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·.. mozemy skutecznie wspoldzialac w podejmowaniu wysil
kow na rzecz wi~kszego poszanowania kazdej ludzkiej jedno
stki oraz ochrony praw czlowieka, zwlaszcza wolnosci rcligii. j 

Musimy si~ takze jednoczyc w wake z wszelkimi formami 
rasowej, etnicznej czy religijnej dyskryminacj i i nienawiSci, 
w tym takZe z antysemityzmem. 

Jan Pawel IJ 

I oto znow, po pi~ziesi~ciu latach, stoimy u bram Oswi~ci
mia: Zydzi, muzulmanie, Cygan ie, niewierzqcy; dlaczego? 
Przeciez rue po to, by znowu si~ podzielic czy jedni przcciw
stawiac si~ drugim, lec,: by wyrazic nieodparte pragnienie 
pojScia drog,! milosci i braterstwa, by uczcic pami~c tych, 
ktorzy cierpieli w poszanowaniu ich godnosci przed Bogiem. 

Johannes kard. WiUebrands 

j W szczegolnosci jest tu wazny dialog mi¢zy Niemcami, 
Polakami, Zydami i Rosjanami, budowanie porozumienia 

• 	 mi~zy skloconyrni narodami . Pokoj bowiem zalezy nie tylko 
od podpisow ministrow, ale najpierw od stosunkow mi~zy 
spoleczenstwami. Sklocenie ich mogloby ucieszyc tylko po
grobowcow Hitlera. 

Stefan Wilkanowicz 
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STEFAN WILKANOWICZ 

AUSCHWITZ 
PROBLEM NIEMCOW, POLAKOW I iYDOW 

OczywiScie nie ehodzi 0 miasto, lecz 0 dawny oboz, dzis muzeum. 
o miejsce, ktore stalo si~ symbolem, ezy tei: zespolem symboli (na okladce 
franeuskiego czasopisma "L'aetualite religieuse dans Ie monde" widzimy 
nawet tytul: "Oswi~cim, walka symboli"). Sk~d si~ jednak dzis bierze 
problem Oswi~cimia? Czy ehodzi tu tylko 0 spor zwi~zany z klasztorem 
siostr karmelitanek? 

Owszem, pobudza on refleksje nad sensem tego miejsca, ale rownoezes
nie jakby zaciemnia i przeslania najistotniejsze problemy, zwi~zane ze 
znaczeniem owego miejsca dla ludzkoSci i dla tyeh narodow, ktore ~ z nim 
w szczegolnie tragiczny sposob zI~ezone. przed prawie dwudziestu laty 
probowalismy je podj~e, organizuj¥ najpierw w krakowskim Klubie 
Inteligeneji Katoliekiej "rozmow~ 0 Oswi~eimiu", w ktorej wzi~li udzial: 
Wladyslaw Bartoszewski, Jadwiga Bezwinska, ks. Wladyslaw de Grohs, 
Tadeusz Hoiuj, ks. Teofil Kurowski, Stanislaw Rodzinski i Guenter 
Saerehen. Rozmowa ta dala poez~tek numerowi "Znaku" (195) nos~cemu 
tytul "Rekolekeje oswi~imskie". 

Zarysowal si~ wowezas przed nami bardzo niepokoj~ey dylemat: ezy to 
miejsee moi:e bye jedynie "pomnikiem m~zenstwa Narodu Polskiego 
i innyeh Narodow", jak giosila ustawa powoluj~ea do i:ycia muzeum, ezy 
tei: ehodzi 0 sprawy znaeznie wai:niejsze? Czy wystarczy "muzeum 
martyrologiezne", jak si~ to skrotowo mawialo? 

W pierwszyeh lataeh po wojnie trzeba bylo oezywiScie zadbae 0 to, aby 
dobrze pokazae, co si~ dzialo w KL Auschwitz-Birkenau, bowiem nie 
brakowalo ludzi (giownie Niemc6w), ktorzy nie mogli albo nie ehcieli 
wierzye w okrucienstwa tam dokonywane, traktowali je jako wymysl 
propagandy. Byla w nas niemal fizyezna potrzeba ieh opisywania, doku
mentowania w kai:dym szezegole, aby nikt nie mogi im zaprzeezye, by byly 
raz na zawsze przekl~te, aby nigdy nie mogly si~ powtorzye. Tak jak 
i dzisiaj z okrucienstwami stalinowskiego systemu, z martyrologi~ Polakow 
na Wsehodzie. Dzis tei: ehcemy wszystko wiedziee, udokumentowae, 
opublikowae - i spieszymy si~ z tym, aby dobie ten system i raz na zawsze 
go uniemoi:liwie. Mniej nas interesuj~ jego mechanizmy - na ieh ehlodn~ 
i preeyzyjn~ analiz~ jest jakby za poino (bo w naszyeh myslaeh i prag
nieniaeh stalinizm jest jui: martwy) i zarazem za wezdnie, bo jeszeze nie 
wszystko wiemy, gora lodowa dopiero si~ odslania, a ponadto brak 
psyehologieznego dystansu. 
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Ale takZe i dzis istnieje potrzeba dokumentowania zbrodni popelnionych 
w OSwi~cimiu, bo zaczynajll si~ podnosic glosy rewizjonistow, ktorzy 
starajll si~ je pomniejszye czy zmarginalizowae. Niestety, robill to nie tylko 
zagorzali niemieccy nacjonalisci, ale takze franeuscy rewizjoniSci jak np. 
Robert Faurisson \ ktory napisal pra~ "naukowll" dowodzllCll, ze 
w Oswi~cimiu nie bylo komor gazowych. 

Stlld potrzeba gruntownych prac badawczych i mtensywnej dzialalnoScl 
wydawniezej i oswiatowej, zwlaszcza poza granicami Polski. 

Przed dwudziestu laty zdawalismy sobie rownoczesnie spraw~, ' i:e nie 
wolno sprowadzic ekspozycji muzealnej do pokazania techniki torturowa
nia i zabijania. Bylo to zwlaszcza niedopuszczalne wobec m1odocianych 
widzow, ktorych ilose systematycznie wzrastala. Co wynoSZll oni z Oswi~ci
mia? Czy nienawisc, banalizacj~ zla lub poczueie bezsifnoSci? Muzeum nie 
mowi nie 0 przyczynach, lctore spowodowaly powstanie obozu i jego takie 
a nie mne funkejonowanie, malo 0 ludziach, kt6rzy si~ w nim znalezli jako 
kaci i jako ofiary, nie wskazuje tez drog zapobiegania tego rodzaju 
zjawiskom - ogolnikowe antywojenne hasla przeciez tego nie zast~pujll. 
Jak oddzialuje na zwiedzajllcych? 

Wiadomo bylo, i:e szkola z reguly nie przygotowuje do zwiedzania 
Oswi~mia - tego przeciez wyjlltkowego cmentarza i niezwyklego labora
torium odczlowieczania - a oddzialywanie samej ekspozycji moze bye 
nawet antywychowawcze. Staralismy si~ 0 tym pisae w "Znaku", ale 
w owych czasach moma to bylo robie tylko posrednio, cenzura czuwala. 
Myslelismy 0 uzupelnieniu i korekturze dzialania muzeum przez odpowied
nie formy pracy KoSciola. Zmiana ekspozyeji byla niercalna, bardziej 
prawdopodobna moZliwosc stworzenia jakiegos domu rekolekcyjnego 

11\ w pobliru bylego obozu. Najtrafniej uW to nasz niemiecki gose z Aktion 
Suehnezeichen (akcja znakow pokuty i pojednania), Guenter Saerchen: 

.... . tutaj, w miejscu gdzie dokoooly sif konsekwencje ostateczne nienawist
nego irracjonalizmu, nast~powae teraz powinien proces odwrotny: obiektyw
00, racjooo/oo analiza spolecznej genezy porazki Czlowieka, ktora zaszla \ w moim kraju. Jak to sif moglo stae? Na to powracajqce tu wciqz pytanie 
trzeba umiec odpowiedziec bardzo rzeczowo, bardzo konkretnie, jeS/i chce sif 
skutecznie s/uzye haslu: «Nigdy wi~j Oswi~cimia». 

Jesli wife wolno mi tu w ogOie czynic projekty, chcialbym powiedziee, ze 
moim najwifkszym pragnieniem jest, by w O.vwifcimiu powstal kiedys nie 
kosciOl, lecz «Dom Pokoju», dom ludzi wszelkich Swiatopoglqdow, ras 
i oorotMw. Moglyby sif tam znajdowae w kryptach kaplice i miejsca 
skupienia, w ktorych kazdy odoolazlby atmosferf drogich mu tradycji, n;e po 
to jednak, by go od innych dzielily, lecz przeciwnie, by by! glfbiej Swiadom 
rMnorodnosci i bogactwa czlowieczenstwa. Myslf, ze w takim Domu Pokoju 

I b. wyktadowca li teratury na uniwersytecic w Lionic, iell przyw6dca. Inny dzialacz !ego 
ruchu, Michel Sergent, byl nicdawno w ~wi~cimiu. 
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ludzie mogliby pozna waC slf I uczyc rozumiec wzajemnie, rozwazajqc wspOlne 
zadania I problemy przyszlosci. zgi(;biajqc genezf przeszlosci I dzlelqc 
odpowiedzialnq troskf 0 Teraz nasze I swiata. Ten dam molch marzen w tym 
miejscu wiaSnie, w miejscu nieludzkim, bylby nowq komorkq zycia I czlowie
czeilstwa ". 

O$WIE;CIM JAKO PROBLEM POLSKO-NIEMIECKI 

Zaproszenie Saerchena na dyskusj~ 0 Oswi~cimiu nie bylo oczywiScie 
przypadkiem. Byl on jednym z inicjator6w pracy nad pojednaniern 
polsko-niemieckim, a praca ta zacz~1a si~ wlasnie w Oswi~imiu. W 1965 r. 
grupa mlodych ludzi z Aktlon Suehnezelchen (z NRD) przybyla tam 
z pielgrzymkll pokutnll. W swoim programie 'Pisali: 

"U celu naszej pielgrzymki. na terenach bylego obozu koncentracyjnego 
Oswlfcim-Brzezinka, ktore sq dziS pomnlkiem cierpien narodu po lskiego , 
chcemy proslc, by nam pozwolono stanqc do pracy, przy jakiejkolwiek 
robocie, ktora bylaby potrzebna". 

W roku nas~pnym okolo 100 os6b przyjechalo pracowac w Oswi~imiu, 
Majdanku, Stutthofie, Rogofnicy i Chelmnie. Przyjechali mod lie si~ 
i pokutowae, prosie "by Bog uczynil cud I natchnqJ serca Po/akow 
gotowosciq przebaczenia wobec naszego narodu". 

Byla to bardzo ci~Zk:a pr6ba - przez trzy tygodnie mieszkae w obozie 
(Block 22) i pracowac nad odgruzowaniem ruin komory gazowej i krema
torium w Brzezince. Ostatniego dnia ich pobytu przyjechala do nich grupa 
mlodziei:y z krakowskiego KIK-u na wspo\ny dzien skupienia - modlitw~ 
w nocy i pra~ w dzien. Nie bylo to latwe taki:e dla Polakow. Tak wtedy 
opisywalem to spotkaQie: 

"Bylem tam trochf wczesniej I nie bez tremy czekalem na przybycie 
polskiej grupy. Minuty slf wlokly,jui od pOi godzlny powinni byc na mlejscu, 
co slf stalo? Kiedy ksiqdz Mazurkiewicz (przelozony salezjailsklego Domu) 
ztkcydowal slf wsiq.fc na motor I jechac na dworzec, rozlegl sif dzwonek, 
a poznlej gwar glosow. Niemcy zamilkli. Polacy wchodzili i milkli kolejno. 
Wtem jeden z Nlemcow dal znak rfkq I rozlegl sif mocny splew: «Dona 
nobis pacem» Werset ten powtarzal slf kilka razy, wedlug oryglnainej, 
zmieniajqcej slf za kazdym razem melodii, cos jakby gregoriailski choral, we 
duzo szybciej. Po momencie zaskoczenia nastqpilo odprfzenie ... " 

W owym czasie taki pocZlltek dialogu byl konieczny, inny nie bylby 
wiarygodny. Trzeba bylo po wspo\nej modlitwie i pracy wspo\nego 
blogoslawienstwa, udzielanego przez polskich ksi~Zy i ks. pastora Liedtke 
(obecnie przewodniczllcego Aktion Suehnezelchen w NRD). 

Kiedy wr~cz r6wnolegle zacz~la si~ wsp6lpraca z Pax Christl z RFN, 
rozpocz~lismy jll tam od "seminarium oswi~skiego", ktore przeksztal
cilo si~ w regularne spotkania, organizowane ze strony niemieckiej przez 
bardzo w ten dialog zaangai:owanego Reinholda Lehmanna. Taki:e w zwillZ

5 



STEFAN WILKANOWICZ 

ku z Oswi~cimiem powstala organizacja Maximilian Kolbe-Werk, pomaga
j~ca bylym polskim wi~zniom obozow koncentracyjnych. Bez tego wszyst
kiego Mieczyslaw Pszon, wspolorganizator "seminariow oswi~imskich" 
zapewne nie moglby przygotowywac wizyty kancIerza Kohla w Polsce - na 
zlecenie Tadeusza Mazowieckiego, ich uczestnika. Dla nas wi~ Oswi~im, 
to miejsce kondensacji szatanskiego zla, jest wi~ takZe miejscem narodzin 
dobra sluz,!cego przyszloSci. 

PROBLEM ZYDOWSKI 

Przez wiele lat Oswi~im byl wi~ dla nas przede wszystkim problemem 
polsko-niemieckim. U jednych budzil nienawis6, u drugich potrzeb~ jej 
przezwyci~Zenia, potrzeb~ budowania przyszloSci, ktora moglaby nas 
zabezpieczy6 przed powtorzeniem si~ czegospodolilnego. Nas i Niemc6w, 
a takZe innych narodow. 

Problem Zydowski jakby nie istnial. Zydzi byli, zgin~li - mozna i.alowae 
i wsp6lczu6 albo oddychae z ulg'l: - ale co morn a zrobi6? Zydzi tez na pozor 
si~ nie interesowali Oswi~imiem, zatem byla to jakby zamkni~ta karta. 

Problem powstal w 1968 roku, kiedy nacjonalistyczno-stalinowska· 
frakcja w partii rozpoc~la nagonk~ na "syjonistow", I'!czonych z "im
perialistami". Wielu Zydow musialo wyjechac, nieraz ze Izami w oczach, 
niektorych zmuszono do odzyskania utraconej juz swiadomoSci narodo
wej, dajfl,c im brutalnie do zrozumienia, Ze nie S,! Polakami. 

Dla wielu Polak ow byl to szok, nie przypuszczano, Ze mozna tak zagra6 
antysemick,! kart'!, ze to jest w ogole mozliwe. Ale u innych ta propaganda, ~ wprawdzie oczywiScie niegodna wiary, jednak ozywiala stare klisze i prze
sfl,dy, choc niby nie byla antysemicka - a moze wlasnie dlatego mogla • 
oddzialywac, ze jedynie walczono z "syjonizmem", a nie atakowano 
wprost. 

RownoczeSnie budzilo si~ zainteresowanie Zydami nie tyllco od strony 
humanitarnej i patriotycznej - przeciez ich emigracja byla wielk,! strat~ dla\ kultury polskiej - ale taue historyczno-kulturowej. Zaginiony swiat 
Zydow polskich, stanowi,!cych od wiekow element polskiego krajobrazu, 
ale w gruncie rzeczy nieznanych, zaczynal budzic zaciekawienie. Narastala 
tez potrzeba jakiegos rozliczenia si~ z przeszloSci'!, jakiegos rachunku 
sumienia, proby ustalenia czym wlasciwie byla Polska - rajem dla Zydow 
czy krajem antysemickim? A kim byli Zydzi w Polsce - polskimi patriotami 
czy agentami obcego mocarstwa? Co polska kultura im zawdzi~cza, czy 
i w jakim stopniu byli dla niej zagroi:eniem? Co stracilismy z ich zaglad,!? 

Publikuj,!c w 1983 roku numer specjalny "Znaku" poswi~cony tematyce 
Zydowskiej (Katolicyzm-judaizm, Zydzi w Polsce i w swiecie) pisalismy na 
jego ws~pie: 

.. Dlaczego dzii podejmujemy problem iydowski? Do jest, bo kiedys trzeba 
go bylo podjqc - taka odpowiedi powinna w zasadzie wystarczyc. Nie moina 
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od tej sprawy uciec i pozostawiC wszystko czasowi. Czas wprawdzie wiele 
rzeczy pogrqza w studni niepami(!ci, ale czfsto jest to zludne (bo trwajq one 
jakos w podfwiadomosci, gotowe do ujawnienia sif w nieoczekiwany sposob ),' 
a ponadto zapomina sif wtedy 0 grzechach, czyli takze 0 ich wyznaniu 
i zadosCuczynieniu za nie. Zatem trzeba robit narodowy czy spoleczny 
rachunek sumienia i czysciC rany - aby czas mogl je zagoiC. [ to niezaleznie 
od wszelkiej koniunkturalnej aktualnosci tematu, od tego, czy sprawa 
zydowska jest wlaSnie zetonem w jakiejs taktycznej rozgrywce, czy tei 
chwilowo nic sif w tej dziedzinie nie dzieje ". 

Byla to pierwsza tego eharakteru i tej rangi publikacja po wojnie, ale . 
wkr6tce po niej przyszlo tyle innyeh artykul6w, sympozj6w, odezyt6w 
i roznych publikaeji, ze trudno je bylo nawet rejestrowac. Starzy wracali do 
wspomnien, mlodzi odkrywali nieznany swiat, niekt6rzy swe Zydowskie 
korzenie. Stalo si~ to niemal mod~ i st~d dowcip: "Co si~ teraz nosi 
w Warszawie? - Zyd6w na ~kach". 

Ale te pozytywne zainteresowania dziejami i losami spoleeznoSci Zydow
skiej nie mogiy rozwijac si~ sielankowo, zbyt dramatyczne to byly sprawy, 
zbyt spl~tane polsko--Zydowskie losy. Wystarezyla pewna niejasnosc 
w przejmuj~eym artykule lana Blonskiego, aby temperatura nagle si~ 
podniosla i rany zaez~ly bolee. Nie byla to zreszt~ niejasnosc blaha: 
ehodzilo bowiem 0 wsp610dpowiedzialnosc i 0 wsp6lwin~. Niekt6rzy 
zrozumieli, ze autor m6wi 0 wsp6lwinie Polak6w za wymordowanie 
Zyd6w, ezyli 0 jakims ich udziale w tej zbrodni, co oczywiScie wywolalo 
gwaltowne sprzeciwy. Problemem istotnym byla wsp610dpowiedzialnosc, 
czyli rodzaj solidamosci z ofiarami. Odpowiedzialnym jest si~ wtedy, gdy 
si~ t~ ludzk~ solidarnosc lamie - alba przez dzialanie, alba przez biem osc. 
Nawet ci, kt6rzy j~ na rozne sposoby starali si~ realizowac, mog~ i powinni 
sobie zadawac pytanie, ezy nie mogli zrobic wi~cej. Tym bardziej ei, kt6rzy 
zaglad~ Zyd6w przyj~li z ulg~, oraz ci, kt6rzy dzi~kowali Bogu, i:e nie Slt
pierwsi w kolejce do gazu. Ale trzeba takze pami~tac 0 6wczesnyeh 
warunkaeh, w kt6rych ta solidarnosc si~ objawila lub byla lamana. Ojciec 
Maksymilian byl bohaterem, bo ofiarowal swe Zycie za innego. Ale nieraz 
trzeba bylo bohaterstwa, zeby nie ukrasc kromki chleba umieraj~cemu 
wsp6lwi~zniowi. Czy winni s~ ludzie, kt6rzy nie byli bohaterami, kt6rzy 
byli dobrzy, ale za slabi na te czasy? Tylko B6g rna na to pytanie 
odpowiedz. A jesli komus oszez~dzil okazji do zdrady, niech si~ modli 
slowami Brandstaettera: "Przebacz mi, Panie, grzech nie popelniony". 

Spar 0 klasztor si6str karmelitanek w Oswi~imiu wybuchl w spos6b 
zupelnie nieoezekiwany i nikt nie m6g1 zrozumiec, 0 co Zydom naprawd~ 
chodzi. Ich racje byly nie do poj~ia, zatem cos si~ za tym musialo kryc, 
jabs sekretna machinaeja. I tak b61 Zyd6w, wywolany przez podejrzenie 
strasznej ehrzeScijanskiej machinaeji - a mianowieie istnienia planu zatar
cia pami~ci 0 nich w micjscu ieh zaglady, prowadzil do ozywienia staryeh 
podejrzen i oskari:en. Ale sk~d si~ wzi~lo to podejrzenie u Zydaw? 
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AZeby to zrozumiee, trzeba najpierw ich oczyma zobaczyc oswi~imskie 
muzeum. OtOz, zwiedzajllc je nie odniesiemy wraZenia, Ze Zydzi majll 
w nim szczegolne miejsce. Nigdzie nie bylo informacji, ilu ich tam zgin~lo. 
OczywiScie, nikt tego dokladnie nie wie, bo dokumentacja zostala w znacz
nej cz~ci zniszczona, wywieziona albo jej po · prostu nie bylo. Niemniej 
wiadomo, Ze chodzi tu nie 0 tysillce czy nawet setki tysi~y, ale 0 ponad 
milion, czyli 0 rzesz~ kilka razy wi~kszll niz suma wszystkich innych 
wi~zni6w. Ale 0 tym si~ nie m6wi. I tak na przyklad w sprzedawanej 
w muzeum ksillZce 0 OSwi~miu (Interpress), maj~j pozory naukowosci, 
sprawy te przedstawione Sll w ten spos6b: 

"Od marca 1942 roku do konca istnienia obozu osadzano w nim zarowno 
Polak6w, jak i Amerykanow, Anglikow, Austriakow, Belgow, Bulgarow, 
Chorwatow, Cyganow, CzechOw. Francuzow, Grekow, Holendrow, Hisz
panow, Litwinow, Lotysz6w, Niemcow, Norwegow, Rosjan, SerbOw, Slowa
k6w, Slowencow, Szwajcarow, Turkow, Wfgrow, Wlochow i Zydow. 

Wsrod wifzniow rOinych narodowosei najwifkszq gropf stanowili zawsze 
Polacy oraz obywatele polsey poehodzenia zydowskiego, nastfpnie obywatele 
ZSRR, Jugoslowianie i Francuzi. Szezegolnie /iczni - oproez Zydow polskich 
- by/i Zydzi wfgierscy, czescy i slowaeey, niemieccy, greeey i holendersey". 

Zatem mieszajllC obywatelstwo z narodowoSci~, powiedziano wszystko 
i nie, zas przeci~tny zwiedzajllCY muzeum turysta zapami~ta Zyd6w na 
ostatnim miejscu. I nie zda sobie sprawy z tego, Ze dla Zyd6w Oswi~im rna 
znaczenie zupelnie wyj~tkowe, ze stal si~ dla nich symbolem Shoah, 
zaglady narodu. I Ze bylby tym symbolem takZe wtedy, gdyby nie-Zyd6w, 
bylo w Oswi~imiu wi~j niz Zyd6w. 

Faktem jest r6wniez, Ze dla nie pochod~cych z Polski Zyd6w Oswi~ 
jest miejscem zaglady jedynie Zyd6w, 0 innych prawie nie wiedz~ albo ich 
podswiadomie nie dostrzegajll. Tym trudniejsze jest wzajemne zrozumienie. 

Wielu Zyd6w to zamazanie ich obecnoSci w Oswi~cimiu IllCZY z dawnymi 
pogromami oraz klasztorem karmelitanek, ~d~cym wyrazem misyjnej 
dzialalnoSci KOSciola, i w ten spos6b powstaje ow plan wymazania pami~ci 
o Zydach, "schrystianizowania Shoah". Trudno ich przekonac, Ze to 
nonsens. trzeba najpierw uzupelnic muzealnll ekspozycj~. 

CO TRZEBA ZROBIC W O$WIE;CIMIU7 

OczywiScie trzeba przygotowae wystaw~ obrazuj~~ ruch oporu w obo
zie. Bardzo jest potrzebna, a w nowym klimacie politycznym moze bye 
dobrze zrobiona, bez ideologicznych manipulacji, moZe pokazae ludzi, 
kt6rzy nie tylko oparli si~ obozowemu systemowi. ale umieli podj~e 
skuteczne konspiracyjne dzialania 0 duzym znaczeniu. 

Id~c dalej tym tokiem mysli nalei:aloby szerzej i gl~biej pokazat ludzi 
w Zyciu obozowym, zar6wno wi~zni6w, jak i strai:nik6w. Chodzi 0 lepsze 
zrozumienie mechanizm6w deformuj~cych. jak i 0 sposoby obrony przed 
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zaplanowanyro odczlowieczeniem wi~zniow, przyjrzenie si~ ludziom, kto
rzy powinni bye szeroko znani. Znany jest sw. Maksyroilian, ale bylo 
przeciez wielu innych, ktorych swiadectwa Zycia SlI nam potrzebne. 
Ogromn~ pomoc~ mog~ tu bye oswi~cimskie zeszyty "Przegl~du Lekars
kiego", ktorych ukazalo si~ juz 30, zawieraj~ce blisko tysi~c prac 0 tematy
ce medycznej i humanistycznej. W 29 zeszycie zwraca uwag~ pionierskie 
opracowanie Stanislawa Klodzinskiego i Jana Maslowskiego na temat 
postaw ideowych wi~niow w Oswi~cimiu. Przedstawia one wyniki ankiety 
przeprowadzonej wsrod bylych wi~Zniow w roku 1974 (!). 

Potrzebna bylaby wystawa obrazuj~a zycie religijne i szerzej - duchowe 
- w obozie. Jest co pokazae, teraz juz moma. 

Niew~tpliwie trzeba dokonae przegl~du calosci ekspozycji, a zwlaszcza 
pawilonow poszczegolnych panstw czy narodow, bowiem na ich ksztah 
i trde strona polska miala ograniczony wplyw - a SlI tam teksty i obrazy / 
nadaj~ce si~ do szybkiego przeniesienia do muzeum propagandy. W ra
mach tego przegl~du moma ~dzie dokonae koniecznych korektur i uzupe
inien, w tyro prawidlowo ukazae miejsce Zydow w oswi~cimskich obozach. 

A true Cyganow, ktorym nalezy si~ osobn~ ekspozycja. Obok Zydow 
byli drugim narodem skazanym na Smiere z przyczyn rasowych. Tak jak 
Zydzi gin~li tylko za to, Ze byli Cyganami. Tym bardziej si~ im to naleZy, ze 
s~ nieliczni i slabi, nikt si~ 0 nich nie upomina. 
Najwi~kszm dla mnie problemem jest poc~tek i zakonczenie zwiedza

nia. Przeci~tna wycieczka robi to "z marszu", zalicza Osw~cim w ramach 
obowi'lzkowego programu, zwykle przeladowanego. Ma si~ nieraz wraze
nie, ze ludzie nie zdaj~ sobie sprawy z tego, gdzie si~ znajduj~. Co zrobie, 
aby przybywali jako pielgrzymi do najwi~kszego i najstraszniejszego 
cmentarza swiata, a nie jak turysci, ktorzy ch~ zobaczye muzeum 
horroru? Bye moZe nalezaloby zacz~{: od filmu, ktory moglby jednoczdnie 
pokazae drog~ do OSwi~cimia, to znaczy hitlerowsk~ ideologi~ i jej 
konsekwencje oraz wprowadzae w odpowiedni nastroj. A moZe potrzebna 
jest jakas ekspozycja wst~pna, miejsce wprowadzenia i, wyciszenia? 

Wszystkie te sprawy wymagaj~ pogl~bionej refleksji i hadan. W tyro celu 
powolany zostal przez Ministra Kultury i Sztuki, Izabell~ Cywinsk~, 
Zespol do spraw przyszlosci Panstwowego Muzeum w Oswi~imiu. Pracuje 
on od jesieni 1989 roku pod kierownictwem wiceministra tego resortu, 
Krystyny Marszalek-Mlynczyk. Dokonal juz przegl~du caloSci ekspozycji, 
okrdlil zmiany, ktore powinny bye wykonane niezwlocznie (i ktore si~ juz 
realizuj~), wyznaczyl zadania na 1990 rok. Mi~dzy innymi zostanie 
reaktywowana Rada Muzeum 0 charakterze mi~dzynarodowym, ktora 
~dzie dbala zarowno 0 badania naukowe zwi~zane z dawnym KZ 
Auschwitz-Birkenau oraz ich popularyzacj~, jak tei: 0 prace konserwators
kie. Trzeba tu bowiem dodae, Ze konserwacja obiektow dawnego obozu 
zwlaszcza w Brzezince - jest ogromnym problemem technicznym i finan
sowym, ktory wymaga mi~dzynarodowej wspolpracy. 

( 
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NOWE CENTRUM 

Charakter mi~dzynarodowy b~dzie mialo takze Centrum Informacji, 
Spotkan, Dialogu, Wychowania i Modlitwy, ktorego budowa rozpocz~la 
si~ w lutym 1990 roku. Powstanie ono jako instytucja katolicka, powolana 
przez ks. kardynaia Franciszka Macharskiego przy pomocy biskupow 
z krajow Europy Zachodniej i Ameryki polnocnej. B~zie takZe wspoma
gala Muzeurn, na co zwr6ci( szczegoln~ uwag~ min. Jacek Ambroziak, 
obecny wraz z kard. Macharskim na inauguracji robot budowlanych. 

W Centrum znajdowae si~ b~dzie Dom Spotkan, Dom Pielgrzyma oraz 
budynek administracyjny. Dom Spotkan zaprojektowany jest w ten 
sposob, ze moZe slui;ye rownoczesnie grupom, ktore przyjeZdiaj~ na 
kilkudniowe rekolekcje czy kongresy, oraz tym, ktore jedynie chCll zwiedzie 
Muzeum. 

Na parterze tego domu, nie przeszkadzaj~c innym, ~dll one mogly 
sluchae konferencji lub ogl~dae filmy. W pobJiskim koSciele ~d~ mogJy si~ 
modlie - bowiem obok Centrum wybudowany zostanie nowy klasztor 
(wi~kszy i lepiej dostosowany do potrzeb siostr) i kosciol, slu4cy zarowno 
pielgrzymom jak i mieszkancom Oswi~imia. 

Tu oczywiScie trzeba jasno powiedziee, dlaczego potrzebny jest nowy 
klasztor. Dla katolikow nie jest istotne jego miejsce - rownie dobrze mozna 
si~ modlie na miejscu zbrOOni jak 0 kilkaset metrow od niego. Dla Zydow 
zas jest to sprawa teologicznie i psychologicznie niezmiernie bolesna 
i waina. Nie wgl~biaj~c si~ w ich teologiczne racje naleiy bol uszanowae, 
uznaj~c za drugorz~ne formy wyrazania protestow, cz~sto przesadne 
i Polakow krzywdz~ce. Naleiy rowniei pami~tae, ie pluralizm wsrod~ • Zydow jest ogromny, stanowiska w wielu sprawach bardzo roine. St~d 
opinii czy dzialan jednego czlowieka czy jakiejs grupy nie naleiy odnosie 
do innych, podobnie jak nie naleiy wszystkich Polakow obci~iae 00
powiedzialnoSci~ za slowa i czyny niektorych nieuleczalnych antysemitow. 

Ponadto trzeba wzi~e pod uwag~, ze w dokumentach przekazanych\ UNESCO przez dawne wladze obecny klasztor ("Stary Teatr") znajduje si~ 
na terenie Muzeum, choe faktycznie do niego nie nalezy, dotyka tylko 
obozowego muru. Nie wiadomo, kto i dlaczego tak narysowal plan Muze
urn, ale fakt jest faktem. Zatem, zgodnie z konwencjll podpisan~ przez 
owczesny rz~d polski, budynek ten znajduje si~ pod ochron~ UNESCO 
i nie wolno bylo zmieniae jego przeznaczenia (zamieniae na klasztor). 
Moze ona wi~ obecny rz~d polski zmusie do przeniesienia klasztoru. 

Wynika z tego jasno, ie lepiej zbudowae nowy klasztor, nii wchodzie 
w nieobliczalne mi~zynarOOowe konflikty, prowadz~ce do izolacji Polski, 
niezmiernie dla niej szkodliwej. 

Nie nalei;y tei stawiac falszywego pytania: czyj rna bye Oswi~im, 
Polakow czy Zydow? I jednych i drugich oraz wszystkich tych, ktorzy tam 
cierpieli lub stracili swoich bliskiGh. Nie moZe bye mowy 0 zadnym 

r 
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zawlaszczeniu obozu na rzecz jakiegokolwiek nacodu czy wyznania, 
natomiast prawa wszystkich powinny bye uszanowane. St~d koniecznose 
rozumnego kompromisu, najlepiej te prawa respektuj~cego. Trzeba tei: 
jasno powiedziee, :.i:e do tej pory prawa Zydow byly lekcewa:.i:one, st~d 
nale:.i:y im si~ jakas rekompensata. 

Nie wydaje si~ tak:.i:e sluszne zbytnie oddzielanie Auschwitz 1 i Birkenau. 
Jesli si~ twierdzi, :.i:e Auschwitz to oboz "polski" a Birkenau to ,,:.i:ydowskf' 
(bo Zydzi gin~li przede wszystkim w Brzezince), to logika nakazywalaby 
przyznae im w jakiejs formie zarz~d Brzezinki. Nie s~dz~, :.i:eby to byl 
szcz~sliwy pomysl, choeby ze wzgl~du na ofiary pochodz~ce z innych 
narodow. 0 wiele Jepsze wydaje si~ zaproszenie wszystkich zainteresowa
nych do ud zialu w Radzie Muzeum, ktora w ten sposob zyska mi~dzy
narodowy autorytet i ~dzie mogla rownie:.i: slu:.i:ye dla cozwi~zywania 
ewentualnych konfliktow, a przede wszystkim do budowania mi~dzy
narodowej wspolpracy. 

Wrocmy do Centrum. W Domu Spotkan. ~dzie rowniei: kuchnia 
ijadalnia, a zatem mo:.i:liwosc zjedzenia posilku w kulturalnych warunkach. 
Po wizycie w bylym obozie moma ~dzie rowniei: tu powrocie - aby si~ 
modlie w intencji ofiar i zastanawiae nad drogami budowania lepszej 
pd:yszlosci - bez kacetow i gulagow. 

