecz rodzice postarali si~ 0 metryk~ odmladzajllCll go 0 dwa 
lata. Stanowi ona do dzisiaj jeden z podstawowych dokument6w 
personalnych profesora. Wlltpliwe, czy Michal Strzemski wyr6slby 
na polskiego uczonego i pisarza, gdyby nie I wojna swiatowa i re
wolucja w Rosji. EdukacjE: szkolnll rozpocZlllpowiem w szkole ro
syjskiej w Charkowie, kt6ra w czasach S~ofopadskiego zaczE:la si~ 
na kr6tko ukrainizowac. Do Polski wr6.cil z matkl4 na poczlltku lat 
dwudziestych i gimnazjum polskie poznal w Poznaniu, uCZE:szcza
jllc do jednej klasy z Jerzym Waldorffem. Tu dopiero zacZllI opano
wywac lepiej polszczyzn~. i literatur~ polskll. Wlasciwll jednak edu

.kacjE: gimnazjalnll zawdzi~cza gimnazjum im. Czartoryskich w Pula

' :r. P arnickl : Htstorja w Utetatutl/ ptzekuwana. War8zawa 1980. C~ytelnik. 

s. 5:1-57. 
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wach.' Potem studia znowu w Poznaniu i praca na wiele dziesillt
k6w lat znowu w P ulawach. , 
Dzi~ki temu poznal dwie dzielnice unifikujllcej si~ Polski. Doszla 

do nich nast~pnie trzecia - Kresy polsko-bialoruskie, ktore odwie
dzal z racji osiedlenia si~ matki po jej drugim zamllzp6jsciu. W~
drowal wtedy szlakami, kt6re niemal r6wnoczesnie wydeptywal w 
Iwej reporterskiej w~dr6wce Melchior Wankowicz i opisal w wy
danej ostatnio Anodzie i katodzie.10 

B~dllc ze wzgl~du na genealogi~ tworem mi~dzydzielnicowym, a 
nawet mi~dzynarodowym, stal si~ w koncu Michal Strzemski czlo
wiekiem jednego niewielkiego r egionu,tzn. Pulaw i ich najbliiszych 
okolic. Jest to godne podkreslenia w czasach, kiedy regionalizm 
pachnie bardzo cz~sto prowincjonalizmem i zasciankowoscill. Pula
wy jednak nalezll do tych nielicznych nieduzych miast polskich, 
gdzie prowincjonalizm i zaSciankowosc nie panujll wylllcznie. Juz 
za czas6w Czartoryskich miejscowosc ta, nie majllc jeszcze praw 
miejskich, stala si~ drugim po Warszawie osrodkiem naszej kultury 
narodowej 0 koneksjach swiatowych. Potem od roku 1862 byla dlu
go siedzibll wy:iszej uczelni, bardzo cenionej w calym imperium 
rosyjskim. W okresie mi~dzywojennym calej Polsce byl znany Pan
stwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego w Pulawach. 
I w Polsce Ludowej Pulawy okazaly si~ oporne na glajchszaltowa
nie. . 

Stalo si~ to m. in. w wyniku dzialalnosci garstki regionalist6w 
pulawskich, kt6rym regionalizm nje kojarzyl si~ z prowincjonaliz
memo Wsr6d nich znaczqcll postacill jest profesor Strzemski, wsp61
zaloZyciel i pierwszy prezes Towal'zystwa Przyjaci61 Pulaw. 

Niegdys inna regionalistka pulawska - ksi~Zna Izabela Czarto
. ryska - wedlug Andrzeja Edwarda KOZmiana - stworzyla od
znak~ i dekorowala nill ludzi szczeg6lnie zasluzonych dla Pulaw. 
Wyobrazala ona glob ziemski, na kt6rym byl oznaczony tylko jeden 
punkt - Pulawy. Darujmy egzaltowanej ksi~znej szczypt~ przesa
dy. 0 tyro, ze nie byla ona prowincjuszkll, wiedziala cala Polska, 
bat wiedziano 0 tym nad Sekwanll, Tamizll i Dunajem. 

Czlowiekiem wielkiej i nieprowincjonalnej kultury jest ' r6wniez 
Michal Strzemski, liczllCY 72 lata, kt6rych wi~kszosc sp~dzil w Pu
lawach . Swiadczll 0 tym m. in. jego ksillZki, i to nie tylko W bla8ku 
menorll· 

Stefan Jerzy Buksinski 

• M. strzemskl: Nasze Pulawli . Pulawy 1911. R .V. CBR. 
IO M. Wailkowicz: Kraj lat dzlectnnyclL (w:) AnodtJ t katoda T . 1. Wyb 6 r , u k lad 

I opracowanie tekat6w T. Jodelka -Burzeckl. WaHzawa 1U81. P.I. W. 
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BElT HATFUCOT, CZYLI MUZEUM 

DIASPORY 


Beit Hatfucot, czyli Muzeum Diaspory Zydowskiej w Tel Avi~ 
vie, jest instytucjll, ktOrej organizatorzy i pomyslodawcy postawUi 
lobie za cel odtworzenie przy pomocy dos~pnych dzU technik dwa 
1 p61 tysillclecia liCZIlC/l histori«: :iydowskiego rozproszenia. Pomysl 
Muzeum - zrodzony na plenarnym posiedzeniu Swiatowego Kon
gresu Zyd6w w Sztokholmie w roku 1959 - zrealizowany zostal 
w latach siedemdziesilltych. Muzeum udost«:pniono publiczno§ci w 
w roku 1978. Ide«: Muzeum ujlll w slowa na poczlltku lat 70-tych he
brajski poeta Abba Kowner, wilnianin, wi«:zien getta i partyzant: 
"Przeszlosl: nie jest martwa i ostateczna, ale biegnllC ku terazniej
szosci slu:iy do ksztaltowania przyszlo§ci". 

Muzeum ma bye rodzajem pomostu mi«:dzy historycznll prze
szloscill narodu zydowskiego, rozproszonego pomi«:dzy wszystkimi 
nacjami swiata, a dzisiejszym pailstwem Izrael, kt6re przez fakt 
swego istnienia zamyka jakby ten zadziwiajllcy, poprzez dlugo§l: 
jego trwania, fenomen diaspory. Z drugiej zas strony sluZye ma 
dzisiejszyrn mlodym gerieracjom Izraelczyk6w jako wyraz swoiste
go "poszukiwania korzeni". Urodzeni i wychowani po roku 1948 
roku utworzenia pailstwa Izrael - mogll tam odnalezl: wspanialll, 
choe niezmiernie trudnll i gorzkll przeszlo~ swych przodk6w,a 
przez to lepiej zrozumiel: histori«: wlasnego narodu i poczue si«: jej 
spadkobiercami. 

Ka:idy narod, poprzez sam fakt zamieszkiwania jakiegos tery
tOl'ium, wytwarza zrosni«:te z nim nierozerwalnie pamilltki. W Izrae
lu istnieje naturalna, prawie dwa tysillce lat trwajllca luka mi«:dzy 
kolejnymi Calami zamieszkiwania w nim narodu Zydowskiego (na
rodu jako calosci, bo pojedynczy jego przedstawiciele zawsze na 
jego obszarze przebywali). T«: wlaSnie luk«: ma, w mysl idei Abby 
Kownera, wypelnic Muzeum Diaspory, i tym samym uczynil: pel
nym i cillglym poczucie Swiadomosci i przynalemosci narodowej. 

Historia Zydowskiej diaspory jest hfstorill trwania. Prawie wsz«:
dzie spotykaly Zyd6w - jako mniejszose religijnll czynarodowll 
wstr«:ty i przesladowania. Walczllc na co dzien 0 przetrwanie, nie 
pozostawili po sobie zbyt wielu materialnych pomnik6w kultury. 
Dlatego tez Beit Hatfucot nie jest muzeum w tradycyjnym znacze
niu tego slowa - nie jest uporzlldkowanll kolekcjll pomnik6w prze
szlosci. Nie rna tam ani jednego autentycznego eksponatu. Calll eks
pozycj«: wykonali wsp61czesni arty§ci i rzemie§lnicy przy pomocy 
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technik i materialow stosowanych w latach 70-tych xx wieku. Jed
noczesnie jednak kaidy szczegol opracowywano z najwyZsUl sta
rannoscill i pietyzmem pod okiem historyk6w, zgodnie z dzisiejszyIO 
stanem wiedzy historyczno-archeologicznej. 

Stala wystawa Muzeum obejmujc nas~ujllce dzialy tematyczne: 
Rodzina, Wsp6lnota/Gmina, Wiara, Kultura, Pomi~y Narodami, 
PowrOt. Wystaw~ otwiera powi~kszona replika plaskorzezby znaj· 
dujllcej si~ na luku Tytusa w Rzymie. Obrazuje ona triumfalny po. 
wr6t wodza i cesarza rzymskiego po zdobyciu Jerozolimy (68 r. n.e.). 
Posr6d lupow niesiony jest wielki swiecznik ze zburzonej 8willtyni 
jerozolimskiej. 

Dom, rodzina, rozmaite ceremonie towarzyszllce Zydowi . od na
rodzin do smierci, stanowill tresc pierwszego dzialu. Dom Zydowski, 
bez wzgl«:du na geografi~ i panujllcy w danej epoce i kraju styl 
architektoniczny, posiadal zawsze niezmienne, stale elementy: me
ZUZ~,l swiecznik szabatowy, lampk~ chanukowll,. modlitewnik, ka
dzielniczk~, kielich do wina, dzban do rytualnego obmywania r/lk. 

Rzeibione figurki ludzkie w strojach z epoki opowiadajll na r6w
ni z historycznymi obrazami i wsp61czesnymi przeZroczami 0 naj. 
wamiejszych uroczystosciach zycia rodzinnego. Setki portret6w 
i zdj~c, dziel wykonanych technikll rysunku, rzezby czy mozaiki, 
dokumentujll "Zydowski typ" poCZllwszy od IV w. n.e. - mozaika 
synagogalna - az po czasy wsp6lczesne. . 