OSwi~cim jest miejscem, w ktorym ujawnily si~ w calej pelni skutki 
systemu opartego na pogardzie i nienawiSci. Bylo to bowiem nie tylko 
miejsce zaglady, ale tak:.i:e szczeg6lne laboratorium, gdzie wyprobowywano 
metody upodlania, odczlowieczania tych, ktorych ich kaci uwai:ali za 
"podludzi" . Moi:e to byl zabieg maj~cy usprawiedliwie ~ obl¢n~ teori~? 
Jesli si~ ich nie uwai:alo za ludzi, to trzeba bylo wykazae, i:e nimi nie s~. 
St~d moi:e nie sarna smiere byla najstraszniejsza w Oswi~cimiu, ani tei: ilose 
ofiar, ale wlaSnie ow mechanizm, maj~cy przed Smierci~ fizyczn~ zabie 
czlowieczenstwo. W dziejach ludzkoSci zdarzaly si~ milionowe hekatomby, 
ale tego jeszcze nie bylo. Jest roi:nica pomi¢zy zwyklym, ludzkim 
okrucienstwem, powodowanym przez nami~tnose i strach, a jak~s niemal 
sataniczn~ nienawiSci~ do czlowieka. , 

Polacy wiedzieli, i:e 8:l skazani najpierw na Smiere duchow~ - w planach 
Hitlera mie1i bye zdziesi~tkowani, cZ~Sciowo przesiedleni w gl~b Rosji, 
pozbawieni wlasnej kultury, zamienieni w bydlo cobocze. Dla wielu z nas 
byla to perspektywa bodaj gorsza nii: Smiere fizyczna. 
Oswi~cim byl prob~ i zapowiedzi~ tej przyszlosci. 
Ale to miejsce odczlowieczania ukazalo rowniei: rozmiary bohaterstwa 

ludzi, jakis rozkwit czlowieczenstwa; niezwykla nienawise wzbudzala 
niezwyklll milosc. Jan Pawel II tak 0 tym powiedzial: 

"To zwycifstwo przez wiarf i milosc odni6s1 ow czlowiek w tym miejscu, 
ktore bylo zbudowane na zaprzeczeniu wiary - wiary w Boga i wiary 
w czlowieka - i na radykalnym podeptaniujui nie tylko milosci, ale wszelkich 
oznak czlowieczenstwa, ludzkosci; w tym miejscu, ktore bylo zbudowane na 
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nienawiSci i na pogardzie czlowieka w im~ ob/qkanej ideologii; w tym 
miejscu, ktore bylo zbudowane na okrucienstwie ... 

W tym miejscu straszliwej kaini ... o. Maksymilian Kolbe odniOsl duchowe 
zwycifstwo, podobne do zwycifstwa samego Chrystusa, oddajqc s~ dob
rowolnie na .fmierc w bunkrze glodu - za brata... 

Czy tylko On jeden - Maksymilian Kolbe - odniOsl zwyc~stwo, ktore 
odczuli natychmiast wspolwifiniowie i do dzisiaj odczuwa je KosciOl i Swiat? 
Zapewne wiele zostalo tu odniesionych podobnych zwyc~stw jak chocby 
.fmierc w krematoriwn obozowym siostry Benedykty od Krzyia, karmeli
tanki, w Swiecie Edyty Stein, z zawodu - jilozof, znakomita uczennica 
Husserla, ktora stala sir ozdobq niemieckiej jilozojii, a pochodziJa z iydows
kiej rodziny zamieszkalej we Wroclawiu. 

Nie chef zatrzymywac s~ na tych dwoch nazwiskach. gdy stawiam sobie 
pytanie, czy tylko on jeden, czy tylko ona jedna ... ? 

lie tutaj odniesiono podobnych zwyc~slW? Odnosili je ludzie roznych 
wyznan, roznych ideologii, zapewne nie tylko wierzqcy. 

Pragniemy ogarnqc uczuciem najglfhszej czci kaide z tych zwyci{?stw. 
kaidy przejaw czlowieczenstwa, ktore bylo zaprzeczeniem systemu sys
tematycznego zaprzeczania czlowieczenstwa. 

Na miejscu tak straszliwego podeptania czlowieczenstwa, godnosci ludzkiej 
- zwyc~stwo czlowieka!" 

Tak rnowil Papiei w Brzezince. Otoz w tym wlasnie rniejscu chcerny 
poznawae metody nienawisci i uczye si~ budowania cywilizacji miloSci. Tu 
rnozerny poznawae granice czlowieczenstwa, zarowno deprawacj~ czlowie
ka, jak i jego szczyty. Mylll si~ ci, ktorzy myslll, ze ta wiedza nie jest nam 
potrzebna. Potrzebujemy wiedzy nie tylko 0 o. Maksymilianie, ale i 0 tych 
wszystkich, ktorzy w tych warunkach ocalili czlowieczenstwo, przelamali 
slabosc swego ciala i strach, w obliczu Smierci nadali najwyi.szy sens swemu 
Zyciu. Jak tego dokonali? . 
Oswi~im byl zakonczeniem lancucha procesu zaczynajllcego si~ od 

klamstwa, ktore rna oczernie i oddzielic, nast~nie wywolae strach 
i poczucie zagroienia, a sllld juz krok do nienawiSci powoduj~j agresj~ 
i do pogardy uzasadniajllCCj deptanie przeciwnika. Ale powinien stae si~ 
poczlltkiem drogi innej , wiod~j od poznania w prawdzie do dialogu 
i wsp6lpracy. Stlld chcemy, ieby stal si~ miejscern spotkania dla przed
stawicieli tych narodow, ktore tu majll swe symboliczne groby, a zwlaszcza 
tych, ktore rnuszll przezwyci~Zac obcillzenia przeszloSci, naprawiac wzaje
mne stosunki. Zatem ma to bye zarowno miejsce modlitwy jak i dialogu, 
dialogu osob i kultur. Tam bowiem, gdzie uczono pogardy wobec 
niektorych kultur (jesli uznawano je za kultury), trzeba odnajdywae ich 
wartosci, przezwyci~zac utarte schematy i dokonywac bolesnego nieraz 
rachunku sumienia. Chcemy, aby ten dialog dokonywal si~ w obliczu tych, 
ktorych prochy rozsialy si~ na tych polach. 

Chcemy si~ wi~ tutaj uczye budowania lepszej przyszlosci,' chcemy 
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zgl~biac isto~ i wymiary pokoju oraz drogi do niego wiod:j,ce. Tutaj 
wlasnie uczyc si~ patriotyzmu, w ktorym zawarta jest solidarnosc z innymi 
narodami, troska 0 dobro wspolne Rodziny Ludzkiej. 

Najpierw zaS 0 dobro Buropy, ktora si~ gwaltownie przeksztalca. Budzi 
to wielkie nadzieje, ale nie brak taki:e i obaw. OZywaj:j, stare konflikty, 
budZll, si~ uspione nacjonalizmy. Zmieniaj:j, si~ uklady sil- jednocz:j, si~ oba 
panstwa niemieckie. To wymaga czujnoSci i coraz intensywniejszego 
dialogu z wszystkimi tymi, ktorzy chC:J, wspolpracowac dla wspolnego 
europejskiego dobra. W szczegolnoSci jest tu wtiny dialog mi¢zy 
Niemcami, Polakami, Zydami i Rosjanami, budowanie porozumienia 
mi~dzy skl6conymi narodami. Pokoj bowiem zalezy nie tylko od podpisow 
ministrow, ale najpierw od stosunkow mi~dzy spoleczenstwami. Skl6cenie 
ich mogloby ucieszyc tylko pogrobowcow Hitlera. 

Stefan Wilkanowicz 
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W Rozmowie 0 Oswifcimiu, ktora odbyla si~ w lutym w Klubie 
Inteligencji Katolickiej w Krakowie, wzi~li udzial: ks. infulat Teofil 
Kurowski, byly proboszcz OSwi~cimia; ks. Wladyslaw de Grohs, byly 
wi~zien KZ Auschwitz, byly proboszcz Oswi¢mia; dr Jadwiga Bezwinska, 
przedstawicielka Dyrekcji Muzeum Oswi~imskiego; Tadeusz Holuj, byly 
wi~zien KZ Auschwitz, znany pisarz; dr Stanislaw Klodzinski , byly wi~zien 
KZ Auschwitz, redaktor "Zeszytow Oswi~cimskich Przeghtdu Lekars
kiego"; Wladyslaw Bartoszewski, byly wi~zien KZ Auschwitz, wspolor
ganizator Rady Pomocy Zydom w czasie okupacji, czlonek Rady Nauko
wej Muzeum OSwi~cimskiego i autor licznych publikacji 0 dziejach wojny; 
Stanislaw Rodzinski, artysta-plastyk, pedagog, z pokolenia powojennego; 
Guenter Saerchen, dzialacz katolicki z Magdebu rga. 

Mimo calej r6Znorodnosci kierunkow zainteresowan i troski, jakie si~ na 
tym zebraniu zarysowaly, moma latwo wyromic punkty najc~Sciej 
powracaj,!ce. 

Zdawano sobie jasno spraw~, ze Oswi~cim pelni mi~dzy innymi rol~ 
oskariycielskiego dokumentu i Ze jest ona niestety wci,!z nieodzowna. To, 
ze w spoleczenstwie NRF na przyklad wielu ludzi do dzis nie uwierzylo 
w prawd~ 0 obozach, lub wolalo jej nie dociekae, moZe bye psychologicznie 
zrozumiale, lecz stanowi wci,!z niezmiernie powam '! przeszkod~ w za
chowaniu politycznego realizmu i zmyslu proporcji. Tylko na tak,! 
ignorancj~ liczyc mog,! ludzie w rodzaju przywodcy Zwi'!zkow przesiedlen
cow, p. Czaji, twierdz,!c publicznie (maj 1970), Ze wysiedlenie Niemcow 
z Polski bylo "zbrodni,! stulecia" i "okrucienstwem nigdy nie notowanym 
w historii", podczas gdy przez zlosliwosc tylko powtarza si~ wieSci 
o "rzekomych okrucienstwach" Niemcow. JakZe dziwie si~ zresz4 lukom 
w wiedzy przypuszczalnych sluchaczy p. Czaji, skoro - jak mowil w KIK- u 
WI. Bartoszewski - znany reporter jednego z najpoczytniejszych tygod
nikow NRF nie mial, jak si~ niedawno okazalo, poj¢a, Ze w OSwi~imiu , 
pr6cz Zydow, byli takZe inni wi~iniowie, na przyklad dziesi,!tki tysi~y 
skazanej na zaglad~ polskiej inteligencji ... 

Niezaleznie jednak od tej negatywnej funkcji dowodu prawdy w sporze 
z tendencyjnym kJamstwem lub szkodliw,! ignorancj,!, uczestnicy klubowej 
rozmowy postulowali dla Oswi~cimia tam szersze i pozytywniejsze role. 
Chciano przede wszystkim, by nasze wstrZllsaj,!ce "miejsce pami~ci" uczylo 
i:ycia i m~stwa, a nie tylko smierci i nienawisci, Zeby zobowi,!zywalo 
zamiast poraZac. Chciano, zeby Oswi~cim zblizal los jednostki, "ocalal 
twarze", bo tak tylko, przez zyw'! twarz indywidualn,!, "tak,! jak ty, jak 
ja", przekazac zdola cos ze swej ostatecznej juz wieSci: 0 bezbronnosci 
i 0 niezlomnosci czlowieka. Chciano wreszcie, zeby budzil gniew m,!dry, 
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a rue sIepy: Zeby sklanial do pytania: w jaki spos6b moglo dojsc do tego, 
jaki splot historycznych i spolecznych mechanizm6w dal hitleryzm i na 
hitleryzm przyzwolil. To rueprawda bowiem, i:e "nie trzeba ogl'ldac si~ 
wstecz, i:eby wiedziec, jak post~powac trzeba", choc rue uczy tego 
z pewnosci'l sama zgrCiza, same kOllcowe skutki znieczulicy spolecznej 
i politycznej ignorancji milion6w "porz'ldnych ludzi" w Niemczech i w Eu
ropie. 

Jui: w rzeczowej re1acji 0 dziejach i zadaniach Muzeum, jak'l przed
stawila gOSciom i czlonkom KJK-u dr Bezwinska, zawarte byly potencjal
rue te wszystkie 4dania. Sam rozw6j oswi~cimskiej plac6wki wskazuje, Ze 
konieczna stala si~ z czasem zmiana funkcji miejsca pami~ci oraz typu jego 
oddzialywan wychowawczych. Po okresie, gdy byl tu gl6wnie konser
wowany z pietyzmem cmentarz, naturaInym biegiem rzeczy zacz~lo kiel
kowac Zycie i przyszlosc: od roku 1956 dominowaly jui: w Oswi~imiu cele 
oswiatowo-badawcze. 

Wsrod najpilniejszych zadan biez'lcych dr Bezwinska wymienila badania 
nad ruchem oporu w obozie. Rzeczywiscie, niepodobna upami~tnic 
prawdziwie tragedii, kt6ra rozegrala si~ w OSwi~cimiu, bez tego swiadect
wa ludzkiej wielkosci, nawet tu, na dnie piekla. Nie moi:emy z pewnoSci'l 
uczye Zycia, w najkoszmarniejszym miejscu smierci w Europie, rue ukazu
j'lC, i:e waIczylo taki:e tutaj i i:e - wbrew wszystkim i wszystkiemu - mialo 
racj~ . 

W pracach Muzeum wielk'l rol~ gra w ostatnich latach gromadzenie 
bezposrednich relacji bylych wi~zni6w. W miar~ jak mijaj'lcy czas wy
krusza pami¢ ludzk'l i ludzkie Zycie, rosnie troska oswi~cimskich archiw.is
t6w 0 ocalanie od zapomnienia wszystkich najrnniejszych okruch6w 
indywidualnych losow. S'l swiadomi, i:e mog'l one nie tylko wypelnie luki 
w rekonstruowanym skrupulatnie obrazie mechanizmow eksterminacji, 
lecz przekazac takZe, w spos6b nieosi'lgalny w iadnym naukowym 
dokumencie, cos z prywatnej prawdy tych lat i cos z zagadki czlowieka 
w ogole, ktorej blaski i zapadnie tak wstrz'lsaj'lco przejawialy si~ w Oswi~
cimiu. 

Z ogromnym naciskiem i nieukrywanym zalem mowila wreszcie dr 
Bezwinska 0 brakach w przygotowaniu mlodziezy, odwiedzaj'lcej Muzeum. 
Jak wynika z badan i ankiet, nie zna ona c~sto elementarnych nawet 
danych 0 historii i charakterze obozu. Trudno oczywiScie w tej sytuacji rue 
domagae si~ przede wszystkim uzupelnienia (i skorygowania w podr~z
nikach) faktow podstawowych. Muzeum oswi~cimskie z pewnosci'l rue 
moi:e bye pierwszym przygotowaniem do lekcji historii w szkole,ma jq 
tylko uzupelniac. Niewqtpliwie jednak lancuch wiedzy nie powinien si~ 
tutaj urywac: dzieci, kt6re po powrocie z Oswi~cimia nie pytajq, ,jak to si~ 
moglo stac", albo nie z 0 b a c zy ly go naprawd~ Uak chlopcy przed 
zdj~ciem transportu kobiet), albo rue wiedzq wcale, i:e historia moZe 
w og61e dawac odpowiedri na tak.ie pytania. Wobec tego jednak postulat 
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Dyrekcji Muzeum 0 historycznym przygotowaniu zaklada implicite tak:ie 
dalszy ci~g dydaktyczny: lekcja w szkole musi nie tylko uczyc zwiedzac 
OSwi¢m, ale tei: uczyc pytaC po Oswi~imiu. 

Tadeusz Holuj, m6wi~c 0 dziejach i coli literatury obozowej, uprzytom
nil najpierw zebranym fakt, :ie slui:ba :iyciu i poczucie zobowi~nia do tej 
slu:iby byly racj~ jej powstania. Zaraz po wyzwoleniu ukazalo si~ du:io 
wspomnien, ale dziel sztuki na tematy obozowe prawie nie bylo. Pisarze, 
trumaczyl Holuj, nie chcieli w pierwszej chwiIi powraca.C do tej karty, bo 
mysleli, :ie jest zamkni~ta na zawsze. Opuszczaj~ Oswi~im i Buchenwald, 
przysi~gano sobie, :ie nigdy jui: czlowiek nie przekroczy upiornych granic 
swych mo:iliwoSci, wierzono, :ie to jui: ostatnia wojna, ostatnia katastrofa 
w dziejach ludzkoSci. 

Ale szybko potem przyszla Hiroszima i inne fakty, dowodz~ce,:ie nie jest 
tak . wca.le. Zac~to tedy pisae. Inspiracj~ literatury 0 obozach Smierci 
stanowily, zdaniem Holuja, nowe zagro:ienia :iycia i czlowieczenstwa. Byla 
to wi~ w istocie literatura protestu i ostrze:ienia, zaangai:owana jui: 
w terainiejszosc. 

Tadeusz Holuj uwaZa, :ie rzec~ sztuki jest chwytanie prawdy Oswi~
mia poprzez los jednostki. Nie jest to nigdy pelna relacja 0 wszystkich 
faktach obozu, jeden wi~ien nigdy nie miekil tej calosci w swych 
doznaniach i wiedzy, ale tei: celem pisarza nie jest rejestr faktow 
historycznych, lecz uchwycenie prawdy 0 czlowieczenstwie. W "sztucznym 
swiecie" Oswi~imia czlowiek objawial si~ jak "niezafalszowany koncent
rat". W tych stosunkach i sytuacjach, nie mogl jui:, w i:aden spos6b, 
udawac, i:e jest dobry albo zly, byl sob~ calkiem bezbronnie. Dlatego dla 
pisarza (czy jednak dla pisarza jedynie?) nieprzemijalnym sensem po
wrotow do Oswi~cimia jest dr~nie ludzkiej zagadki. Jest to zresz~ temat 
nie "akademicki" wcale, lecz zawsze pal~co aktualny. 

Wiemy z obozu, mowil na przyklad Horuj, :ie moi:na zdeprecjonowac 
ludzk~natur~, doprowadzaj~ wi~znia do wagi trzydziestu kilogramow. 
Przez utra~ bialka (choroba glodowa) przestaje si~ wi~c bye czlowiekiem 
w pelnym sensie, lecz co to znaczy dla etyki, prawa, medycyny, teologii? 
A poza tym - to dzieje si~ wszak tak:ie dzisiaj. Ludzie gloduj~ na ~aszym 
globie masowo. Jak wi~ rna si~ jedno do drugiego, ta rzeczywistosc do 
tamtej? 

Wiemy taki:e, :ie wielu wi~Zniow przyzwyczajalo si~ do swiata koncent
racyjnego. Urywala si~ jakaS nie i nie zostawalo w koncu ruc, i:adnej 
odpowiedzialnoSci, i:adnego odniesienia do strefy zdarzen i wartoSd poza 
obozem. A wi~c moi:na to osi~gn~e. Moi:na wykorzenie radykalnie miliony 
ludzi i przyzwyczai6 ich do mentalnoSci koncentracyjnej. Ale na kai:dym 
doswiadczeniu uc~ si~ kaci. Swiat nasz nie jest tedy, nigdy nie b¢zie, 
swiatem sprzed Oswi~imia, bo kto by zechcial tamto doswiadczenie 
powtorzye - wie jui: wszystko. 

Refleksja nad "twarzami ludzi" w obozie rzutuje wi~ wci~i: na nagl~ce 
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sprawy dzisiejsze. Straszne epitafium mowillce, i.e "czlowiek czlowiekowi 
zgotowal ten los", nie wyczerpuje, lecz dopiero stawia problem oswi~m
ski. Jego prawdziwy zasi~g uja wnia si~ w miar~, jak pytamy: jaki dokladnie 
los i komu, a takie jak zostal zgotowany. 

Jak zostal zgotowany, innymi slowy: ,jak moglo do tego dojsc" to tei: 
aspekt przekazu oSwi~skiego fascynujllcy pisarza nie mniej nii: his
toryka. Zimna, trzeiwa kalkulacja tej strasznej sprawy, bez uniesien, bez 
emocji... Lecz dlaczego? Zaglada Zyd6w na przyklad nie byla potrzebna 
politycznie, jasne jest nawet, i.e byla politycznie szkodliwa. Czyli sarna 
"czysta ideologia" moi.e sprawic, i.e jest si~ zdolnym wyt~piac miliony 
ludzi planowo i beznami~tnie jak robactwo przy dezynfekcji? Czyli, innymi 
slowy, moZe to sprawie wychowanie? Lecz co wobee tego jest silll 
w czlowieku, ktora moze takiemu wychowaniu si~ przeciwstawie? Jak t~ 
sil~ ksztaitowae? 

W kai:dym razie, twierdzil Holuj, nie wolno sprowadzaC Oswi~imia do 
dziela zbrodniarzy i oblllkaricow. To niczego nie nauczy i nie nie da. 
Trzeba pytae, Jakie wychowawcze wplywy spoleczne i kulturowe mogly 
zrobic hitlerowcow z ludzi w zasadzie normalnych, alba kazae normalnym 
ludziom na hitleryzm przystae. Nie jest to jui: oczywiScie zadanie dla 
literatury, lecz zadanie, ktore IllCZY si~ nierozdzielnie z celowym przekazy
waniem prawdy Oswi~imia. Niemiec owych lat, zdaniem Holuja, pozos
tanie dla Polakow zawsze "zlym Niemcem", i krytycy zachodni, ktorzy 
zarzucajll nam tu schematyzm, zapominajll 0 prostym fakcie, i:e jest to 
autentyczne i niezatarte doswiadczenie polskie. Rzeczll historii jest jednak 
wskazywae, jak Niemiec Trzeciej Rzeszy stal si~ owym "zlym Niemcem", 
Jakie kulturow(H!poleczne determinanty to spowodowaly. TakZe obowill
zek takiego ogl~du sprawy leZy chyba w oswi~mskim testamencie. 

W dalszych wypowiedziach powracala cz~sto mysl 0 "ocaleniu ludzkiej 
twarzy" dramatu Oswi~mia i 0 niewyczerpanych w nim moZliwoSciach 
"dfllzenia ludzkiej zagadki". 

St. RodziIiski wskazywal na przyklad z troskll na to, jak wiotczee musi 
wszelka osobista identyfikacja z konkretnym wi~iniem obozu i jak blednie 
powaga m~ki i smierci, w atmosferze zdawkowego, turystycznego "zwie
dzania" miejsc, ktorych treSciom odpowiadalaby raczej jakas forma 
indywidualnej "pielgrzymki" anii.eli pospieszne wycieczki Orbisu. 

Wladyslaw Bartoszewski mowil, i.e oSwi~cims~ll problematyk~ humanis
tyczDll przekai.e w masowej skali raczej sztuka lub pokrewne jej formy 
wyznania osobistego, anii:eli wszelkie inne srodki, 0 najbardziej nawet 
skrupulatnej i realistycznie wyeksponowanej faktografii. Kai:de pokolenie 
musi jednak szukac wlasnego ksztaHu zapisu artystycznego, nic wi~ 
dziwnego, Ze i dzisiaj tworcy, urodze ni juz po wojnie, nawillZujll wlasnll 
wi~ z czasem zgrozy i utrwalajll swe osobiste z nill spotkania, juz poprzez 
miejsca pami~ . Bye moi.e nawet micjsca te oddzialywujll gl~biej przez to 
ci:u~le artystyczne posrednictwo, ani:ieli w sposob bezposredni? 
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Sztuka, widZ"!ca dzieje poprzez twarz ludzkll, jest w kazdym razie 
jednym z ich najnosniejszych przekazOw i bye moZe jakas analogia jej 
spojrzenia, jakas percepcja OSwi~mia, wychodzllca od fotografii "Iudzi 
jak ty, jak ja", 0 ktOrych m6wit St. Rodzinski, bylaby dla mlodszego 
pokolenia drogll najwi~cej dajllCll. Z drugiej jednak strony, trudno nie 
widziee, Ze nie da si~ uniknlle neutralizacji, nawet zaniku dramatycznej 
powagi Oswi~imia z chwilll, gdy stat si~ on osrodkiem turystyki masowej. 
Ten sam los spotkal wszak Watykan, nie unikn~la go Jerozolima. 

Trudno tez przeczuc, jaki ksztalt czy srodek wyrazu okai:e si~ w koncu 
najtrwalszy: czy OSwi~im ~zie kiedys pomnikiem, czy instytutem 
historycznym, mauzoleum czy jakiegos typu humanistycznll swilltynill? 
Pewne jest tylko, i:e . ten ksztalt musi si~ zmieniac, tak jak zmienit si~ 
w duZym stopniu juz w cillgu minionych trzydziestu lat. ChCllC wi~ 
swiadomie ten proces wspOlk:sztaltowac, trzeba widziee jasno pytanie 
najistotniejsze: jaki obraz cdowieka i sens jego losu rna zostae ostatecznie 
przekazany. 

Dr S1. Klodzinski zarysowal rozieglll problematyk~ psychologicznll, 
ktoq otworzyly przed uczonymi doswiadczenia obozowe i ich trwale slady 
w osobowosci wi~Zniow. Wiele jej aspekt6w Oak na przyklad filozoficzne 
czy socjologiczne), czeka wcillz na wnikliwsze przeSledzenie. Brak takZe 
opracowan roli wiary w obozowych sytuacjach i roli duchowienstwa 
w spolecznym oporze przeciw okupacji i bestialstwom hitleryzmu. Czy ich 
inspirowanie i pomoc w realizacji nie stanowi dzis zadania dla srodowisk 
takich jak "Znak''? Wszyscy, twierdzil dr Klodzinski, jestdmy wszak 
odpowiedzialni za gromadzenie i przekazywanie wiedzy 0 czlowicku, ktorll 
udost~pnila tragedia oswi~imska. 

Wracal rowniez parokrotnie postulat pogl~biania historycznej wiedzy 
o tym, ,jak moglo dojse do tego". Dystans !at ulatwia juz dzisiaj takll 
bardziej obiektywnll refleksj~ nad spoleczno-politycznymi przyczynami 
sukcesu hitleryzmu i dostrzei:enie tego, i:e sukces ten byl w duzej mierze 
tragedill ludzkich uwarunkowan i zaslepien. Ich znajomose jest konieczna 
nie tylko, by widziee trzeZwo minionll histori~, lecz rowniei: by umiee strzec 
wsp6lczesnej. Jak to dramatycznie przypomnial ks. de Grohs, slowami 
FuCika, testament oswi~cimski wcillz wzywa: "Iudzie, blldicie czujnil" 

Najcz~sciej jednak, z najwi~kszym naciskiem, podkreslano przyszlos
ciowll, formatywnll funkcj~ Oswi~cimia. Chciano, by w spolecznej pami~ 
nie utrwalal on si~ jako zapis samego zla i nienawisci, lecz raczej jako 
swiadectwo racji dobra, nawet w nier6wnej walce. "Nigdy nie dose 
powtarzae, ze najwyi:szll wolll czlowieka jest dobro", mowil Bartoszewski. 
Ksilldz de Grohs domagal si~, by jednoczeSnie z dziejami m~ki obozu 
uSwiadamiac opinii roi:norodne, taki:e kOScielne, akcje pomocy, kt6re 
podejmowalo polskie spoleczetistwo. Proponowal taki:e, by w OSwi~cimiu 
powstala ekumeniczna swilltynia, z kaplicami r6i:nych wyznan, jako znak 
pami~ 0 zam~czonych i zarazem jednosci ludzi dobrej woli, ktora istniala 
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w latach grozy i trwac winna zawsze, 'II kaZrlej waJce przeciw ponii:aniu 
czlowieka. 

Ksilldz infulat Kurowski mowil 0 pelnym prostoty bohaterstwie Iud no
Sci, Sllsiadujllcej z obozem i 0 tym, jak jej pami~ instynktownie utrwala 
raczej to dobro wokol piekla, anii:eli zgro~, z ktorll waJczono. 

W cillgu calej klubowej rozmowy, coraz jasniej krystalizowala si~ mysl, 
i:e wiernosc pami~ci pomordowanych powinna byc rozumiana jako slui:ba 
ich najwyZszym idealom i pod~e ich najsmielszych nadziei. Zabieganie 
o pokoj mi~zy lud:bni i narodami, nawet gdyby to miala bye trudna, 
niewdzi~zna droga, lamanie wszelkich barier, ktore czynill innego 
nie-czlowiekiem, niezlomnosc humanistycznego sumienia jednostki wobec 
wszelkich mocy dlawillcych wolnose i godnosc ludzkll - tak mniej wi~cej 
streScie trzeba postulowane tu "zobowillzania oswi~mskie". 

Ze szczegolnll powagll i naciskiem mowil 0 nich gaSc niemiecki KIK-u, 
Guenter Saerchen. Jest on czlowiekiem, kt6ry od lat czynnie im sluZy, 
uSwiadamiajllc niezmordowanie katolikom z NRD z jednej strony cal~ 
prawd~ 0 obozach i okupacji, z drugiej zaS szan~ historycznll autentycz
nego pojednania, ktorll stwarza uklad zgorzelecki. Dzi~ki inicjatywie G. 
Saerchena, w diecezji magdeburskiej odbywajll si~ jui: od dlugiego czasu 
seminaria, poswi~cone stosunkom polsko-niemieckim. Rowniez znany 
u nas, ewangelicki w genezie ruch Suehnezeichen (Znaki Pokuty) korzysta 
stale z jego ofiarnej pomocy i doswiadczenia w akcjach zaznajamiania 
swych czlonkow z Polskll. Trudno wreszcie nie wspomniee 0 licznych 
kontaktach indywidualnych mi~dzy naszymi krajami, ktore nawillzaly si~ 
w cillgu minionych lat, dziyki niespoi:ytej wierze Saerchena w roly 
i odpowiedzialnose Wdej jednostki, oraz niewyczerpanej nigdy ZyczliwoSci 
i goscinnoSci jego zony, Brygidy. 

Wypowiedz niemieckiego goscia (ktorej pelnll tresc zamieszczamy w dal
szej cZySci numeru), unaocznila w sposob niezwykle wyrainy to, jak wielkll 
roly moglaby pelnic przyszlosciowa interpretacja "zobowillzan oswiycims
kich" w plaszczyznie mi~zynarodowej i szczegolnie w sferze stosunkow 
polsko-niemieckich. Mysl, i:e wlasnie tu, gdzie nienawisc i przemoc 
osillgn~1y swe szataJlskie dno, powinny rodzic siy i promieniowae inic
jatywy pokojowe, znalazla - rzecz znamienna - szczegolnie iywy oddiwiyk 
w czlowieku, ktory,jako byly wi~zien i chlodny przyrodnik, mogl uchodzic 
za najbardziej sceptycznego dyskutanta. Dr Klodzinski oswiadczyl, i:e 
rzeczywiScie przyjmowal zaproszenie klubowe w sceptycznym nastroju, nie 
spodziewal siy bowiem, i:e napotka tu jakis znak reaJnej nadziei. Obecnosc 
i sposob myslenia goScia z NRD byly jednak dla niego takim znakiem. 
Postawa i intencje, przedstawione przez Saerchena, oraz sam fakt rozmowy 
w ich duchu Polakow i Niemcow, to - jak twierdzil dr Klodzinski 
- zjawiska, kt6re byly moi:liwe tylko zaraz po wojnie i tylko w srodowis
nch bylych wi~ni6w. Potem nie spotkal si~ z nimi nigdy wi~j. To, i:e 
takie pogilldy i spotkania pojawiajll si~ oto znowu, i:e dawne wizje 
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oswi~cimiak6w podejmuj~ w NRD i NRF i w Polsce jakid grupy ludzi, 
choeby najmniejsze, bylo jego zdaniem najcennicjsZll wiadomosci~, wynie
sion~ z k1ubowcj rozmowy. 

Zakonczyla si~ wi~ ona pod znakiem przede wszystkim zobowi~zania. 
Jego podstawowe kierunki: ocalenie "ludzkiej twarzy" w przckazie OSwi~
cimia, wierna pami~c 0 ostatecznej racji dobra i Zycia, kt6rc prowadzily 
sw~ nier6wn~ walk~ w obozie i wkolo niego, oraz aktywne podj~cie 
najsmielszych obozowych nadziei - to wlltki gl6wne trzech wypowiedzi 
dyskusyjnych, kt6re zamieszczone Sll ponizej in extenso. 

Po klubowej "Rozmowie 0 Oswi~imiu" zrodzila si~ mysl, by zredago
wac numer "Znaku" kt6ry odzwierciedlalby gl6wne linie zaintercsowan 
dyskutant6w. Oswi~cimski obraz czlowieka i jego losu pr6bowano wi~ 
naszkicowac z dwu stron: z punktu \\-ldzenia jednostek i ich przciyc 
osobistych, oraz w pcrspektywie historycznych uwarunkowan "nonnal
nych ludzi", kt6re tlumacz~ poniek~d, ,jak moglo dojsc do tego". Zgodne 
z duchem postulat6w, kt6re wylonily si~ w dyskusji, wydawalo si~ 
wl~czcnie do obu tych dzial6w numeru takZe niemieckich glos6w. Rencksje 
A. Stanowskicgo 0 odpowiedzialnoSci chrzcScijan zamykaj~ "Rekolekcje 
oswi~cimsk¢", lecz zarazcm mobilizuj:t chyba dodatkowo do dalszej 
dyskusji 0 nich. 

oprac. Anna Morawska 

STANIStAW RODZINSKI 

MYSLI OOSWI~CIMSKIM 'MUZEUM 

w ostatniej cz~ci oratorium Dies Jrae Pendereckiego, kt6rego prawyko
nanie odbylo si~ nieopodal bram bylego obow oswi~imskiego, odzywa si~ 
nagle, wyrastaj~c ponad glosy ludzi i instrument6w - syrena obozowa. 

W bogatej materii diwi~k6w muzycznych, przekazanych nam przez 
kompozytor6w wielu wiek6w, pojawil si~ nowy, d04d nieznany. Ale 
przenikliwy ryk syreny to nie tylko niespodziewany diwi~k w muzyce 
oratoryjnej. To znak przeZyc, kt6rego tresc zakryta jest przed nami 
niedost~pnie, choe dla tych, kt6rzy znali je z obozowego piekla - oznacza 
jui wlasciwie wszystko. 

Powracam tu do owej syreny wlaSnie dlatego, i:e jest ona znakiem, 
przekazuj~cym nieznane dot~d treki. Bo dla wszystkich, ktorzy po drugiej 
wojnie stykali si~ z obozami, powstal ow problem znaku: jak utrwalic 
i ocalic od zapomnienia to wszystko tak, by - pozostaj~c sladem 
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nie\udzkiego bestialstwa - mogJo przeciez sJuZye wychowaniu do miJoSci. 
Do powiedzmy sobie szczerze: to jest refleksja zasadnicza, kt6r'l, wysnue 
trzeba z wojen i ich straszliwego miwa. 

Jest nas trzy grupy: ci, kt6rzy byli tam i zgin~li, lub przezyli i wiedZ'l, 
oszc~dzeni wowczas, ktorzy mog'l tylko przypuszczac, i byle zaJogi 
obozow - rnordercy. SCI, te trzy grupy, ale przecieZ nie zapominajmy, Ze jest 
taue inna jU:l, najwamiejsza: dzieci katow i dzieci ofiar, a ofiarami 5:l 
w jakims sensie taue oszcz¢zeni wtedy. One wszakze b~d'l, zyly najdluzej 
z nas obok siebie i im wJasnie winna bye przekazana prawda najczystszej 
proby, pelna prawda. 

Dzieci katow to nie tylko ich synowie i c6rki. To Calc pokolenie tych, 
ktorzy wychowali si~ w oparach nazizmu. Dzieci ofiar - to r6wriiez i ci, 
ktorzy, niezwi'l,zani z nimi bezposrednio wi~zami krwi, wychowali si~ taki:e 
w strachu i w nienawisci do innego narodu. 

To wobec tego pokolenia dzis stoimy mowi'lc 0 wychowaniu do miloSci. 
- Sentymentalne haslo? Proba lagodzcnia "odwiecznych antagonizmow"? 
Czy tez koniecznoSC po prostu, wyplywaj'l,ca z doswiadczen tych wszyst
kich, co przezyIi i nie chC'l gin'l,e, a przeZycie swe odczuwaj'l jak 
zobowillzanie? - Chyba koniccznosc rzeczywiScie. Chyba tak wlasnie mysli 
wiclu ludzi po obu stronach Odry i Nysy. 

Ale jak wychowywae do miloSci, ktora przeciez nie jest wrai:liwoSci'l 
czysto emocjonaln'l" nie eliminuje mySlenia i roztropnosci? Jak to rna 
czynie muzeum m~ki? 

• 
Odnotowuj~ tu kilka mysli tylko. Mniej lub bardziej up0rz<ldkowanych 

i uzasadnionych refleksji po kolejnej wizycie, kolejnej pielgrzymce, do 
bylego Auschwitz-Birkenau. 

Muzeum, ktore powstaJo na miejscu dawnego obozu, rMni si~ od 
wszystkich innych. Dotychczasowa cywilizacja ludzka nic takiego jeszcze 
nam nie przekazaJa. Przyzwyczajeni jestdmy do ekspozycji dzieJ tworczej 
mysli czlowieka, mowi si~ nawet 0 muzeach jako 0 "swilltyniach", 
"przybytkach". Muzeum w OSwi~cimiu, nie ukrywajrny, jest rowniez 
efektem mysli i cywilizacji. Pami~tajmy 0 tym caly czas. I tu przeciez 
- w Auschwitz-Birkenau - mozna by umieScie znany slogan: "muzeum 
uczy i wychowuje", gdyby nie to, i:e juz przedtem napisano przy wejsciu: 
"Arbeit macht frei". Moi:e nawet wlaSnie tutaj slowa 0 nauce i wy
chowaniu powinny brzmiec najgJosniej i najdonioslej? 

JesteSmY tedy na miejscu, pomyslanym przez ludzi dla innych ludzi. 
Liczne materialy do dzis zachowane, moi:e jeszcze rue odkryte, ukazuj'l, 
nawet, jak precyzyjnie i dokladnie czlowiek myslaJ tu 0 swym bliinim, kat 
o ofierzc. - Jak wi~ doszlo, jak moglo dojsc do tego, i:e dla ludzi 
urodzonych w Niemczech, w okreslonym okresie, ich 5:lsiedzi przestali 

21 



ROZMOWA 0 O$WII;CIMIU 

nagle bye bliinimi i stali si~ wrogami, potem ofiarami? Jak doszlo do tego 
(to pytanie jest chyba obsesj~ niejednego), Ze na planszach architektow 
pojawily si~ starannie i metodycznie obmyslane plany barakow i komor 
gazowycb? Jak ludzie, myS1~cy w godzinach pracy (a wi~ przeci~tnie osiem 
godzin na dob~), 0 mo:iliwie najsprawniejszym mordowaniu, mogli potem 
ise do domu, sadzie kwiaty w ogrodkach ozdobionych gipsowymi karzcl
kami? 

To bylo, oczywiScie, wycbowanie. Nie tu miejsce na analizowanie jego 
metod i narZ¢zi, jakimi oddzialywano na cale, mysl~ce przeciez spoleczen
stwo. Ich skutecznose w ka:idym razie jest do dzis dnia wstrz~saj~ca. Pis~ 
te slowa wlaSnie w dniach, gdy byly komendant Treblinki i Sobiboru 
oswiadcza z min~ dobrotliwego wlasciciela inspekt6w z warzywami, Ze jest 
stanowczo niewinny, bo robil wyl~cznje to, co wcbodzilo w zakres jego 
obowi~zkow. Trucizna dziala wi~ dalej, mimo uplywu blisko trzydziestu 
lat, mimo Ze :iycie czlowieka, kt6ry to mowi, naturaln~ rzeczy kolej~ (bo 
nie mysl~ tu 0 egzekucji), dobiega swego konca. 

Muzeum oswi~cimskie rna tedy niepowtarzaln~ wprost szan~. Nie 
ksrtaituje wszakZe gustow czy manier, tylko sumienie ludzkie. Sumienie: 
punkt oporu przeciw wycbowawczym truciznom. Jak to jednak moZe 
czyni6 w sposob najlepszy? 

• 
Zanim dojdziemy do wnioskow czy ocen, zajmijmy si~ jeszcze chwil~ 

ogolniejs~ ref1eksj~. PowieSci, filmy i opowiadania, dotycz~ce wojny, 
(a wi~ i Zycia obozowego) opowiadaly zrazu 0 ludzkich zbiorowoSciach, 
o bohaterstwie oddzialow, genialnoSci strategow, pomyslowoSci opracowu
j~cych ucieczki. W mia~ uplywu lat, coraz wi~j dziel - nie odchodz~c od 
zasadniczych tez - zmienilo glowny przedmiot rozwa:ian i kierunek 
wyobra:ini. 

... Samotny zolnierz, brn~cy godzinami b1otem, by na moment zobaczye 
matk~; wi~zniarka na trapie oceanicznego statku, napotykaj~ca spoj
rzeniem dam~sesmank~ ze swego obozu; czy nawet bretonski sabot, 
wyroZniaj~cy si~ obcosci~ formy w stertach butow z ekspozycji oswi~cims
kiego muzeum ... 

Ten nowy nurt to tedy ch~, a nawet potrzeba, spojrzenia na zbiorowe 
okrucienstwo oczyma pojedynczego, szarego czlowieka. Przychodzi na 
mysl "Rozstrzelanie", obraz Andrzeja Wroblewskiego: czlowiek, ugodzony 
salw~ plutonu egzekucyjnego, rozpada si~ doslownie w kawalki. Ta,k. co 
prawda nie jest, ale przeciez tak jest naprawd~. Przedstawienie zamor
dowania czIowieka jako unicestwienia czlowieczenstwa to wlaSciwa prawda 
egzekucji. I odwrotnie: zrozumienie calego bezmiaru nieszc~Scia, spowo
dowanego zabiciem milionow ludzi, nie jest mozliwe, poki nie pojmiemy do 
konca, czym jest Smiere pojedynczego czlowieka. 
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Czy pojmujemy to w ogole? Mowimy: ,,mial osiemdziesi~t lat, juz sobie 
pozyl, trudno". Mowimy tam: "trzydzieSci lat, toz to dopiero pocZlltek 
iycia". A dziesi¢ !at iycia? A pi¢ lat? Czy moma, tak naprawd~, m6wic 
nad trumn~ malego dziecka: "no cOz, nie poznalo jeszcze smaku iycia, nie 
taka straszna smierc"? Domagamy si~ przecid ochrony iycia nawet 
dopiero co poc~tego. Ale jak jest z nasz~ wrazliwoSci~ na iycie czlowieka, 
na kaide iycie? - Coz dopiero na miliony istnien ludzkich? 

A tymczasem kazda Smien~ bez wyj~tku jest kataklizmem w historii 
ludzkoSci i dlatego moZe, jak gwiazda spada, l~czy si~ to jeszcze niekiedy ze 
Smierci~ czlowieka. "Tam gdzieS umarl czlowiek", uslyszymy w czasie 
wakacji od wiejskiej babulenki w sierpniowy, poiny wieczor. Ale czy 
umiemy sobie wyobrazic deszcz czterech milionow gwiazd, pi~ziesi~ciu 
pi~iu milionow gwiazd, gwiazd Oswi~cimia, gwiazd wojny? 

Do prawdy Oswi~imia: wstrZllsu sumienia, jaki winien on w nas budzic, 
dojsc mozna, jak mi si~ zdaje, tylko poprzez odzyskanie wrazliwosci na 
twarz ludzk~, pojedyncz~ twarz. Zywy, konkretny czlowiek: mial wlasn~ 
osobowosc, jakieS sprawy, ktorych nie moma bylo odlozyc do jutra, mial 
rodzin~, bibliotek~, nadzieje ... To ten czlowiek zostal schwytany w ulicznej 
lapance. To on sam i jego uci~te iycie winny przemowic do nas w muzeum 
w Oswi~imiu-Brzezince. 

Dlatego nie wykresy i antykw~ wykonane napisy, nie odtworzone 
z pietyzmem sale i pomieszczenia, ale szeregi policyjnych [otografii 
heftlingow-m~zennikow, umieszczone na korytarzach bloku smierci, tak 
zawsze mn~ wstrzllsajll, przytlaczaj~ po prostu. Twarze rozne: pi~kne jak 
Ludwik Puget czy Jaracz, ale tei zwykle rysy ludzi, nieznanych zapewne 
nikomu. I wszystkie te spojrzenia: apatyczne, m~zne, strwozone - oczy 
czlowieka sam na sam z molochem wyniszczenia. 

Nie wolno dopuScic, by twarze iywych wymijaly te oczy bezmyslnie, 
w biegu do autobusu czy na obiad. Nie wolno, Zeby iywy czlowiek, taki jak 
ty, jak ja, znikal w tym wszystkim, tonlli. Przeciez Oswi~cim to przede 
wszystkim pomnik tego, co si~ stato, kiedy wlasnie jednostka - znikla. 

Ale tez nieopodal mamy inne zdj~cia. Przystojnych, dobrze zbudowa
nych czystej krwi aryjczykow. W mundurach gestapo czy SS. 1m rowniez 
nalezy si~ nasze spojrzenie. Zyli oto i po pracy wracali do pobliskich 
domow, byli normalnymi ludZmi, w przekonaniu swoim nawet ci~zko 
i solidnie pracujllcymi. 

Zetknijmy na chwil~ te refleksje nad dwoma szeregami [otografii. 
Normalni ludzie, [otogra[owani z profilu i en face na kilka nieraz minut 
przed Smierci~. I normalni, zwykli ludzie, fotografujllcy si~ obok szubienic, 
albo przy lawce, na ktorej siedzi czlowiek, napompowany wodll w czasie 
przesluchania. Tak tyiko z ciekawoSci, kiedy przepona p~knie. 
Wi~ moze pami~tajmy: trzeba Slldu nad tymi, ktorzy zorganizowali 

obozy, ale nade wszystko nad tymi, ktorzy wychowali ludzi do ich obslugi. 
Trzeba Slldu nad tymi nawet, co uczyli psy rozszarpywac czlowieka. 
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Inny ci~g refleksji z muzeum i znowu to sarno: wychowanie. 
Tadeusz Roi:ewicz pisze: "na stole lez~ przewodniki pO muzeum, ksi~zki, 

albumiki z reprodukcjami. - To ciekawe czytanie, kup pani, to mozna 
czytae, a czytae. Wszystko tu jest, wywozka, przywozka i m~ki i cial 
spalenie. Wszelkie opisy. Warte kupienia". 

- A tekst przewodnika? Taki na przyklad fragment wywiadu Hansa 
Franka, udzielonego 6.11.1940: " ... W Pradze rozlepiono wielkie czerwone 
plakaty z zawiadomieniem, i:e w dniu dzisiejszym rozstrzelano siedmiu 
Czechow, wtedy powiedzialem sobie: gdybym ja 0 kaZdych siedmiu 
rozstrzelanych Polakach chcial wywieszac ogloszenie, wowczas nie star
czyloby lasow polskich na produkcj~ potrzebnej iloSci papieru". (str. II. 
Wydanie III z roku 1963). 

Fragment Roi:ewicza i fragment przewodnika, przygotowanego jak 
najstaranniej z mysl~ 0 prawdzie, nie 0 szerzeniu nienawisci. A jednak, 
poeta w swym znakomitym opowiadaniu dotyka sprawy, ktorej pomin<!C 
niepodobna. Jest ni~ niew~tpliwe niebezpieczenstwo splycenia odbioru 
tych treSci, jakie niesie z sob~ zwiedzenie muzeum oswi~mskiego. Bo 
najlepiej nawet przygotowane wydawnictwo traci sens w ~kach nie
przygotowanego czyteln_ika. Z wstrz:tSaj~cych do gI~bi czlowieczenstwa 
faktow pozostaje wtedy sam sensacyjny nask6rek: "m~ki i cial spalenie" ... 

Jak zabezpieczyc pami~ ofiar, jak uchronic kaZdy centymetr oswi~ms
kiej ziemi od tego niezamierzonego przecie:i nierozumnego odbioru, od 
czczej bieganiny, od atmosfery niefrasobliwej turystyki? 

Tu juz wychodzimy z mur6w muzeum wszerz, w spoleczenstwo. Bo 
najwa:iniejsze wydaj~ si~ dwie drogi: przez rodzin~ i przez szkol~. 

Prawie cala starsza mlodziez zwiedza muzeum oswi~cimskie zbiorowo, 
"ze szkol~" . Przygotowanie do tych wycieczek, dla ktorych sluszniejszll 
nazw~ byloby doprawdy slowo "pielgrzymka", powinno bye jednak 
wnikliwsze. Powinno miee solidny charakter historyczny, ale zawierac 
takZe zapoznanie si~ z literatufll, tak dokumentaln~, jak powstal~ z prze
myslenia i refleksji. 

Kiedy jechac jednak? Socjologiczoe badania nad percepcj~ dziela sztuki 
mog~ okreslic wiek dzieci, kt6re - zaprowadzone na wystaw~ obrazow 
odnios'l juz z tego jakid korzysci. Ale percepcja problematyki mu
zeum-rolentarza? Jak j'l obliczye? 

Ustawowa u nas granica wieku (po J.lkonczonej siodmej klasie) jest 
podyktowana raczej korelacj~ z nauczaniem historii niz mozliwoSclami 
intelektualnymi czy odbiorczymi dzieci. Ale pami~tajmy przecie:i, ze nie 
tylko mlodziez, lecz nawet dorosli. ktorzy tu przyjezdZaj~, czyni'l nieraz 
wra:ienie, i:e nie wiedz~, gdzie si~ znalezli. Bardzo wi~ latwo cal~ win~ za 
roztargnion~ wycieczk~ szkoln~ - przerzucae na szkol~. Co jednak 
z gromadami zagadanych doroslych? 

W Polsce zrobiono najwi~j chyba w Europie, by dac moznosc 
zrozumienia problematyki obozowej. Ostatnio pojawia si~ takZe duzo 
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material6w, wypelniaj~cych najwaZniejs~ moim zdaniem luk~: sklaniaj~
cych do myslenia 0 jednostkowych ludzkich losach i pozwalaj~cych, dzi~ki 
tcmu, na g}~bsze przezycie oswi~cimskiej rzeczywistoSci. S~ wi~ wszclkie 
szanse, by przygotowanie w szkole znalazlo uzupelnienie w rodzinnym 
domu, czyli w miejscu, gdzie najlatwiej zrozumiec ludzkie nieszc~Scie , 
gdzie najlatwiej wyobrazie sobie na przyklad czekanie na kogos z bliskich, 
klo nigdy juz nie wr6ci ... 

To przy stole domowym, wsr6d spraw zywych, m6wie trzeba 0 wartoSci 
kaZdego ludzkiego istnienia, 0 szacunku dla najslabszej czy ulomnej 
ludzkiej egzystencji. Bo ,jednostka lekcyjna", poj~ie, kt6rego niewystar
c7.alnosc poznal po wielekroe kazdy nauczyciel i kazdy uczen, nie moZe 
pozostae jedynym przygotowaniem do wiedzy 0 obozie koncentracyjnym. 
Nie moZe tak bye w kraju, w ktorym szesc milionow ludzi zgin~lo w czasie 
wojny. 

Uzupelniaj:}cy si~ nawzajem wplyw szkoly i domu musi tez - z tych 
samyeh powod6w - dzialae ze szczegoln~ ostroznoSci~. Musi wszalcie 
zawsze chodzie 0 to, aby nie przekroczye graniey pomi¢zy os~dem 
ludzkieh zbrodni a nienawiSci~. 

- "Za godzin~ mamy poci~g. Chodicie juz. A gdzie Mietka?" Tak si~ 
konczy wycieczka do muzeum w opowiadaniu R6zewicza. Takich rozmow 
..vykluczye nie moZemy. Ale na tych rozmowach nie wolno poprzestae. 
Gdzies tu, mi~dzy nimi, leZy przyszlosc funkeji wychowawczej oswi~cims
kiego obozu: muzeum-anentarza, wl~zonego w siee masowej turystyki. 

• 

To muzeum b¢zie istnialo. Forma, jak~ przy~lo, zmieniae si~ ~dzie 

w mia~ uplywu lat. Przyjdzic tC'£ ezas, gdy nie ~dzie juz przy Zyciu 
nikogo, kto by m6g} opowiedziee, jak tu naprawd~ bylo. Wtedy potczebni 
~d~ ci wszyscy, ktorzy rozumiej~e wartosc pojedynczego Zycia, w pelni j~ 
rozumiej~c, potrafi~ powiedziee, Ze tu niegdys unicestwiono eztery miliony 
Zyj~eych. W ostatecznym rozrachunku, zrozumicnie zbrodni Ausch
witz-Birkenau pozostanie wi~ tylko poprzez obraz wyniszczenia pojedyn
czego czlowieka i poprzez protest przeciw temu. Pozostanie tylko rz~d 
fotografu, z kt6ryeh patrzee ~d~ ludzie. Bo drewniane baraki i slupy, 
mimo najstaranniejszych zabiegow konserwacyjnych, strac~ kiedys przeciei: 
charakter dokumentu, jakim ~ jeszcze dzis . 

• 
I razjeszcze ehcialbym wr6cie do pocz~tkowych mysli 0 wyehowaniu dla 

miloSci. Za wczeSnie jeszcze na zapomnienie krzywd zadanych tu ludzkoSci 
przez Niemcow. A przeciei:, patrz~c w przyszlosc, musimy widziee ostro 
ostrzegawc~ funkej~ OSwi~eimia. To zrobili Niemcy, lecz przecie to zrobili 
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ludzie ... Ilei razy, w czasie fllm6w wojennych, w momencie gdy Polacy 
bioCll jenoow niemieckich i prowadz~ ich do niewoli, styszy si~: a rozwalic 
by ich, jak to cobili z naszymi. Wi~ jest taka mysl w czlowieku. Tcwajmy 
tedy mocno przy tym, ze to oni 'maj~ rack - wlnierze z film6w, nie te 
glosy. BcoIimy w sobie i w innych przeswiadczenia, :ie to, co wydaje si~ tak 
cz~sto mocalizuj~Cll publicystyk~ - jest racj~ czlowieczenstwa. I pami~taj
my przy tym, :ie wychowanie do miloSci mi~dzy ludimi i mi~dzy nacodami 
to nie wymysl oszcz¢zonych, tych CO przetcwali poza obozami, lecz 
najszczytniejsze postanowienie i misja, jak~ wyznaczali sobie niecaz 
wi~zniowie. Ci wlasnie, ktoczy - w mysl c~stych pobiemych ocen - winni 
stan~c w piecwszym szeregu krucjaty nienawiSci. 

• 
Jak juz nieraz mowiono - jeden utwor, jedno dzielo nie sprosta nigdy 

przekazaniu wszystkiego 0 OSwi~cimiu. Wychowawc~ funkcj~ sztuki 
mierzyc moma tylko miaCll zbli:ienia czlowiekowi mysli i przeiyc drugiego. 
Utwory, poswi~cone obozom, wi~Zniom, nawet hitlerowskim oprawcom 
powstawac wi~ ~d~ dIugo, tworzyc je ~~ tak:ie ludzie, ktorzy ucodzili 
si~ juz po wojnie. I nic w tym nie ~dzie dziwnego. Przeciwnie, ~dzie to 
tylko charakterystyczna dla tylu tworc6w potrzeba pochylenia si~ nad 
wn~czonym, spojrzenia na sznur obozowych fotografii, odszukania w ry
sach anoniinowego czlowieka jego zdeptanej godnoSci. Ozielo sztuki tak 
powstaj~ce, nawet gdy jest pozornie ironiczne, jak u R6:iewicza, stanowi 
wi~ zawsze glos w obronie poszanowania czlowieczeristwa, choc im mniej 
jest on krzykliwy, tym lepiej. 

• 
Mysl ostatnia, choe obecna wci~z: zwiedzamy Muzeum Oswi~cimskie 

w chwili, gdy rzekami Indochin splywaj~ · zwloki pomordowanych, 
a w Grecji zapelniaj~ si~ cele wi~ien. Zwiedzaj~cy nioSll z sob~ plachty 
gazet, ktorych naglowki, w dwadzieScia pi~ !at po wojnie, m6wi~ wci~ 
o bombacdowaniach. Wychodz~c z terenow bylego KL Auschwitz-Bir
kenau, pami~tajmy wi~, :ie czlowiek urodzil si~, aby Zyc i spotykac na swej 
drodze przyjaci6t, a nie po to, by kopae schcony i z mysl~ 0 ewakuacjach 
wieszac dzieciom na szyi torebki z adcesem i z chlebem. Wychodimy s~d 
pami~taj~c bodaj tyle. 
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NAOKOtO OSWI~CIMIA 

Zabieram glos z ogromn~ obaw~ i zaienowaniem, bo sam w Oswi~cimiu 
nie bylem. "Udalo mi si~". W czasie wojny mialem tylko takie przei:ycie 
osobiste z nim zwi~zane, :ie si~ go strasznie balem. Natomiast spotkalem 
si~ z nim dopiero po wielu iatach, po zamkni~iu obozu, po zakonczeniu 
tragedii, jako oswi~cimski proboszcz. To jui: bylo w kilkanascie lat po 
wojnie. Ale jako proboszcz, jako duszpasterz, musialem wobec moich 
parafian jakos si~ ustosunkowac do tamtej strasznej sprawy. To byli 
przecie:i ludzie, ktorzy si~ z OSwi~imiem zetkn~li bezposrednio. Od 
sarnego pocZlltku wiedzialem, Ze jakos to ~dzie trzeba duszpastersko 
rozwi~zaC. Przynajmniej starae si~ rozwi~c tak, Zeby z tamtych przeiyc, 
z tego wszystkiego, co tu w bliskoSci obozu widzieli i robili, zostalo w nich 
cos dobrego. Nie sarna zgroza. 

Ale w pierwszej fazie, dla mnie samego to byla zgroza, nic wi~cej. Jak si~ 
dowiedzialem, Ze mam isc do Oswi~cimia, to przestraszylem si~ po prostu. 
Powiem szczerze: jak przejeidialem czasem tam~y, nigdy nie zdarzylo mi 
si~ wysi~sc. Zawsze jakos si~ balem, choe to przecie bylo jui po obozie. Ale 
teraz musialem sobie uSwiadomic, ie nawet bruk kolo plebanii, Wda 
z kostek granitu to krew i pot heftiinga, Ze nawet trotuar przy mojej ulicy 
jest na fundamencie pomnikow z iydowskiego cmentarza. A w moim 
wlasnym domu, tam gdzie musialem zamieszkac, byla przeciei: siedziba 
gestapo. Wi~ wiedzialem, Ze ~ tam w piwnicy te :ielazne drzwi i kraty 
i lancuchy wbite w Scian~ i te kurki, co to si~ odk~lo, jak heftiing mial 
mokn~c w wodzie, i porypane kulami Sciany, przez ktore ci~gle cos takiego 
przechodzilo, przez wszystkie farby, ktorymi bieliliSmY te piwnice, i ludzie 
mowili: to krew przechodzi. Wi~c jak przyszlo mi tam zamieszkac, to 
wszystko przeZyc, to chyba kai:dy zrozumie, Ze musialem odczuc oboz 
tylko jako zgro~. 

Ale potem, z biegiem czasu, zacZlllem spostrzegac jednak taue inne 
rzeczy, ktore mnie ogromnie pod nosily i dawaly jakis punkt oparcia. 
Zaczynala mi si~ rysowac druga prawda tego. Mianowicie to, :ie ten oboz, 
~ zgro~, otaczala jakby jakas biosfera, oboz to byla smierc, ale dokola 
walczylo z ni~ jak moglo -i:ycie. I wdzieralo si~ jakos, przenikalo po trosze 
mimo wszystko. • 

Otoi wydaje mi si~, Ze ~ prawd~ powinnismy bardziej ujawniae: dobro, 
ktore otaczalo oboz. MoZe przede wszystkim to dobro? Chyba tu jest nasza 
glowna rola. Ale jej nie spelniamy, nie uwypukla si~ najgl~bszego sensu 
w tym wszystkim. 

27 



ROZMOWA 0 OSWII;CIMIU 

Bo w tym najgl~bszym sensie, nie 0 to przecie chodzi, czy to byli Niemcy 
czy nie-Niemcy. Oboz oswi~ski, mnie si~ zdaje, to dramat czlowieka 
w ogole, to przerailiwe pytanie 0 los ludzki, 0 jego znaczenie ostateczne. la 
w kaidym razie nie mogJem w laden sposob obozu zrozumiec jako 
proboszcz, nie mogJem na to pytanie odpowiedziec, poki nie zobaczylem 
w tym wszystkim Goigoty. Wi~c nie Niemc6w czy nie- Niemc6w najpierw, 
tylko najpierw czlowieka, cierpillcego w obozie, i wartoki , ktore ten 
cierpillcy czlowiek dawal, tak, dawal mimo wszystko, bo wywolywal 
w biosferze naokolo cos takiego, co bylo dobrem, najlepSZll iskrll 
w czlowieku. Tak jak Chrystus w m~ce swojej i smierci dawal zycie. 

To wlasnie sobie powoli uswiadamialem jako proboszcz w OSwi~imiu. 
Bo oboz naprawd~ stwarzal naokolo jaklls niezwykle siln'l rcakcj~ przeciw 
zlu, ktora objawiala si~ dobrem. I zostalo wkotlcU to dobro. Nie zgroza. 
Tamtejsi ludzie nie ch~ dzisiaj mowic 0 okropnosciach, 0 koszmarze 
zbrodni, co tam si~ dzialy, nie chCll juz slyszec 0 tym wszystkim. Ale cillgle 
wspominajll, majll O5tro zapisane w swiadomoSci to wszystko, co bylo 
dobre. Choeby to nawet Niemiec zrobil, pami~tajll do dzis i m6wilJ 0 tym, 
chociai: mogloby si~ zdawac, ie jui Niemcow zbyt musieli nienawidzic, 
ieby im przyznac cos dobrego, a c6i dopiero zapamirrtac. 

Na przyklad p. Palowa z Brzeszczy opowiadala mi takll rzecz: jak kiedys 
szla kolo obozu, drogll na przelom, i przerzucala chleb przez ogrodzenie, to 
jll przy tym zlapano. Ze juz bylo dose pozno, zamknicrto 'j'l na razie 
w jakiejs komorce. Bylo tam strasznie ciemno, i jak mowi, bardzo si~ bala, 
trochrr szczurow, kt6re tam po niej biegaly, ale przede wszystkim tego, co 
stanie si~ potem. Wreszcie ktos otworzyl drzwi, noc juz byla, ale zobaczyla 
na tIe nieba czapk~ nicmieckll i ten Niemiec kazal jej, zeby z nim szla. Ona 
jednak zc strachu uparla si~, Ze nie poslucha i niech si~ co chce dzieje. 
I wtcdy on wreszcie, Zeby jej pokazac, Ze chce dla niej dobrze - przeZegnal 
si~. Wi~ jUl za nim poszia, na ten znak, i on wsadzil jll na rower, przewiozl 
przez oboz na stac~, i kazal ,jechac do domu pr~dko" . Opowiadala mi to 
z jaklls ogromnll satysfakcjll, Ze si~ przeciel zdarzylo cos, eo bylo dobre. 
Kolo samego obozu powstala w niej ch¢, Zeby to wlasnie zapami~taC. 

Podam jeszcze jeden przyklad tego, jak dookola nienawisci rodzila si~ 
milose, heroiczna jUl milose. Opowiadal mi p . Wladyslaw Obstarczyk, 
ktory byl wtedy malym chlopcem, jak jego matka wkladala mu do dw6ch 
blaszanek chleb, a do torby - jajka i mowila: "idz tam, ty jestcs maly, to 
ciebie mOl e n i e z a s t r z eill ". Wi~ matka, pros~ to sobie do brze 
uswiadomic, posylala tam wlasnego syna, bo "mole go nie zastrzelll", bo 
on moZe dotrze do gJodujllcych. Pouczala go jeszcze: "A gdyby ci tam 
straznik co mowil, to mu daj jajka, wtedy mo:i.e nic ci nie zrobi". I ten 
Wladek chodzil tam cillgle mi¢zy heftlig6w, budujllcych zaklady chemicz
ne, i rozsypywal im chlcb, a strainikowi wkladaljajka do kieszeni plaszcza 
i jakos szlo. Ale wreszcie jakis niemiecki oficer go zauwaiyl. lechal konno 
i chcial ze zlosci chlopca stratowac. NajeidZal kilka razy, ale koti - c6l, 
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szIachetne zwierL~ - stawal d~ba, ,nie chcial tkn~e dziecka, i maly uciekl 
jakos w koncu. Dlugo potem, jak opowiada, budzil si~ po nocach 
strucblaly z przeraicnia, bo w snach widzial cillgle te konskie kopyta ' nad 
sohll. . 

Takie rlCCZY s i~ wi\!C wtedy rqdzily naokolo OSwi~imia, a jak wiemy 
przcciei nie tylko tam, i to chyba trzeba pokazywae, ~ tajemnic~ Golgoty, 
rodzcnie si~ dobra tui kolo zla i przeciw zlu. Chodzi 0 to, ieby to dobro 
pami~tac, ieby wlasnie one roslo. Taki jest w kai:dym razie moj wniosek 
z przciyc proboszcza oswi~cimskiego jui po wojnie. 

Wiem, ie Klub Inteligcncji Katolickiej czynil jui pewne proby wlasnie 
w takim kicrunku. W OSwi~miu odbywaly si~ rekolekcjc, roine dni 
skupicnia nad dobrcm, nad przyszloSci:j,. MysI~, ie to jest sprawa godna 
uwagi i rozwini~cia , bo dia chrzcScijanina nie ma miejsca godniejszego na 
odprawienie rekolekcji jak Golgota, a kai:demu chyba trudno patrzee 
w przyszlosc z OSwi~cimia inaczej nii poprzez wiar~, i.e m~ka, ktora si~ tu 
dokonala, musi zobowi'lzywac, umacniac wiemosc czlowieczenstwu i na
dziei. 

GU ENTER SAERCH EN 

GtOS W OSWIEiCIMSKIEJ ROZMOWIE 

To nie moze byc dla mnie rzecz oczywista, i.e mnie, Niemcowi, wolno 
dzis wzillC udzial w tej rozmowie. I to nie moZe bye dla mnie oczywiste, Ze 
na ten temat, na temat Oswi~mia, pozwalacie mi mowie po niemiecku. 
Wiem, ie w Auschwitz kaidy wi~zien musial mowie w tym j~zyku do 
swojego "opiekuna", umial czy nie, musial mowie, ieby dostaC kromk~ 
chleba, ieby jeszcze troch~ Zyc. Dla "easy pan ow" w Oswi~miu, jak i we 
wszystkich obozach na zagrabionych przez nich ziemiach, istnial tylko 
jeden ~zyk, j~zyk nicmiecki. Wiem 0 tym. 

Dlatego dzi~kuj'lc warn za prawo glosu, musz~ warn tei szczegolnic 
podzi~kowae za to, Ze w tym ~zyku wlaSnie mog~ mowie, Ze przewidzielis
cie tei trud tlumaczenia tego, co powiem. 

Jestem obywatelem Niemieckiej Republiki Demokratycznej. T~ dzisiej
SZll, oswi~cimsk'l rozmow~ przeiywarn w kontekScie niedawnej rocznicy 
kapitulacji hitleryzmu - 8 maja 1945. To, co ch~ tu dopowiedziee do 
glos6w moich polskich przedm6wcOw, jest po prostu wypowiedzill czlowie
ka w tej wlasnie sytuacji. Nie jestem przedstawicielem czy rzecznikiem 
i:adnej organizacji ani politycznego kierunku. Mog~ m6wie tylko 0 prze
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swiadczeniach osobistych, ktore we mnie narosly w toku doswiadczen tych 
minionych dwudziestu pi~iu lat. . 

Dla mnie Oswi~im jest spraw~ niemieck~. Jest spraw~, kt6r~ stworzylis
my my, Niemcy, i ktor~ musimy teZ jakos w sobie zalatwic w obu 
powstalych po wojnie pa~stwach niemieckich. Odpowiedz na pytanie: "co 
dot~d w tym kierunku zrobiono"?, wypada w kai:dym z tych panstw 
inaczej. Nie znaczy to jednak, :ie nam, mieszkaj~ym w NRD, wolno 
zaspokoic si~ i zadowolic tym, cO jui: zrobilo panstwo, :ie nie musimy 
wracac wci;p: mys!ll do zadania, jakim jest dla nas wszystkich OSwi~im, 
i nad tym zadaniem pracowac ... 
Nale~ do pokolenia, ktOre wtedy, w czasach hitleryzmu, zostalo 

~Iepione przez szkol~ i organizacje mlodziezowe. Moim rodzicom, kt6rzy 
byli przeciw systemowi, nie bylo latwo dac sobie ze mn~ rad~. A jednak 
sarna atmosfera domu, jego codzienne Zycie uczyly mnie, chcialem czy nie, 
tego :ie w s z y s c y s~ ludZmi i :ie nigdy nie wolno nienawidzic drugiego za 
to, :ie jest inny. 

To ta atmosfera, jak wid~ dzis, sprawila, :ie mimo calego szalenstwa 
moich owczesnych teorii, nie bylem nigdy w stanie zdobyc si~ na czyny 
haniebne wobec drugiego czlowieka. Tyle w kazdym razie osi~gn~li moi 
rodzice, nie przez moralizatorskie przemowy, tylko przez to, jak sami Zyli. 
Nauka s~d plyn~ca pozos tala dla mnie podstawow~ wytyczn~ zycia: to, 
w jaki sposob my, dorosli, realizujemy nasze czlowieczenstwo na oczach 
dzieci, jest, jak mysl~ do dzis, stokroe wamiejsze niz wszystko, co im 
potraflmy powiedziee. Wychowanie do lepszego myslenia nast~puje po
przez nasze Zycie na ich oczach. Dlatego, rozwai:ajl!c testament Oswi~
mia, uwai:am za zadanie tak niezmiernej donioslosci to, by w obu 
panstwach niemieckich, w kai:dej niemieckiej rodzinie Zyla i byla kul
tywowana atmosfera, uCZllca sarna przez si~: Polak jest czlowiekiem, 
Wietnamczyk jest czlowiekiem, gloduj~y w Afryce czy Ameryce Polu
dniowej jest czlowiekiem. . 