Dzial zatytulowany "Gmina" przedstawia model XllI-wieczneJ 
wsp6lnoty iydowskiej. Ponad sto ludzkich figurek, ubranyeh zgod
nie z realiami wieku, zajmuje si~ rozmaitymi czynnoSciami, pre
zentujllc funkcje i rodzaje dzialalnosci gminy. W p1~ciu malych 
salkach kinowych moma obejrzec filmy, zrealizowane przez Mu
zeum, a uzupelniajllce tamten obraz. Filmy przypominajll obraz 
zaniklego jui prawie Zydowskiego "sztetl" - pOSredniego mi~dzy 
wsill a miastem samowystarczalnego organizmu, typowego dla spo
lecznosci zydowskiej we Wschodniej Europie. 

Synagogi znaczyly histori«: rozproszenia Zyd6w po swiecie, im 
jest wiE1C poswi~cony nast~pny z dzial6w - "Wiara". Skladajll si~ 
nan modele dwudziestu dw6ch synagog, najslynniejszych pod 
wzgl~dem a'rchitektonicznym w calej diasporze. Obok modelu 
"Altenschul" z Pragi (najstarszej z zachowanych w Europie, zbudo
wanej na przelomie XIII i XIV w.), czy Wielkiej Syn'agogi Portu

1 Zwitek pergamlnu z wyplsanyml DB nlm wersetaml z BlblU (Pwp 6, ...... : 
11, 13-21) umleszczony zwykle w ozdobnym pudeleczku przytwierdzonym ' do 

, tramugl drzwi prowadzlIcych do pomleszczefl tydowsklch. 
• Swiecznlk uzywany podczas ~wi~ta Chanaukl, zwanym Swi~tem Swlatel, 

.kladajllcy sl~ z 8 ramlon (8 dru trwa swh:to); katdego drua zapalana 1est 1edna 
gwieczka wlllCCj od tzw. "szamesza" - poslugacza - dzlewlllte1 gwleczld. 
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galskiej w Amsterdamie, znajduj" sit: tam taltie synagogi z ob
szaru Rzeczypospolitej - Synagoga Remu w Krakowie (1553), Wi
leriska (1572), Lucka, bE:dIlca twierdzll wlllczonli w obwarowania 
miasta (1580-1648), czy zrekonstruowany fragment wspanialego 
drewnianego stropu synagogi w Chodorowie (1651). 

Sekcja "Kultury" poSwi~cona jest przeobrazeniom kultury Zy
dowskiej w cillgu dziej6w; Biblii i jej wplywowi na kulturE: swia
tow,,; tw6rczosci w j~zyku hebra jskim; sztuce Zydowskiej oraz wy
bitnym osobisto§ciom zydowskim, kt6re wniosly sw6j wklad do hi
storii i cywilizacji swiatowej. 

Przedostatni z dzial6w Muzeum to historia Zyd6w "Pomi~dzy na
rodami": od Aleksandrii w hellenistycznym Egipcie, poprzez Ba
bUon w czasach talmudycznych, EuropE: w Sredniowieczu az po 
emigracj«: do Ameryki na przelomie XIX i XX w. J est to przegilid 
kolejnych miejsc osiedlenia, stopniowego wrastania w otoczenie, 
przesladowan i wreszcie - wygnania. Historia podr6zy Benjamina 
z Tudeli poprzez Europ~ do Ziemi SwiE:tej VI 1165 r. stala si«: kan
Wll animowanego filmu, ukazujijcego przygody slawnego podr6z
nika. 

Wreszcie ostatni z dzial6w to "Powr6t" opowiadaj"cy w serii hi
storycznych obraz6w i zdj~c 0 stalej u:sknocie Zyd6w do Syjonu. 
W kaZdym pokoleniu byly jednostld, kt6re ziszczaly to marzenie, 
choe dopiero wick XX umoZliwil utworzenie najpierw siedziby na
rodowej, a nastE:pnie panstwa. Nie odbyl siE: przy tym bez ofiat', 
co dokumentujll historyczne zdj«:cia z czas6w mandatu brytyjskiego 
w Palestynie (dzieje statk6w "Parita", "Exodus", "Dror we-Cho
fesz"). 
Upami~tnieniem martyrologii Zyd6w, ich peloej cierpien drogi, 

jest "Kolumna PamiE:ci" - abstrakcyjna rzefba z metalu, podwie
szona u sufitu w centralnym punkcie Muzeum. Pod nill zaS znaj
duje siE: ,,Ksi~a Ognia", na kt6r" skladajll siE: 52 epizody z dzie
j6w Zy'dowskiej walki 0 przeZycie, niezawinionych cierpien w imiE: 
zachowania wlasnej toZsamoSci narodowej. 

Muzewn, pomyslane z prawdziwie wsp6lczesnym rozmachem 
i wyobrainill. posiada takze 4 studia filmowe, rozmieszczone w roz
maitych jego sekcjach,. a przeznaczone do ogilidania dOkumentacji 
filmowej, pr6cz nich "ChronosferE:" - rodzaj malego planetarium, 
kt6rego sufit jest ogromnym 'ekranem, prezentuj"cym pokaz fil
mowo~ZwiE:kowy, posiada tez minikomputer obslugujllCY wizytu
j"cych i drukuj'lcy z,.danll informacj~ tIna wynos", a takze ar
chiwum fotograficzno-filmowe. 

E.!. 
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APTEKA W KRAKOWSKIM GETCIE 

Niewiele ksi~zek 0 charakterze dokumentalnym zaslugiwalo na 
wznowienie w tej mierze,w jakiej bylo to udzialem wydanej pO 
raz pierwszy przed blisko 35 laty Apteki w getcie krakowskim pi6
ra Tadeusza Pankiewicza, wla§ciciela apteki "P od Odem", na pla
cu Zgody 18, ktora w wyniku okupacyjnych zarz~dzeii znalazla 
siE: w samym centrum u tworzonego w marcu 1941 r. getta *. Ta
deusz Pankiewicz, ktory uczynil wszystko, co by to w jego mocy, 
aby pozostac w getcie i sw~ placowk~ sruzyc jego mieszkailcom, 
z nar a:ieniem zycia wytrwal na swoim posterunku do ostatecznej 
likwidacja getta w 1943 r. DZiE:ki temu sta} siE: Awiadkiem traged.ii 
16 tys. jego mieszkanc6w - tylu bowiem Zyd6w pozostalo w Kra
kowie do czasu utworzen ia getta z ich przedwojennej 80-tysi~c7.nej 

~poleczno§ci - widzqc ich los zbiorowy oraz uczestniczllc W 

szeregu 10sow indy\vidualnych stalych klient6w, bliZszych i dal
szych znajomych, ktorzy wcillz odwiedzaIi aptek~, traktujllc jq 
srusznie jako swego rodzaju oaz~ wzgl~dnie normalnego zycia po
~rod gettowej rzeczywisto§ci t error u i udr~ki, a ponadto, za po
§rednictwem posiadajqcych przepustki pracownik6w apteki, kon
taktujllc si~ z pozaget towym awiatem. KsillZka Pankiev.'icza da
je wi~c szereg migawkowych portr~t6w intelektualistow, lekarzy, 
przemystowc6w, a tsk:ie "zwyczajnych" ludzi, kt6rzy nieraz noce 
cale sp~dzali w aptece juz to na gaw~dach, wsr6d temat6w mozli
wie dalekich pos~pnej rzeczywistosci, juz to - cz~sciej - na poli
tycznych dyspu tach, starajllc si~ przenikn~c czarno rysuj~cll siE: 
przyszlosc, poszukuj~c za wszelkll cen~ jakichS znakow nadziei. 

Obok bywalcow apteki autor daje takze sylwetki szeregu kat6w . 
getta, gestapowc6w i SS-man6w jak Heinemayer, Haase, GOth czy 
Kunde - pokazuj~ c jednych jako jednoznacznych mordercow i sa
dyst6w, innych zas widz~c w calej zlozonosci ludzkich charak ter6w, 
straszlhvie przemielonych w mlynie totalitarnego systemu i zbrod
niczej ideologii. Nie omieszkuje tak:ie wskazac tych, nielicznych nie
stety, kt6rzy stal'ali si~ pom6c Polakom i Zydom. Byli to zw!aszcza 
Austriacy, juz to w n iemieckich mundurach, jak Bousko, juz to na 
stanowiskach cywilnych, jak przede wszystkim Juliusz Madritsch, 
dyrektor fabryki konfekcji, zwany "aniolem st1'6zem" getta i obo
zu w Plaszowie. 

Znacznie wi~cej niestdy niz aniolow str6iow bylo Zydowskich 

Tadeusz ·Panklewic:e, AI; ~cka \0 l1etcte knikaUlsklm, wyd. II, Wydawntctwo 
LiteraclUe, Krak6w 1882.. 
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konfident6w i osobnik6w na pograniczu patologii, jak Symche 
Spira, dow6dca zydowskiej policji, z niezr6wnanll gorliwo~cill wy
pelniajllcy wszelkie rozkazy swych gestapowskich przelozonych, 
czlowiek, dla kt6rego liczyla si~ jedynie sila oraz mozliwo~c dania 
upustu swym chorym ambicjom, neurozom i kompleksom. 

Obok tych portret6w, obok pojedynczych zdarzen, najcz~~ciej 
konczllcych si~ tragicznie, rzadziej - zabawnych lub 0 szcz~~li
wym rozwillzaniu - Pankiewicz przedstawia wstrzllsajllce sceny 
zbiorowe z dziej6w getta, przede wszystkim · opisuje kolejne wy
siedlenie z czerwca i paidziernika 1942 r. oraz jegolikwidacj~ w 
marcu 1943. Bezpretensjonalny opis tych wydarzen, przekraczajll
cych - zdawaloby si~ - wszelkll pojemno~c ludzkiej wrazliwo~ci, 
jest ~Jadectwem, kt6rego zaden czytelnik nie b~dzie w stanie wy
mazac z pami~ci. 