Jako chrzeScijanin mam nienawidzic grzechu, ale nie grzesznika. Chcial
bym nauczyc moje dzieci rozpoznawac zlo w swiecie zawsze i wsz¢zie, 
i nienawidzic go, lecz i wtedy nie nienawidzic czlowieka. Wychowanie do 
nienawisci czlowieka jest dla mnie dalszym ogniwem tamtej nieludzkoSci. 

Gdyby mi si~ to udalo, gdyby moje dzieci tylko tego si~ u mnie w domu 
zdolaly nauczyc, to moglbym chyba powiedziee, :le OSwi~ byl naprawd~ 
dla nas szkol~ Zycia: nie jakims obezwladniajl!cym zapatrzeniem w rozpacz 
wydarzen minionych, tylko miejscem, rodz~cym zal~ki lepszej przyszloSci. 

W zeszlym roku, w Gdansku, zabralem dzieci na Westerplatte. Bylo tam 
dui:o innych dzieci z rodzicami i wielkie zdj~cia wojenne i napisy: "nigdy 
wi~j wojny". Wtedy moj jedenastoletni syn zapytal, czemu pokazuje si¥ 
to wszystko dzieciom. Nigdy wi~j wojny? Przeciez wojn~ zrobilismy my, 
dorosli. Zrobilo mi si~ wstyd. Potem odpowiedzialem mu jednak. Przy
malem, ze rzeczywiScie to dorosli powinni cil!gle mice przed oczyma 
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straszliwosc, kt6rej si~ dopuScili. Ale powiedzialem tane: "pomysl, ze sam 
bawisz si~ tu ci~gle w Indian i strzelacie jeden do drugiego. Tak robi~ 
wszystkie dzieci na swiecie, widac jest to juz w kazdym dziecku, ale to jest 
niebezpieczna zabawa. Zastanow si~ teraz: gdybyscie byli juz dorosli, tw6j 
kolega od zabaw w Gdansku i ty, c:z.y strzelalbys tane do niego? - Nie, 
dlaczego? - Widzisz, powiedzialem jeszc:z.e, chodzi 0 to, Ze wlaSrue tego rue 
wolno ci rugdy zapomniee". Kiedy w kilka dni pOmiej zostawialem moje 
dzieci przed bram~ Oswi~cimia, nie wyjasnialem im juz wiele. Nie trzeba 
bylo. 
Mysl~, podobnie jak niektorzy polscy przedmowcy, Ze to, co nas~pilo 

w Oswi~cimiu, w Polsce, cala ta przerailiwosc nie powinna i rue moze stac 
si~ dla mlodszych pokolen jak~s abstrakcyjn~ "wiedz~". Dia nas, Nie
meOw, jak przyjeroi.amy tutaj, wielk~ pomo~ pod tym wzgl~dem ~ 
spotkania z Polakami. To one pozwalaj~ przekuwac ow~ martw~, choe 
straszn~ "wiedz~" na co innego: na Zycie ze swiadomoSci~ historii. Tylko 
w ten spos6b, jak mi si~ zdaje, taka wiedza moZe stawac si~ plodna na 
przyszlosc. 

Stereotyp Niemca mowi, Ze robimy zawsze wszystko "gruntownie", to 
znaczy planujemy w masowych skalach i organizujemy odgornie, w kai:
dym szczegole. Otoz chcialbym powiedziee jeszcze, Ze my, z mlodszych 
i srednich generacji, z pokolen po Hitlerze i Oswi~imiu, nie wierzymy jui: 
w te sposoby. Wierzymy w rol~ jednostki, w moc malych grup. Wierzymy, 
ze to jednostka musi rozwi~zac zasadrucze problemy zycia zbiorowego i Ze 
jest do tego zdolna. To nieprawda, ze najp~rw musz~ zacz¢ dzialac 
politycy, a dopiero potem my. To rueprawda tane, Ze najpierw biskupi 
niemieccy musz~ powiedziee: "uznajemy grani~ na Odrze i Nysie" ... Nie, 
to my, to kazdy pojedynczy katolik, w obu panstwach ruemieckich, musi 
nabrac gl~bokiego, osobistego przeSwiadczenia, Ze granica na Odrze-Nysie 
jest ostateczna i i:e jest grani~ daj~c~ pokoj. Kazdy Niemiec musi uznac 
osobiScie, Ze ta linia jest granic~ nie dlatego, iz przegralismy wojn~, tylko , 
dlatego, ze to mysmy ~ wojn~ rozpocz~li. I Ze w czasie tej wojny byl 
OSwi~cim. 

Dla nas, obywateli NRD, nie istnieje juz wprawdzie alternatywa: 
uznanie lub rue-uznanie Odry-Nysy, ale istnieje dla nas wci~z zadarue 
stworzenia, w ramach ukladu zgorzeleckiego, nowego wzoru wspolZycia. 
To znaczy nowego stylu realizowania czlowieczenstwa w spolecznosciach 
solidarnych, w ktorych kridy jest czlowiekiem dla karoego. "Nigdy wi~cej 
wojny", "nigdy wi~j Oswi~cimia" - to nie puste slowa, tyJko idee 
wiod~ce w takich codziennych, konkretnych wysilkach jednostek i grup 
ludzkich, ktore juz istniej~ mi~dzy nami. Jdli hasla te stan~ si~ w ten 
sposob Zywe w szerszych spolec:z.nych skalach - Westerplatte i przede 
wszystkim OSwi~cim nie ~d~ dla zwiedzaj~cych NiemeOw tyJko miejscem 
zbrodni, a juz z pewnoSci~ rue ~d~ "miejscem muzealnym", lecz zaczn~ 
ucieleSniac punkty zwrotne w osobistym Zyciu i mysleniu. 
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o sensie dla nas slowa "Auschwitz" chcialbym powiedzie6 jeszcze to: 
8 maja j945 r. stan{:liSmY wszyscy w Niemczech wobec pytania, co musimy 
teraz zrobic dla przyszloSci. W NRD istniejll dzisiaj dwie odpowiedzi: 
marksistowska i chrzeScijanska. Mowill one 0 romych drogach, ale jeden jest 
ich eel: nigdy wi{:Cej wojna nie moZe si{: pocz~ na ziemi niemieckiej, nigdy 
wi{:Cej czlowiek nie moze bye wzgardzony czy uSmiercany za to, Ze jest inny. 
Wychowanie do pokoju i braterstwa jest wi(:C najwyiszym, wspblnym 
zadaniem, ktore trzeba wypelniae, lecz ktOrego trzeba taki:e strzec. 

Jak to czynie? Podam jeden przyklad naszych prob, w ktorych chodzi 
o to, by nie spychae Oswi{:cimia do zamkni{:tych kart historii, nie skazywae 
na zapomnienie, lecz uczye poprzez niego naszll mlodziez podejmowania 
aktywnej odpowiedzialnoSci za przyszlosc. Przed szeSciu laty, mala grupa 
chrzeScijan z NRD postanowila wybrae si{: z pielgrzymkll do obo
zu-muzeum. Rozumieli to miejsee jako Golgot{: naszych dni. Chcieli 
podj~e, symbolicznie bodaj, dlug - krzyz pokuty - poprzedniego pokole
nia, w jego imieniu prosic tym niemym gestem 0 przebaczenie. Chcieli 
przebyc te kilkaset kilometrow do miejsca zbrodni pieszo, i cz{:Sciowo na 
rowerach, jak pokutnicy, taue po to, aby w tyxn miejscu wlasnie zaistnial 
teraz jakis znak nadziei. Znak tego, Ze na niemieckiej ziemi zacZllI si~ 
przeciez ozdrowienczy proees zmiany postaw. 

Nie skonczylo si{: na tej jednej pielgrzymee. Wielu mlodych Judzi 
dojrzaJo sens i slusznosc w takiej drodze ku pojednaniu i zrozumieniu. 
W nast{:pnych latach setki dziewcZllt i chloprow, z wlasnej inicjatywy, 
zacz{:ly wyruszac tym samYm szlakiem. W Oswi{:cimiu i w innych polskich 
obozach m{:ki i smierci prosili 0 pozwolenie wykonywania jakichS pro
stych, niezb{:dnych prac. Wiedzieli oczywiScie, Ze nie jest to i bye nie mole 
Zadne zadoscuczynienie; za to, co zaszlo na tych miejscach, nie ma 
zadoscuczynien. Chcieti tylko podj~ tym gestem przeszlosc, wyznae jll 
i z niej si~ uczye, jak :lye trzeba, Zeby :lyC lepiej. 

Na zakonczenie, chcialbym jeszcze dodae cos do rzuconej tu przez 
jednego z ksi~zy mysti 0 kosciele-pomniku w OSwi~iu. Mialby to byc 
kosciol Chrystusa-Wi{:znia albo M~ki Krzyzowej. Otoz gdyby mial kiedys 
powstae rzeczywiScie w OSwi~cimiu kOSci6l, czy jakis inny - ponadwyz
naniowy mole? osrodek przemyslen iskupienia, to dla mlodszych pokolen 
Niemc6w, kt6rzy widZll eel zycia w zapewnieniu lepszej przyszlosci, byloby 
to wielk~ pomocll, gdyby nie bylo to miejsce poswi{:cone jedynie zapat
rzeniu w m{:k~. Zye z sensem po OSwi{:cimiu moma tylko :lyjllc wiarll, :ie 
cierpienie i smiere milion6w m(:Czennik6w na tej ziemi - marksist6w, 
Zydow czy chrzeScijan, wszystko jedno - nie byly daremne. To cierpienie 
i ta Smiere wlasnie zmuszajll nas dzisiaj do walki 0 lepszll przyszlosc, przez 
to, Ze staly nam si~ 8wi{:tym zobowillZaniem i wstrz~j~ naukll. Jesli 
osrodek-pomnik w Oswi{:cimiu mialby si{: inspirowac jakims chrzeScijans
kim znakiem, to pragn{:libysmy najbardziej, by byl to znak Zmartwychws
. tania, albo Ducha Swi{:tego - Ducha mlldrej miloSci. , ., 
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. W Magdeburgu mamy trzydziestoparuosobowe kolo inteligencji, ktore 
juz od kilku lat studiuje na regularnie organizowanych seminariach 
problematyk~ polsko-niemieckiego Sll:siedztwa. W ty-m roku postanowiono 
wybrac si~ pierwszy raz zbiorowo do OSwi~cimia i mialo to byc z pocz~tku 
w Wielkim Tygodniu. Jedcn z mlodych czlonkow kola powiedzial jednak: 
"Nie jedimy tam wlasnie wtedy; nie w czasie sarnej M~ki; dla mnie to jest 
za malo, zrozumcie, jestem mlody, musz~ jeszcze w imi~ czegos przei;yc 
i;ycie. Prosz~ was: pojedimy tam na Zielone Swi~ta." . 

Mysl~, ze ten mlody czlowiek mial racj~. Oswi~cim, jako miejsce 
unicestwienia ludzkiej godnoScl i ludzkiego i;ycia, nie byl przypadkowym 
dzielem garstki obl~kanych Niemc6w. Jego komory gazowe to ostatnie 
ogniwo lancucha systemu, w ktorym zbrodnicza nieludzkosc byla trzeiwo 
zaplanowana i skalkulowana w kazdym szczegole, a byc tak moglo, gdyz 
podstawow~ logik~ tego systemu byla odmowa prawa do zycia i godnoSci 
kaZdemu, kto byl inny, kto nie przystawal do przepisow narzuconych 
z gory. Takich nieprzystaj~cych ludzi musial w koncu spopielic ogien 
krematorium, bo sarno ich istnienie zadawaJo kJam racji hitleryzmu. OtOz 
wlasnie OSwi~cim, ktory byJ reaktorem tej straszliwej reakcji lancuchowej, 
powinien stac si~ teraz miejscem, gdzie wyzwala si~ lancuch przeciwny, 
w przyszlosc i w i;ycie, a nie w Smierc prowadz~cy. St~d powinny si~ 
poczynae lancuchowe rcakcje pokoju, rozumnej troski 0 przyszlosc, 
stosunkow ludzkich godnych miana czJowieczenstwa. Mysl~ takZe, Ze tutaj, 
w miejscu gdzie dokonaly si~ konsekwencje ostateczne nienawistnego 
irracjonalizmu, nas~powae teraz powinien proces odwrotny: obiektywna, 
racjonalna analiza spolecznej genezy porai:k:i Czlowieka, ktora zaszla 
w moim kraju. "Jak to si~ moglo stac"? Na to powracaj~ce tu wcilli: 
pytanie trzeba umiee odpowiedziee bardzo rzeczowo, bardzo konkretnie, 
jesli chce si~ skutecznie slui;yc haslu: "nigdy wi~j Oswi~ia". 

Jclli wi~ wolno mi tu w ogole czynic projekty, chcialbym powiedziee, Ze 
moim najwi~kszym pragnieniem jest, by w Oswi~iu powstal kiedys nie 
kosciol, lecz "Dom Pokoju", dom ludzi wszelkich swiatopogl~dow, ras 
i narodow. Moglyby tam si~ znajdowac w kryptach kaplice i miejsca 
skupienia, w ktorych kai:dy odnalazJby atmosfer~ drogich mu tradycji, nie 
po to jednak, by go od innych dzielily, lecz przeciwnie, by byl gI~biej 
Swiadom roznorodnosci i bogactwa czlowieczerlstwa. Mysl~, Ze w takim 
Domu Pokoju, ludzie mogliby poznawae si~ i uczyc fozumiee wzajemnie, 
rozwai:aj~c wspolnie zadania i problemy przyszloScl, zgl~biaj~c gene~ 
przeszloScl i dziel~c odpowiedzialn~ trosk~ 0 Teraz nasze i swiata. Ten dom 
rooich marzen w tym miejscu wlaSnie, w miejscu nieludzkim, bylby now~ 
komork~ zycia i czJowieczenstwa. 

Tymczasem mysl~, Ze mam prawo was zapewnic: wsr6d chrzeScljan 
NRD przyszloSciowy sens OSwi~imia, jego sens dla i;ycia nie zostaJ 
zapomniany. Jest wielu ludzi, ktorzy probuj~ przekazywac ten sens dalej. 
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TESTAMENTY 

W swych wspomnieniach 0 latach "ostatecznego rozwiqzania 
Itwestii iydowslciej", (zawartych w Icsiqice Starker als die 
Angst), Gertrud Staewen pisze 0 tym, "czego nauczyli nas 
przeJladowani". Autorka naleiy do nielicznej garstki ludzi 
w Niemczech, ktorzy probowali pomagac Zydom, lecz ktorych 
przyjai.ti olcazywala sif at nazbyt cZfsto w najtragiczniejszej 
chwili talc bezsilna, i.e mogla wydawac sif daremna ... 

Pami~tam na przyklad osiemdziesi~iotrzyletnill panill Adler. Wiedziala 
doskonale, Ze jest za stara, by znieSt trudy ukrywania si~. Przyszlam 
w dniu, w ktorym miala bye wywieziona, Zeby - jak tego 4dal groteskowy 
przepis gestapo - poznaczyc neczy, ktore wolno jej bylo zabrae. Zastalam 
jll - wsroo chaosu spustoszenia - pOgI'llZOnli w 1ekturze. Pokazala mi 
z uSmiechem ksillik~: "NiechZe si~ pani tak nie gryzie! Tego Niemca, ktory 
byl zawsze mojll ojCzyznll, nikt mi nie moze zabrac. Nawet tam w There
sienstadt". Byl to tomik Goethego. 

Albo serdeczna, nigdy nie myslllca 0 sobie pani Liefmann. Za nic 
w swiecie, jak nas cillgle zapewniala, nie zgodzilaby si~ sprzeniewierzyc 
"tak autentycznej przyjaini" jak ta, ktOCll okazalismy jej w trudnych 
latach, naraiajllc nas na niebezpieczenstwa wyszukiwania dla niej cillgle 
nowych kryjowek. W olala transport smierci. Pociechll, jak nam do konca 
mowila, bylo to, Ze ~zie mogla w ten sposob, poki Bog pozwoli, wspierae 
teraz innych i sluzyc im. 
Pami~tam tylu jeszcze. Georg Hamburger, prawnik ze swi~niami 

pastora, postanowil rozsta6 si~ dobrowolnie ze zborem w Dahlem, ktory 
tak kochal, i podj~ sluzb~ chrzeScijanskli w kacecie. 

Albo dr Hannah Kaminska, tak gI~boko swiadoma, i.e jest calkowicie 
w r~kach Boga, w starotestamentowym, judajskim sensie. Jej smutnll rolll 
byla praca w zarZlldzie Gminy Zydowskiej, gdzie zajmowala si~ uzgad
nianiem z gestapo spraw likwidacji gminnego dobytku. Poznalam jll i jej 
przyjaci6t, gdy pewnego razu udalo mi si~ dostae niespostrzezenie do jej 
obstawionego szpiclami biura, i przez rok bylam z nill w bardzo bliskiej 
prZyjazni. Okres ten dobiegl konca 8 listopada 1942. Przyszlam do niej 
tamtego wieczoru bardzo p6ino i ogromnie stroskana. Z ostatniego 
transportu ucieklo wlaSnie sporo Zydow, zdecydowanych si~ ukrywac. 
Wiedzialam, Ze deportowani za to zostanll, w szczegolnie koszmamym 
transporcie, roini znani czlonkowie zarllldu Gminy, ktorzy traktowani 
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byli jako zakladnicy. Wiedzialam takZe, Ze OW transport rna nasUlpie 
nazajutrz. Dzien 9listopada byl zawsze rodzajem ponurego swi~ta Hitiera. 

Byl to wieczor szabatu. Hannah Kaminska swi~ila go wlaSnie sarna, 
przy stole z siedmioramiennym Swiecznikiem. Po raz ostatni, bo jak si~ 
okazalo, byla rzeczywiScie w spisie przeznaczonych na' zaglad~. Pami~tam 
dobrze tekst biblijny. Pismo otworzylo si~ na historii Abrahama, historii 
posiuszenstwa. "Wyjdi z twej ziemi rodzinnej ... do kraju, ktory ci ukai~... " 
Jeszcze po poludniu objaSniala ten fragment dzieciom, odjeidiaj'lcym 
z transportem. Teraz odczytalySmY go jeszcze raz i modlilysmy si~ razem, 
by Bog zechcial umocnic jej wiar~, ii to On sarn, nie Hitler ani Himmler, 
p6jdzie z ni'l i ~zie j'l prowadzil w obcym kraju grozy. Nawet schodZ'lc 
jui w &miere skladala wi~ hold Boiej woli. Jawila si~ jej ona, w tamtej 
godzinie, jak w ksi¢ze Hioba, jako Wola, ktora "i ciebie chce wybawie 
z pomsty strachu, przed tob'l dal, nie cidnina". 

Wracalam tego dnia do domu pelna rozpaczy, bylismy winni tej krwi, 
wszyscy Niemcy, wiedzialam, Ze jej ci~iar musi spaSC na nas i na dzieci 
nasze. A przeciei nie byla to jui rozpacz bez iadnej iskry pociechy. Takie 
nad Ul czarnCl noC'l rozstania i bezradnoSci staly slowa Starego Testamen
tu, slowa Boga Abrahama: "i sarna ciemnosc nie ~dzie ciemna dla ciebie, 
a noc jak dzien zajasnieje". 

Bylo mi danym przeiye jeszcze jedno wstrZ'lsaj'lCC iydowskie kazanie. 
W kilka miesi~y po wywiezieniu H. Kaminskiej, przyszla kolej na ostatniCl 
z owej grupy - dr Lucie Adelsberg, niezmordowanie uczynnCl ai do konca 
lekark~ i humanistk~. Takie ona nie zgodzila si~ ukrywae. Wiedziala, ie 
cenCl takiego kroku moglyby bye dalsze obostrzenia w stosunku do 
iyj'lcych jeszcze Zydow. Kiedy przyszlam si~ z ni'l poZegnae, przemoiny 
ci~ar beznadziejnoSci, wstydu i rozpaczy doprowadzil mnie do gwaltow
nego wybuchu nienawiSci do naszych dr~czycieli. Nie zapomn~ nigdy jak 
drobna, wCltla dr Adelsberg, przezwyci~iajClc nadludzkCl silCl ostateczne jui 
wyczerpanie, podeszla do mnie wtedy i obejmujClc mnie powiedziala: "nie, 
nie moZe mi pani wyrzCldzie jeszcze tego, Zeby ostatniCl rzeczCl, jakCl wid~ 
i slys~ u prawdziwej Niemki i prawdziwego czlowieka miala bye znowu 
- nienawisc. przeciei to poprzez paniCl wlasnie ch~ wierzyc, ie ostatnie 
slowo rna mice nie nienawise mimo wszystko, tylko milosc". 

Dr Adelsberg udalo si~ jakims cudem przeiye OSwi~im. Mysl~ 0 tym 
zawsze ze wzruszeniem i wdzi~cznoSciCl. 

Na koniec jeszcze jedno wspomnienie, ktore pozostaje nam drogowska
zem w ciClgle trwaj'lCCj walce z wie4 Babel nienawiSci ludzi i narodow. 
Zaraz po wyzwoleniu uslyszelismy 0 trzech mlodych Zydach polskich, 
ktorzy przetrwali straszliwe m~zarnie Treblinki, Oswi~cimia i w koncu 
Buchenwaldu, podtrzymywani jednCl tylko mysl'l, jednCl wolCl: iye, aby moc 
si~ zemScic. Odnaleili&mY ich, byl to lekarz i dwu robotnikow, i zabralismy 
ich z Buchenwaldu do nas do domu, aby im jakos przywrocic sily. Pewnej 
nocy, pelnej ci~ikicb przemyslen i rozmow, jeden z nicb podniosl nagle 
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szklank~ wina i powiedzial Swym Zarliwym. skupionym glosem: "Pi~ za 
wolnosc. za przyjam. za trudne Zycie". Bo zaraz po wyzwoleniu. m6wil, 
kiedy umieliSmY tylko nienawidzic i myslee 0 zemScie. Zycie bylo wla&ciwie 
latwe. Jest latwiej ni~nawidzic nii uczyc si~ przyjaini. "Niechie wi~ nam 
BOg pomaga. teraz gdy Zycie musi zrobic si~ trudne. bo zac~lismy oto 
kochac paru ludzi z narodu, kt6ry byl naszym Smiertelnym wrogiem". 

Gertrud Staewen 
trum. am 
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AUSCHWITZ - SYMBOL OFIAR WIELU 
NAROOGW, SANKTUARIUM POLAKGW· 

Jest rzec~ ogolnie znan~, ze byly oboz koncentracyjny Ausch
witz-Birkenau - to symbol wszystkich hitlerowskich obozow koncentracyj
nych, wszystkich tego typu miejsc zaglady. A coz znaczy tytulowe 
stwierdzenie, ze jest on rowniei sanktuarium Polak ow? Co to znaczy 
w ustach polskich bylych wi~zniow obozu oswi~cimskiego, ktorzy w czasie, 
gdy owo pieklo na ziemi bylo czynne, nie dzielili si~ mi~dzy sob~ wedlug 
narodowoSci, do dzis zas uwaiaj~, iz bylo to miejsce bezprzykladnej 
w dziejach ludzkoSci, masowej zaglady Iud z i? Rzecz oczywista, :ie 
OSwi~m jest przede wszystkim symbolem straszliwej zaglady Zydow 
(choc inne obozy, jak: Sobibor, Treblinka, Beliec czy Chelm nad Nerem 
byly miejscem wyl~cznej zaglady Zydow). 

Na szcz~scie konflikt ofiar obozu na tIe tego, czyim miejscem zaglady 
jest Oswi~im bardziej, juz zostal zalagodzony. A byli oswi~imiacy 
mowi~c dzis 0 sanktuarium Polakow, mysl~ 0 obowi~u zakonser
wowania .reliktow ohozu dla pami~ci i przestrogi pokolen; reliktow 
materialnych w sytuacji, gdy przez dziesi~ciolecia niszczaly resztki dziejo
wego swiadectwa i gdy nie bylo (i nie ma) za co konserwowac rozlatuj~cych 
si~ barakow Brzezinki. Slowa holdu i kwiaty to pi~kne, ale trzeba pomyslee 
konkretniej i tak wlasnie rozumuj~ byli wi~zniowie OSwi~cimia 0 tym 
sanktuarium narodow, zgladzonych na polskiej ziemi. 

Zbiorowosc wi~zniow, icb masy - to takZe fndywidualnoSci. Tysi~ce 
numerowanych wi~zniow zgin~ly w KL Auschwitz-Birkenau anonimowo, 
choe kaidemu naleiy si~ skrawek pami~ci i napis na grobie. Spisy wi~Zniow 
Sll wprawdzie rekonstruowane, ale bardzo jeszcze niepeme. Kto byl 
w obozie, widzi twarze kolegow, pami~ta numery, snuc mu si~ b¢~ one do 
konca iycia w myslach i snach. 

Wielka zbrodnia ludobojstwa, ktorej symbolem jest KL Ausch
witz-Birkenau nie ulega i nie ulegnie zapomnieniu. Ale mgla niepami~i 
zaczynajuz otaczac lata dawniejsze, gdy oboz funkcjonowal i gdy nas~pila 
wolnosc. Latwo si~ zapomina 0 istotnych sprawach z owego okresu. Byli 
wi~zniowie tego obozu odczuwaj~ to nieraz, gdy z tematyk~ Oswi~ia 
spotykaj~ si~ w prasie - ostatnio bardzo cz~to. 
Pami~tam dobrze, jak w OSwi~imiu, zagro:ieni codzienn~ Smierci~ 

• Nicco skr6cooy tekst odczytu wygioswoego w Krakowie, 31 stycznia b.r., w cz.uie 
akademii dla uczczeoia 4S rocmicy wyzwoleoia obozu kooceotracyjoego 06wi~-Br7ICzinka. 
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w nieludzkich warunkach,~yslelismy - juz wtedy na przek6r wszystkiemu 
- 0 upami~tnieniu dokonyWanej tam monstrualnej zbrodni, gdy nastlpi 
wyzwolenie i moi:e nielicznym z nas, t~pionym jak insekty, uda si~ jednak 
przei:ye. 

Ob6z oswi~imski - warto przypomniee - powstawal w lecie 1940 r. 
Hitlerowska machina Smierci doskonalila si~ wtedy i przyspieszala sw6j 
bieg. Zyd6w pod6wczas zamykano do gett. Pospiesznie okupanci roz
prawiali si~ wtedy zwlaszcza z Polakami, gl6wnie - z i nteligent ami. Do 
Oswi~cimia wysylano kolejne transporty Polak6w, kt6rych w latach 
1940-1942 poddawano tam niezmiernie ostremu terrorowi i pot~gowano 
r6:i:nymi sposobami wymieralnosc wi~zni6w. Ob6z byl rozbudowywany; 
dopiero z biegiem czasu coraz wi~j wi~zni6w r6znej narodowoSci trafialo 
do niego. Pod koniec 1942 r. ruszylo masowe uSmiercanie ludzi w komo
rach gazowych i spalanie w krematoriach nowo budowanej i rozbudowy
wanej Brzezinki, czyli drugiego obozu oswiycimskiego. Wprost z rampy 
kolejowej do gazu poszly miliony prawie wylOlcznie Zyd6w. Prochy tam 
mordowanych SOl do dzis widoczne pod damiOl rozleglych teren6w Oswi~ci
mia-Brzezinki. 

Kiedy w Oswi~cimiu modlilismy si~ 0 przezycie, myslelismy usilnie 
o przekazaniu po wojnie prawdy 0 tym obozie i 0 ostrzeganiu przed 
powt6rzeniem si~ lagr6w. 

W naszej wie\onarodowoSciowej konspiracji wi~iniarsk.iej (KampJgruppe 
Auschwitz, gdzie zasluzyli si~ tacy wybitru wi~iniowiejak: Dawid Szmulew
ski, Szymon Wojnarek, Bruno Baum), nie dzie\ilismy narodowosci ani tez 
i:adnej nie wyr6i:nialismy; nie przychodzil nam nawet na mysl podzial 
wi~zni6w wedlug pochodzenia czy wyznan. Podzielic nas usilowali jedynie 
esesowscy oprawcy. Totalitarny system SS dOlzyl stale i przebiegle do 
skl6cenia masy wi~zni6w, zeby sobie ulatwic ich sprawne wyniszczanie. 
I do dzis, gdy m6wimy 0 OSwi~imiu, rue pragniemy dzielic narodowosci 
ani ofiar, dla kt6rych ten najwi~kszy cmentarz swiata jest jeden, wsp61ny. 

Z lekarskiego punktu widzenia musimy tez pami~tac 0 wielkiej pozytyw
nej roli wi~zni6w-lekarzy (wsr6d kt6rych, wbrew polityce SS, bylo wielu 
zasluzonych Zyd6w) i innych pracownik6w sluzby zdrowia w rewirach 
oswi~cimskich. Zdolali oni - na miar~ swych moZliwoSci - uratowae wielu 
wi~zni6w, sabotowali mordercze cele lekarzy SS, dawali dobry grunt pod 
konspiracyjne poczynania wi~ini6w. 

Wtedy, w latach obozowych, bylismy przytloczeni rozpaczliw'l sytuacj'l. 
Dojrzewalismy przed wojnOl w kraju demokratycznym, kulturalnym, 
byliSmY wychowywani w poszanowaniu zasad moralnych, w atmosferze 
patriotyzmu; wkr6tce wpadlismy w szpony szatana, w pieklo obozu . Zbieg 
okolicznosci dziejowych sprawil, i:e nasz'l ojczyzn~ zmiazdzyly dwa naj
strasziiwsze i najp6t~zniejsze totalitaryzmy dwudziestego wieku. Ich kr~go
slupy zdajOl si~ bye przetrOlcone. Wydaje si~. i:e nast'lPil zmierzch system6w 
totalnych, powstalych wskutek proces6w socjalnych spowodowanych przez 

38 



AUSCHWITZ - SYMBOL I SANKTUARIUM 

pierwsz~ wojn~ swiatow~. Mo:Ze jui teraz wkraczamy w Polsce w wiek 
dwudziesty pierwszy. Tak wi~ my, byli wi~niowie, znaleiliSmY si~ na 
przelomie epok. 

Ani i:adna ideologia, ani iadne zwyci~stwa militarne, nawet tak zwane 
ostateczne, nigdy nie mogly dac gwarancji ujarzmienia setek milionow 
ludzi, a tym bardziej calej ludzkoSci - jak to docelowo planowali 
hitlerowcy, a takie stalinowcy, d~i~y do obj~a swiata rewolucj~. 
Zbrodniarze uswiadamiali sobie t~ trudnosc. Hitlerowcy najbardziej nau
kowo i metodycznie za.brali si~ do odpowiedniego eksperymentu i pod tym 
wzgl~dem w najbardziej monstruaInej formie zaswiadczyl 0 tych staraniach 
wlasnie oboz oswi~imski, doswiadczalna proba i szkola zniewolenia, 
skl6cenia i odczlowieczenia. 
Jedn~ z zasad totalitaryzmu jest populizm i oglupianie mas obowi~uj~

~ ideologi~, a raczej zaklaman~ frazeologi~. Willie si~ to zjawisko 
z niszczeniem wyiszych wartoSci i ich nosicieli. Dlatego i hitlerowcy 
i stalinowcy zacz~li eksterminacj~ Polakow od inteligent6w. 

Trzeba przypomniee, :Ze hitlerowcy przys~pili do systemowego nisz
czenia Polak6w zaczynaj'lC od inteligentow. Jui bowiem w III Rzeszy, 
w okresie poprzedzaj~cym wybuch II wojny swiatowej, chodzilo glownie 
o wyniszczanie dzialaczy polonijnych, a od pierwszych dni wojny pol
sko-niemieckiej w 1939 roku stosowano ~ metod~ szeroko. W listopadzie 
tegoi roku naziSci zaszokowali swiat podst~pnym i brutalnym potrak
towaniem profesorow uczelni krakowskich. Wkrotce podobny system 
dzialal na obszarze 201 tysi~y kilometrow kwadratowych polskich woje
w6dztw wschodnich. Tak to zaowocowala wspolpraca dyplomacji i policji 
hitlerowskiej oraz radzieckiej uwienczona znanymj umowami z 23 sierpnia 
i 28 wrzdnia 1939 r. Z gory skazano wtedy na nieodwolaln~ zaglad~ 
panstwo polskie, a Polakow na wyniszczenie fizyczne i obr6cenie resztek 
naszego narodu w niewolnikow roboczych. 

W poczynaniach totalitaryzmow latwo odkryc przyziemne motywy: 
upojenie wladz~, tracenie krytycyzmu, moral insanity, pazernosc i chci
wosc, ,nieprzebieranie w srodkach. Jest to jaskrawo widoczne w obozach 
hitlerowskich, gdzie niewolnkza pnica, rabowanie transportow itp. - przy
nosily wielki doch6d . Obnaiyly si~ cele glowne: wypracowanie najskutecz
niejszej metodologii ujarzmiania wielkich mas ludzkich, ich maksymalnej 
eksploatacji, ogarniaj~cej nawet zwloki - zioto z z~b6w, materace z wlo
sOw, mydlo z tluszczu ludzkiego, z m~czki kostnej naw6z. Nie tylko 
medycy s~dowi wiedz~, :Ze totalitarYSci roi:nych kolorow politycznych na 
ogol nie wykazuj~ poszanowarua nie tylko dla Zyj~cego czlowieka, rue 
wykazuj~ go tym bardziej dla Smierci, dla zwlok, dla ziemi, ktora je kryje. 

Kiedy my, byli wi~iniowie obozow hitlerowskich - a z nami teraz tam 
dawni lagiernicy - zabieramy glos w tych sprawach, mo:Ze si~ nawet 
wydawac postronnym sluchaczom, ie maniaka1nie mowimy 0 potrzebie 
pami~ci 0 zbrodniach, 0 ich ostrzegawszej roli; moze nawet zarzuca si~ 
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nam sentymentalizm, gdy swoje przezycia obozowe i cierpienie rzucamy na 
szal~ - teraz, gdy swiat pochlaniajOl dramatyczne problemy: zagrozenie 
nuklearne, dramat ekologiczny, nie wygasle ludob6jstwo i rasizm przesyco
ny szowinizmem. Wypowiadamy jednak nasze najgl~bsze przekonania 
i silnie odczuwamy obawy. Z takim nastawieniem, w duzej mierze 
intuicyjnym, jak dzis widae, wyszlismy z obozOw. 

Od razu wi~ po wojnie z zapalem przYS1'lpilismy do staran 0 powolanie 
odpowiedniego osrodka upami~tniajOlcego niebywalOl 'tV skali swiatowej 
zbrodni~ oswi~mskOl. Staraniem ocalalych wi~zniow - g10wnie Polakow, 
a takZe Austriakow, Zydow, Francuzow i innych - po wnikliwych 
naradach i starannych przygotowaniach, mimo trudnoSci i koniecznoSci 
zwalczania licznych oporow, powstalo w pierwszych latach powojennych 
otwarte juz w 1948 r. Panstwowe Muzeum w Oswi~miu. 

Odzwierciedleniem okresu wspomnianych staran i zalozen mog'l bye 
m.in. dostwne w bibliotekach materialy utrwalone w zapomnianych juz 
zszywkach powojennego czasopisma kombatanckiego "Wolni Ludzie", 
organu owczesnego Polskiego Zwi'lzku Bylych Wi~zniow Politycznych. 
Egzemplarze "Wolnych Ludzi" niosly jakby posmiertny apel wymor
dowanych wi~Zniow 0 gOOne, wlasciwe utrwalenie pami~ 0 ich m~zenst
wie. Tam rowniei SOl zawarte szczegoly 0 Muzeum w Oswi~cimiu jako 
najodpowiedniejszej formie kultywowania pami~i 0 Oswi~miu - sym
bolu ludobojstwa. Znalazlo to swoj wyraz w ustawowym powolaniu tej 
placowki. 

Nie wOltpi~, ze wyrazam w tej wypowiedzi poglOld nielicznych i:yjOlcych 
jeszcze wi~zniow, ktorzy ocaleli z tego obozu i prosZol 0 uszanowanie 
terenu, na ktorym cierpieli i pozostawili prochy zam~zonych wspol
towarzyszy niedoli. . 

Trzeba przyznae, Ze za graniC4 bardziej niz u nas docenia si~ wartose 
autentykow obozowych, a w Oswi~cimiu-Brzezince jest ich jeszcze dose 
wiele. Na przyklad pietyzm wobec nich okazali ostatnio mi~dzy innymi 
organizatorzy waszyngtonskiego Howcaust Memorial Center; pragnOl oni 
dowodnie przekonywae ludzi z tamtej pOlkuli, czym byl totalitaryzm 
w wydaniu hitlerowskim. 

Atmosfera wlasciwego, rozwaznego podejScia, towarzyszyla od pierw
szych lat powojennych naszym, gl6wnie polskim staraniom 0 powolanie 
Muzeum i rezerwatu w Oswi~imiu, ktorego sprecyzowanym celem bylo 00 
poczOltku zachowanie reliktow obozu, strzezenie prawdy 0 nim i rozwijanie 
badan...,..nad tym, co si~ w nim dzialo, jakie nauki wynikajOl z tego 
potwornego hitlerowskiego eksperymentu. 

CiOlgle tutaj mowa 0 Oswi~imiu jako symbolu. Tam bowiem zostalo 
najwi~j dowodow i sladow zbrOOni hitlerowskich, ktore wymagajOl opieki 
i konserwacji. W miejscach tak z nich ogoloconych jak Treblinka; Sobibor 
i wiele innych obozow - mOZemy tylko zobaczye na przyklad pomnik, 
pochylie glow~ w holdzie i pomyslee 0 potrzebie wiecznej godnoSci 
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pomordowanych. Na szcz~scie nie ws~dzie hitleryzm i czas zdolaly 
wszystko zniszczye. Uwazamy wi~, Ze jeSli gdziekolwiek pozostalo cos 
materialnego z obozowej rzeczywistoSci, musi bye utrzymane bez szcz~dze
nia srodkow, mimo ze musz'! one bye znaczne. 

Planuj,!c dalsze potrzebne dzialania konserwacyjne na terenie obozow 
oSwi~imskich trzeba przewidziee - procz wielkich nakladow finansowych 
- rowniez merytoryczny program, nie dowolny, ale elastyczny, gl~boko 
przemyslany, konsekwentnie respektuj,!cy zachowanie charakteru tego 
uswi~nego miejsca. 

W praktyce pozostawia si~ wyl,!cznie Polsce trosk~ 0 materialn,! stron~ 
tej konserwacji - mimo deklaracji i pi~knych slow plyn,!cych z wielu 
krajow i srodowisk. GI~bokim niepokojem napawa nas przeto dalszy los 
tego najwi~kszego na swiecie miejsca ludobojstwa. Coraz cZ~Sciej mowi si~ 
o tym wsrod wykruszaj,!cych si~ juz srodowisk bylych wi~niow i rozumie
j~cych ich przyjaciol. Zwykly wiejski cmentarzyk wymaga odpowiedniej 
dbaloSci i nakladow, a co dopiero Muzeum w Oswi~cimiu i pola nasycone 
krwi,! i prochami mil ion ow. Krusz'! si~ i niszczej'l zachowane fragmenty 
obozu, co widae na pierwszy rzut oka na przyldadzie resztek krematori6w, 
drutow i barakow w Brzezince. 

Cieszymy si~, ze nie tylko okazjonainie, w Miesi'lcu Pami~ci Narodowej, 
Iccz przez caly rok coraz wi~j grup rOZnych narodowosci pracuje nad 
tematyk,! obozow'l. Warto przy okazji przypomniee, Ze Miesi,!c Pami~i 
Narodowej wi,!ze si~ takZe z wyzwoleniem Buchenwaldu przez aliantow. 
Ale dodajmy, ze 5 kwietnia 1940 r. wywieziono z obozow sowieckich 
pierwsze dziesi,!tki oficerow na smiere w Katyniu. Zagadnienie Oswi~cimia 
traktujemy nie w izolacji, ale wi'lZemy je z totalitarnymi systemami zbrodni 
w rMnych krajach i w rMnych okresach. 

Obok symbolu "Oswi~cim" i symbolu "Hiroszima" widnieje tam 
symbol "Katyn". Trzeba pami~tae, ze w ziemi katynskiej obok Polakow 
spoczywaj'l tez Rosjanie, zamordowani przez swych rodakow. JesteSmy 
przekonani, ze w rozwaZaniu zbrodni totalitaryzmu pr~dzej czy po:iniej 
zrozumiemy si~ z mlodziez'l radzieck,!, podobnie jak juz dawno zadzierzg
n~liSmy t~ wi~:i porozumienia i wspo!pracy z mlodziez'l niemieckll. 

Bardzo to pocieszajllce, Ze mlodziez z roznych krajow zaczyna studiowae 
problematyk~ oswi~mskll, czyli waZny etap dzialania nieSmiertelnego zla, 
tkwillcego w czlowieku. Niepodobna pomin,!e tutaj kumulujllcych si~ 
z kazdym rokiem zaslug wielu organizacji, m.in. Mi~zynarodowego 
Domu Spotkan Mlodziezy w Oswi~cimiu . 

Do Muzeum w Oswi~cimiu z kazdym rokiem przyjezdZa z rOZnych stron 
Swiata coraz wi~ej zwiedzajqcych. W programach kaZdej oficjalnej wizyty 
w Polsce m~zow stanu uwzgl~dnia si~ zwiedzenie bylego obozu oswi~cims
kiego i zloZenie holdu milionom jego ofiar. Jest to jednoczeSnie wyrazem 
antytotalitarnej postawy i ch~ poznania m~zenstwa i martyrologii Polski 
poprzez Oswi~cim. 
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Dobre wi~ nadzieje rokuje aktualna iniejatywa Ministerstwa Kultury 
i Sztuki, wspolna z bylymi wi~zniami. lui jesieni~ 1989 roku odbyly si~ 
w tym ministerstwie dwie konfereneje. W ieh wyniku powolano ekspertow, 
ktorzy konkretnie maj~ zajmowac si~ kwesti~ konserwaeji reliktow oswi~
eimskieh, a wi~ tym samym dalszq dzialalnosci~ i rozwojem Muzeum 
w Oswi~imiu. 

Ofiary Oswi~eimia wolaj~ ze swyeh grobow 0 godn~ pami~. Rozwoj tej 
pami~ci wymaga nie tylko opisywania zbrodni, leez tilie kontynuowania 
systematyeznyeh, problemowyeh badan naukowyeh, wielodyseyplinar
nyeh, od historyeznyeh przez psyeho-soejologiezne relikty - to najbardziej 
pogl~dowe swiadeetwo jednego ze straszliwyeh apogeow totalitaryzmu. Na 
scen~ i:yeia wehodzic b~~ coraz to nowe generaeje, nie znaj~ce historii 
ludobojstwa, ktore eyklieznie powtarza si~ od staroi:ytnosci do dzis 
i bywalo zapominane. Przeiyte doswiadezenie nie powinno pozostac 
daremne. 

Dzis zbliia si~ dopiero koniee styeznia. W biei~eym roku z pewnoSci~ 
tematyka oswi~mska nabierze znaezenia, ehocby w zwi~zku z wain~ 
roczniq: wlasnie w tym roku, w ezerweu, minie pol wieku od wtr~cenia 
pierwszyeh wi~zniow do oswi~cimskiego obozu. 

Coraz nas, bylyeh wi~zni6w, mniej. Odehodzimy i mamy nadziej~ 
pol~ezyc si~ z naszymi w s z y s t kim i kolegami, przyjaciolmi, kt6rzy 
odeszli - ezy to w ezasie trwania obozu, ezy pMniej, ezy ealkiem niedawno. 
Cheemy im powiedziee, ie 0 ieh grob zadbano. ldli ziemskie sprawy ~d~ 
ieh jeszeze obehodzily, to na pewno wlasnie teo 

Stanislaw Klodzinski 
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NIEZWYKLI LUDZIE WALCZACEGO 
OSWI~CIMIA 

W tym roku obchodzimy 50 roczni~ przywiezienia do hitlerowskiego 
obozu KL Auschwitz pierwszego transportu politycznych wi~zniow (Pola
k6w), a tatie 45 roczni~ wyzwolenia tego najwi~kszego obozu koncen
tracyjnego w TIl Rzeszy dla wi~ni6w roinych narodowoSci. Przez 
6wczesnego Reichsfuruera SS Heinricha Himmlera KL Auschwitz wy
znaczony zostal na centrum fizycznej zaglady narodu iydowskiego, co 
w oficjalnym j~zyku nazistowskirn okrdlano mianem EndLOsung der 
luden/rage ("Calkowite rozwi~zanie kwestii iydowskiej"). Taki sam los 
mial bye udzialem spolecznoSci cyganskiej. Cyganie - podobnie jak Zydzi 
-przeznaczeni zostali przez niemieckich nazistow na zaglad~ ze "wzgl¢ow 
rasowych", a miejscem ich kaZni mial bye taUe KL Auschwitz (zgin~lo ich . 
tam ponad 20 tysi~y). Jest zatern rzec~ zrozumial~, ie zdecydowan~ 
wi~kszose ofiar systematycznej eksterminacji w obozie stanowili Zydzi. 
St~d tei rniejsce to rna w ich swiadomoSci znaczenie bardzo szczegolne 
i stalo si~ z biegiem lat symbolem owczesnej proby fizycznego unicest
wienia tego narodu (Holocaust b~dz Shoah). 

Badacze historii KL Auschwitz zajmowali si~ przez dlugi czas przede 
wszystkim zagadnieniami rnasowej zaglady, kt6ra byla zjawiskiem dominu
j~cym. Tatie w literaturze wspomnieniowej problem ten wysuwal si~ na 
plan pierwszy. Niew~tpliwie do mniej znanych zagadnien naleiy zaliczye 
dzialalnose obozowego ruchu opOCU. A przeciei bylo to miejsce, w ktorym 
ludzic odziani w "pasiaki" niemal od pierwszych dni istnienia oboZ'J 
prowadzili nierown~ walk~ ze swymi oprawcami i z nieludzkim reZimem. 
W obszernej bibliografii oswi~cimskiej szereg autorow poswi~cilo cz~ 
swych opracowan temu tematowi·. Wiele z tych prac publikowano poza 
Polsk~ i s~ one w Polsce malo znane. 

Szczegolne miejsce wsrOd literatury zajmuj~ niew~tpliwie prace z tego 
zakresu autorstwa bylych wi~niow KL Auschwitz, ktorzy c~sto nie tylko 
sami brali czynny udzial w obozowym ruchu opocu, lecz po wojnie zaj~li 
si~ badaniem tego tematu. Jedn~ z nich jest ksi¥ka·· bylego wi~znia 

• Garlillski J6zef: Olw{fcim walczqcy, Odnowa, Londyn 1974. 
Bruno Baum: WUkr31and In Aw.rchwltz, Berlin 1962. 
Langbein Hermann: MerucMn in Aw.rchwilZ, Wicn 1972. 
Langbein Hermann: .. .nichl wk dk Schofe Zlll' Schlachlbank, Fischer, Frankfurt/M 1980. 
Jarosz Barbara: Obozowy I przyobozowy ruch oporu. w: Oiwifcim, lnterprcss, Warszawa 1984. 
Swiebocki Henryk: Przyobozowy ruch oporu w akcji nie.rienla pomocy W;fin/om KL Aw.rchwiJz, 
Wyd. PMO, "ZclZ)'ty oawi~imskic" or 19, 1988. 

• • olicera Komcndy GI6wncj ZWZ/AK. 
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KL Auschwitz, 16zefa Garlinskiego OSw~cim walczqcy, kt6ra opub
likowana zostala w 1974 roku w Londynie nakladem wydawnictwa 
"Odnowa". Praca ta zostala wydana takze w j~zyku angielskim (Fighting 
Auschwitz), natomiast w Polsce jest pozycjll szerszej opinii nieznanll. 

Autor nie m6g1 w trakcie zbierania material6w do pracy osobiScle 
skorzystac z archiw6w w Polsce, stlld teZ opad swoje badania w gl6wnej 
mierze na dokumentacji zgromadzonej w zachodnich plac6wkach archiwis
tycznych. Po'za tym dotarl do wielu bylych wi~zniow konfrontujilc ich 
informacje. Ksillzka Osw~cim walczqcy oparta jest na pracy doktorskiej 
o ruchu oporu w Auschwitz, obronionej na uniwersytecie w Londynie 
w 1973 roku. Znacznll cz~ swego opracowania poswi~ca Garlinski 
dzialalnosci pol skich grup ruchu oporu w obozie oswi~imskim. 

Przez prawie rok w obozie wi~zieni byli wylllcznie obywatele polscy i oni 
tez tworzyli zr~by obozowego ruchu oporu. Rzecz jasna jego formy 
i rozwoj byly uwarunkowane przez narzucony przez wladze obozowe 
system. Benedykt Kautzky napisze po wojnie w swoich wspomnieniach, i.e 
"w Auschwitz bylo nieslychanie trudno tworzyc jakiekolwiek formy ruchu 
oporu, poniewaZ ludzie przemijali tam cz~tokroC szybciej niz ich moma 
bylo poznae". Garlinski ukazuje zawiloSci konspiracyjnej pracy wi~Zniow 
w walce z SS i jej poplecznikami. Dokonuje on przy tym cz~sto 
jednoznacznych ocen dzialania poszczegolnych grup ruchu oporu. Kryty
cznie odnosi si~ do opracowan innych autorow na ten temat podkreslajllc, 
"i.e wiele tych publikacji zostalo skaZonych tendencjami politycznymi, co 
zamazalo i wykrzywilo prawdziwy obraz tamtych poczynan. Robiono tak 
zwlaszcza w Polsce, gdzie przynaleznosc do oswi~cimskiego podziemia 
stala si~ dla pewnej grupy osob odskocznill do kariery." Tak radykalne 
stwierdzenia spotkaly si~ z krytykll innych znawcow przedmiotu. Krzysztof 
Dunin-Wllsowicz - badacz dziejow ruchu oporu w hitlerowskich obozach 
koncentracyjnych - krytykuje monografi~ Garlinskiego za jej jednostron
nose w prezentowaniu zagadnienia. Szerszej krytyki ksillZki Garlinskiego 
dokonuje true Hermann Langbein w swojej pracy ...nicht wie die Schafe 
zur Schlachtbank (" ... nie jak owce na rzez,,). Oparte na szerokicj bazie 
zrodlowej opracowanie Langbeina jest interesujllCll probll porownania 
dzialalnosci ruchu oporu w romych obozach koncentracyjnych. Sam 
Langbein, austriacki komunista, byl czlonkiem Mi~dzynarodowych Bry
gad w Hiszpanii, a nast~pnie wi~Zniem hitlerowskich obozow Dachau, 
Auschwitz i Neucngamme. W KL Auschwitz byl Langbein pisarzcm 
lekarza SS Wirtha i naleZal do kierownictwa Kampfgruppe Auschwitz 
(Grupa bojowa Auschwitz), tzn. organizacji mi~dzynarodowej, ktora 
powstala w 1943 roku z polllczenia kilku narodowych grup ruchu oporu. 
Langbein odegral w dzialaniach tej grupy nieposlednill rol~. Zarzuca on 
Garlinskiemu wyolbrzymianie znaczenia, jakie wowczas mialy odegrac 
polskie organizacje wojskowe w Auschwitz i pomnicjszanie roli, jakll 
spelniala - zdaniem Langbeina - Kampfgruppe Auschwitz, a w niej polscy 
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wi~zniowie polityczni. Zbyt jednostronne pogllldy polityczne sklonily 
Garliilskiego, pisze Langbein, do wystawienia nieslusznych ocen niektorym 
polskim dzialaczom ruchu oporu w Auschwitz, na co wplyw miala 
prawdopodobnie i pozniejsza dzialalnosc w Polsce powojennej (np. Cyran
kiewicza, ktory stal na czele Kampfgruppe Auschwitz). Langbein uWaZa 
talcie, ze autor ksi¢i OSwifcim walczqcy dokladnie opisujllC polskie 
organizacje wojskowe w obozie bagatelizuje antysemityzm, ktorym mieli 
si~ odznaczac niekt6rzy polscy oficerowie. 

Jednll z zalet ksi¢i Garlinskiego jest ukazanie funkcjonowania jedno
stki w strukturze obozowej oraz mechanizmow tworzenia zorganizowa
nych form ruchu oporu. Autor oparl SWll pracy w duzej mierze na 
unikalnej relacji znajdujllcej si~ w Studium Polski Podziemnej w Londynie, 
a napisanej przez Witolda Pileckiego. Warto przybli:iyc niezwylde, a zara
zem tragiczne losy czlowieka, ktorego angielski historyk Michael Foot 
zalicza do szeSciu najwybitniejszych uczestnikow europejskiego ruchu 
oporu w czasie II Wojny swiatowej. 

Witold Pilecki (ur. 1901 r.) juz jako uczen rosyjskiego gimnazjum w Orle 
prowadzil dzialalnosc konspiracyjnll w tajnym polskim harcerstwie. Jako 
ochotnik bral udzial w wojnie polsko-radzieckiej, za co odznaczony zostal 
dwukrotnie Krzyzem Walecznych. Szkolenie wojskowe kontynuowal na
st~pnie m.in . w Szkole PodchofllZych Rezerwy Kawalerii w Grudzilldzu 
oraz w 26 Pulku Ulan ow w Baranowiczach, awansujllc do stopnia 
podporucznika rezerwy. Lata przed wybuchem II Wojny swiatowej sp~dzil 
w przekazanym mu przez rodzic6w majlltku pod Lidll. W kampanii 
wrzeSniowej walczyl jako dowOdca plutonu w kawalerii dywizyjnej 19 DP, 
a po jej rozbiciu prowadzil dalsZll walk~ w lasach az do 15 paidziernika. 
Uniknlll niewoli i przedostal si~ do Warszawy, gdzie mieszkali jego krewni. 
W ich mieszkaniu mjr Jan Wlodarkiewicz zalo:iyl przy wspoldziale 
Pileckiego konspiracyjnll organizacj~ wojskowll Tajna Armia Polska, ktora 
pozniej weszla w sklad ZWZ-AK. Witold Pilecki, pod przybranym 
nazwiskiem Tomasz Serafinski, pelnil w tej organizacji funkcje szefa 
sztabu. 

Latem 1940 roku nastllPilo aresztowanie i wywiezienie do KL Auschwitz 
dw6ch osob ze Scislego kierownictwa TAP. Wowczas w sztabie zapadla 
decyzja, aby ktos z kierownictwa TAP dostal si~ do obozu oswi~imskiego, 
ustalil mozliwoSci uwolnienia osadzonych tam wi~zniow, a tam utworzyl 
konspiracyjnll organizacj~ wewnlltrz obozu i przesylal dane 0 zbrodniach 
SS. Do wykonania zadania zglosil si~ Witold Pilecki. 19 wrzesnia 1940 r. 
doszlo na Zoliborzu, gdzie mieszkal Pilecki, do duZej oblawy. Pilecki 
ulatwil swoje aresztowanie i po krotkim pobycie na Pawiaku zostal 
przywieziony 22 wrzesnia w grupie 1705 wi~zniow, jako Tomasz Serafinski, 
do KL Auschwitz, gdzie oznaczono go numerem 4859. 

W pierwszym okresie przeZyl tam powaZnY kryzys, ktory przetrwal 
dzi~ki pomocy kolegow. Juz w miesillc po przybyciu rozpoCZlll z pomocll 
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odnalezionych w obozie czlonkow TAP tworzyc tajn~ siatk~ pOd nazw~ 
Zwi~zek Organizacji Wojskowej. W kilkanascie miesi~y pOZniej ZOW 
liczyl juz kilkuset ludzi. Pilecki d~yl do scaleni a r6Znych organizacji ruchu 
oporu i dlatego jesieni~ 1941 r. jego organizacja przyl~czyla si~ do 
tworzonego wsr6d wi~iniow ZWZ (poZniej AK), a Pilecki wszedl do jego 
sztabu. Juz w listopadzie 1940 r. wyslal pierwszy meldunek do Warszawy. 
przez wi~iniow zwalnianych z obozu lub uciekinierow przesylal sys
tematycznie dalsze informacje, ktorych odbiorq byla Komenda Glowna 
AK. Organizacja prowadzila takZe akcje pomocy wi~Zniom, walk~ z dono
sicielami oraz organizowanie ucieczek z obozu. Wiosn~ 1943 r. sam Pilecki 
zdecydowal si~ na ucieczk~. Jednym z powodow byla przekazana z War
szawy informacja 0 aresztowaniu przez gestapo uciekiniera z KL Ausch
witz, Boleslawa Kuczbary, nr 4308. Zalamal si~ on podczas sledz twa na 
Pawiaku i podj~l wspolpra~ z hitIerowcami. PoniewaZ znal dobrze 
Pileckiego i innych przyw6dc6w konspiracji obozowej, istnialo powaine 
niebezpieczenstwo ..wsYPy". Ponadto Pilecki chcial osobiScie zloZyc relacj~ 
swoim przelozonym 0 sytuacji w obozie. Swoj plan zrealizowal 26 kwietnia 
1943 r. uciekaj~c w nocy z dwoma innymi wi~Zniami. Po dotarciu do 
Wisnicza uzyskali pomoc i opiek~ plac6wki AK. Uciekinierzy ukrywali si~ 
tam kilka miesi~y, bio~c udzial w akcjach dywersyjnych, prowadzonych 
przez tamtejszy oddzial AK. Nas~pnie, po otrzymaniu dokumentow, udali 
si~ do Warszawy. Witold Pilecki zlozyl w KG AK obszerny raport 0 KL 
Auschwitz, ktory przekazany zostal do sztabu Naczelnego Wodza w Lon
dynie. 
Nast~pnie rozpocz~l dals~ dzialalnosc w Kierownictwie Dywersji KG 

AK, w Oddziale Infonnacyjnym. Awansowany zostal do stopnia rotmist
trza. W czasie Powstania Warszawskiego dowodzil 2 kompani~ batalionu 
..Zgrupowanie Chrobry II". Po upadku powstania dostal si~ do niewoli 
i przebywal kolejno w oflagach Lambinowice i Murnau. Po uwolnieniu 
z niewoli wyjechal do Wloch, gdzie sluZyI w II Korpusie Polskich Sil 
Zbrojnych. Tam przys~pil do opracowania wspomnianej juz obszernej 
relacji z pobytu w KL Auschwitz. W relacji tej zamiast nazwisk uZywal 
wyl~cznie liczb. Spo~dzil oddzieln~ list~ z wykazem nazwisk odpowiada
j~cych kolejnym liczbom, lecz ta niestety zagin~la. Po latach Zmudnych 
badan i dociekan udalo si~ lozefowi Garlinskiemu niemal w caloSci list~ ~ 
zrekonstruowac. 

Pod koniec 1945 r. Witold :Pilecki powrocil do Polski, gdzie zostal 
aresztowany 5 maja 1947 r. W marcu 1948 r. toczyl si~ przeciwko niemu 
proces przed Rejonowym S~detn Wojskowym w Warszawie, a na lawie 
oskarionych zasiadlo jeszcze siedem innych osob. Pileckiemu zarzucano 
m.in. organizowanie wywiadu na rzecz gen. Andersa oraz zbrojnego 
podziemia z wl~czeniem pozostalosci hitIerowskich organizacji i band 
UP A, a takze przygotowywanie zamachow na Zycie czolowych przed
stawicie1i sfer politycznych kraju. Skazany zostal na kar~ Smierci i jedynie 
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w stosunku do niego wyrok zostal wykonany. Prosba jego Zany, MarH, 
o ulaskawienie, skierowana do prezydenta Bieruta i premiera Cyran
kiewicza, pozostala bez odpowiedzi. Jeden z pierwszych konspiratorow 
w KL Auschwitz do dzisiaj nie doczekal si~ rehabilitacji. 

W ksi:p:ce Oswifcim walczqcy Jozef Garlinski przybliZa nam wi~cej 
takich niezwyklych Zyciorysow i to nie tylko Polakow. Jednll z takich 
postaci jest niemiecki wi~zien Otto Ku·sel. NaleZaI on do grupy 30 
kryminalistow niemieckich wybranych przez oficera raportowego SS 
Gerharda Palitscha w KL Sachsenhausen. Byli oni pierwszymi wi~zniami 
funkcyjnymi w obozie oswi~imskim i w zaloieniach SS mieli sprawowac 
brutalnll wlad~ nad pozostalymi wi~zniami. Otto Kusel, ktory w hitlerow
skich obozach przebywal od r. ·1937 za "uchylanie si~ od pracy", otrzymal 
w Auschwitz numer obozowy 2 i sprawowal bardzo waznll funkcj~ 
Arheitsdiensta w obozowym ur~dzie zatrudnienia. Od niego zalezal 
przydzial wi~zniow do poszczegolnych komand roboczych, co w warun
kach obozowych decydowalo cz~sto 0 pozostaniu przy Zyciu. Kusel staral 
si~ w miar~ moZliwoSci przydzielae wi~zniow w zaleznosci od ich kondycji 
fizycznej do odpowiednio ci~kiej pracy, traktowal swych podwladnych 
w odroi:nieniu od innych funkcyjnych poprawnie i wkrotce zyskal wsrOd 
wi~zniow przydomek "guter OHo" ("dobry Otto"). Jest rzeczll wyjlltkowll, 
ie wsrod licznych relacji bylych wi~zniow nie mozna znalezc, negatywnych 
wypowiedzi na temat jego stosunku do wspolwi~zniow. W tym okresie 
w obozie przebywali wy1llcznie Po lacy i Kusel nauczyl si~ porozumiewac 
z nimi po polsku. W komandzie Kusla zatrudnieni byli m.in. wi~zniowie 

. polscy 	 zwerbowani wczesniej do pracy konspiracyjnej przez Witolda 
Pileckiego . Ozi~ki tym powillzaniom i akceptacji Kusla moma bylo 
w pewnym stopniu wptywac na przenoszenie niekt6rych wi~zniow do mniej 
wyniszczaj~ej pracy. Pod koniec 1942 r. Kusel dowiedzial si~, ie dwoch 
wi~zni6w polskich z jego komanda zamierza uciec z obozu. Sam tak 
opisywal po latach swojll decyzj~ wspolnej ucieczki: Mietek (JanuszewII'" 

ski) byl oficerem i musial si~ z tym liczyc, ze wczdniej czy pOzniej zostanie 
rozstrze1any . ...A ja mialem tylko jeden wybor - albo ich wskazae, alba 
uciekac z nimi. PoniewaZ, gdyby uciekali beze mnie, nikt by mi nie 
uwierzyl, ze nie wiedzialem 0 przygotowaniach do tej ucieczki. W owczas 
przyszlaby kolej na mnie. Ale wskazae ich nie chcialem." . 

Do ucieczki doszlo 29 grudnia 1942 r. Oprocz Ku'sla uciekli Mieczyslaw 
Januszewski (or 711), Jan Baras-Komski (or 564) oraz wspomniany juz 
wyzej Boleslaw Kuczbara (4308). Uciekinierzy znaleZli schronienie w domu 
dzialajllcego w AK Andrzeja Harata w LibillZu k. Oswi~imia. Kusel 
i Kuczbara, zaopatrzeni w sfalszowane dokumenty, udali si~ nast~pnie do 
Warszawy, gdzie Kusel wspolpracowal z polskll organizacjll podziemnll. 
Zostal jednakie aresztowany przez gestapo i skierowany powtomie do KL 
Auschwitz. Osadzono go w bunkrze bloku 11, a nast~pnie przeniesiono 
transportem do KL Flossenburg, gdzie doczekal wyzwolenia. Po wojnie 
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osiadl w malej wiosce w Bawarii i zajmowal si~ drobnym handlem. Do 
swojej Smierci w 1984 r. otrzymywalliczne dowody wdzi~cznoSci od bylych 
wi~zniow, kt6rzy jego zachowanie w obozie zachow ali w trwalej pami~ci . 
Na wniosek Polskiego Zwi~ku Bylych Wi~Zniow Politycznych Niemiec
lcich Wi~zien i ObozOw Koneentracyjnych z siedzib~ w Londynie - na czele 
ktorego stal Jozef Garlinski - Prezydent RzeczypbSpolitej na Emigracii 
nadal Otto Kusslowi w dniu 3 maja 1981 r. Zloty Krzyz Zaslugi. 

Te dwie po stacie naleZl! z pewnoSci~ do grona wyj~tkowych sposr6d 
wi~iniow obozu oswi~skiego. Opr6cz nich poznajemy w ksi~ee 
Garlinslciego jeszcze innych, kt6rzy starali si~ zachowac czlowieczenstwo 
w tych strasznych warunkach. Wielu z nich nie doczekalo spelnienia swoich 
"snow 0 wolnym, sprawied1iwym swiecie". Z niektorymi los obszedl si~ 
bezpardonowo taki:e po wojnie. Mimo pewnej jednostronnoSci w oeenach 
politycznych poszczegolnych grup ksi~zka Jozefa Garlinskiego spelnia 
wai:ny eel: zachowuje ich w naszej pami~ci. 

Oswi~cim, kwiecien 1990 r. Jan Parcer 
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JAK TO SI~ MOGt.O STAC? 

Ksi:rzka publicysty NRF, dr 10achima Festa, 0 psychologii tworcow 
i sprzymierzencow hitlery7lIlu powstala cz~ciowo z serii audycji radiowych 
dla zachodnio-berlinskiej rozlosni RJAS t. Autor pisuje takZe cz~to na 
temat najnowszej historii w tygodniku "Der Spiegel". Oblicze Trzeciej 
Rzeszy nie jest jednak zestawionym mechanicznie zbiorem biografii 
i artykulow, leez stanowi calosc konstruowaIlll logicznie i celowo. 

Historycy NRF wykazywali juz nieraz, Ze hitlerowskie elity, ktore doszly 
do wladzy w Niemczech \at trzydziestych i ktore otaczal diu go nimb 
nieomal demoniczny, byly w istocie klik~ pospolitych szubrawc6w i mier
not. Wygrywajqc (glownie dzi~ki geniuszowi demagogii flibrera) nastroje 
wielotysi~znej masy wykolejenc6w i szantaZuj~c nimi, klika ta zdolala 
opanowac legalny demokratyczny aparat ~d~cy i obrocic go nast~pnie 
w swoj bezprawny system. We wspomnieniach z tego czasu spotkac Morna 
okrdlenie "nagla okupacja", ktore - oddaj~c zapewne szczerze zaskocze
nie i bezradnosc cZ~Sci niemieckiej inteligencji - sugeruje zarazem, Ze 
zaszedl wtedy kataklizm jak gdyby z zewn~trz pochod~cy, przypadkowy 
w duzej mierze i bez gI~bszego zakorzenienia w reakcjach i postawach 
szerszego spoleczenstwa. Spoleczenstwo to byloby wi~ wedlug tego 
pogl~du, sterroryzowane nim si~ spostrzeglo. Autorzy tego typu zarzucajq 
mu oczywiScie brak protestu i aktywnego oporu, jak rowniez oportuni7lIl, 
ale przedstawiaj~ je glownie jako ofiar~ "gromu z jasnego nieba". 

Dr Fest nie neguje szalbierczego charakteru hitlerowskiego przedsi~w
zi~ia ani miernoSci intelektualnej i prostackiej zbrodniczoSci kliki fLibrera. 
Przeciwstawia jednak w swojej ksi~Zce niepelnej prawdzie "gromu z jas
nego nieba" tez~ gl~biej krytyczn~ i wi~ej wyjasniaj~cq. Uwai:a, ze 
"rynsztokowe elity" Trzeeiej Rzeszy dlatego mi¢zy innymi mogly odniesc 
sukces, iZ reprezentowaly postawy i tendencje rozpowszechnione wsrod 
Niemcow, choc reprezentowaly je oczywiScie w sposob przerysowany do 
granic patologii lub tragicznej groteski. 
Tez~ ~ dokumentuj~ wyraziscie biografie drugorz¢nych i nie tyle nawet 

zbrodniczych, co wstrz~jqCO wr~cz "normalnych" funkcjonariuszy i po
mocnikow systemu, oraz tak zwane przez aut ora "portrety syntetyczne", 
ukazujqce reakcje calych grup spolecznych, ktore, na zdrowy rozum 
bio~c, nie powinny byly w zaden spos6b sprzyjac Hitlerowi, jak na 
przyklad intelektualistow, studentow czy trzeiwych przedstawicicli nauk 
technicznych i Scislych. Te w~tki ksi~Zki, lepsze zres~ niz obrazy 

Joachim C. Fest: Oblicze Trude} Rze.rzy. Warszawa 1970, Czytelnik. 
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gIownych postaci (moZe budZ'!cych zbyt Zywy wstr~t autora, by ich opis 
mogI unikn~c tonacji przesadnie emocjonalnych), nie s~ jednak portretami 
statycznymi, fotogra(j~ jakiejs jednej chwili historycznej. Stanowi~ ambitn~ 
i szerzej zakrojon~ pro~ uchwyeenia rowniei proeesu wypaczen tradycji 
niemieckich, ktore do owej chwili doprowadzily. Dr Fest stara si~ wi~ 
odpowiedziec na pytanie, nurtuj~ee do dzis dnia tylu ludzi, ktore jui: w r. 
1930 stawial sobie Tomasz Mann, zastanawiaj~c si~, jak to moiliwe, by "w 
narodzie 0 starej kulturze, dojrzalym i doswiadczonym, kt6ry przezyl tyle 
przygod intelektualnych i duchowych, mogI zwyci~zyc antyintelektualizm, 
prymitywizm, calkowite nacjonalistyczne prostactwo". 
Ksi~zka jednak rna takie eel bardziej uniwersalny i wymierzony juz 

w przyszlosc. Chodzi w niej mianowicie nie tylko 0 to, ,jak to si~ moglo 
stac" wtedy, w Niemczech, lecz 0 to rowniez, by si~ juz stac nie mogIo, 
nigdy i nigdzie. Totalitaryzm, zdaniem dr Festa, jest zawsze obecnym 
potencjalnie zagroZeniem spoleczenstw nowoczesnych, juz z racji ich 
wszechwladnego funkcjonalizmu i usprawniaj~cych si~ technik wladzy, 
chociai: formy totalitame mog~ i nawet musz~ bye rozne. By si~ przed nimi 
bronic skutecznie, rozumuje autor, trzeba jasno zdawac sobie spraw~ 
z tego, jakie eechy i postawy czyni~ czlowieka podatnym na tendencje tego 
rodzaju, czy inaczej mowi~c, co sprzyja ksztaltowaniu si~ osobowosci 
"totalnie dyspozycyjnych". Trzeba rownie:i: znae i rozumiec mcchanizmy 
systemu totalitarnego, ktore tym si~ odznaczaj~ i dzi~ki tcmu odnoszll 
sukces, ze to, co si~ dzieje i 0 co naprawd~ chodzi poza propagandow'l 
fasad'l, nie jest zwykle dla obserwatorow spoza kliki rz~dz~cej kIarowne. 