Lektura Apteki w getcie krakowskim, poza calym bogactwem 
. faktow, Jakie przynosi, sklania takze do pewnych og6lniejszych 

refleksji, na r6wni z innymi dokumentami swego czasu, jak np. 
Zdqzyc przed Panem Bogiem Hanny Krall czy Gwiazda Dawida 
Marii Czapskiej, mianowicie do namyslu nad opisywanym nieraz 
przez ~iadkow i analizowanym przez teoretykow mechanizmem 
terroru oraz postawami kata i ofiary. Ksillzka Pankiewicza od
slania znany schemat ·ujarzmienia mas ludzkich, ktore, aby bylo 
skuteczne, lllCZYC si~ · musi z ich atomizacjll. Ta ostatnia zd 
dokonuje siE: z jednej strony poprzez pogl~bianie si~ w krancowej 
sytuacji roznic w ujarzmionej spoleczno~ci - m. in. romic majllt
kowych, szczeg6lnie istotnych w sytuacji nadziei na indywiduaIny 
wykup i ocalenie, zJdrugiej - przez obrocenie cz~~ci owej spolecz
no~ci przeciwko wlasnej wif:kszo~ci. Niemcy po mistrzowsku roz
grywali tE: sprawE: - organizujllc Judenraty, do ktorych powoly
wali ludzi niekiedy przyzwoitych i cieszllcych si~ autorytetem, w 
istocie nie majllcych jednak wplywu na los wspoltow~rzyszy, zmu
szonych jedynie do wykonywania zarzlldzen okupanta, a zarazem 
zywillcych nadziejE:, ze uda im siE: co§ zdzialac i "bE:dllcych zr6dlem 
takiej uludy dla innych. Wiedzial 0 tym Adam Czerniak6w, pre
zes warszawskiego Judenratu, ktory pierwszego dnia masowych wy
w6zek z getta popelnil samobojstwo. R6wnoczesnie Niemcy orga
nizowali zydowskll poIicjE:, dajllc jej :.......- do czasu - rozleglll wla
dz~, wiele najbrudniejszych zadan wykonujllc jej rE:kami i osa
dzajllc na czele Iudzi takich, jak wspomniany Spira. Do tego do
chodzi dzialalnosc konfidentow. 

Zarazem kazdy zywi nadziejE: przetrwania, liczy na to, iz moze 
jemu siE: uda, stara siE: umniejszyc ryzyko. Ta nadzieja podsycana 
j~8t przez umiejE:tnie rozsiewanll dezinformacjE: na temat losu wy
siedlonych oraz r6mych ewentualnych przyszlycli zarzlldzen oku
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panta, maj~cych jakoby przyniese takie cz.y inne ulgi. A takie 
przez naturaln~ reakcj~. Po kazdym ciosie przychodzi mysl: moze 
to juZ koniec okropnosci, przeciez gorzej bye nie moze, dalsze trwa
Die takiego stanu nie ma sensu - mysl ~ruaca pr6h4 racjonaliiacji 
zdarzeil z istoty ia'racjonamych, nie mniej jednak przez to realnych 
i tragicznych. 

JakZe trudno - w warunkach skrajnego zagrozenia i terroru 
o nadziej~ budz~~ do czynu; znaczna wi~ksZose daje si~ za§lepiae 
paraliZuj~eym zrudzeniom. vi gruneie rzeczy nawet wtedy, kiedy 
wiedziano jui, czym s~ obozy zaglady, malo kto pr6bowal ueieczki 
z getta, niekiedy nie podejmowaly jej nawet osoby maj~ce zapew
Dion, kryj6wk~ po "aryjskiej" stronie (np. wspominany nieraz przez 
Pankiewicza drArmer). Czy bylo to biologiczne trzymaDie si~ wlas
nej grupy? Czy sill/- iluzji? ,,Pytano mnie cz~sto w gronie moich 
majomych Polak6w, czy Zydzi byli tak zaslepieni, ze nie zdawali 
sobie sprawy z tego, co icl1 'czeka - pisze T. Pankiewicz. ( ... ) -
Czemu nie mieli odrueh6w samoobrony, cz~u dawali si~ prowa
dzie jak barany na rzei? (n.) Kto Die byl bezpoSrednim widzem w 
tym niesamowitym teatrze grozy, ten Die moZe zrozumiee i poj~e 
okolicznoscl, w jakich ludzie tutaj Zyli, nie zrozumie perfidii 
i klamstw, jakimi ich rudzono w przeddzien Smierci. Gdyby kazdy 
z mych rozm6wc6w byl choe kilka godzin w tej atmosferze, w ja
kiej odbywaj~ si~ »akeje«, kiedy co par~ krok6w kogos zabijano, 
bito i poDiewierano, nad kims zn~cano si~, gdyby m6g1 poznae ku
lisy zbrodni, zobaczye jej wykonawe6w, sposoby, jakich uiywali, 
by zwi~kszye strach i wywolae przerazenie, raz strzelaj~c z calym 
okrucieilstwem, innym razem zn6w ludzlte nadziej~, Ze przesie
dIeni ~d~ Zye, a innym jeszcze groZl&c odpowiedzialnosc~ zbiorow~ 
i odwetem na calej rodzinie za ch~e ucieczki, za sabotaz ezy jaki
kolwiek odruch samoobrony, ten nie pytalby jui «dIaczego». Poza 
tyui getto krakowskie ( ...) absolutnie nie nadawalo si~ do zadnej 
wi~kszej akeji obronnej. ( ... A wreszcie - w duszy kazdego miesz
kail.ca tHla si~ slaba nadzieja przeZyeia ( ...). Nie l~k przed Smier~ 
lecz chile przetrwania byla ee~ dominuj~~". 

Tak wi~c mieszkailcy krakowskiego gettil nie mieli nawet tej 
s:z.ansy "wyboru innego sposobu umieraDia" - jak m6wi Marek 
Edelman w swych rozmowaeh z Hann~ Krall. Czyll sposobu god
Diejszego. "Jesli istnieje jakis motyw, kt6ry skupia to, co istotne 
w dziejach nowoZytnego Zydostwa, to motywem tym jest god
no§C" - pisze Milton Himmelfarb I. Tadeusz Pnnkiewicz niejed
nokrotnie podkreSla w swej ks~zce godno§C, z jak~ Zydzi stawiali 

• Mllton Blmmelfarb. %1Ic1610 c1o~c1ez.Rta t przlfPClc1kt, ..Tematy" nr II 
1968 r., s. 120; 
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czobl muerci. "Patrzono mnerci w oczy spokojnie, z rezygnacjll ale 
i z dUDU,". A Marek Edelman ogllldal kiedyA Zyda stojllcego na 
beczce, kt6remu Niemcy, w asyscie smiejllcej sit: gawiedzi, 000
nali brodt: nOZyczkami, i wszystko, jak m6wi, co robil potem, ro
bil po to, zeby sit: nie dae wepchnllc na tt: beczkt:. Rozumial ow 
"kompleks potulnej Amierci", jaki mial cytowany przez niego poe
ta, Wladyslaw Szlengie1. Jednaltie, nawet jesli tylko mala garstka 
bohater6w getta warszawskiego zdobyla sit: - i miala momwose 
aby wybrae sobie inny, godniejszy w oczach ludzkich, spos6b umie
rania, to przeciez pamit:tae trzeba, ie totalitaryzm hitlerowski 
jak kaidy inny - ma za sw6j cel ostateczny pokonanie czlowieka 
W czlowieku. Ktokolwiek zachowal godnose, podstawowe ludzkie 
znami~, nawet W obliczu smierci, z broniq w r~ku czy hez niej 
ten zadawal totalizmowi klt:skt:. 

Heiiryk Woinlakowlkl 

ZYDZI POLSCY 

Ksillika 211dzi polSCli - dzie;e i kultura pomimo znacznego na
kladu (40 tys.) oraz imponujllcej ceny (1080 zl) nie wyplynt:la na 
ksiuarskie lady. Co Swiadczy, Jak wiele zainteresowania budzi jej 
przedmiot - Swiat Zydowski, kt6ry tak niedawno jeszcze - liCZllC 
kategoriami historycznymi - wydawal sit: bye trwalym elemen
tern polskielO pejzaiu, a dzisiaj jest tylko wspomnieniem. Tom wy
dany w formie blisko dwustustronicowego albumu w polowie za
wiera teksty, w polowie zaS fotografie i reprodukcje, kolorowe 
I czarno-biale, kt6rych znakomilll jakose zawdzit:czamy jugoslo
wiaflskim oficynom, gdzie dokonano druku. Biorllc pod uwagt: za
slugi, jakie Zydzi poloZyli dla rozwoju drukarstwa w Polsce, pa
mi~taj,c 0 nazwiskach takich jak GUlcksbergowie, Orgelbrando
wie, Merzbachowie i wiele innych, kt6re przypomina Marian Fuks, 
autor m. in. rozdzialu Drukarze, wydawcy, ksi~garze - -zakrawa 
na nieja~ ironit:, ie chCllC wydae ksiIlik~ 0 Zydach na przyzwoitym 
poziomie edytorskim, musimy ill drukowac za graniCll.1 

I Nlestet)' J'ucoalowlanle Die mogU jll! zapewn1t: dobrej korekty. W tej JUt:kDej 
ka~ - Uell bI.sowl Nle omlnW one Dawel ctw6c:h C)'tat6w I: l1teratury p1o:kDeJ, 
jalde z:na.luI)' Ill~ w "'mie, I: ~)' SyrokomU 1 lIIlclril.ew1cza Uustrujl\CYcb za
slug! Zyd6w w handlu kS!'12k'l. A til! obok Marian Fuks przytacza slowe Henryka 
Natansona ..Moje wydllnle MaTi! Malczewskiego bylo bezbl'ldne. Dukata dawalem 
za bl'ld 1 nikt go nle znalazl!" 
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Dwa Poczlltkowe rozdzialy piora Maurycego Horna noszJl tytuly 
. I~udnosc tydowska w Polsce do konca XVIII to. oraz Kultura ty
dowska to Polsce do konca XVIII to., gdzie autor kolejno omawia 
j~zyk i literatur«:, nauki swieckie, mistycyzm, kabal«: i ruchy me
sjaniczne, sztuk«:, szkolnictwo, obyczajowos{: i iycie rodzinne, 
choroby i pogrzeby. Pi«:c wiek6w obecnosci Zydow na ziemiach 
polskich zostalo tu zamkni«:tych na trzydziestu niespelna (co praw
da pojemnych) stronach, co z koniecznosci wplynE:lo na bardzo 
syntetyczny i skr6towy tok wykladu. Stosunkowo szerzej om6wio
ne s~ ostatnie dwa stulecia historii i kultury polskich Zydow. Za
rys ich dziej6w przedstawia J erzy Tomaszewski; Marian Fuks 
poza wspomnianym rozdzialem 0 edytorach - napisal t6wniez 0 

literaturze, muzyce i prasie tego okresu oraz 0 latach okupacji, 
a Zygmunt Hoffman om6wil iydowski teatr, malarstwo i szkol
nictwo. 

Jak z powyzszego widac, autorzy starajll si«: ogarnllc calosc dzie
j6w i zycia kulturalnego spolecznosci iydowskiej na ziemiach pol
skich. Mimo ograniczonej obj«:tosci, popularriego i popularyzator
skiego charakteru tekst6w przynosz~ one mn6stwo niezmiernie in
teresujllcych i w niefachowych kr~ach malo znanych fakt6w. 
Chocby takich kilka danych, wskazujllCYch, Jakim kontynentem kul
tury - w szerokim sensie tego slowa - zatopionym w calosci 
przez katastrof«: zaglady - byla kultura Zyd6w w dwudziestole
ciu. "Wedlug orientacyjnych obliczen - pisze M. Fuks - w ostat
nich latach przed wybuchem drugiej wojny Swiatowej ukazywalo 
si~ jednoczemie ponad 200 tytuI6w (prasowych), w tym 30 dzien
nik6w 0 jednorazowym nakladzie 790 tys. egz., z tego 600 tys. 
w j«:zyku zydowskim, 10 tys. w jf:zyku hebrajskim i ISO tys. w j~
zyku polskim. Stanowilo to ( ...) prawie 70/. prasy wydawanej w kra
ju". Podobnie niezwykle liczne i r6morodne byly szkoly iydow
skie - wi«:c przede wszystkim szkoly religijne - mnogie chedery 
i jeszyboty prywatne, a takZe podlegajllce centraInym zar~dom 
szkolnym, zwiJlzane b,dZ z konserwatywn, partil& Agudas Israel, 
b,dZ z repgijnym odlamem syjonist6w - Mizrachi. Nadto szkoly 
gminne. Po wt6re - szkoly Swieckie naleillce do centrali szkol
nictwa hebrajskiego (Tarbut), oraz do Centralnej Organizacji Szkol
nej, zwi,zanej z iydowskimi partiami lewicowymi Bund i Poalej 
Syjon-Lewica; te ostatnie nie przewiduj,ee nawet nauld re1igli. 
W kaZdej z tych grup znajdowaly si~ setki szk61 i pobieraly w nich 
naukf: dziesilltki lub setki tysi«:cy uczni6w. Do tego dochodzi po
waZnY udzial uczni6w iydowskich w szkolach polskich (np. w szko
lach srednich odsetek Zyd6w w polowie lat 30-tych wynosillS'I,). 
Miejsca szczeg6lne na owym kontynencie kultury stanowili piss
rze j~zyka jidysz, spo§r6d kt6rych najbardziej znanymi Sil I. L. Pe
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ree, Szalom Asz, Szolem Alejchem, J6zef Opatoszu (piszllcy rowniei 
po hebrajsku), Dawid Nomberg, Icyk Manger. Nadto ludzie teatru, 
muzycy, malarze. 

Brakiem tego tomu wydaje si~ bye rzadkie i okazjonaIne tylko 
wzmiankowanie 0 tyciu religijnym, 0 r6mych odlamach w mo
zaizmie na ziemiach polskich. Pisze 0 nim troch«: - niewiele -
Maurycy Horn w rozdziale omawiajllcym kultur«: Zyd6w dokon
ca XVII w., natomiast jak ksztaltowalo si~ ono pOmiej - nie wia
domo zupeblie. A wydaje si~ to bye szczeg6Inie istotne, wzillWSZY 
pod uwag«: ~ci§le religijny charakter tradycyjnej spoleczno§Ci Zy
dowskiej, przez stulecia okre§lajllCY jej wi«:z - i przemiany, jakie 
nast«:powaly w niej pod wplywem iydowskiego oSwiecenia Haskall, 
nowych prlld6w ideowych, nurt6wasymilatorskich. 

Brak takze w ksillzce jakiejkolwiek hipotezy tyczllcej wzajemnego 
oddzialywania kultur polskiej i iydowskiej. Wiadomo, ze bylo ono 
znikome . - Zydzi stanowili zamkni~iIl "kast«:", za§ osoby asymilu
jllce si«: do polsko§ci, kt6rych liczn~go i tw6rczego udziaru w lrul
turze polskiej nie trzeba przypominae, utoZsamialy si~ zazwyczaj 
z polskll tradycjll i wldclwym jej systemem warto§Ci - czE:Sto at 
do "egzaltacji polsko§clll". W tej spr.awie formulowano jednak pew
ne ciekawe hipotezy - np. Aleksander Hertz pisze, iz "sklonny 
jest przypuszczae, ze polski romantyzm polityczny mial gl«:boki 
wplyw na syjonizm i pokrewne mu prlldy emancypacyjne w~r6d 
Zyd6w polskich. A za icb poArednictwem - Zyd6w nie tylko pol
skich. C•••) Krlliy wie§e, Ze Ben Gurion byl pilnym czyteInikiem 
pism J6zefa Pilsudskiego. ( .. . ) Do trzeiwych koncepcji Herzla i za
chodnich syjonist6w Zydzi wschodnioeuropejscy - w pierWS£yUI. 
rz~ie polscy - wnie~1i elementy romantyczne, elementy misty
cyzmu politycznego, idealy sruzby i ofiary, pOSwi~cenia dla spra
wy, ideal Czynu przez duZe 0 - tQ wszystko, co tak apecyficznie 
zabarwilo polski romantyzm polityczny".1 Bye moze jednak dzie
dzina tego rodzaju hipotez, jako wykraczajli"cych poza fakty; a na
lezllcych do sfery daleko idllcych interpretacji, zostala celowo wy
eliminowan.i.a z pola widzenia autor6w. Majllc do dyspozycji ogra
niczonll ilo§c stron, slrupili si«: oni przede wszystkim na przedsta
wieniu podstawowycb danych flrktycznych . 
. Mimo popularnego i elementarnego charakteru opracowania, ia

lowae nalezy, ze nie zamieszczono w nim podstawowej cho6by li
teratury przedmiotu. Gdzie§ w tekAcie wspomniana jest Hiatoria 
211d6w to Polsce Aleksandra Krausbara, pada nazwisko Majera Ba
labana - ale to zbyt malo~ 

Cz~sc ikonograficzna ksi~Zki zawiera kolorowe 2dj~cia pi~knych 

• AlelEander Rertz, 2J1Cfzt til lcultuf'H pola1ctel•••r,t 1"1, .. I'll. 
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starych rodal6w, haftowanych sukienek na Tor~, rozmaitych przed
miot6w kultowych, arcydziel rzemiosla artystycznego z okresu od 
XVII do XX w., fotografi~ kilku lepiej zachowanych i maczniejszYch 
synagog (w Krakowie, Tykocinie, Szczebrzeszynie, Rzeszowie, Lesku, 
Zamosciu i in.). Dotkliwego braku natomiast jakichkolwiek foto
grafii obrazujllcych zycie codzienne Zyd6w przed wojnll nie wypel
niaj" dobre reprodukcje malarstwa (m. in. obu Gottlieb6w, Zygmun
ta Nadela, Artura Markowicza, LE:ona Lewkowicza, Rafaela Lewi
na,Romana Kramsztyka, Janldela Adlera, Eliasza Kanarka, Hen
ryka Berlewiego, Brunona Schulza). Na koniec cmentarze i groby, 
groby, groby... Starozytne nagrobki z krakowskiego cmentarza Re
mu, groby wybitnych osobistosci, pir:kne rzezbione nagrobki z Szy
dlowea, pomniki ze szezlltk6w zniszczony{!h przez hitlerowc6w ta
blic, i chylqce sir: ku ziemi, obrosnir:te trawll i krzewami nagrobki 
z cmen tarzy w Ostrowcu Swir:tokrzyskim, Lubaczowie, Lesku, Oza
rowie - groby przodk6w, kt6rym zbraklo potomnych, aby 0 nie 
zadbali, groby nieistniejllcego ludu - ludu Zyd6w polskich. 

H.W. 

Z SERCA WYRWANE 
Jest taka uliea w Warszawie, uliea Mila ... Kto 

plaeze? To nie ja. Plaez we mnie zamHkl. 
Uli~a Mila jest ponad lzy wszelkie, nie placz'! 

. Zydzi. Inni zaplakac m<lgq. 
Gdyby to mogli zobaczyc ludzie daleey i obey.

gorzkimi plakaliby lzami, 
Ale pr6cz nas tam, na Milej, w getcie na Milej

ulky nie bylo wtedy nikogo. 

(keha.k Kaeenels<ln, PieSii 0 zamordowanym zy
dowskim narodzie) 

Dwa s,! sposoby m6wienia 0 tyro nie dajqcym sit:; wyra:zJic 
kataklizmie ludzkim: rozparczli-wy krzyk i pozornie spokojna, 
zwykla opowiesc. Pierwsza to Piesn 0 zamordowanym ;zyqow
skim narodzie Icchaka Kacenelsona, jakze wspaniale przelozona 
przez Jerzego Ficowskiego; drugi, to Ireny Birnbaum Non omnis 
moriar. Pam il;tnik z getta warszawskiego: 

Kacenelson przezyl getto, nie przezyl ' oboz6w, zgladzony wraz 

• Iechak Kacenelson, Piesn 0 zamordowanym iydowskim narodzie. 
Przeklad, wst~p i przypisy Jerzy Ficowski. War,szawa, Czytelnik, 1982. 