Studium Oblicze Trzede} Rzeszy rna wi~ wartose nie tylko historyczn~. 
Nie jest lektur'l wyl~cznie dla badaczy genezy i tla drugiej wojny swiatowej, 
lecz dla tych wszystkich takie, co - z rozmaitych humanistycznych przesla
nek - s~ przeciw wojnie trzeciej, i pytaj~ dzisiaj, w swojej w przyszlcsc 
skierowanej trosce, 0 to na przyklad, jak~ nauk~ czy inspiracj~, jakie haslo 
d!a Zycia dawae mog~ miejsca kazni i smierci, tak licznie rozsiane na naszej 
ziemi. 

I 

Idee nruzego programu nie zobowiqzujq 
nru, bysmy POslf?powali jak durnie 

Adolf Hi.tler 

Wsrod rozlicznych i skrupulatnie analizowanych przez dr Festa eech 
elity hitlerowskiej dwie powracaj~ nieustannie i pozostaj~ w pami~ci 
czytelnika jako najwainiejsze. Pierwsza to calkowity brak jakiejkolwiek 
kultury politycznej w jej racjonainym, odpowiedzialnym rozumieniu. 
Druga to niepoj~ta wprost latwosc "totalnej dyspozycyjnoSci", zupelnego 
wyrzekania si~ siebie i wlasnych s~dow w sferze Zycia publicznego. 
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W najbliiszej swicie Hitlera obie te cechy byly realizowane i nawet 
postulowane z calkiem cyniczn~ jasnosci~. Jak wykazuje Fest, ani jeden 
z dygnitarzy, kt6rzy utrzymali si~ ostatecznie w ekipie I"Zlldz~cej, nie 
przylClczyl si~ do ruchu NSDAP z przeslanek naprawd~ politycznych, to 
znaczy z przeSwiadczenia 0 slusznoSci i spolecznej celowosci programu 
narodowo-socjalistycznego. 

Przede wszystkim programu takiego wlasciwie nie bylo. Hitler podbijal 
masy nie propozycjami jakichs konkretnych posuni~ czy system6w, tylko 
haslami 0 charakterze emocjonalnyro, kt6re wyzwalaly i nobilitowaly 
najniisze instynkty ludzkie. Zawisc i frustracja zdemobilizowanych wyko
lejenc6w, kt6rym nie udala si~ adaptacja w cywilnyro i:yciu, pchaly do 
infantylnej w gruncie rzeczy reakcji "walenia na oslep gdzie popadnie", i to 
wlaSnie obiecywala i uswi~la w pierwszym okresie "rewolucja" NSDAP. 
Oglupiale, sploszone k1~k~ wojenn~ i kryzysem gospodarczym drobno
mieszczanstwo trawil strach przed najgorszCl w tej warstwie i w tyro kraju 
hanbCl: zdeklasowaniem. Hitler tworzyl z niczego nowy status i tytul do 
chwaly: aryjskosc, i obracal upokarzaj~q dezorientacj~ cwiercinteligent6w 
w luksus wszechwiedzy politycznej, w sam raz na ich mia~, podsuwaj~c 
prostack~ satysfakcj~ "bicia Zyda" jako panaceum gospodarcze i narodo
we. Uczucia nienawisci i rozgoryczenia z powodu przegranej wojny 
i najrozmaitszych trudnoSci w kraju NSDAP kanalizowala w hasla 
agresywnego szowinizmu, kt6rego gl6wn~ treSci~ byla brutalnosc i cynicz
na przemoc jako naczelne prawa historii oraz nie do utracenia (nawet 
w niezbyt "heroicznej" sytuacji owych lat) atrybuty "wyiszoSci niemiec
kiej". Owa wyzszosc Niemc6w zaklada oczywiScie zasadnicz~ nier6wnosc 
ludzi .. Dzielili si~ oni, jak m6wil Hitler, na "bog6w i zwier~ta". R6wniei 
to haslo, nie maj~ce nic wsp61nego z iadnCl mysl~ racjonaln~, wyzwalalo po 
ptostu ciemhe pop¢y i nadzieje, nie majClce przedtem ani usprawiedliwien, 
ani ujscia. 

Wszystko to razem nie mialo wcale pelnic roli programu politycznego 
dzialania, bo Hitlerowi nie chodzilo rzecz prosta 0 to, by spoleczenstwo 
zacz~lo naprawd~ podejmowac jakies samodzielne inicjatywy. Tworzyl po 
prostu wentyl dla olbrzymiego w6wczas w Niemczcch potencjalu nienawi
Sci, agresywnosci i upokorzenia. Ow potencjal, kanalizowany sprawnie do 
NSDAP, pozostawal tam dalej slepy i amorficzny politycznie, bo - jak to 
celnie okrdlil Georg Strasser - narodowy socjalizm byl "w og61e przeciw 
wszystkiemu, co jest teraz", a "bycie przeciw wszystkiemu w og6le" nigdy 
prawdziwCl politykCl nie jest, chociai mole na niCl wygl~dac. Slepe sily sCI 
jednak zawsze broni~ w czyichS r~kach, tyro uleglejs~, gdy nie jest 
swiadoma, czemu sluzy. Zlepek niekoherentnych i m~tnych w istocie 
slogan6w nazistowskich wyzwalal je tei celowo i gromadzil, by slui:yly 
Hitlerowi i jego klice, a niczemu wi~j. Brak precyzyjnego programu, 
kt6ry bylby tyro samym moiliwy do kontrolowania, ulatwial ten gigantycz
ny humbug i nie byl z pewnosci~ niezamierzony. 
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Najbystnejsi czlonkowie hitlerowskiej swity, kt6ny tei: utrzymywali si{: 
w niej do kOllca, zorientowali si{: w lot w tym stanienec:zy. Nikt z nich nie 
bral tei: program6w NSDAP powamie. Rozumieli, i:e - jak twierdzil Hitler 
- "prawdziwe zamiary warstwy kierowniczej nie powinny nigdy obci;p:ac 
mysli prostych czlonk6w partii". W tych zamiarach liczyty si{: zaS 
naprawd{: tyLko twierdzenia podstawowe dla wladzy i jej struktury. Byty 
one bardzo proste: prawo pnemocy i kult f!inrera. Nawet rasizm, 
nieodzowny jako pneslanka zb6jeckich "praw" Niemc6w, i nawet niew~t
pliwa obsesja antysemicka Hitlera nie byty brane do korica na serio, 
o czym swiadczy choeby sam sklad grupy nild~j. 

Tneba by w niej, jak pisze Fest, "dlugo szukac, aby znalezc choeby cieri 
postulowanych wyobrai:eri rasowych". Jedyny bodaj czlonek Scislego 
kierownictwa, kt6ry uosabial fizycznie ideal nordyckiego herosa - Heyd
rich, mial babk{: Zyd6wk{: Oak tei: zreszt~ prawdopodobnie sam Hitler). 
FUhrer jednak doszedl do wniosku, Ze... to bardzo dobrze. WlaSnie w ten 
spos6b, rozumowal, niebezpiecznie zdolnego Heydricha ~dzie si{: mialo 
zawsze w ~ku, ~dzie on slepo posluszny z wdzi~noSci i ze strachu. 
("Tak si{: tei: stalo", dodaje w swej relacji 0 tym Himmler). 

Kulawy, chuderlawy Goebbels przedstawial si{: tak pokracznie, i:e 
zagraniczne dzienniki wykpiwaly w czasie zagranicznych wizyt tego 
szczeg61nego wyslannika "zdrowej, jasnowlosej i niebieskookiej rasy nor
dyckiej" . Opasly Goering bardzo szybko przestal przypominac cezar6w, 
a wymagari stawianych kandydatom do SS nie spelnial nigdy. WOdz 
"zakonu drapiei:oych, pi{:knych i okrutnych esesman6w" - Himmler 
wyglildal jak niepozorny wiejski nauczyciel, a Bormann - "brunatna 
eminencja Tneciej Rzeszy" - byl kc{:pawym ponurakiem 0 typowej 
aparycji kanciastego chlopa, kt6ry awansowal na un~nika. 

Przeslanki, kt6re naprawd{: sklonily przyszlych wladc6w Rzeszy do 
przyl~czenia si{: do ruchu NSDAP, upatruje Fest albo w nagiej 4dzy 
wladzy i jej blichtru, albo w sferze rozmaitych kompleks6w, i wiele 
przemawia za slusznoSci~ takiej hipotezy. Goeringiem na przyldad kiero
wal, zdaniem autora, "niezm~cony iadn~ refleksjil gl6d walki i wladzy". 
Naleial on, jak pisze Fest, do typu "landsknecht6w naszych dni", kt6ny 
"pnyl~czali si{: do r6i:nych sztandar6w i r6i:nych pnekonari, jeSli tylko 
obiecywaly odpowiedni i:old, moi:oosc kontynuowania aktywnej dzialalno
Sci bojowej oraz widoki na wladzf'. Prawo do permanentnego gwaltu 
i awanturnictwa nazywano wtedy w NSDAP "rewolucjil" i Goering 
istotnie twierdzil sam: "Pnyl~czylem si{: do partii, bo bylem rewolucjonis
~, a nie dla jakiegos tam ideologicznego zawracania glowy." W Norym
berdze prosil, i:eby "nie pytano go 0 program partyjny, bo go nie zna". 
Jego dzieje w Tneciej Rzeszy potwierdzajil calkiem te wyznania. "Zdobyl 
imi{: i pozycj{:, bo byl zdecydowany i umial walczyc 0 wlad~ jak nadko 
kto, omal tei nie stracil jednego i drugiego, bo umial jak nadko kto wladzy 
i pozycji ui;ywac: bezwstydnie, naiwnie i lapczywie, zawsze pelnymi 
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haustami, zawsze w spos6b pyszalkowaty i graniczllcy ze Smiesznoscill, 
mieszanina kondotiera i sybaryty." 

Przebiegly, prostacki mieszczuch - Goering byl r6wnie wolny od 
skrupul6w, jak od "komplikacji okaleczalej natury psychicznej". Jego 
przeciwienstwcm, wedlug Festa, byl Goebbels, kt6ry pocZlltkowo mial 
nawet jakid aspiracje natury idwwej, lecz bardzo szybko spostrzegl si~, Ze 
miano "zapalcnca" czy "czlowieka biorllcego wszystko serio" zdyskwalifi
kowaloby go w klice hitlerowskiej zupelnie, wi~ teZ wyrzekl si~ tych 
neurastenicznych mrzonek co rychlej. W NSDAP i VI bizantyjskim kulcie 
ftibrera (kt6rego byl tez gl6wnyro organizatorem) szukal gl6wnie kompen
saty swych kompleks6w, wywolanych przez ulomnosc fizyczl1ll, nieumiej~t
nose kontaktu z ludimi, chl6d racjonalisty (uwaZany w6wczas za haniebnll 
i zgola nie-niemieckll "inteligenckosc"). Hitler, kt6ry docenil szybko jego 
geniusz propagandy, umozliwil mu to znakomicie, pozwalajllc organizowae 
masowe "pogromy dusz". Wykpiwany "maly doktor" wyzywal tu w spo
sOb tylez cyniczny, co psychologicznie przejrzysty swe kompleksy nii:szosci. 
Jego zadaniem, jak pisal, bylo: "roZNtae wulkaniczne nami~tnosci, 
wybuchy gniewu, uruchomic poch6d pot~Znych mas ludzkich, z zimnym 
wyrachowaniem organizowac nienawisc i rozpacz" ... Umial tez rzeczywis
cie "grae na duszy narodu jak na fortepianie" i to nie w wyniku impulsu 
chwili, lecz "trzeiwej kalkulacji psychologicznej, starannie obmyslanej przy 
biurku". Odnosi si~ wraienie, Ze im cyniczniejszy byl propagandowy 
humbug, tyro wi~kSZll dawal satysfakcj~ jego msciwej zlldzy odegrania si~ 
na calym swiecie za wlasnll chuderiawosc i nikczemnosc. Jak pisze Fest: lIZ 
Horsta Wessela, dow6dcy oddzialu SA, kt6rego z zazdroSci, w kl6tni 
o jaklls prostytutk~, zastrzelil jeden z jego rywali, Goebbels stworzyl 
m~nnika ruchu. Po bijatyce, stoczonej w restauracji Pharus w p61nocnej 
dzielnicy Berlina, kreowal bohaterskll postae nieznanego SA-mana... 
Propaganda nie rna przecicz nic wsp6lnego z prawdll. Jej sukces pole gal, 
jak wyzywajllco sam przyznawal, na odwolywaniu si~ do najprymitywniej
szych instynkt6w mas." 

Heydrich wslllpil do NSDAP, gdy Slld honorowy usunlll go w roku 1930 
z wojska, na skutek jakiejs · brudnej i kompromitujllcej afery milosnej. 
Swiadomosc "skaZonej krwi" byla ponoe zawsze jego ukrytll obsesjll. Fest 
pisze: "Twardosc, kt6rej nic nie potrafilo wzruszyc, nie plyn~la z sadystycz
nego okrucienstwa, lecz byla zewn~trznll maniefll czlowieka bez sumienia, 
kt6rego pewnosc siebie zostala zachwiana. Reinhard Tristan Eugen Heyd
rich splamiony byl sk~ nie do zmycia, grzechem Smiertelnym, kt6ry czynil 
zen melancholika: mial Zydowskich przodk6w." Tym bardziej wi~ wy
znawal zasad~, ze "Zycie jest wylllcznie walkll". Byl, jak twierdzi Himmler, 
"tak podejrzliwy, ze trudno bylo z nim wytrzymae". Gromadzil informacje 
"zar6wno 0 ministrach, jak 0 slllZllcych", byl bowiem pewien, Ze "znajomosc 
cudzych slaboSci jest jedynll wi~zill, na kt6rej mozna polegae". . 

Podobne w gruncie rzeczy byly motywy i postawy innych czlonk6w elity 
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Trzeciej Rzeszy. Sfanatyzowany belfer i pedantyczny "biurokrata smierci" 
- Himmler roil 0 swoim rycerskim zakonie esesmanow jako 0 zal'liku 
przyszlego panstwa, ktore ostatecznie przejmie wlad~ w Rzeszy i poza
klada wsz~zie swe wzorowe chlopsko-germanskie hodowle ludzi. Opr6cz 
tego wierzyl swi~ie w teozofi~, w homeopati~, w ziola i w to, i.e sam jest 
reinkarnacj'l Henryka I, a Hitler - nadprzyrodzoll'l, germansk'l MOC'l. Ta 
patologicznajuz w swej bezosobistej zbrodniczosci, a blazenska w m~tniac
kich mrzonkach figura zadziwiala wszystkich zagranicznych rozmowcow 
absolutn'l, jak mawiano, zerowoSci'l pod kridym wzgl~em. Himmler 
zdradzil jak wiadomo w koncu wszystkie swoje patriotyczne slogany 
o wiernoSei az do bohaterskiej smierci, Henryka I, fUhrera i nawet 
antysemityzm, podejmuj'lc na wlasn'l r~k~ rozmowy z przedstawicielem 
Swiatowego Zwi'lzku Zydow i z Folke Bernadotte. Gdy zas zrozumial 
wreszcie Cz trudem), ze nie rna juz szans na wlad~, postanowil zadekowac 
siy po prostu. I na to okazal siy jednak za grupi. Przyczepiwszy sobie 
sztuczn'l brody i pr'zewi'lzawszy oko, przebral siy "dla niepoznaki" 
w mundur nii.szego funkcjonariusza gestapo, nie zdaj'lc sobie nawet 
sprawy, ze w tym stroju zatrzyma go najblii.szy posterunek aliancki. 

Rowniez Bormann, "ur~nik idealny" nas~pnej juz generacji hitlerow
skich biurokratow, nie mial - jak twierdz'l swiadkowie - Zadnych 
powazniejszych zdolnoSei ani ambicji politycznych. Pragn'll jedynie swej 
pok'ltnej "wladzy zza plec6w fLibrera". To, i.e Hitler, w swym testamencie, 
nazwal go "najwierniejszym towarzyszem", uwazal ponoe za sam szczyt 
i ostateczne ukoronowanie Zycia. Pod koniec, mial istotnie w rykach 
wszystkie nici lask i intryg na nazistowskim dworze, lecz nie uzyl swych 
wplywow nigdy do niczego procz Seisle osobistych ambicyjek i animozji. 

o nic zresz1'l innego nie chodzilo tez dworowi. Istnialy dian tylko spory 
o prestii.e i zakresy kompetencji, oraz 0 laskawosc ftihrera, stanowi'lc'l 
istotnie wartosc bez ceny. Byla wszakZe jedynym kapitalem ludzi bez 
Zadnych koncepcji politycznych, bez zasad, bez kwalifikacji na piastowane 
stanowiska i nawet bez cienia zainteresowan dla jakiejkolwiek sprawy 
pr6cz biez'lcych dworskich intryg. Dr Fest szkicuje takie oblicze elit 
Trzeciej Rzeszy: 

"W przeciwienstwie do szeroko rozpowszechnionego przekonania, i.e 
mechanizm wladzy systemow totalitarnych jest zwartym monolitem, struk
tura tych system ow jest przewainie chaotyczna. Za fasad'l zaprzysiygIej 
wspolnoty pleni'l siy rywalizacja, wrogosc, intryganctwo. Podstawowe 
uczucie niepewnosci, wyst~puj'lce szczegolnie mocno wlasnie u gory, pcha 
kazdego Z osobna do bezcelowych w gruncie rzeczy wysilkow osobistego 
zabezpieczenia si~. Najwyzszy autorytet nie tylko toleruje, ale nawet 
popiera te wysilki. C ... ) Jeszcze dzisiaj trudno jest niekiedy rozeznae siy 
w dziwacznym chaosie stosunkow wewn'ltrz ekipy kierowniczej Trzeciej 
Rzeszy, rozszyfrowac ro:i:norakie motywy wzajemnych niech~i i zmien
nych fronrow. W zacieklych walkach 0 wlad~, u srop Hitlera, kridy 
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kiedys scieral si~ z kaidym: Goering z Goebbelsem, Goebbels z Rosenber
giem, Rosenberg z Leyem i Bormannem, Bormann z Frankiem, Frank 
z Himmlerem, a wszyscy ze wszystkimi. CillgJe spory 0 kompetencje 
ujawnialy, w formie nieraz groteskowej, nast~pstwa tego wielocezaryzmu." 

Talcie w swiecie niZszych funkcjonariuszy hitlerowskiego systemu sytua
cja byla podobna, choe szlo juz 0 bardziej zwykle, chcialoby si~ rzee: 
"bardziej ludzkie" cele. 

"Konstrukcje ideologiczne hitleryzmu pelnily funkcje czysto propagan
dowe. ( ... ) W samej rzeczy byly one tylko wielkim prospektem na tylnym 
planie seeny, jak mowil 0 nich Hitler. Na dolnych i srednich szczeblach 
hierarchii partyjnej szlo glownie 0 bezposrednie zaspokojenie osobistych 
pragnien i zabezpieczenie osobistych interesow. Wieczna walka 0 utrzyma
nie si~ na stanowisku, w ktorym to celu trzeba bylo jak najwi~j wiedziee 
o rozgrywkach wewnlltrz ekipy kierowniczej, pochlaniala calll energi~ 
umyslowll i rodzila szeroko rozpowszechnionll oboj~tnose ideologiczl111." 

Hitlerowska klasa rzlldZllca, ktorll, jak widzimy, cechowala - wbrew 
wszystkim pozorom - apolitycznosc absolutna, i ktorej jedynll kwalifiicacjll 
stanowila absolutna dyspozycyjnosc, przedstawia wi~ w ksilli:ce Festa 
obraz Zalosnie plaski, bardzo daleki od jakiejkolwiek demonicznoSci. 
Kronikarz owej epoki, pisze autor, "staje raczej bezradny wobec problemu, 
jak wytlumaczye to, ze tyle nieudolnoSci, przeei~tnosci, miernoty do
prowadzilo do tak niezwyklych skutkow. Nie rna tu ani jednej postaci 
wielkiej, tylko rzadko spotykamy wybitny talent, niemal nigdy - o~tania 
jakims jednym, wielkim celem. Nie rna nawet nami~tnoSci w sensie 
tradycyjnym, niskiej, ktorej by jednak jaklls wielkose nadawala intensyw
nose stoj'lcej za nill wolL Nie: Sll to przewainie male slabostki, egoizmy, 
dziwactwa czy instynkt ludzi 0 charakterze niczym si~ nie wyro:iniajllcym 
procz braku hamulc6w". 

Wygi'lda to wi~ rzeezywiScie tak, jakby "klika szubrawc6w" spadla na 
kraj 0 wielkiej, starej kulturze jak "grom z jasnego nieba", jak jakis 
absurdalny pocisk z innej planety. W kaidym razie, trudno sobie wyob
razi6, aby warstwy niemieckiej inteligcncji mogly miee z tym wszystkim cos 
wspolnego. Nasuwa si~ wi~ "klasyczny w publicystyce NRF wniosek, :i.e 
warstwy te musialy bye w jakis sposob mone nagJym terrorem, nim si~ 
spostrzegJy ... " WlaSnie w tym punkcie jednak Fest przechodzi do swego 
najciekawszego pytania: czy hitlerowskie elity nie mialy swego odpowied
nilca w szerszych k~gach spoleczenstwa? Czy nie mialy go w tych 
srodowiskach tak:i.e, ktore zawsze i wsZ¢zie sll niejako predestynowane do 
stawiania oporu tyranii miernot? I czy tym odpowiednikiem nie byly 
"obskuranckie tradycje", ktore, w jakiejs formie, istniej'l w kaZdym kraju, 
bytuj'l przyczajone, lecz Zywotne w cieniu chwalebnego, humanistycznego 
dziedzictwa? 

Do speeyficznie niemieekich "tradycji obskuranckich" autor zalicza po 
pierwsze r6:lnorakie m~tniactwo polityczne i po drugie teorie i "kulty" 
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prowadz'l,ce do zatraty osobistej, racjonalnej spo!ecznej odpowiedziaInosci. 
Pod k'l,tem tych dwu cech wlasnie analizuje, w daIszej cz~ci ksi'l,Zki, mniej 
Iub bardziej "normaInych" Niemcow, ktorzy nie oparIi si~ HitIerowi, choe 
mieIi po temu wszeIkie dane. "Funrera trzeba chciec", pisa! s!usznie jeden 
z nazistowskich dworakow. Chcice go jednak moi:na rozmaicie: czasem doma
ga~ si~ go wprost,jak masy zdezorientowanych i egzaltowanych drobnomiesz
cza.n, a czasami, toruj'l,C mu nieSwiadomie dro~ sam'l, Iogik'l, swych postaw. 

II 

Trudno wiedziee. ile w ucieczce w apolitycznoic 
jest g(upoly. a ile karierowiczostwa. 

Joachim c. Fest 

Kai:dy wie, i:e w sukcesie HitIera wieIk'l, rol~ odegralo masowe pod
porZ'l,dkowanie totaIitarnemu drylowi najbardziej zwykle czujnej moraInie 
i najkrytyczniejszej grupy spoleczncj: mlodziei:y. Nie kai:dy jednak zdaje 
sobie spr~w~, i:e od pocZ'l,tku setki i tysi'l,ce mlodych ludzi ze studenckich 
i inteligenckich srodowisk (a wi~ tych, po ktorych moi:na bylo si~ 
spodziewac najwi~kszego oporu), przY!'l,Cza!o si~ dobrowoInie do NSDAP. 
Czynili to nie zawsze wcaIe z przeslanek glownie nacjonalistycznych, lecz 
z tej przyczyny, i:e "brzydzili si~ dr~twot'l, i zaklamaniem polityki", 
a wierzyli tylko w spontanicznosc, autentyzm przei:yc i wsp6lnoty nap raw
d~ bezposrednie. Nie jest to wcale jakis gorzki i:art: cale dui:e grupy i ruchy 
mlodziei:owe, rozmilowane we wI6cz¢ze, paleniu ognisk, rozpami~tywa
niu romantyki nieskai:onego cywilizacj'l, prymitywu oraz w akademickich 
debatach 0 pierwotnych gl~biach jestestwa - zglaszaly akces do nazistows
kiego ruchu, bo - jak im si~ zdawalo - byl on rowniei: przeciw zgniliznie 
"wszystkiego w ogole", bo by! "mlody", dopiero po wojnie narodzony, 
i slyszec nie chcia! 0 przenudnych konwenejaeh i tradyejaeh, a odznaczal 
si~ przy tym tak niezmiernie "autentyezn'l," szczerosci'l,. 

Hitlerowey byli na tyle sprytni, i:e nie i:'l,dali poeZ'l,tkowo wyrzeczenia si~ 
przez srodowiska tego rodzaju ich rozmaityeh ognisk i rytual6w przyjaini, 
ani taki:e, rzecz prosta, ich "calkowitej niezalei:noki". Wszystkie te 
niegrozne dziecinady mogly sobie jcszeze trwac, schlebiano im nawet, 
mlodziei, styl mlodziei:owy, prawa mlodoki nie schodzily po prostu z ust 
hitlerowskich prorok6w. Byly to nawet hasla por~zne, jak wi~kszosc 
nazistowskieh og6lnikow, bo nie oznaezaly nie konkretnego, wi~ tym 
samym mogly w kai:dej ehwili znaczyc wszystko. Tymczascm nowe grupy 
zwi~kszaly Hum, co bylo waine, i chlon~ly eheiwie tak "przemawiaj'l,ce" do 
nieh i krzepi'l,ce zarazem wizje nowego pocZ'l,tku swiata. 

Na atrakeyjnosc NSDAP dla mlodzieiy studenekiej i mieszczanskiej 
skladaly si~ tei naturalnie inne czynniki. Cale gromady wyrostkow, ktore 
nie mialy jui: szez~kia przeiyc ehrztu bojowego w wojnie, wstydzily si~ 
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tego potajernnie. Przyjam "prawdziwych iolnierzy" i dreszcz bojowek 
dawal tu jak~ rekompensa~, tym bardziej, ie NSDAP dzialala nieraz na 
podniecaj~cych skrajach legalnoSci. Wielu studentow przeiywalo gI~boko 
bolesn~ i trudn~ sytuacj~ Niemiec po wojnie. Reagowali na to efekciarskim 
czasem nieco katastrofizmem, calkiern gotowi na raine wzniosle ostatecz
nosci, a najzupelniej oboj~tni na szare realia polityki z prawdziwego 
zdarzenia, tej, ktora zaj~ta jest celowym organizowaniem koniecznosci i dla 
kt6rej wsp6lksztaltowania trzeba by jui cos umiec i cos wiedziec. 

Po roku 1933 przyl~czyly si~ dobrowolnie do hitlerowskiej organizacji 
liczne grupy z trzymaj~cej si~ przedtem na uboczu ekskluzywnej Mlodzieiy 
Zwi~owej (Bundische Jugend). I tu jednak nie oportunizm zwykle gral 
rol~, tylko niebotyczna wprost naiwnosc polityczna. Dose powiedziee, il! 
jeszcze w r. 1933, kiedy Hitler byl juz kancierzem, a Hitlerjugend liczyla 
ponad sto tysi~y czlonk6w, gazeta mlodziezowa korporacji Deutsche 
Freischar ci~gle pomijala "te glupstwa" wznioslym milczeniern, zajmuj~c 
si~ "naprawd~ gI~bokimi kwestiami". 

Fest krdli w swej ksi~i:ce niezmiernie interesuj~~ genez~ tych postaw 
inteligenckiej mlodziezy, kt6re czynily j~ w latach trzydziestych tak 
bezbron~. UWaZa mianowicie, ie "atmosfer~ pretotalitarnlj," gruntowal 
juz ruch, powstaly na krotko przed pierwszlj, wojn~ swiatow~, zwany 
Jugendbewegung, oraz znane stowarzyszenie krajoznawczo-historyczne, 
proklamuj~ce powrot do natury i walk~ z grozbami cywilizacji - Wander
vogel (dosl. w~rowny ptak, czyli wlocz~ga). Opis tych' organizacji, 
zawieraj~cy wyraZne podteksty polerniczne takie w stosunku do niektorych 
dzisiejszych tendencji mlodzieiowych, zasluguje na fragmentaryczne choc
by zacytowanie. 

"Wbrew wszystkim rewolucyjnym gestom, ruch Wandervogel byl ru
chern ucieczki od rzeczywistosci. To, co podawalo si~ za bunt przeciw 
st~chliZnie i pustce otoczenia, bylo w gruncie rzeczy podyktowanym przez 
wyraZne nastroje rezygnacji wycofaniem si~ do jakiejs odr~bnej swiadomo
Sci, ktora nie chciala swiata zmieniac, kt6rej wystarczylo nim pogardzac. 
Skoro protest przeciw spoleczenstwu nie byl zdolny do znalezienia innego 
wyrazu poza odwr6ceniern od spoleczenstwa, dezawuowal sam siebie. 
Redukowal w ten sposob 'szcz~scie w~rowc6w', ponowne odkrycie 
ojczyzny i jej przeszloSci do bezwartoSciowego aktu samotnego zaspokoje
nia. (oo.) Rzecz charakterystyczna, ze ruch Wandervogel, choe nalei:ala don 
elita kraju, nie stworzyl i:adnych teorii czy koncepcji krytyki spolecznej, 
pozostawil po sobie tylko wylewne swiadectwa upojenia wlasnll mlodoScilj,. 
W ogole zarzuty Jugendbewegung przeciw istniejllCenlu ladowi nie pocho
dzily z i:adnych konkretnych zjawisk spolecznych, lecz tylko z wlasnego 
zlego samopoczucia i na tym poprzestawaly. (oo.) MowillC Scisle, mlodziez 
ta, protestujllC przeciw 'klamstwu Zycia' starszego pokofenia, mimo calej 
~sknoty za 'wewn~trzIlll prawd~', domagala si~ w istocie prawa do 
wlasnego klamstwa zyciowego. 'Pozostawac czystym i dojrzewaC', w tej 
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formie znalazla wyraz samowiedza mlodziezy przedwojennej, kt6ra wyco
fywala si~ przed obowi~kami i wymaganiami terainiejszoSci na pozycje 
'straZY nad bytem' oraz 'wewn~trznej wolnosci'. Najlepsze, CO Wander
vogel mogl dac na drog~ i:yciow~ swoim czlonkom i zwolennikom, to 
szczerosc, autodyscyplina i zdolnosc do wiary i entuzjannu. Ale wszystko 
to w znacznym stopniu sluzylo samemu ruchowi, oderwane bylo od 
jakiegokolwiek obiektywnego systemu wartoSciowania i dlatego moglo tak 
latwo bye naduzyte". 

Po wojnie do tych dosye rozprzestrzenionych postaw dol~czyla si~ 
naturalnie troska narodowa, rownie m~tnie chociaz wzniosle przezywana. 
Krytykowano juz nie tylko wypaczenie cywilizacji, "urzeczowienie ist
nienia" i tym podobne, lecz tam mocarstwa koalicji, plytki Zachod, 
system pariamentamy ... "W tego rodzaju karmionych resentymentami 
konstrukcjach, znajdowal wyraz zaklocony w dalszym ci~gu stosunek do 
rzeczywistoSci, na wpol zapatrzenie we wlasny p~pek, na wpol mitologia, 
spreparowana na polityczny uzytek". Mlodziez z omawianych srodowisk 
trzymala si~ wi~ wci~ z dala od i:ycia politycznego. Nad~sana na 
ni.¢ostateczn~ czystose systemu pariamentamego, nie popada slabej 
jeszcze republiki, a jej spoleczne recepty, wyglaszane w deklamatorskim 
tonie, byly tego na przyklad rodzaju: "ponowne odnalezienie bohaters
kiego formatu w polityce"; wprowadzenie w codzienn~ polityczn~ dzialal
nose "wi~j walki 0 to, co wieczne w czlowieku", walki, ktor~ kazdy 
Niemiec "toczye musi mi~dzy diablem a smierci~"; "przezwyci~Zanie 
partyjniactwa przez duchamlodziezy". 

Tymczasem w powojennej juz Bundische Jugend, ktora przej~la tez 
c~Sciowo tradycje "w~drownych ptakow", znae bylo coraz bardziej 
wplywy pokolenia wojennego. Zolnierz stawal si~ wzorem, hierarchia 
dow6dcza - schematem strukturalnym. "Mlodziez przedwojenna szla tylko 
na w~drowk~, a Bundische Jugend zaczynala maszerowac" ... wci~z wpat
rzona w straZ nad bytem i w wymiar bohaterski naturalnie, ciwe wzniosle 
apolityczna. Hitler, w rezultacie, niewiele nawet musial zmieniae w for
mach organizacyjnych mlodziezy zwi~kowej. Byli juz wodzowie grup 
i przysi~gi przy sztandarach, bylo zapatrzenie w pierwotn~ "naturaln~" 
walecznosc germanskich herojow, byly agresywne zrywy "przeciw wszyst
kiemu w ogole". Mlodzi adepci ruchu bra Ii tez pocz~tkowo caly ten sztafai: 
za romantyk~ "zabaw w wojnf', czy hufce patriotycznego idealizmu, 
w kt6rych w dodatku byWalo bardzo przyjemnie. 

Wiele zyciorysow i wspomnien swiadczy, i:e nawet juz potem, a czasem 
do konca, wychowankowie i dzialacze Hitlerjugend i:yli w przeSwiadczeniu, 
iZ oddali si~ w sluzb~ autentycznych i wielkich idei. Co prawda wy
st~powaly tu i owdzie nadui:ycia (czemu winni byli zwykle "politycy"), lub 
ujawnialy si~ "przykre koniecznoSci", ale m~zna szczera droga prostej 
miloSci ojczyzny i wiernoSci jej dawnym bohaterom byla tym, co wlaSnie 
odkryl i ukazal wielki Filnrer. Zdaniem Festa, ten masowy i straszliwy 
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w skutkach sukces w deprawowaniu setek tysi~y nuodych niemieckich 
idealistow nie moglby stac si~ udzialem Hitlera, gdyby nie dluga tradycja 
izolacji mlodziezy od realiow kraju i politycznego obskurantyzmu, przy
strojonego w pompatyczne szaty roznych "gl~bi duchowych". 