Irena Birnbaum, Non omnis moriar. Pamili!tanik z getta warszaw
skiego. Warszawa, Czytelnilk, 1982. 
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z ocalalym najstarszym synem 1 maja 1944 roku w komorze ga
zowej w OSwi.t~cimiu. Irenie Birnbaum udalo si~ wyjsez getta 
i przetrwae. Nie jej jednej zresztq. K acenelson, poeta, w obliczu 
Smier ci wsp6libraci i swej wlasnej wydal E siebie wstrzqsajqcy 
poemat-okrzyk; Irena B. z perspektywy czasu, bye moze z pomocq 
zachowanych notatek, przekazuje "zwykle zycie" getta, widziane 
OC7.ami szesnastoletniej dziewczyny, pelnej energii, nadziei, rze
czowosci i uczue. Jej opowiese jest rownie wstrzqsajqca co arcy
dzielo KacenelSlona. Wstr~ S'Wq "zwycza'jnoociq" , jest swia
dectwem niezwyklej woli zycia, nie tego za wszelkq cen~, ale 
normalnego: z milosciq jakie rolodej duszy, z niewinnom:iq spo
kojnego jeszcre ciaIa, z n aiwnosciq, am bicjami, stanowczom:iq, 
wstydem i dumq. 

W getcie bowiem zyli ludzie. Kochali, n ienawidzili, pragn~li, 
rozmawiali, snuli plany, p ra'cowali i troszczyli si~ 0 bliZnich, mod
lih si~ i filo zofowali. Ale tak:i:e walczyli 0 byt kosztem drugiego, 
zdradzali. kradli i klamali. Byli przeciez po prostu ludzmi. . Pqk, 
kt6ry prremienia si~ w kwiat - i ginie pod naglym, nieprzewi
dzianym uderreniem mrozu. Dziewczyn i chlopcow, takich jak 
Irena Birnbaum, bylo wielu. 

Getto zabijalo nie tylko data, ale i dusze. Trzeba b y to wielkiego 
hartu ducha i woli, by nie ulec rozpaczy, glodowi, nieustarinym 
napil:;ciom, ponizeniu jakiego nie znal przedtem zapewne Swiat. 
Mlodose z ruatury rzeczy latwrej xnosi taki ogrom kll:iSki, dzil:;ki si
10m witalnym, ale takze dzi~ki temu, i.e i umysl jeszcre me dose 
rozwini~ty 'do perCie'pCji i refleksji.. Nie sta'Wia si~ jeszcze wOw
czas pytania, kt6re zdaje si~ podsta1wowe w obHczu tych wyda
rzen: Czym one byly? Jak byly mozliwe? Nie dajqcym si~ wy
jasnie, niepoj~tym, anorumowym, ale poprzez ludzi jednak przeja
wiajqcym si~ Zlem? Czy 1:e'z AJpokalilpsq zeslanq na naT6d wybra
ny, kt6ry mial:by nie Spelnic PITlyrzeczen danych Bogu? Nie sqdz~, 
by te dwie mozliwe odpowiedzi byly rozdzielne. Nikt nie zna Bo
zych zamiar6w. Nie wiadomo naprawd~ kto, kiedy i za co placi. 
Nie ulega wqtpliwosci, :i:e nar6d zydowski byl ruewinny, jesli 
chodzi 0 stosunek do innych narod6w; ito, :i:e w por6wnaruu z in
nymi winy jego wobec Boga i blimich nie byly ani mniejsze, 
ani wifiksze. Dlaczego oni? Dlaczego a'z 1;ak potwomie, tak do 
konca? Jaka miaTa goryczy miala si~ wypelnie? Czy bylo to przy
prawiajqce 0 wewn~trzne drZenie, apokaliptyczne memento? Czlo
wJek czyni zlo i niechybnie za to odpowie. Dotyczy to tak:i:e tych, 
kt6rzy unicestwili drugi nar6d. Karq rue musi bye fizyczna za
glada, choe i tych zgin~!o wiele milionow, ale choeby niespokojne 
sumienie po wsze czasy i po' smierci. Czy do zbav.ienia starcza 
ludzkie wybacZJe'llie? 
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Nie tylko Kacenelson przeiywa chwile zwlltpienia w istnienie 
. Boga. Swiadomose takiego ogromu nieszc~scia przygniata . Zala
mania wia ry, chwile siabosci przytrarfiaj4 si~ nam wszystk im. 
Swiadomosc naszego indywid a1:nego losu i Nadzieja , k t6rq i y je
my i kieru jemy ku wiecznemu zbawien iu, u walnia' nas w ch wilach 
najci~zszych pr6b od bezmiaru naplywajqcej falami rozpaczy , na
da je sens i yciu, wlasciwe znaczenie smierci i pocieszen ie co do 
losu innych ludzi . 

Na ulicy Mile j, poza Zydami i Niem cami nie bylo wtedy iliko
go, pisze Kacenelson. Jest to swiadectwo, ale n ie najgl~bsza 

prawda. M6gI bye tam kaidy. I powinien si~ tam zja"!iac, by 
wiedziec. Nie dla zemsty, nie dla pomnik6w pami~ci , ale dla zro
zumienia ludzk iego bytu na te j ziemi, jego znikoIIlQsci wobec Wiel
kiej Nadziei. W Jej s~'ietle trzeba widriec ludzkll go<inosc. Dla 
Ndej me wolno upadac na duchll i dlatego powstancy chwycili 
za bron .. . 

Jan Grosfeld 
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MICHAt STRZEMSKI 

OBRAZ ZYDOW POLSKICH 

Wspaniale wydane dzielo Mariana Fuksa, Zygmunta Hoffmana, 
Maurycego Horna i Jerzego Tomaszewskiego pt. 2ydzi Polscy. Dzie;e 
i Kultura (Interpress; Warszawa, 1982) trzeba uznac za bardzo po
zyteczne. · Zawiera ono szkice dotyczllce dziej6w ludnosci Zydow
skiej w Polsce i jej oryginalnej kultury. W telegraficznym skr6cie 
omawiajll autorzy j~zyk, mistycyzm, szkolnictwo, obyczaje, dzia
lalnosc wydawnicz/l, literatur~, teatr, muzyk~, malarstwo i pras~. 
Pomini~to klasyczny mozaizm z talmudyzmem, zwracaj/lc jedno
czesnie uwag~ na kabalistyk~, sabbataizm, chasydyzm i apostazj~ 
frankistowsk/l. 

Bardzo slusznie pisze Marian Fuks we wst~pie: ,,2ydzi polscyl 
Wsr6d 2yd6w rozproszonych w osiemdziesi~ciu krajach swiata, zaj
mowali oni i zajmuj/l nadal miejsce szczeg61ne. To przeciez we 
Wschodniej Europie, a przede wszystkim na ziemiach polskich, 
uksztaltowala si~ owa specyficzna i wyj/ltkowa kultura zydowska 
we wszystkich jej aspektach, przejawach i niuansach, kultura sa
kralna i swiecka". _ 

Dodalbym jeszcze, ze po tragediach starozytnosci hitlerowska za
glada Zyd6w polskich stanowila juz drugi akt niszczeni-a oryginal
nej kultury zydowskiej. Pierwszy mial miejsce w okresach wybuchu 
renesansu i reformacji, kiedy to wyp~dzono Zyd6w z Portugalii 
i Hiszpanii, powodujllc zmierzch kultury sefardyjsko-zydowskiej. 
Byla to wprawdzie inna kultura, odmienna od tej, kt6ra rozkwitla 
tak bujnie w Najjasniejszej, ale taki:e zydowska. 

W toku czytania 2yd6w Polskich nasun~ly mi si~ nas~pujllce 
w/ltpliwosci: 

1) Str. 13. Sejm Czterech Ziem. Ja tlzywam okreslenia "sejmosy
nod", bo Waad obejmowal swojll dzialalnoscill takZe sprawy 
religijne. 

2) Str. 15. Zastosowanie nazwy "Sejm Czterech Ziemstw" nastr~ 
cza duze wlltpliwosci. "Ziemstwo" to organizacja, a w danym 
przypadku chodzi 0 "Ziemie" a lbo raczej "Kraje". 

3) Str. 19. Czy pejsy iPO jawily si~ dopiero w XVI w.? Chyba jesz
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cze w staroZytno§ci miano jakie§ zastrzezenia dotycqce gole
nia czy nawet strzyzenia wlos6w na skroniach, kt6rych uklu
cie moglo okazae si~ niebezpieczne dla Zycia. 

4) 	Str. 30. Olaczego w wyliczaniu §Willt Zydowskich pomini~to 
pi~Cdziesi~tnic~? To chyba (poza Nowym Rokiem) jedno z naj
wazniejszyeh trzech §wi!lt (Pesah, Szawuot, Sukot). L~czy si~ 

ono z powrotnym objawieniem na g6rze Horeb (Synaj). 
5) 	Str. 36. Uwypuklenie roli cadyk6w i w ago Ie chasyd6w w prll

dach konserwatywnyeh wydaje si~ nie ealkiem sluszne. Chyba 
trzonem konserwatyzmu byli klasyezni; "talmudyczni" ortodo
ksi (w gr~ wchodzi ealy ust~p drugi od g6ry). 

6) Str. 38. Uwaga podobna jak wyzej. 
7) Str. 39. Olaczego " pomini~to frakcje troekistowskie, kt6re cha

rakteryzowal wyzszy poziom intelektualny? 
8) 	Str. 47. Zrobiono krzywd~ Zuckerandlowi ze Zloczowa, kt6re

go tzw. "bryki" pisane byly przez wybitnych filologow. "Bry
ki" te, z odleglosei czasu, mog~ bye pozytywnie oceniane. Po
mini~cie Zuckerkandla jest ealkowicie niesluszne. 

9) Str. 48. W. 15 od dolu. To nieprawda, Ze antykwariusze war
szawscy byli w wi~kszosci chasydami. Sami mi 0 tym powie
dzieli. 

10) Str. 76. Czy stwierdzenie, ze uksztaltowanie si~ j~zyka jidysz 
przypadlo na. drug!! polow~ XIX w. moze bye sluszne? Jidysz 
uksztaltowal si~ ehyba odsredni~wiecza, a na XIX w. przypadl 
gwaltowny jego rozwoj, zwillzany z rozkwitem literatury . Zy
dowskiej. 