Niemaly wplyw na pogllldy i c:z.yny ludzi mlodych, szczegolnie studen
tow, mialy tez jednak postawy srodowisk uniwersyteckich i inteligencji 
tworc:z.ej wszelkiego typu. Fest nie szc:z.¢zi slow krytyki pod adresem 
niemieckich intelektualistow, po pierwsze za ich iluzje, Ze zdolajll si~ od 
polityki odizolowac, i po drugie za swoistll zdrad~ klerkow, jakiej si~ 
dopuScili, ulegajllc masowo, jeszc:z.e przed dyktatufll Hitlera, rozmaitym 
irracjonalistyc:z.nym trend om, erygujllcym jako dogmat pogard~ rozumu 
i prymitywny nihilizm. 

Jeszc:z.e z c:z.asow Lutra, i jego podzialu krolestw na przyziemne-swieckie 
i wzniosle-duchowe, wywodzi si~, zdaniem autora, pogllld, Ze wyzsze 
wyksztalcenie jako takie stawia c:z.lowieka jak gdyby ponad politykll. 
Profesor czy wykladowca znae si~ na niej nawet nie powinien, co nie 
znac:z.y wszakZe, i:e nie rna 0 niej mowic albo pisac. Jest to jednak wtedy nie 
analiza, tylko natchnione proroctwo. Robienie z polityki tematu teolo
gicznych bez mala wieszc:z.en i spekulacji, konstruowanie na jej temat 
calkowicie oderwanych od rzec:z.ywistosci utopijnych struktur ideologicz
nych bylo istotnie, rzec morna, specjalnoScill profesorow niemieckich. 
Poniewaz ich pryncypia kazaly im jednoczdnie trzymae si~ w godnym 
dystansie od niesmacznych realiow, tym latwiej bylo 0 doktrynerskie 
elukubracje, w rodzaju na przyklad wyprowadzania hitleryzmu "ze sred
niowiecznej idei Wielkiej Rzeszy czy tez poj~ia panstwa stworzonego przez 
idealistycznll mozofi~ niemiech", lub dowodzenia, Ze stanowi on uprag
nionll "rewolucj~ instynktu, krwi, pierwotnej sily :i;ycia, przeciw zachod
niemu swiatu asfaltu". Zakladany jako zasada analfabetyzm polityczny 
c:z.ynil, szczegolnie w pierwszym okresie, "dostawcOw mitow" z ludzi 
bynajmniej nawet nie cynicznych, tylko uwazajllcych ~ funkcj~ po prostu 
za rzetelny "wklad akademicki". Jak pisze Fest, "surowosc, samowol~, 
4danie bezwzgl~dnego posluszenstwa przez reZim mozna bylo (w akade
mickich traktatach 0 polityce) sprowadzac do takich na wp61 mitologicz
nych poj~ jak lad, idea Prus c:z.y demokracja germanska. Jdli chcialo si~ 
usprawiedliwiac zamykanie oczu na akty brutalnosci, to niezmiernie 
pomocne byly takie sugestywne dla przeci~tnego Niemca poj~ia jak 
obowilllek i dyscyplina narodowa. Wybujaly nacjonalizm reZimu morna 
bylo interpretowac i apoteozowac jako przebudzenie Niemiec lIZ kosmo
polityzmu szlafmycy i wiekowego snu zimowego do odgrywania znowu 
wlaSciwej roli historycznej". 

Nawet wsrOd bezposrednichjuz tworcow ideologii NSDAP, doktryners
kie zapatrzenie w koronki spekulacji, dziergane w c:z.ystej abstrakcji, 
potraftlo izolowae idealnie nie tylko od obiektywnej rzeczywistoSci polity
cznej, ale talcie od wlasnych w niej interesow. Zmierzch kariery 
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"ideologa rucbu", Rosenberga, rna swe :irodla w takim wlaSnie uwi~zieniu 
w "wewn~trznym krolestwie". Mial on nieszcz~Scie brae swe abstrakcyjne 
dysertacje tak serio i z takim uporem uWaZae rzeczywistose tylko za 
pozalowania godne "wypaczenie", Ze hitlerowska klika przestala w koncu 
brae serio - jego. 

W postawach takich i zwi~zanych z nimi haniebnie nieraz oportunistycz
nych czynach ujawnia si~ jednak, zdaniem Festa, "nie tylko dylemat 
umyslu naukowego, wyspecjalizowanego w swej cz¥tkowej dziedzinie, nie 
tylko nierozumienie wlasnej spolecznej roli i polityczna niepeinoletnosc, 
lecz tei zasadniczo chybiony, mijajllcy si~ z sensem i i:yciem kierunek 
mieszczanskiego wychowania. Ten kierunek, apolityczny rzekomo, byl 
w istocie zawsze prol'Zlldowy, unizony wobec autorytetow, czolobitny 
wobec wladzy i przyzwyczajony do paktowania z patistwem. To wlaSnie 
jest przyczyn~ podatnoSci mieszczanskiego ducha na uwodzicielstwo 
polityczne. 

Swoisty obskurantyzm "akademickosci" wi~zal si~ wi~ z drugll stafll 
w Niemczech tradycj~ dyspozycyjnoSci absolutnej w publicznym i:yciu, 
gdyz nie bylo one - jedynie wazn~ duchowo - strefll prywatnll i przeto slldy 
moraine w nim nie obowi~zywaly. Ten drugi obskurancki wlltek umacnialy 
mniej lub bardziej jasne przeSwiadczenia 0 "sakralnosci" panstwa, oraz 
o tym, Ze bezwzgl~dne posruszenstwo jest tym wi~ks~ zaslugll, im bardziej 
jest nieprzyjemne. Przeswiadczenia takie musialy bye rzecz jasna szczegol
nie pomocne w godzeniu si~ z romego rodzaju nikczemnoScill. 

Autor stawia jednak niemieckim intelektualistom inny jeszcze i moZe 
ci~zszy zarzut. Grunt pod narodowy socjalizm, ktory "byl w swej 
zasadniczej treSci zorganizowanll politycznie pogard~ rozumu", przygoto
wywal, jego zdaniem, juz od dziewi~tnastego wieku trend irracjonalistyczny 
w sztuce i filozofii. "Kontroswiecenie", ktore reprezentowal mi~dzy innymi 
takie Bergson, bylo wprawdzie zjawiskiem ogolnoeuropejskim i wydawalo 
w innych krajach pi~kne owoce, ale nigdzie "proces krytyki rozumu nie 
przerosl tak bardzo w proces niszczenia rozumu, nigdzie nie pracowano 
nad jego pogl~bieniem z tak mSciw~ gruntownosci~ jak w Niemczech, gdzie 
cies~c si~ wielk~ popularnosci~ dzielo moglo nazywae rozum niegodziwos
cill i zbrodnill". 

Fest uwaia, Ze od czasow Lutra istniala w Niemczech stale i:ywa 
tradycja nieufnoSci wobec kategorii racjonalnych, Ze rozum otaczala 
zawsze aura przyziemnej powierzchownoSci, i Ze bardzo trafnie wyczul 
grunt pod hitleryzm Baldur von Schirach, pi&Z:lC: "dla nas, Niemcow, 
wszystko jest religill". Szczegolnie juz lata dwudzieste obfitowaly w i:ywio
lowe wybuchy roznych t~sknot pseudoreligijnych, prob ucieczki do "przy
tulnego mroku metafizycznych surogatow rzeczywistosci", fascynacji roz
nymi "prasilami zycia" i "swi~tymi mrokami pradziejow". Od tych 
wszystkich m~tniactw byl juz krok tylko do apoteozy nihilizmu, chaosu, 
nagiej sily, wyzwolenia z malostkowych zasad moralnych. "Czarny" czy 
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lei "cadykalny" antyintelektualizm, ktocy byl w istocie cuchem zbank
cutowanych inteligentow, przygotowywal wictc dcogct hitlecowskiej cewolu
cji nie wiedzllc wcale, w swej nieodpowiedzialnej niefcasobliwoki, co czyni. 
Pisacze, mysliciele i artyki, pisze Fest, "w katastcoficznym nastcoju, jaki 
sami twoczyli, nie zauwaiali, Ze tak liona pczez nich kultuca zawieca 
w sobie wszystko, na czym opiecalo sict ich istnienie jako artystow, 
myslicieli i pisarzy. Wielu z nich radosnie witalo zwycictstwo nacodowego 
socjalizmu, wlasnie ze wzglctdu na moiliwoSci bacbarzyDstwa i chaosu, 
kt6ce otwiecal, ku zgrozie - jak Slldzili - sytego i tchorzliwego mieszczanst
wa. Za p6zno zrozumieli, ie zgroza padla na nich wszystkich. Niekt6rzy 
zaplacili za to stcaszliwll cenct". 

Zaplacilo jll, pcawdct rzeklszy, nie tak wielu. Akces scodowisk uniwer
syteckich i artystycznych do NSDAP byl po roku 1933 tak masowy, Ze 
Hitler nawet go nie przewidzial i zacZlll ostrzegac w koncu przed 
"penetracjll szecegow" przez podejrzane elementy. Byl tu w ogole w coztec
ceo Mowil szczerze: "nie chce intelektualistow", i bylo to rzeczywiScie 
calkiem zgodne z obliczem Trzeciej Rzeszy. Z dcugiej strony jednak, nie 
mogl sict calkiem bez nich obejsc i wiedzial 0 tym. W coku 1938 ialil sict 
nawet do dziennikarzy: "Gdy sict patrzy na warstwy intelektualne, niestety 
Sll potrzebne; inaczej moma by je, pewnego dnia ... czy ja wiem? wyt~pic 
czy cos takiego. Ale niestety S<I: potczebne". 

To, ie wielu intelektualistow niemieckich nie zasluiylo na ten przynosz'l
cy im chwal~ strach tycana, lecz cobilo to, do czego byIi "potrzebni", nie 
plynct10 z pewnokill tyiko z tchorzostwa i oportunizmu. Jak to pczeko
nywajllco wykazuje Fest, wielkll colct graly znowu "tradycje niemieckiego 
obskucantyzmu", iywe i nawet cozkwitajllce w samych czolowkach nauki 
i kultury. 

Nie brak ich bylo taue w elitach nowoczesnej cywilizacji: wscod 
technikow. Niezwykle jui jaskcawo ilustrujll to losy najinteligentniejszego 
bodaj i niewlltpliwie najkultucalniejszego z dygnitarzy Trzeciej Reszy: 
Alberta Speeca. 

Byl on typowym wyznawCll cozpowszechnionego taue poza Niemcami 
pogllldu, ie "nie tyiko sarna technika, ale rowniei dzialalnosc teczniczna 
jako taka stoi poza wartoSciowaniem moralnym". Pogllld OW, tak na 
pierwszy rzut oka pos~powy i obiektywny, okazal si~ w ostatecznej 
etycznej pr6bie, jakll byl hitleryzm, obskucantyzmem grozniejszym jeszcze 
nii mcttniactwa inte1ektualistow. Gdyby bowiem Hitler musial w koncu 
inte1ektualistow "wyt~ic czy cos takiego". nie zmieniloby to moZe wiele 
w losach Niemiec i Eucopy. Gdyby natomiast nie mial Speeca i tysictCy 
"przyzwoitych", spcawnych i "nie mieszajllcych sict do polityki" fachow
cOw od kaidego k6leczka machiny wojny i zbcodni, to nie jest wykluczone, 
ie dzieje potoczylyby sict w koncu inaczej. 

Albert Speer dlatego jest postaci'l tak niezmiernie pouczaj'lCll pod tym 
wzgl~dem, ie byl, jak si~ zdaje, wlasnie czlowiekiem "przyzwoitym". Nie 
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pchal si~ nigdy do wladzy. przeciwnie nawet, powolywal si~ nieraz na 
apolitycznosc techniki, aby bezposredniego udzialu w niej uniknllc. Nie 
podlizyvial si~ wiemopoddanczo Hitlerowi, ani tez nie ulegal zbiorowej 
histerii uwielbienia, ktorll dworscy faworyci otaczali jego osob~. Zachowal 
niezwykle duzll Uak na czlonka swity) do~ obiektywnego krytycyzmu 
i nawet cywilnej odwagi, a pod koniec przeciwstawial si~ juz wprost 
obl~dnym rozkazom z g10wnej kwatery. W Norymberdze zachowal si~ 
z 0 wiele wi~ksz'l: godnoSci'l: niz inni oskari:eni: "Jesli Hitler wydawal mi 
rozlcazy, stwierdzil, a ja je wypelnialem, to oczywiScie jestem za to 
odpowiedzialny". 

Taki byl wi~ czlowiek, ktory jednoczdnie, (i do konca niemal bez 
wi~kszych konlliktow sumienia) wsp6hworzyl system Trzeciej Reszy i jej 
machin~ wojenn'l:. Najpierw wspolorganizowal politycznll szarlataneri~ 
hitlerowskll, projektuj'l:c sceneri~ i efekty swietlne histerycznych masowek. 
Potem "okazal si~ doskonalym organizatorem inspirowanej przez Hitlera 
linii obl¢nego monumentalizmu w architekturze", choc byl niewlltpliwie 
swiadom zarowno ohydy tych budowli, jak trclci ambicji i zamierzen, kt6re 
mialy wyrai:ac. Potem wreszcie, w roku 1942, objlll Ministerstwo Uzbroje
nia i Amunicji, gdzie jego talent i pomyslowosc dokonywaly podobno 
istnych cud6w, by zapewnic nieskazitelne funkcjonowanie fabryk zbroje
niowych i transportu w coraz ci~i:szych warunkach. Wielu historykow jest 
zdania, ze gdyby nie Speer (ktory w r. 1943 mial pod kontrolll 80% mocy 
produkcyjnych Niemiec) wojna musialaby si~ skonczyc 0 wiele pr~dzej. 

Wiedzial przy tym, jak sam twierdzil, juz od roku 1940 0 "wewn~trlOych 
wadach i 0 nikczemnoSciach narodowo-socjalistyclOego panowania". Sam 
jednaki:e czul si~ odpowiedzialny tylko za cyfry i bilanse, funkcjonujllce 
niejako w oderwaniu od tych wszystkich kontekst6w. W przemowieniach 
z lat 1943-44 cytowal stale, jak pisze Fest, "dane 0 produkcji, iloSci 
dostarczonej broni, mocach produkcyjnych, jakby zachlystujllc si~ tymi 
bilansami osillgni~. Zargon produkcyjno-techniczny, kt6rym si~ po
siugiwal, lOal wy1llclOie mobilizacj~ rezerw produkcyjnych, przezwyci~i:a
nie wllskich gardel i tym podobne szyfry, oderwane od rzeczywistoSci 
polityclOej i nie pozostawiajllce miejsca na zastanawianie si~ nad slusznos
cill tego wszystkiego". Zwai:ywszy ze "mobilizacja rezerw produkcyjnych" 
oznaczala wszakze juz wtedy mas owe "dostawy" obcokrajowc6w do 
niewolniczej pracy, bylo nad czym si~ zastanawiae, taue na bezposrednio 
juz "wlasnym" podw6rku. 

Speer jednak zaCZllI przeciwlltawiac si~ Hitlerowi dopiero, gdy zaczlll on 
nakazywae nieracjonalne i niecelowe wobec i tak juz przegranej wojny 
niszczenie potencjal6w produkcyjnych Niemiec. Ten straszliwy, rzec mozna, 
"b1lld techniczny" uswiadomil mu z kolei w pelni nienawisc i pogard~, jakll 
Hitler mial w istocie dla wlasnego narodu. Wtedy i dopiero wtedy minister 
uzbrojenia Rzeszy zacZ'l:l po raz pierwszy tracie spokoj ducha specjalisty 
i zastanawiae si~, czy "dysponowanie Po~Sll gospodarczo-techniclOll nie 
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poci~ga za sob~ czasem odpowiedzialnosci politycznej". Jeszcze dlugo 
jednak odp¢za! ~ mysl od siebie. W memoriale do Hitlera, jui: z roku 
1944, powtarzal z uporem: "Zadanie, jakie mi 71econo, jest zadaniem 
apolitycznym. Czulem si~ dobrze, poki mnie osobiScie i moj'l pra~ 
oceniano tyIko kryteriami fachowymi." Dopiero wlaSciwie w Norymberdze 
zobaczyl calkiem jasno, i:e opr6cz tej tyIko fachowej odpowiedzialnoSci za 
wlasny sektor "moi:e, a nawet musi istniec odpowiedzialnosc zbiorowa, 
dotycz~ca wszystkich ludzi na kierowniczych stanowiskach. Bo inaczej 
kto mia/by ponosic odpowiedzialnosc za przebieg wydarzen?" 
Wi~kszego i mniejszego kalibru Speer6w bylo w Trzeciej Rzeszy tysi~ce. 

Uwai:ali si~ najcz~iej za "apolitycznych fachowc6w". Podkrdlali to, 
nieraz zapewne po to, by si~ uchronic od bezposredniego udzialu w nik
czemnoSciach i zbrodniach SS czy NSDAP. Byli bowiem "przyzwoitymi" 
ludZmi. Chcieli zachowac czyste r~. W istocie byli bardziej "totalnie 
dyspozycyjni" wobec hitleryzmu przez sw6j "techniczny obskurantyzm", 
nii: niejeden oportunistyczny polityk, ktory m6g1 bodaj zmienic front 
w jakiejs chwili, bo przynajmniej - widzial fronty. "Dobrowolna izolacja 
umys!owosci technicznej, pisze Fest, jest jedn~ z podstawowych baz 
totalitaryzmu. Czlowiek urzeczowiony, wid~cy siebie tyIko jako funkcj~ 
wi~kszej caloSci, kt6rej nie rozumie, ani tei: nie chce wcale rozumiec, jest 
jak najbardziej na r~k~ wladzy totalnej. Od tego obrazu czlowieka 
osamotnionego, skupionego na wlasnych ograniczonych celach, wychodzi 
Hitler, krdl~c niekiedy wizj~ panstwa przyszlosci jako panstwa termitow. 
( ...) Pocz~tki owego procesu staly si~ widoczne, gdy w 1933 roku mnostwo 
fachowc6w bez cienia niepokoju postawilo swe umiej~tnoSci techniczne czy 
organizacyjne do dyspozycji nowych pan6w i umozliwllo przez to bezboles
ne przejScie do Trzeciej Rzeszy rowniez w innych dziedzinach". 

Gdy si~ patrzy, w OSwi~cimiu czy Buchenwaldzie, na ostateczne 
konsekwencje ciemnych religii przemocy i dyspozycyjnoSci absolutnej, 
majaczy zwykle w struchlalej wyobrazni jakas zbrodniczosc tak juz 
nieogamiona, ze jui: dzisiaj zaczyna si~ rozplywac w jak~s abstrakcj~, 
niemal w niemozliwosc. Moi:e tedy wlasnie w tych miejscach ·warto 
zatrzymac czasem mysl na bardziej zwyklych, bardziej dos~pnych potocz
nemu doswiadczeniu moZliwoSciach w czlowieku, hore t~ zbrodniczosc 
akceptowaly lub sprzyjaly jej potencjalnie. Trzecia Rzesza nie byla gromem 
z jasnego nieba. Przystali na ni~ i swiadomie lub nieswiadomie torowali jej 
drog~, "chcieli fUhrera", taki:e ludzie "przyzwoici" i w swym mniemaniu 
nawet "dobrzy". Tacy ludzie, jacy bywaj~ wsz~zie. 

Anna Morawska 
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ROZWAZANIA 0 ZAGtADZIE 

ODPOWIEDZIEC NA PYTANIE: DLACZEGO? 
I 

W obliczu Shoah, w obliczu tego, co Zaglada reprezentuje, przez dluZszy 
czas wahalismy si~, bo wydawalo nam si~, Ze tylko milczenie bylo godne 
tego wydarzenia. Teraz zrozumielismy juz, ze trzeba m6wic, bo jest to 
wydarzenie niepodobne do innych: ono jest znakiem. Ono dotyka nas 
ponad tymi faktami, kt6re pozwala nam poznac. Dzisiaj, nabywszy 
dystansu, przeczuwamy, Ze sam opis okropnoSci nie wystarcza, chociai:jest 
niezb~dny. Na to, zeby zachowac pami~, trzeba odslonic sens. lednakZe 
historyk si~ waha, jako Ze jego pos~powanie, zastosowane do wydarzen 
i do osob, zwykle rna na celu urniejscowienie, wyjasnianie i najcz~Sciej 
relatywizowanie. Tymczasem to wydarzenie, z kt6rego tutaj rna zdawac 
spraw~, posiada wymiar, kt6ry rozsadza wszystkie zwyczajne kategorie 
analizy. W tyrn samym rnomencie, w kt6rym historyk stwierdza nieadek
watnosc dost~pnych mu narz~zi, zaczyna si~ obawiac, Ze pomyli metody: 
ze wobcc zbrodni zapomni 0 wymaganiach racjonalnoSci historycznej na 
korzysc oSlldu moralnego; Ze wobec nieracjonalnoSci fakt6w podsunie 
interpretacj~ religijnll. Historia nie zna diabla, a eschatologia nie midci si~ 
w jej polu badawczym. 

Ale z drugiej strony, przeczuwamy takZe, ie ta obawa, to niebezpieczens
two nie powinno nas doprowadzic do redukowania znaczenia Zaglady. 
Stajllce przed nami pytanie jest pytaniem 0 dlaczego? Nielatwo zabrac si~ 
do tego pytania. Zbyt zuchwaly jest to zamiar, bo jak powiedzial Emil 
Fackenheim podczas niedawnego spotkunia w Oksfordzie, jest to "pytanie 
bcz odpowiedzi". I dalej: "Postawilem nast~pujllce pytanie Raulowi 
Hilbergowi: »Dlugo i gl~boko jak nikt inny zastanawiald si~, jak oni to 
zrobili. Powiedz mi teraz, dlaczego oni to zrobili?« 

Hilberg, z gestem znuZenia odpowiedzial: »Zrobili to, bo chcieli to 
zrobic ... «". 

Opowiedzialem 0 tej rozmowie na spotkaniu amerykanskiego Towarzys
twa Filozoficznego. W czasie dyskusji, kt6ra si~ potem wywillzala, ktos 
ui:yl formuly: "Zroblili to, bo postanowili to zrobic". Slldz~, Ze Hilberg 
moze uznac ~ poprawk~, bo on nigdy nie rozgrzeszal ludzi z ponoszenia 
odpowiedzialnosci i nigdy nie powolywal si~ na t~ wym6wk~, ze inicjatywa 
naszych czyn6w jest dla nas nieuchwytna. Hilberg wielokrotnie wyjasnial, 
ze w swoich dlugotrwalych zmaganiach z faktem Zaglady ograniczal si~ do 
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malych pytan z obawy, Ze na wielkie pytania moglby dae za male 
odpowiedzi . I 

W ten sposob ostrzeieni, jak mamy si~ odwaZye na prob~ dania 
odpowiedzi na to pytanie? A przeciez nie mozemy zachowae milczenia, bo 
mamy obowi~zek przekazywania pami~i, bo to pytanie zwraca si~ do 
powszechnej swiadomosci i do kai:dego poszczegolnego czlowieka, dlatego, 
ze ono objawia tak~ gl~bi~ i tak~ przewrotnosc zla, jakich do tej pory nie 
podejrzewano. Wreszcie to pytanie zwraca si~ do swiadomosci chrzeScijan
skiej dlatego, ze to si~ odbylo w Europie "uzyznionej wiar~ chrzeScijans
k~" 2. 

Zacz~tek odpowiedzi znajdujemy w samym znaczeniu, jakie naziSci 
chcieli nadawae swoim dzialaniom. Do wykazania tego posiadamy cztery 
istotne :leodla: 

- Mein Kampf 
- Rozmowy z Hitlerem Hermanna Rauschninga. 
- wypowiedzi Hitlera zebrane z rozkazu Martina Bormanna. 
- Tajne rozmowy Himmlera. 
lednakZe zanim przejdziemy do argumentacji, nalezy odpowiedziee na 

pewien zarzut. Dlaczego w zespole dosye niezgodnych tekst6w hitlerows
kich podkreslamy pewne ust~py, a nie inne? Odpowiedzjest prosta: wlasnie 
te teksty zostaly zastosowane prawie doslownie. Tutaj , podobnie jak 
w dziedzinie polityki zagranicznej, istnieje Scisly zwi:,!zek pomi¢zy mysl~ 
a dzialaniem. W dodatku, bez odwolywania si~ do tych tekstow, historyk 
zadaj~cy sobie pytanie "dlaczego?" staje wobec irracjonalnosci, chociaz 
jest zobowi~zany do tego, ieby - w miar~ moznoSci - Zadnego pytania nie 
pozostawie bez odpowiedzi. 

Kilka przykladow dla uzasadnienia przyj~tej metody. Z p unktu widzenia 
historyka, wyjasniaj~cego przebieg wojny, tak wielka mobilizacja energii 
ludzkich i srodk6w materialnych dla drobiazgowego zorganizowania 
przemieszczania kobiet, dzieci i sta reow w kierunku oboz6w smierei - i to 
ai: do lipca 1944 roku, kiedy armii niemieckiej, naciskanej ze wszystkich 
stron, straszliwie brakowalo wszelkieh srodk6w - moze si~ wydawae 
obl~dna. Ale przestaje to bye bezsensowne, kiedy si~ doslownie przyjmie 
to, co Hitler powiedzial w Reichstagu w 1939 roku, a jeszeze wyrazniej 
w swoim testamencie. Dla niego bylo jasne, ze ta wojna nie jest klasyczn~ 
wojn~, poniewai: gl6wnym przeeiwnikiem jest Zyd. Inny przyklad: rabunek 
dobr iydowskich mozna uwazae za akt klasycznego rozboju, ale w takim 
razie dlaczego - za cen~ znacznych wysilk6w ludzkich i finansowych 
- starano si~ nadae "aryjski" charakter nawet nazwom tych przed
si~biorstw, kt6re ukradziono Zydom? To jest znowu procedura bezsen-

I E. Fackenheim, "Holocaust und Weltanschauung" w Remembering for the Futur, Oxford, 
10-13 lipiec 1988, Temat II, s. 1850. 

1 P. Dabosville, Foi et Culture dans l'Egli.ve d'aujourd'hui, wyd. Fayard-Marne, s. 48 5. 
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sowna, chyba, ie si~ zrozumie, ie Hitler nawet w tej dziedzinie uwai:al 
Zyda za zlo absolutne. 

Bior'lc to pod uwag~, wydaje si~, ie dzisiaj juz mozna powiedziee, ie 
Shoah nie mieSci si~ jedynie w historii politycznej, gospodarczej, spolecznej 
czy ideologicznej okresu hitlerowskiego, a patrz¥ szerzej na spraw~, 
w historii calej ludzkoSci; Shoah wpisuje si~ w jej histori~ etyczn'l 
i religijn'l, chociaz w spos6b przerai:aj'lco negatywny. Takie uwai:ne 
podejScie, takie zrozumienie od wewn'ltrz wcak nie wyklucza ScisloSci 
metody. 

Kiedy pr6bowalismy "historycznie" odpowiedziec na pytanie "dlacze
goT', nasz'l uwag~ zwr6cily zwlaszcza dwa punkty: 

- pokazac unikalnosc Zaglady. 
- Shoah jest skrajnym wyrazem antysemityzmu nazistowskiego. 

Ale istnieje takze nazistowskie antychrzeScijanstwo. Niejednokrotnie jedno 
odr6i:nia si~ od drugiego, a nawet jedno przeciwstawia si~ drugiemu. Te 
dwa przesladowania maj'l odmienn'l natur~. Czy jednak mi~dzy nimi 
zachodzi jakiS zwi'lzek? I jaki to jest zwi'lzek? 

Przyczyny sarnego wydarzenia, tak sarno jak odpowiedzialnosc za nie, S'l 
rozliczne. W naszych rozwai:aniach staramy si~ wymierzyc zasi~g i gl~bi~ 
chrzeScijanskiej odpowiedzialnosci za powstanie tego wydarzenia - Za
glady. Tej odpowiedzialnoSci nie zamierzamy szukac i oceniac na poziomie 
instytucji i os6b. B¢ziemy si~ raczej starali 0 jej ocen~ na poziomie historii 
mentalnoSci, bo to ona nasyca i ksztaltuje swiadomosc, najcz~ciej bez jej 
wiedzy. Wiemy, ie to zjawisko jest trudne do wykrycia, ale dzisiaj wlasnie 
ono nas bardziej obchodzi. 

I. SPECYFICZNOSC ZAGLADY 

A. Centralne miejsce w calej polityce Hitlera 

Owej specyficznosci nie nalei:y szukae w por6wnywaniu, kt6re mogloby 
ustalic jak'lS hierarchi~ cierpien poniesionych przez ofiary hitlerowskiego 
ba~barzynstwa. Nie ~dziemy jej tez ustalac na podstawie statystyki 
Smlertelnych ofiar. Mozna zrozumiee, a nawet trzeba to uznac, ie ci, 
kt6rzy tyle wycierpieli, staraj'l si~ dokladnie poznae, kto marl, ilu ludzi 
zmarlo i w jakich to si~ stalo okolicznosciach. Ale taki:e trzeba powiedziee, 
ze takie poszukiwania nie prowadZCl rzeczywiScie do rozpoznania owej 
specyficznoSci. Nacisk polozony na rachunkowosc moie nawet irytowac, 
bo wygl'lda to na roszczenie sobie prawa do monopolu, a wi~ w konsek
wencji moze przyniesc szkod~ pami~. Przypomnijmy przecie:i:, ie tylko 
Zydzi i Cyganie musieli patrzee na systematyczne mordowanie swoich 
starc6w, kobiet i dzieci . Natomiast - jak doskonale pokazal Hilberg 
- specyficznosci moi:na szukac w pedantycznej, planowej i prawnej 
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organizacji tej zbrodni. W naszej pracy nie pOjdziemy drogll, takich bad an, 
chociai: ona z calli, pewnoScill, jest godna naszej uwagi. 

Na naszej drodze bydziemy siy starali udowodnic, Ze dla przywodcow 
hitlerowskich eksterminacja Zydow byla w pewnym stopniu koniecznym 
krokiem wstypnym do wprowadzenia w czyn ideologii rasowej. Ten eel 
zajmowal eentralne miejsee w calej polityce Hitlera. Cheemy tez przed
stawjc, z jakich to siy stalo przyczyn. 

B. Spoisty program 

Mowilo siy 0 niespojnoSci mysli nazistowskiej. Nie docenialo siy jej. 
Podkrdlano takZe irracjonalny charakter pragmatycznych srodkow zo
stosowanych przez [unrera i jego podwladnych. Chociaz w dzialaniu bylo 
wiele oportunizmu, chociaz w dziedzinie srodkow mozna znaleZc sprzecz
nosci i wahania - mysl zawsze pozostaje bardzo spojna, niezalei:nie od 
oscylacji zwill,Zanych z wprowadzaniem jej w czyn. Shoah jest wydarzeniem 
zupelnie niezrozumialym, jeZeli siy nie dostrzeze, Ze ona jest punktem 
istotnym, punktem centralnym mysli nazistowskiej, Ze ona nadaje jej 
spojnosc. 3 

Ta mysl staje przed nami w postaci przerazajll,eego sylogizmu4 • Ludzkosc 
sklada siy z ras. To jest przeslanka rozumowania. To pierwsze stwierdzenie 
nazisci przyjmujll, za naukowo dowiedzione. Twierdzellie drugie will,Ze siy 
z poprzednim i dla hitlerowcow jest ono rownie naukowe, nawet, jeZeli jest 
bardziej perwersyjne: istnieje hierarchia ras, oparta nie tylko na kolorze 
skory czy na rysach twarzy, ale takze na ocenie ich systemow myslowych 
oraz ich moralnych i duchowych wartosci. Wobec tego wniosek narzuca siy 
sam i w sposob konieczny: skoro rasa aryjska jest pierwsZll, ze wszystkich 
ras, to na podstawie tego pierwszenstwa i zgodnie z selekcjll" bydll,Clj, 
prawem natury, ktoremu nawet ludziom nie wolno siy sprzeciwiac, ta rasa 

• Na POCZllllru konfiiklu, podczas przern6wienia w ReichSlagu, Hitler powiedziaJ: ..,Gdyby 
Zydowskiej Jinansjerzc europejskiej i pozaeuropejskie) raz jeszcze udalo si~ wtr'lCiC narody sWlata 
w wojn~ swialowq, rezullatem ... bylaby ckstcmunacja rasy Zydowskicj w Europic". Przytoczonc 
wE. Kogon-H. Langbein-A. Ruckerl: Les chamhres d Gaz, Secret d·Etat. wyd. Minuit, 1984, s. 
269. 

U kresu iycia, Hiller pisze w swoim !estamencie: "Zdcplany nar6d niemiecki, w swojej 
bezsile musi si~ slarae szanowaC prawa nauki rasowej, jakie mu nadaJismy ... Pod lym wzgl~dem 
narodowemu socjalizmowi nalei)' si~ wieczysla wdzi~czno.§C za to, i.e wyoiszczytcm Zyd6w 
niemieckich i srodkowoeuropejsklch" w dz. eyt., s. 269. 

• Mein Kampf, 5S. 420-421: "Rasistow5ka koncepcja swiata C... ) wcale Die wierzy w r6wnoac 
pomi¢zy rasami, natomiast w ich rozmaitosci umaje wartoSci wyiszc i niiszc i czujc si~ 
zobowiqzana do posluszcostwa !ej wiecmej woli, kt6ra paouje oad wszechiwiatem. To maczy, 
i.e ma si~ slarae 0 zwyci~stwo !ego, kt6ry jest oajlepszy, oajmocoiejszy i pragnqc, i.eby najgorszy, 
najsla~zy si~ podporZlldkowaJ; .la. konce~ja .~~ni~ h?ldujc aryslok~~ty~ym zasadom 
natury I sqdZl, ze to prawo odnosl Sl~ do najmDlCjSZCj Z istot zywych ( ... ) NajsllDlejszy rna prawo 
do panowania ( ... ) Tylko debil od urodzenia moi.e uwaiaC, i.e jest to fakl okrutny". 

H . Rauschiog, Rozmowy z Ilillerem: "Nic chodzi wcaJe 0 to, i.eby zoicAC nicr6wnoac 
pomi¢Zy ludZmi, przeciwnie, trzcba ill spo~gowaC i uczynic Z oiej prawo, cmoniooe baricrami 
nie do prl.ekroczcoia". 