11) 	Str. 80. Olaczego Bernarda Singera (ps. Regnis) willZe si~ tylko 
z "Hajntem"? Wybitny ten dziennikarz byl zwillzany najbar
dziej z "Naszym Przegilldem". Sam czytywalem "Nasz Prze
gilld" i zawsze szukalem w nich doskonalych wypowiedzi 
Regnisa. 

12) 	Str. 83. Korczak firmowal "Maly PrzegIlld", ale konkretnll pra
Cll redaktorskll zajmowal si~ J . Abramow (1. Newerly). 

13) 	Str. 86. Warszawska Szkola Rabin6w byla traktowana nie jako 
szkola srednia, lecz jako wyzsza, nie akademicka. . Tak jak rol
.nicza uczelnia pulawska, kt6ra stala si~ uczelnill akademickll 
dopiero od 1893 r . Takie nie akademickie szkoly wyzsze mie

- lismy takie w okresie mi~dzywojennym (Wyzsza Szkola Gasp. 
Wiejsk. w Cieszynie, Wyzsza Szkola Budowy Maszyn w Po
znaniu, Szkola Wawelberga i Rotwanda w Warszawie). 

14) Str. 88. Czy rzeczywi§cie w Polsce mi~dzywojennej bylo at 197 
jeszybot6w. Ja wiedzialem cos nieco§ tylko 0 dw6ch slynnych 
jeszybotaeh: Wolozyoskim i Lubelskim oraz kilku ezy kilkuna
stu mniej slynnych (na Kresach), ale takze b~dllcych odpowied
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nikami Akademii Teologicznych. Moze autor wblczyl do jeszy~ 
bot6w drobne grupki uczni6w skupiajllCYch si~ wok61 niekt6
rych rabin6w i kaznodziej6w? A moze moje poj~cie jeszybo
t6w jest z gruntu falszywe? Moze rzeczywiScie zaliczano do 
nich wszystkie "kursy" ksztalcllC(; na poziomie przekraczajll~ 
cym poziom cheder6w? 

15) 	Str. 190 (ilustracja). Jakub Izaak Hurwicz byl uwaZany r aczej 
nie za ojca chasydyzmu, tylko za ojca cadykizmu, kt6ry "na
lozyl" si~ na chasydyzm. Przy tym wchodzil tu w gr~ tylko 
cadykizm polski, bo na ziemiF.ch etnicznie bialoruskich (Szneur
-Zalmanowie) i ukraiilskich (Ber Mi~dzyrzecki) cadykizm roz
winl\l si~ przed Hurwiczem. 

Ahal Jeszcze jedno! Na str. 29 przeczytalem, Ze Zydzi nosili 
"czarne bekiety". Co wlasciwie oznacza slowo "bekiet"? Przedarlem 
si~ przez wiele slownik6w i dwie encyklopedie zydowskie. Nie do
wiedzialem si~. Przypuszczam, ze chodzi 0 nakrycia glowy. Ale 
takie slowo nigdy nie bylo uZywane. 
Mowiono: jarmulka, krymka... Warto wreszcie ustalic poprawnll 
nazw~. Tym bardziej, ze bf;dzie potrzebne opracowanie folkloru 
zydowskiego, k t6rego w Zydach Polskich prawie nie znajdujemy. 
Szkoda, ze nie ma w tej ksillzce dawnego widoku ulicy krakow
skiego Kazimierza, czy warszawskich Nalewek (chociazby rysunek). 

W og6le ciesz~ si~, Ze wydrukowano Zyd6w Polskich, ale nie 
mog~ powiedziec, ze dzielo to wypelnia luk~ ... Jesli nawet wypel
n ia, to chyba tylko w takim stopniu, jak "wata cukrowa" (barbe 
de papa). A luk~ trzeba jakos wypelniac, bo Najjasniejsza byla 
bardzo zlozona, przy czym spolecznosc Zydowska stanowila wamy 
jej skladnik. 

Spolecznosc Zydowska byla i jest (w zasadniczej swej masie) teo
centryczna i teokratyczna. Wypadalo wi~c zamieScic jakl\s senten 
cj~ ~ gloryfikacji (Berachot), z pierwszego traktatu Talmudu i To
sefty. 

TrochE: pokrytykowac trzeba, ale dobrze, ze ta ksillzka si~ uka
zala. Zreszt/l, wobec relatywizmu pewnych pojE:l:, takie niniejsza 
krytyka moZe okazac si~ relatywna i zostac skrytykowana. W kai:
dym razie 0 Zydach Polskich trzeba jeszcze wiele napisac, Zeby 
jak najwi~cej ocalic od zapomnienia. Ich historia naleZy do historii 
Polski. 

Mlchaf Slnemsld 
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J i DENA S TA WIECZOREM 

MODLITWA 

Dzis jestesmy swiadomi, ze przez wiele, wiele wiekow nasze oczy 
byly tak slepe, ze nie moglismy dostrzec pi~knosci Twego ludu 
wybranego, ani rozpoznac w Twojej twarzy rysow naszych uprzy
wilejowanych braci. Zrozumielismy, ze nosimy na naszym czole 
pi~tno Kaina. Przez cale wieki nasz brat lezal krwawi~c i placzeac 
z naszej winy, bo zapomnielismy 0 Twojej milosci. Przebacz nam 
przekleilstwo, ktore nieslusznie zwieazalismy z jego imieniem. 
Przebacz nam, zesmy Ci~ ponownie ukrzyzowali w nim, w jego cie
Ie, bo nie wiedzielismy, co czynimy. . 

Modlitwa ta przypisywana byla Janowi XXIII, ale nie znalazlo to po
twierdzenia; prawdopodobnie ulozyl jq pewien irlandzki jezuita (zob. 
Przeklad z tekstu francuskiego zamieszczonego w "La Liberte", Fr,ibourg, 
9.09.1966.) 
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POURQUOI abordons-nous aujourd'hui Ie probleme juif'! - parce 
que un jour ou l'autre, il faut Ie poser. Et cette reponse est en soi 
suffisante. En effet, on ne peut esquiver Ie pr·obleme et arguer que 
Ie temps fera son oeuvre en noyant les evenements dans l'ocean de 
l',oubli. S,ouvent ce n'est qu'illusi,on, car ils demeurent vivaces dans 
Ie subc,oncient, guettant Ie moment propice P,our reapparaitre en 
surface. Dans ces evenements, les h,ommes ,ont eu leur part d'er
reurs et de fautes qui appellent aveu et reparati,on. Bref, un exa
men de c,onscience national ou s,ocial s'avere necessaire pour puri
fier les coeurs, nettoyer les blessures et permettre precisment au 
temps de faire son oeuvre en les guerissant detinitivement. Et ce, 
independamment de t,oute actualite c,onj,oncturelle du theme, inde
pendamment du fait de sav,oir si Ie probleme entre - hie et nunc 
dans quelque jeu tactique, ,oU si rien ne se passe - hie et nunc 
sur cet echiquier. 

N,oUS examiner,ons Ie pr,obleme S,oUS tr,ois aspects: 
- Ie dial,ogue jude,o-chretien 
- la conditi,on, la vocati,on et Ia mentalite de l'errance juive 
- les rapP,orts P,oI,on,o-juifs. 

La premiere partie de ee numero comprend par c,onsequent les 
d,ocuments ,officiels relatifs a ce dialogue tels que la declaration 
c,onciliaire "Nostra Aetate", les recommandati,ons de la C,ommission 
du Vatican chargee de l'etude des relati,ons religieuses avec Ie ju
daisme et de leur mise en pratique dans la vie qu,otidienne, les 
disc,ours de Paul VI et de Jean-Paul II, les exh,ortati,ons du Comi~ 
des Eveques fr&Jncais responsable du probleme des relations avec 
Ie judaisme, enfin, des textes refletant des ,opini,ons plus pers,on
nelleli, a sav,oir l'interview acc,ordl!e par Mgr Lustiger, archev~ue 
de Paris, l'article de J,ozef Lichten (un Juif de P,oI,ogne, d,omicilie 
a Rome, membre du C,omite de liaison entre l'Eglise cath,olique et 
Ie judarosme mondial), et celui du Rabin Jacob J . Petuchowski, de 
Laredo (Texas, Etats-Unis). Cit,ons enc,ore des textes susceptibles 
de familia riser Ie lecteur chretien avec Ie judaisme: un extrait du 
Talmud, un eXP,ose sur la Cabale, des reflexi,ons sur Ie judaisme et 
les f~tes juives, les prieres de la Grande Synag,ogue de Tyk,ocin, un 
article sur la conversion au judalsme, et un temoignage de premier 
plan, celui d'une Juive de Pologne, R,ose Price, qui, petite fille, 
apres l'experience des camps de concentrati,on, s'est rev,oltl!e c,ontre 
Dieu et a eprouve une haine tenace contre les chretiens jusqu'au 
jour oil, migree aux Etats-Unis, elle retrouva la foi grice a une 
communaute de Juifs messianiques. 

Ces textes d'approche seraient incomplets si no us ometti,ons lea 
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meditations de Janusz Korczak, medecin, pedagogue, auteur de 
nombreux livres destines aux enfants, un chretien avant la lettre, 
qui accompagna de plein gre au four crematoire de Treblinka lea 
orphelins du ghetto de Varsovie. 

Sous les titres suivants: "Jewish slavery and emancipation" 
(esclavage et emancipation juives), et "We, refugees" (nous les r~ 
fugies) Isaiah Berlin et Hanna Arendt presentent respectivement les 
penseurs juifs contemporains. Dans la m~me ligne se situent les 
articles de Jozef Lichten sur Heschel et de Dominique Bourel sur 
Gerschom Scholem. 

Vienne.nt ensuite ceux qui aJoord<ent la question de l'existence de 
l'Etat d'IsraiH: hi5toire des Juifs et des Arabes en Palestine, et 
entretiens (fragments) de Nahum Goldman avec David Ben Gou
rion. 

Comment viva it la communaute juive en Pologne aux 1ge at 
20e siecles? Ewa Swiderska l'evoque en soulignant les orientations 
socio-culturelles des milieux juifs poLonais du 1ge sieele, no~mment 
Ie courant de l'assimilation, alors que Jerzy Holzer tente de' recom
poser a l'intention des lecteurs 18 mosaYque de leurs groupements 
politiques durant l'entre-deux-guerres. D'autre part, Jacek Maj· 
chrowski precise la place du probleme juif dans les programmes 
respectifs des principaux camps politiques de la m€!me epoque. 

Revenons au present pour poser une autre question: queUe image 
du Juif les Polonais gardent-ils dans leur conscience? les reponses 
sont donnees dans une analyse des textes litter aires classiques et 
les conclusions tirees des etudes sociologiques entreprises aupres 
des etudiants. Huit poemes completeront cette image. 

Da la poesie passons a l'architecture avec les vestiges de la cul
ture juive en Pologne, cimetieres et synagogues epargnes par 1. 
guerre. Dans Ie domaine de l'edition, relevons un album sur la 
culture juive en Pologne et deux livres qui retracent, l'un l'action 
menee par "Le Conseil de l'aide aux Juifs" de Varsovie pendant 
la guerre, l'autre l'extermination de la population du ghetto de 
Cracovie, ainsi qu'un recueil d'essais revelant une caracteristique 
de la culture juive, Ii savoir une predilection pour 18 meditation 
philosophiq ue. 

En presentant Ii nos lecteurs cet ensemble de documents, nous 
avons voulu etablir des ponts aussi bien entre les nouvelles gen~ 
rations de Polonais et Ie monde disparu des J uifs de Pologne, 
qu'avec 1a pensee juive contemporaine, elle qui reassume les inter
rogations cruciales de l'existence de l'homme dans l'espace com
pris entre la misericorde divine et les forces virulentes de la haine 
dont l'expression a ete l'holocauste. Une minorite est en mesure de 
jeter lea ponts: les ecrivains de langue polonaise, lesquels sans se 
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couper de leurs racines ont recrM pour nous ce monde pas si ancien 
et dejA lointain, ou ceux qui nous ont permis de remonter vers .les 
temps bibliques et d'entrer dans l'espr it des serviteurs de l'Al
liance. 

Triste paradoxe que de poser en Pologne Ie probleme du dia
logue jud~-chretien quarante ans apres la disparition de l'impor
tante communaute religieuse juive... Mais ce dialogue nous est ne
cessaire pour u:ne meilleure comprehension de nous-memes et pour 
Wl enrichissement de notre propre religrosite. Nous avons egalement 
l'espoir qu'll se r evelera fecond aussi bien pour les ' Juifs pour les
quels Ie christianisme demeure encore Wle terre inconnue que pour 
eeux en qu~te de leur identite a la croisee de deu)!: cultures. 

Errata do numeru 1 - styczeil 1983 

Na stronie 119 wiersz 10 od dolu rna by~ : 


Polskie i ziemie zabrane Iat 1815-1831 wraz z rysujllC/i si~ w tIe 
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KSIl\ZKI NADESf..ANE: 

REDAKCJA WYDAWNICTW KUL 

Dzi a!alnosc m~skich zgromadzen zakonnych wsr6d Po!onii. Praca 
zbiorowa pod redakcjll ks. J6zefa Bakalarza, ks. Romana Dzwon
kowskiego, ks. Mieczyslawa KrllPca, ks. Anastazego Nadolnego, 
ks. Piotra Tarasa, Jana Turowskiego. Lublin 1982, s. 602 + mapa. 
Nak1. 1 tys. Cena 250 z1. 

Obraz Boga w Psalterzu. Praca ,zbiorowa pod redakcjll ks. Augustyna 

Eckmana, ks. Stanislawa l..aeha, ks. Antoniego Troniny. Lublin 

1982, s. 180. Nakl. 700. Cena 150 z1. Studia Teologiczne. Tom 3. 


ks. Czeslaw Bartnik: Chrzekijanska nauka 0 narodzie wed!ug prymasa 

Stefana Wyszllnskiego. Lublin 1982, s. 23. Nakl. 5 tys. Cena 25 zl. 


Jan Pawel II : Redemptor hominis. Tekst i komentarze. Komentarze spo

rZlldzili: M. A. Krllpiee OP, ks. S. Kaminski, T. styczefl SDS. 

Z. Zdybicka USJK., Bp. A. Nossol, Bp. I. Tokarczuk, W. Hrynie
w icz OMI, ks. S. Nagy SCJ, ks. ks. J. Kudasiewicz, S. Sawicki 
i I. Slawiilska. 

PANSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE 

Jose Ortega y Gasset: Bu.nt m as i inne pisma soC;ologiczne. Przelozyli 
Piotr Niklewicz i Henryk Woini·akowski. Wst~pem opatrzyl Jerzy 
Szacki. Wyboru dokonal i tekst przejrzal Stanislaw Cichowicz. 
Warszawa 1982 s. XLIII + 762. Nakl. 5 tys. Cena 280 z1. Biblioteka 
Socjologiczna. 

Irena Wojnar: Estetyczna samowiedza cz!owieka. War$zawa 1982, s. 242. 
Nak1. 5 tys. Cena lQ.Ol zl. 

Arystoteles : Meteorologika. 0 swiecie. Przelozyl i wst~pem opatrzyl 
Antoni Pacior ek. Warszawa 1982, s. 272. Cena 180 z1. 

Seren Kirkegaard: Bojain i drzenie. Choroba na smierc. Wyd. III.., 
Przelozyl J aroslaw Iwaszkiewicz. Warszawa 1982, s. 294. Naklad 
15 tys. Cena 120 z1. 

Mar ek Fritz?land : Wartosci a Jakty . Warszawa 1982, s. 319. Na>kl. 3 tys. 
Cena 90 zl. 

Marek Hendrykowski: S!owo w Jilmie. War,szaWa 1982, s. 209. Nakl. 
1500. Cena 150 zl. 

Daria Nal~cz: Zaw6d dziennikarza w Polsce 1918-1939. WarszaWa 1982, 
s. 350. Nakl. 880. Cena 180 zl. 

Aldona Bartczak6wna: Kosci6! Kapucyn6w. Warszawa 1982, s. 133. Ce
na 50 zl. 

Andrzej Kopcewicz, Marta Sienicka: His toria literatury Stan6w Zjed
noczonych. Wiek X X" Warszawa 1982, s. 492. Nakl. 20 tys. Cena 
220 zl, 

Henryk Olszewski : Nauka historii w upadku.. Studium 0 historiografii 
i ideologii historycznej w imperia!istycznych Niemczech. War 
szawa 1982, s. 657. Nakl. 2750. Cena 380 zl. 

PANSTWOWY INSTYTUT WYDAWNICZY 

1'1etnia chinska. Przelozyl Leopold Staff. ' Przedruk z Wydawnictwa 
J . Mortkiewicza, Warszawa 1922. Poslowie Mieczyslawa Jerzego 

.Kunatlera. Warszaw a 1982, s. 211. Na k1. 10 tys. Cena 80 zl. 
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Bronislawa Ostrowska: UtwoTIl prozq. Ws~pem opatrzyl Michal Glo
winski. Warszawa Hl82, s. 266. Nakl. 10 tys. Cena 100 . zl. 

Mieczyslaw Jastrun: Inlla wersja. Warszawa 1982, s. 174. Nakl. 10 tys. 
Cena 50 zl. 

CZYTELNIK 

Jadwiga Zyliflska: Wlllpa Dziwnego Zartu. Opowiadania. Warszawa, 
s. 262. Nakl. 30 tys. Cena 70 zl. 

WYDAWNICTWO LITERACKIE 

Juliusz Kaden-Bandrowski: Zawody. Zabytki. Nowele. Wyb6r i poslo
wie Michala Sprusinskiego. Krak6w 1982, s. 216. Nakl. 20 tys. Ce
na 120 zl. Seria Dziel wybranych J. Kadena-Bandrowskiego. 

Jerzy 	Ficowski: GrYPI i Errata (Wiersze z lat 1968-1980.) Krak6w 1982, 
s. 102. Nakl. 5 tys. Cena 25 zl. 

Wieslaw Pawel Szymanski: Chwita bez godziny. (Powies(:.) Krak6w 
1982, s. 212. Nakl. 15 tys. Cena 85 zl. 

Ewa 	Kuryluk: Podr6Z do gran ic Iztuki. Eseje z lat 1975-1979. Krak6w 
1982, s. 237. Nakl. 5 tys. Cena 80 zl. 
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KOMITET OPIEKI 

NAD ZABYTKAMI KULTURV ZVDOWSKIEJ 


W Krakowie powstal w dniu 2 li.stopada 1981 r. Komltet 
Opieki nad Zabytkami Kultury 2ydowskiej przy Towarzy
stwie MUosnik6w Historii i Zabytk6w Krakowa. 
Grono zalozycieli tak uj«:lo zalozenia Komitetu: 
"W trosce 0 zachowanie swiadectw kul tury minionych wie
k6w, a w szczeg6lnosci jej pluralistycznego charakteru, pod
j~liSmy inicjatyw«: utworzenia Komitetu Opieki nad Zabyt
kami Kultury 2ydowskiej, kt6rego dzialalnose obejmowalaby 
Krak6w i jego okolice. 
Stulecia wsp6listnienia kultury Zydowskiej w obr«:bie kultury 
naszego narodu, zakonczone tragedi~ hitlerowskiej ekstermi
nacji milion6w obywateli polskich, winny bye utrwalone w 
swiadomosci spoleczenstwa polskiego. JesteSmY dlumi t~ pa
mi~l: milionom zamordowanych, zagazowanych i zaglodzo
nych, a takze tym wszystkim, kt6rych wklad w nasz~ kultur~ 
jest nieprzemijalny. JesteSmy t~ pami~e dluzni saniym sobie, 
aby swiadomose otwartosci naszej kUltury przeszla w spu
sciznie na nast~pne pokolenia Polak6w". 

Oto aktualny sklad Komitetu: 
Janusz Bogdanowski, Janina Buczynska (czl. zarz~du), Maria 
Buczynska (czl. zarz~du), Adam Bujak, Tadeusz Chrzanow
ski (prezes), Ewa Demarczyk, Eugeniusz Duda, Tomasz Fial
kowski, Kornel Filipowicz (v-prezes), Ludwik G6rski, Czeslaw 
Jakubowicz (czl. zarz~du), Maria Jakubowicz, Marian Kor
necki, Hanna Malewska, ks. Mieczyslaw Malinski, Danuta 
Michalowska, Jan Pieszczachowicz, Andrzej Potocki, Pelagia 
Potocka, Teresa · Regula, Marta Romanowska (skarbnik), Iza
bella Samkowa, Piotr Skrzynecki, Jan J6zef Szczepanski, Wi
slawa Szymborska, ks. J6zef Tischner (czl. zarz~du), Kazimierz 
Traciewicz (sekretarz), Jerzy Turowicz, Janina Wienerowa, 
Maurycy Wiener (czl. zarz~du), Stefan Wilkanowicz, Adam 
Wlodek (czl. zarzlldu), Jacek Wozniakowski, Szymon Luksen
burg, Wladyslaw Str6zewski, Piotr W6jcicki, Joanna Bran
ska, El:.i:bieta Dlugosz, Adam Bartosz, Lidia Bank-Wyrobiec, 
J erzy Rucinski. 
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Komitet planuje m. in. podjt:cie prac nad inwentaryzacjll 
zabytk6w kultury zydowskiej, roztoczenie opieki nad zabyt
kami, synagogami, przeprowadzenie ich konserwacji i remon
t6w, Porzlldkowanie istniejllcych cmentarzy, a takZe prowa
dzenie dzialalnosci odczytowej, poswit:conej kulturze zydow
skiej. 

Realizujllc te zamierzenia Komitet nawi/lzal wsp61pract: 
z Urzt:dem Miasta Krakowa, mlodziez liceum im. B. Nowo
dworskiego podjt:1a w czynie spolecznym porzlldkowanie 
cmentarza przy ul. Miodowej w Krakowie', Komitet w1llcza 
sit: w prace majllce na celu kompleksowe opracowanie zag ad
nienia dawnego zydowskiego miasta Kazimierz, leZilcego 
obecnie na terenie jednej z dzielnic Krakowa. Czlonkowie Ko
mitetu wyjezdiali do r6znych miejscowosci, z ktorych docho

. dzily sygnaly 0 zaniedbanych zabytkach zydowskich. 
Akcjt: odczytowll zainaugurowala prelekcja dr Izabelli Sam

kowej pt. "Historia muzealnictwa judaistycznego w Polsce 
i Europie". 

Komitet wsp61dzialal przy organizowaniu przez Muzeum 
Judaistycznew Krakowie swit:ta Chanuki. 

Przewiduje sit: takze wydanie albumu zabytk6w i ewentu
alnie innych wydawnictw tego typu. Jak z powyzszego zarysu 
wynika, plany dzialania Komitetu Sll szerokie, co bt:dzie takze 
wymagalo odpowiednich funduszy - dla tego tez dla cht:t
nych podajemy numer konta: 

Towarzystwo Milosnik6w Historii i Zabytk6w Krakowa 
PKO 101M Krak6w 35510-10764-132 

z dopiskiem: na rzecz Komitetu Opieki nad Zabytkami Kul
tury Zydowskiej. . 
Podajemy takze adres dla ewentualnej korespondencji: 

Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Zydowskiej 
przy Tow. Milomik6w Historii i Zabytk6w Krakowa 

ul. §w. Jana 12 
31-018 Krak6w 
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1. Cheder dla chlopc6w w Lublinie. 1924. 

2. Cheder dla dziewczElt w Laskarzewie. 





5. Rodzina zydowska z Podola - lata 70-te X IX w. 





7. Uczniowie jeszybotu, Warszawa 1928. 



"~6I 'eMOZSelS az hUZ:>]In JIadhzlJjS "8 



9. Zelig, krawiec :z. Wolomina. 





11. Mojsze P.iiJcz'Uch, szames z synagogi w Wysokim Litewskim, 1924. 



"<: f>61 'a!U! 
-Iaq;) No. a!zoqo No. {eU!,~z "SE6I ' tl:l{Stl'l tl1Stl!U! U!qtlJ '~Jaquas!3: rq ra'1 "<:1 



13. Chasyd w futr zanej czapce, K'rak6w. 





15. "Inteligencya IzraeHt6w", Podole, lata 70-te XIX w. 



· \ 

16. Czlonkowie kahalu w Skiemiewicach. 

17. J6zef Hirszowicz, drukarz i wydawca wraz z rodzinq, Warszawa 1904. 



18. Osmiu (sposr6d trzynastu) przedstawicieli partii zydowskich, po
s16w do pierwszego Sejmu II Rzeczpospolitej, 1919. 
19. J6zef Pilsudskl witany chlebem i SOlq przez wsp61not~ zyaowskq 
w D~blinie. 1920. 



20. Wybitni pisarze zydowscy: Szalom Asz (1880-1957), Icchak Lejb 
Perec (1851-1915) z synem Lucjanem, oraz Hirsz Dawid Nomberg 
(1876--1927). 



21. Chaim Zelig Slonimski (1810
1904) uczony, wynalazca, populary
za tor nauki, wydawca tygodnika 
"Hacefira". 

22. Abraham Goldfaden (1840-1908), 
"ojciec" tea tru zydowskiego. 

23. Jakub Szacki (1893-1956), ba
d acz h istorii Zyd6w W Polsce, W 
mundur ze legionisty. 



25. Majer Balaban (1877- 1942), ba
da<:z historii Zyd6w w Polsce. 

26. Isaac Bashevis Singer (z prawej) i jego brat Izrael Jehoszua Zyn
ger (1893---1944), popu!amy powie~ciopisarz i n owelista. 



27. Nachum Soko16w (1859-1936), 28. Jehuda Lejb Gordon (1830-1892), 
pisarz, tlumacz i wydawca, wraz z poeta i dziennikarz pisz~cy w j~zy
rodzin~. ku hebra .iskim. 

29. Dawid Ben-Gurian (188&-1973) w P lonsku, w ri.\z z rodzinq (ok. 1910). 



30. Cmentarz przy synagodze Remu'h (XVI w.) na krakowskim Kati
mierzu. 

31. Pozostalosci mur6w krakowskiego getta. 



· 'to • • 
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32. Zydzi modlqcy si~ u grobu Mosesa Isserlesa (zm. 1572) -...lata 20-te. 



33. Chasydzi na ul. Szerokiej, krakowski Kazimierz 1938. 

34. Ulica Szeroka - dawne centrum krakowskiej dzielnicy zydow
skiej (fot. wsp61czesna). 



35; Cmentarz zydowslci w Krakowie. 





37. Sieniawa (woj. przemysk ie), nagrobek kaplana (kohen), oznaczony 
dloilmi w gescie blogoslawieilstwa; pierwszy wiersz epitafium: "Mltz s~
dziwy, prawy i prostolinijny". 

38. Zabno w woj. tarnows'k ian - typowy malomiasteczkowy ki,rkut z na
grobkami typu macewa 0 b ogatej ornamentyce roslinnej , zwier~cej 
i geometrycznej. 



39. Sieniawa 
nagrobek "czlo
wieka sprawiedli
wego i szacowne
go, znakomitego 
znawcy Tory"; 
dzban i misa 0
znaczajq przyna
leznosc do rodu 
Lewit6w. 

40. Nagrobek Este
ry, c6rki Szmue
la, zmarlej 4 Che
szwan 5575 (1814 
r .), na cmentar zu 
przy ul. Okopowej 
w Warszawie. W 
plaskorzeibie na
cz61ka WqZ t rzy
majqcy wlasny 0

gon w paszczy 
symbolizuje w iecz
noM:; wewnqtrz li 
tery P N - "tu 
pochowana". 



41. Sieniawa 
nagrobek Ciril T!i
la zm. 24 Tewet 
5616 (1856 r .); CZE:
sty na nagrobkach 
kobiet motyw 
swiecznika i pta
k6w. Epitafium 
wychwala zmarl~, 
jej mE:za , ojca i 
dziadka. 

42. Kirkut w 0
zarowie (woj. tar
nobrzeskie) - na 
plaskorzezbie na
grobka liczne 
symbole: Iwy, sza
fa ze zwojami To
ry (rzadki mo
tyw), ksiE:gi, ta
blice Dekalogu, 
skarbonka, korona 
i napis "korona 
Tory" oznaczajl\ce 
czesc dla Tory i 
poboznosc. 



43. Synagoga _w Orli w woj. b ialostockim. zbudowan a w XVI w. jako 
zb6r ananskL Nad w ejsciem resztki inskrypcji he'brajskiej: ..Jakimte 
le'idem napawa to m lejscel Nic mnego tylko dom,Bozy" (Rdz -28. 17). 



44. B6:inica w Wodzislawiu pochodzCl(!a prawdopodobnie z 2 pol. XVI w. 

45. Fasada XIX-wiecznej synagogi w DClbrowie Tarnowskiej. 



46. P6inorenesansowa synagoga w Szczebrzeszynie (koniec XVI lub 
pocz. XVII w.). Obecnie dom kultury. 

47. Ruina XVIII-wiecznej b6i.nicy w Rymanowie, niegdys wai.nym 
osrodku chasydyzmu. Wewnqtrz zachowana bima i fragmenty malo
wide!. 



48. G6rna cz~s c bimy (m6wnicy) w barokowej, bogato zdobionej syna
godze w Lailcucie z 1750 r.; widoczne jelenie podtrzymujqce napis "ko
rona kaplailstwa", menora, st61 na chleby pokladne i cytaty b iblijne. 
W b6in icy ekspozycja sztuki iydowskiej . 



49. Kil'kut w Karczewie pod Warszawq to obecniewielka wydma z k il
kud:r,iesiE:cioma nagrobkami i setkami ich odlamk6w; widoczne na na
grobku zlamane 5wiece - symbol zgaslego zycia. 
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