I dalej: "B¢zie laki.e wielka masa ludzi bezimieooych, zbiorowisko slug, nicpeinoletoich ad 
aele,num". 
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rna prawo, a nawet obowi:gek rozwijac si~, narzucaj,!c innym rasom swoje 
panowanie, za pomoq wszelkich dost~pnych srodkow. Dla hitlerowcow 
ten wniosek jest rownie naukowy jak obydwa poprzednie czlony rozumo
wania. On wszystko wyjasnia i usprawiedliwia; jest artykulem wiary. 

C. Program rasowy: "zaludniac" i "wyludniac" 

Rasowy program Hitlera wywodzi si~ z tego prostego i twardego 
rozumowania. Hermann Rauschning doskonale okreslil jego tresc w wypo
wiedzi, ktoq przypisal Hitlerowi: "W ten sposob narzuca si~ nam 
obowi,!zek wyludniania, tak sarno jak obowi,!zkiem naszym jest metodycz
ne popieranie wzrostu ludu niemieckicgo"5. 

Zaludniac 

A wi~c zaludnianie i wyludnianie to SOl dwa skrzydla polityki rasowej. 
Pierwsze by to mniej zauwaialne ze wzgl~du na zniszczenia wojenne. Ale 
w dlugiej perspektywie czasowej one jest istotniejsze od drugiego. Za
trzymajmy si~ na nim przez chwil~, zeby uwydatnic jego logik~. 

Zaludniac, to oczywiScie znaczy popierac ilosciowy i jakoSciowy rozwoj 
rasy aryjskiej. Srodkami do tego celu byly: polityka malZenstw esesmanow, 
zach~canie do wzrostu rozrodczoSci, tworzenie "stadnin" ludzkich dla 
selekcji rasowej, a takze ten mniej znany epizod z czasow wojennych 
- porywanie dzieci, dokonywane na podstawie kryteriow rasowycho. 

Ale z jakoSciowego punktu widzenia, zaludnianie to taue dostarczanie 
ludowi niemieckiemu edukacji rasowej? 

Zaludnianie staje si~ nawet glownym motywem polityki zagranicznej. 
MoZe si~ to wydawac zaskakuj,!ce, ale logicznie wszystko si~ doskonale 
zgadza. Kiedy Hitler chce cal'! wspolno~ niemieck,! zgromadzic 'w jeden 

5 H. Rauschniog, dz. eye. 
• W lej oslaloiej kwestii rob. M. H illel, Au nom tk La Roce, wyd. Fayard, 1975, ss. 158-159: 

W caloSci zarZll<izen wymyslooych dla ,,melodyczoego staraoia si~ 0 wzrost ludooSci oiemiec
kiej" zoajdujemy teo ok610ik Himmlera z dnia 14 czerwca 1941 roku: "UwaZam za sruszoe 
i wtaSciwe, i:eby wyszukac i zgromadzic male dzieci polskie z rodzio szczeg6lnie czyslych rasowo, 
i:ebysmy mogh je wychowae w specjalnych przedszkolach i "domach" dla niezbyt dui;ych dzieci. 
Odbierajllc te dzieci, oalezy si~ powolywae oa niebezpiecunstwa. os jakie SIt ooe oarai:one pod 
wzgl~dem zdrowoloym ( ... )". 

7 H . Rauschoiog, dz. eye.: "Wielkie~ masie [ruba przyzoaC dobrodziejslwo aoalfabelyzmu 
( .. . ) W szkolach dla juokr6w ka~ glosic ewaogeli~ czlowieka wolnego, cziowieka paoa smierci 
i i;ycia, wyniesiooego pooad obaw~ ludzkll i pooad zaboboo". 

W M eln Kampf' "Panslwo oarodowe musl oakierowac swoje pierwszoplaoowe wysilki oie ku 
zwyklemu wchlaniaoiu wiedzy, ale ku hodowaoiu do gl~bi zdrowych cia.! ( ... ); zaprawianie do 
l~iyzoy cielesoej nie jest w panslwie oarodowym spraw~ jednostki; nie oalei;y lei: przede 
wBl)'slkim do rodzic6w ( ... ). U korooowaoiem calej pracy ksztaltowaoia i wychowania w panst
wie oarodowym moi:e bye tylko ducb rasy i poczucie rasy, zwracajllce si~ jedooczeSoie do 
iostyoktu i do umyslu, i wyUoczooe jak gorqcym i:elazem w sercu i w m6z~u powierrooej lemu 
panstwu mlodzieiy. Zadeo chlopak i m doa dziewczyoa oie moi:e OPuSclC szkoly, zanun nie 
roslaoq doprowaduoi do uzoaOla i do odczucia kooiecznoSci czystoSci rasowej ( ... )". 
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Iud, kiedy w imi~ teorii przestrzeni Zyciowej postanawia poszerzye terytoria 
zajmowane przez Niemoow, to swojll polityk~ zagranicZIlll wpisuje nie tylko 
w niemiecq tradyck naejonalizmu cry pangermanizmu, ale opiera jll na 
wyrobionej sobie koncepcji easy aryjslciej i na jej prawie do dominaeji. Polityka 
zagraniczna jest polityq rasow1l 8. 

Wyludniae 

Lepiej znamy jednak drugie skrzydlo tej polityki i tu wlasnie spotykamy 
Zaglad~. Ale, przy podejSciu do niego, bylibysmy w bl~zie gdybysmy 
zapomnieli, i:e one jest tylko konsekwencjll zaludniania, to znaczy 
konsekwencjll twierdzenia 0 prawie do pierwszenstwa, posiadanym przez 
ras~ aryjskll. 

W tej polityce moma rozr6Znie trzy poziomy dzialania: 

Podporzlldkowywae i redukowae 

Na pierwszym poziomie chodzi 0 to, :ieby ujarzmiae i redukowae te ludy, 
kt6re uwaza si~ za nii:sze jezeli Sll zbyt plodne. Kazdemu podbijanemu 
ludowi Hitler zamierzal wyznaczye rol~ dostosowanll do miejsca, jakie 
rzekomo zajmowal w hierarchii ras. A wi~ istnialy Judy, kt6re miaiy bye 
podporzCj,dkowane i zredukowane. Rosjanie i Polacy nalezeli do tej 
kategorii. Oni byli uwai:ani za podludzi. przdladowaniom poddano ich 
najpierw na tej zasadzie, choe byly i inne powody, zeby je zwalczae. Ta 
r6morodnose motyw6w komplikuje analiz~ polityki, kt6rll naziki prowa
dzili na wschodzie Europy 9. 

• Na ten temat moina przeczyt.aC zdanie z "Protokoiu Hossbacha", zapisu rozmowy 
z 5 listopaaa 1937 roku, w kt6rej Hitler okretla swojll polityk~ zagranicZDIl w obccooSci minist ra 
Wojny, szef6w Sztabu Generalnego i ministra Spraw ZagranicZDych: "Celem polityki niemiec
kiej bylo zachowanie i bezpieczenstwo rasowe (Volksmasse) a takie ich powi~kszenie. Cytowane 
u Marlissa G. Steinerta: Le3 origines de fa seconde guerre mondiale, PUF, 1974, s. 33. 

Podoboie: " Walka z lIaktatem wersalskim jest Srodkiem, a nie celem mojej polityki. Wiecie 
przecici, i.e dawoe granice Reichu mnie nie obchodzli. Restauracja Niemiec nie Jest zadaniem, 
wystarczajllcyID dla usprawiedliwienia naszej rcwolucji". Cytowane u H. Rauschinga, dt. cyl. 

Albo: "Prawdziwe panowanie nad swiatem moina zbudowaC tylko na wlasnej krwi" 
w "Rozmowach przy stole", zebranych przez dr. H. Pickepa, ogloszonych w lIitler, cel inconnu. 
Opublikowane i opatrzone wst~pcm przez E. Schrama, wyd. Presses de Ia Cill!, 1969, s. 184. 

Na konice lIzeba jeszcze podkreSlic ustalony przez Hitlera zwilllek pomi~dzy walkll 
z bolszewizmem a walkll z iydami. Historyk C. Bloch w Le IroLrien.e Reich el Ie Monde pisze: 
"Wedlug Hitlera to iydzi wywolali rewolucj~ z 1918 rolru, wbijajllc niemieckiemu panstwu noz 
w plecy w chwili, kiedy one bylo jui: bliskie zwyci~stwa . To oni staU u POCZlltk6w bolszewizmu, 
tej plagi , klOre calej ludzko!ci grozila m iszczeniem. A wi~ dla Hitlera walka z ~udaizmem 
i walka z bolszewizmem byly nierozhicme. Zaledwie szeSC tygodni po inwazji RosJi, 31 lipca 
1941, FUhrer przekazal Heydrichowi ... rozkaz przygotowania "ostatecznego rozwillzania 
problemu Zydowskiel;l0". 

• Na temat dosyC z1oi:onej polityki wobcc Slowian zob. L. Poliakov: Le3 TolaJilarLrmes du 
.ITe siecle wyd. Fayard, S. 192. Cytujllc wypowiedzi Hitlera Poliakov pisze: " Polacy majll mice 
tylko jcdnego pana, to maczy Niemc6w i dlatego wszystkich przedstawicieli inteligen<ji naleZy 
u!miercic. Jest to twardy hodek, ale takie SII prawa egzystencji" . 

W!r6d wniesionych propozycji na temat sposobu likwidowania naturainych przyw6dc6w 
i ujarzmienia Polski, trzeba pami~taC 0 tej, jakll przedstawil "rasolog" partyjny, dr. A Wetzer: 
"DIa uniemoi:liwienia wszelkiego Zycia IrulturaInego czy wsp6lnotowego naleZy zamknllC 
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Niezaleinie od tego, z rasistowskiego punktu widzenia wydaje siy jasne, 
ie celem bylo przeksztaicenie tych ludow jedynie w skupisko jednostek po 
to, ieby z nich zrobic niewolnikow niemieckich panow. W tym celu 
systematycznie wyniszczano wszystkie elity - tak polityczne jak gospodar
cze, spoleczne, intelektualne czy religijne - ktore umialyby zorganizowac 
opor czy przechowac duszy narodu ... Ta eliminacja bywala mniej lub 
bardziej systematyczna w zaleinoSci od napotykanego oporu. Czy bylaby 
siy posunyla do unicestwienia, porownywalnego z tym, ktore dotknylo 
Zydow i Cyganow? Niektorzy hitlerowcy nosili siy more z takimi 
zamiarami. W kaidym razie, z calq pewnosciq chciano zmniejszyc liczby 
mieszkancow. Ale w rzeczywistoSci celu tego nie osiqgniyto. 

Skqdinqd trzeba zauwaZyc, le kobiety, dzieci czy starcy nie byli 
przedmiotami systematycznie zorganizowanych przesladowari, a nawet, ze 
dzieci polskie Gasnowlose i niebieskookie) porywano, zeby je "przerobic" 
na dzieci aryjskie, co mole sluZyc za dowod, ie ocena Siowian nie byla 
u hitlerowcow tak negatywna jak sqd 0 Zydach i Cyganach. Pierwszym 
celem bylo przede wszystkim podporzqdkowanie, prawdopodobnie z jed
noczesnym drakonskim zmniejszeniem liczby mieszkaric6w, w imiy niemie
ckiej przestrzeni Zyciowej, chociai nie uciekano siy przy tym do polityki 
radykalncj eksterminacji. 

Oczyscic 

Naturalnie ras~ aryjskq trzeba bylo chronic, to znaczy strzec jej przed 
wszelkim niebezpieczenstwem degradacji i poniienia, jakie by jej moglo 
zagrozic. Te dzialania przybraly najpierw postac symboliczuq. Zaczylo siy 

./ 	 bowiem od palenia ksiqzek 10, nastypnie kontynuowano je przez kontroly 
informacji, organizowanie propagandy i przemiany wychowania, a miano
wicie podrycznikow szkolnych. Dla zrorumienia, jakie znaczenie przypisy

wszystkie polskie cechy. slowarzyszenia i Iduby jalco osrodki Zycia narodowego; to samo odnosi 
si, do teaLI6w i kin. Nie mogl! istniee iadne gazety polskie, nie wolno wydrukowaC iadnej 
ksilj.i.ki. Z tej samej przyczyny Polakom nie wolno posiadaC ani radia ani gramoron6w (oo .)". 

U M. HiUela, dz. cyt., s. 56 majdujcmy jeszcze w przytoczonym ok61niku Himmlera: "Ola 
rozwil\ZBnia wszystkich problem6w jednl! z zasadnicz>,ch spraw jest Icwestia szkoty. A razem 
z nil! Icwestia "sclekcji mlodzieZy". Dla nie niemicckieJ ludnojd terytori6w wschodnich nie rna 
bye klas szkolnych wyzszych od czwartej Idasy szkoty podstawowej. 

Cele szkoty podstawowej majl! bye wyiltcZnie nastwujl!cc: 

- nauczyc rachowaC co najwyi.ej do 500, 

- nauczye jedynie pisania wlasncgo nazwiska, 

- nauczye uczni6w, i.e poddanie si, Niemcom jest przykazaniem BoZym, 

- wpoic im rzetelnosc. pracowitoSC i ucz.ciwose. 

Sltd~, i.e nie potrzeba uczyC ich czytaC. (oO .). 

Chociaz kaZdy z przypadk6w moi.e si, wydawae okrutny i LIagiczny, ta metoda jest 


najbardziej ludzka i najlepsza, jci.eli si, weimie pod uwag, bolszewickie metody totalnej 
eksterminacji lizycznej calego ludu, kt6re Sl! sprzcczoe z duchem germanskim i praktyczbie nie 
do zastosowania." (OczywiScie nie odnosi si, to do iyd6w, z innych przyczyn, kt6re pOi:niej 
rozpatrzymy.) 

10 Primo Levi w Sf c'es/ un llomme, wyd. Julliard, 1987 przytacza zdanie Heinego na s. 241: 
"Ci, kt6rzy pall! ksilj.i.ki, wczeSniej czy p6zniej skooCZll na paleniu ludzi". 
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wanD wplywowi iydowskiemu, znamienny jest fakt, Ze z icrygu wykladow
cOw Zyd6w usuniyto juz w samych pocz~tkach renmu hitlerowskiego. 

Intencje dzialan chroni~cych i oczyszczaj~ych wyjasniaj~ siy przez 
okrdlenie, jaka ma bye nowa sztuka, now a literatura: ich celem nie jest 
sarna ochrona rasy aryjskiej, ale ksztaltowanie "Nowego Czlowieka". 
Konsekwentnie nagl~ce staje siy dlli;enie do uzupelnienia oczyszczenia 
rnoralnego przez oczyszczenie flZyczne. Program eutanazji, nazywany 
poc~tkowo icryptonimem "T 4", dobrze pokazuje przejScie od symbolu do 
rzeczywistoSci, a nawet ich utozsamienie. Tu zastosowano odwrotn~ 
ko\ejnosc, zgladzono najpierw dzieci niedorozwiniyte, ludzi uposledzonych 
fizycznie i nieuleczalnie chorych, a dopiero z czasem chorych psychicznie, 
ludzi aspolecznych i ludzi z marginesu ... Program byl zorganizowany tak 
by nie wydawal siy wprowadzaniem w czyn zbiorowych morderstw II, bo 
przeciez - i to jest godne uwagi - nie "zabijano" tylko usuwano istoty 
ludzkie uwazane za "niepotrzebne" i takie, kt6rych istnienie zagraZalo 
czystosci rasy aryjskiej. Eutanazja i eugenika spotykaj~ si~. Czyz nie jest 
znacz~ce stwierdzenie, Ze juz wtedy uZywa siy gazu i krematori6w? 

Unicestwiac 

Trzeci poziom polityki wyludniania polegal na totalnej eliminacji tych 
grup ludzkich, kt6re uznano za Smiertelne niebezpieczenstwo dla rasy 
aryjskiej. W tej kategorii mieScili si~ Zydzi i Cyganie. Ale, wbrew pozorom, 
przypadek Zydow trudno jest sprowadzie do problemu Scisle rasowego, 
w takim znaczeniu, w jakim si~ to wyrazenie normalnie pojmuje. Tutaj 
rysuje si~ specyficznosc Zaglady. 

Hitler jest przekonany, ze Zydzi stanowi~ ras~, ktaq nalezy wyelimino
wac jako tak~. A wi~ specyficznose Zaglady, w por6wnaniu ze zbrodni~ 
popelnion~ na Cyganach, nie pojawia si~ najpierw w specyfice czynu. 
Z tego punktu widzenia jedni i drudzy s~ - jdJi tak moma powiedziee 
- w jednakowej sytuacji, skoro jednych i drugich uwaza siy za "aspolecz
nych". Raczej jej specyficznosc okrdlaj~ zarawno motywy zbrodni, kt6re 
odslaniaj~ inny wymiar w wyborze kryteriow samej definicji rasy iydows
kiej - jak i jej radykalnosc. 

Wr6emy do calosci hitlerowskiego dosskr antysemickiego. W Nie
mczech, jak i w tej Europie, ktara miala bye zbudowana, Zyd nie byl dla 
nazist6w przeciwnikiem politycznym, gospodarczym, spolecznym ani kul
turalnym, przynajmniej nie w taki sposab jak Siowianie czy ludy latynskie. 
Zydzi niemieccy byli na ogol zasymilowani, nieliczni i Zyli w rozproszeniu. 

II Na temat eutanazji u Poliakova. dz. eyl., s. 265 majdujemy wydany przcz HiUera rozkaz 
wykooania prollramu eutanalji. Jcst 00 iotercsujllC)' It: w~l~du oa jego jui wtedy symboliczoc 
maczeoic: "Rclcbsleiter Doubler i dr. Dl1lodt b¢4 osobl'clc odpowiadaC za powicrzonc im 
zadanie poszerzania zada.6. lekarzy, ktbrzy przygotowujla imicnnc listy os6b, tak iA:by, po 
uwaioym zbadaniu, laska 6mien:i mogla zostac udzielooa tym cborym, kt6rycb oSll'i ludzki 
uwaZa za niculeczalnycb". 
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Zydzi w Europie srodkowej, mimo ich wi~kszej liczby takze nie stanowiJj 
prawdziwego zagroi:enia. Z punktu widzenia wojennej racjonaJnosci, kiedy 
si\ pomysli 0 uzytych do Zaglady materialnych i ludzkich srodkach oraz 
o czasie, jaki zaj~!a jej ralizacja, by!a ona bezsensowna. Mimo tej 
oczywistoSci Hitler by! przeswiadczony, i:e Zydzi S(l jego glownym przcciw
nikiem. PoniewaZ w rzeczywistosci wcale tak nie by!o, trzeba uznae, Ze 
bylo to niebezpieczenstwo urojone, co nie czyni go mniej niepokoj(lcym ani 
mniej motywuj(lcym do dzialania. Skoro niebezpieczenstwo bylo irrac
jonalnc, walka taki:e stala si~ irracjonalna. przeciwnik, ktorego nie mozna 
wyrainie zidentyfikowae, czai si~ wsz¢zieI2• 

Hitler poslui:yl si~ wszystkimi tradycyjnymi argumentami, ktore uznal za 
pozyteczne, i:eby pozyskac zgod~ wykonawcow i biernosc tlumow. Ale to 
nie wystarcza ala wytlumaczenia Zaglady. W calej historii antysemityzmu 
prawnego nigdy nie wymyslono i nie zrealizowano pod plaszczykiem 
systemu prawnego takiej systematyeznej masakry kobiet, dzieci i stareow, 
nie zostawiaj(lc im najmniejszej szansy przetrwania. Do tej pory prze
sladowania, nawet najgwaltowniejsze, zawsze miewaly charakter sporady
cznego wyskoku gor(lczki, mniej lub wi~ej kontrolowanej lub prowokowa
nej. Dlaczego wi~ chciano nie tylko zniszczye lud zi fizycznie, ale 
w dodatku upodlie ich przez systematyczne odczlowieczanie i w jakis 
sposob zgladzie nawet pami~e 0 nich? Te nowe fakty przesuwaj(l grani~ 
tradycyjnego antysemickiego wyjasniania. W tej skrajnej woli zniszczenia 
wyczuwa si~, Ze Hitler nie uwaza rasy :iydowskiej za tak(l jak inne. 

D. Shoah: antyetyka, antymonoteizm 

Potwierdzenie tej hipotezy znajdujemy, jak si~ zdaje, w definicji kryte
riow przynaleznoSci do rasy :iydowskiej. Nie maj(l one nic wspoJnego ze 
zwyklymi kryteriami. Prawa norymberskie glosily, ze za "pelnego Zyda" 
uwaza si~ tego, ktory mial przynajmniej troje dziadkow "rasowo :iydows
kieh" . Ale zarz(ldzenia wykonawcze do tego prawa precyzowaly, i:e 
dziadek byl Zydem, jeze1i nalezal do religijnej wspoJnoty :iydowskiej. To 
religijne kryterium przynaleznoSci bylo jeszcze wyrainiejsze w drugim 
statucie dla Zydow, wydanym przez francuski rz(ld z Vichy. Niew(ltpliwie 
ehodzi tu 0 okrdlenie ustawowe, ale godne uwagi jest to, i:e zatrzymano si~ 
na kryterium religijnym. ezy dlatego, ze bylo ono wygodne? Niektore 
teksty wykazuj 'l, ze wcale talde nie bylo. Jest to dziwne kryterium, ktore 
prowadzi do utozsamiania re1igii z ras(l. A wi~ bylo si~ Zydem nie dlatego, 
Ze nalezalo si~ do rasy i:ydowskiej - wlaSciwie niemoZliwej do jasnego 

11 H . Rauschn ing, dz. eft., s. 190. Zaskakuj'lcy przyklad takich wyobraz.eD: ..Pomi¢zy nami 
a bolsz.ewikami istn ieje w1 ecej punktbw wsp61nych an iz.eli rozbieinoki, a przede wszystkim 
prawdziwy duch rewolucyjny, kt6ry znaleiC moma i w Rosji i u nas, pr zyoajmniej w~dzle tam, 
gdzie nie f7.<\dZ<\ marksiki ( ... ). Z komunistami moma si~ dogadaC, zwiaSZCl.a jez.eli Die S<\ 
Zydami ( .. . ) jez.eli oczyki si~ ~ doktryn~ z jej judeo-talmudyczoego dogmatYllIlU". 
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zdcfin iowania, jeieli mialo si~ trzymac wygl~du fizycznego - i to pomimo 
oficj aJnych twierdzen, ie jest si~ Zydem dlatego, ie naleiy si~ do ludu 
iydowskiego. Moi na bylo zostac uznanym za Zyda z powodu dziadka, 
kt6rego win~ by/o, ie chodzil do synagogi, a wi~c z powodu wiary innego 
czlowieka IJ. 

Sk~d si~ wzi~lo to religijne kryterium? 

Religi~ iydowsk~, utoisamian~ z iydowsk~ ras~, Hitler uwaia za 
Srniertelne niebezpieczenstwo dla rasy aryjskiej z dw6ch powod6w, ktore 
cz~sto wyjasnial swojemu otoczeniu. Pierwszy z nich naleiy do porz~dku 
etycznego. ludaizm wymyslil i zapocz~tkowal, szczeg61nie poprzez chrzd
cijanstwo, etyk~ absolutnego szacunku dla iycia, jednakowej godnoSci 
ludzkiej wobec Boga, etyk~ brate rstwa ludzkiego. To judaizm wymyslil 
- Hitler to podkrdla, ieby tym mocniej pot~pic - zasad~ wszelkiego aktu 
moralnego: "Sumienie" 14 . Ta etyka jest odbierana jako zupe/nie nie do 
pogodzenia z ide~ hierarchii i dominacji ras, takll jak~ jui opisalismy. 
A wi~ z tego punktu widzenia Shoah nie jest tylko aktem niemoralnym, 
ludob6jstwem wsr6d innych ludob6jstw, ona jest aktem zdecydowanie 
antyetycznym, kt6rego celem ostatecznym jest wymazanie z pami~ci 
ludzkoSci pewnej koncepcji czlowieka czy swiata, uosabianej przez Iud 
iydowski. 
Drug~ , bardziej specyficznie religijn~ przyczyn,! jest podstawa tej etyki. 

Hitler wie, ie judaizm wprowadzil do historii ludzkoSci monoteizm, 
wprowadzil do niej Boga, kt6ry wskutek swoich "wymagan moralnych" 
nie pozwala czlowiekowi stawac si~ Mu r6wnym. Ten nieust~pliwy 
monoteizm nieustannie zwalczal kaid~ form~ balwochwalstwa. Batwo
chwalstwo rasy nie moie z nim wspolistniec. A naziki pierwszenstwo rasy 
aryjskiej uwai:ali za ustanowienie jakiejs nowej , swieckiej religii. Mamy 
prawo interpretowac w ten sposbb manifestacje partii nazistowskiej, jej 
organizacj~, werbowanie czlonkow i obrz¢y obowi,!zuj~cej przysi~gi. 
Wszystko przyczynialo si~ do organizowania prawdziwego kultu IS. W rea

13 Co do lej kwestii korzystoie ~d.zi e przeczytaC oiedawoo wydaoll i hardzo wyczerpuj'l9 
pra~ R. Hilberga La destruction tks Juifs en Europe, wyd. Fayard, 1988 , Rozdzial IV OOSI 

ba rdzo zoamieooy tytuJ: "OkreAlenie przez dekrety" . 
Na s. 61 Hilberg pisze: "Definieja wcale oie opiera si~ na kryteriach rasowyeh, takieh jak 

grupa krwi , ksztah nosa ezy cechy fizyczoe. To prawda, Ze komeotatorzy oiemieccy dla cel6w 
propagandowych przedstawiaJi dekrety jako prawa rasowe i Ze w N iemezech wielu autorow 
przyswoilo sobie to slowoictwo i m6wilo 0 definiejaeh rasowyeh. W gruocie rzeezy oaziAci malo 

j~ przejmowali oosem Zydowskim, a oaprawd~ obchodzil ieh wpIyw Zydowski" , 
,. Rauschoiog. dz. cyt.: "Tablice z Syoaju straeily wszelk'l moe obowillZU.i<!ClI. Sumieoie jest 

wymyslem Zydowskim. 000 jest odpowiedoikiem obrzezania, amputacji istoty ludzkiej", 
W Mein Kampf Hitler m6wil 0 .,moraloym brudzic ludu wybranego" i z okazji kl~ki 

Niemiec w 1918 rol.-u oskaria Zyda-demoralizatora, "ktory sySlematyczoie pozbawial oasz lud 
sil i instynkt6w politycmyeh i moraJnyeh. a tylko one pozwaJajll ludom iSloiee i uprawoiaj'l ich 
do istnieoia". 

" Hitler wie, ie paDstwo niemieckie potrzebuje religii, wi~ z nazizmu robi jakis rodzaj religii 
&Wieckiej. W ksi!lZoc Poliakova, dz. cyt., s. 257 moma malezc odnoSZ'lCY si~ do lego lematu lekst 
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lizacji swoich projektow czlowieka dotycz~cych i w swojej wizji swiata 
Hitler jest gl~boko przeswiadczony, i.e Iud Zydowski - z racji samego faktu 
jego istnienia i jego wymagan etycznych zakorzenionych w nieust~pliwym 
kulcie jedynego Boga - jest jego glownym przeciwnikiem. Przeciwnikiem 
tym bardziej niebezpiecznym, i.e przetrwal cale wieki i i.e odrzuca wszelk~ 
asymilacj~. ludaizm, wskutek swego partykularyzmu, wskutek zaciekiej 
obrony swojej odr~bnoSci, jest przez Hitlera odbierany jako zlo absolutne. 

ToteZ eksterminacja nabiera znaczenia "metahistorycznego" wedlug 
wyrazenia Lucy S. Dawidowicz: "Wyj~tkowy charakter Zaglady kryje si~ 
w fakcie, ze »ostateczne rozwi~zanie« problemu Zydowskiego nie bylo 
tylko dodatkowym przedsi~wzi~iem antysemickim, ale programem meta
historycznym, pomyslanym w perspektywie eschatologicznej. Zaglada 
wchodzi w sklad ideologii zbawienia, ktora wst~pienie do raju widziala 
w zaprowadzeniu piekla na ziemi"16. 

Zyd, symbol zla absolutnego 

A wi~ Zydzi mieli bye zgladzeni nie za jakid popelnione czyny, ale 
z racji samego ich zycia, ktore mialo wartose symbolu. W antysemityzmie 
hitlerowskim Zyd jest wcieleniem zla. Ten symbol wszystko tlumaczy, 
nadaje logik~ i podstaw~ wszelkim innym argumentom antysemickim. S~d 
usuni~ie Zyda staje si~ zadaniem pierwszoplanowym. Moi.e wlasnie 
dlatego, i.e chodzi tu 0 symbol, Hitler przez jakis czas mogl si~ zastanawiae 
nad rozwi~zaniem problemu przez emigracj~. Ale nie dajmy si~ zwiesc 
temu wrai.eniu. To nie miala bye banalna emigracja, ona miala juz bye 
srodkiem do zrealizowania eliminacji. Wyobraimy sobie przesiedlenie 
Zydow na tak~ wysp~ jak Madagaskar, ziemi~ zagubionll na Oceanie 
Indyjskim, ktorll latwo mozna calkowicie odizolowae. Ten symboliczny 
wymiar pozwala zrozumiee, ze eksterminacja fizyczna pojawi si~ szybko 
jako rozwillzanie pewniejsze, zwlaszcza odklld po inwazji na Rosj~, 
niebezpieczenstwo si~ zwic;ksza. A wi~ nieprawdll jest, kiedy si~ mowi, i.e 
to postawa wielkich mocarstw wobec idei emigracji, ich kunktatorstwo, 

Goebbelsa. Wydarzenie mialo miejsce po marcu 1936 roku. Hitler wla.§nie wyglosil wielkll mow~, 
w kt6rej powiedzial: "Niezachwiany jak lunatyk id~ za tyro glosem, za kt6rym Opatrznosc kaU 
mi isc". Goebbels komentuje to przem6wienie w taki sposab: (Chodzi 0) "religi~ w najgl~bszym 
i najbardziej tajemniczym znaczen iu tello slowa, jak gdyby Niemcy przemienily si~ w jeden wielki 
Ko§Ciol, obejmujllCY wszystkie klasy I wszystkie wyznania; 0 religi~, w kt6rej jej herold sta.)e 
przed tronem Wszechmocnego, i.eby mu zdat spraw~ ze swoich celow i prosic go 0 milosierdnc 
I 0 opiek~ na przyszlose, jeszcze niepewnll i niemoi.liwll do pt"zewidzenia. W Kolonii widzielismy 
silnych i twardych ludzi, zahartowanych w wielu niebezpieczenstwach, kt6rzy wybuchali 
placzem sluchajllc ostatnich slow FUhrera. Nar6d wyznawa! i swojll wiar~ w Boga poprzez 
swojego herolda i z ufnoscill sk/adal w jego r~ sw6j los i i.ycie ( ... )". 

Kilh !at pM.niej pewien swiadek potwierdza sil~ fascynacji tego nowego kultu: "Ludzie rue 
mogll i.yc bez symboli i bez ideal6w, w kai:dym razie nie na dtuzsZl\ me~. Niemcy ~ci~one 
i pogrlli.onc w trudno§Ciach gospodarczych potrzebowa/y symboli". W P. Sichrovskl, Naltre 
coupable, naitre viclime, wyd. Maren Sell and Cie, 1987, s. 292. 

• 6 Lucy S. Dawidowicz, La Guerre conlre les Jui/s, 1933-1946, wyd. Hacbette, 1977. 
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a w koncu ich odmowa staly si~ przyczyn~ eksterminacji. Co najwYZej 
zachowanie tych mocarstw mogIo si~ stac e1ementem sprzyjaj~cym decyzji, . 
posluZyc jej za pretekst. Trzeba zresz~ zaznaczyc, Ze eksterminacja 
fizyczna jest juz w zal~u obecna w pragnieniu e1iminacji symboliczoej. 

Bez tego wymiaru symbolu nie mozna zrozumiee mordowania kobiet, 
dzieci i starcow. Ale zgodnie z tym znaczeniem, jakie dla HitIera mialo 
istnienie Zydowskie, trzeba bylo zabijae dzieci, bo one byly przyszloSci~, 
trzeba bylo zabijac albo sterylizowac kobiety, bo to one dawaly zycie 
i toisamosc, trzeba tez bylo zabijac starcow, bo to w nich weie1a si~ 
pami~. Taka logika smierci musiala doprowadzic do decyzji pozbawienia 
Zydow nawet grobow, do woli zatareia wszelkich sladow ich istnienia. 

Konflikt wybrania 

Dla Hitlera ta walka miala donioslosc etyczn~ i religijn~. Strasznie jest 
o tym pisac, ale on to wielokrotnie powtarzal, jeszcze przed sam~ Smierci~ 
w swoim testamencie. Ostatecznym celem walki byl triumf nowej rasy 
wybranej, triumf odniesiony nad ludem Zydowskim, nad dawn~ ras~ 
wybran~. Rauschning przypisuje Hitlerowi tak~ wypowiedi: "Nie moze 
byc dwoch ludow wybranych. My jesteSilly ludem Boga. Te slowa decyduj~ 
o wszystkim. Czy rozumiecie je raczej symboliczoie? Nie, to jest calkiem 
prosta rzeczywistosc, ktora w ogole nie podlega dyskusji. Zderzaj~ si~ ze 
sob~ dwa swiaty, czlowiek Boga i czlowiek Szatana. Zyd osmiesza, ur~ga 
czlowiekowi. On jest antycziowiekiem. On musi pochodzic z innego 
szczepu niz istota ludzka. Przeciwstawiam aryjczykowi Zyda, a jeZeli 
jednemu daj~ imi~ czlowieka, to drugiemu musz~ dac imi~ inne od tego, 
ktorym obdarzam pierwszego. Oni s~ od siebie tak samo oddaleni jak 
gatunki zwier~ce od gatunku ludzkiego. To nie zoaczy, :iebym mial Zyda 
nazywae zwierz~iem, on jest 0 wiele bardziej oddalony od zwier~cia 
ani:ieli my, aryjczycy. To jest istota obca naturalnemu por~dkowi, istota 
poza natur~ ( ... ) Zyd - tu Hitler az si~ zaj~kn~l - to lekcja, ktorej ei~g1e 
musimy si~ uczyc. Chodzi 0 to, zeby wytworzyc nowego czlowieka: 
czlowieka, kt6ry wie i czuje, Ze Bog jest w nun"17. 

Czy nie trzeba dojsc aZ do takiej granicy aby zdac sobie spraw~ 
z zaciekloSci, jak~ wlozono w wykonanie programu eksterminacji i z jego 
prawie apokaliptyczoego wymiaru? 

E. Ta zbrodnia nie jest zbrodni~ 

Wydaje si~, ze poprzedzaj~ce zdania rzucaj~ nowe swiatlo na spor, ktory 
powstal na temat decyzji 0 eksterminacji pomi~zy historykami "intenc
jonalistyczoymi" a historykami "funkcjonalistyczoymi". 

17 H. Rauschning, dz. cyt. 
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Teza funkcjonalistyczna, kladllC uzasadniony akcent na rol~ wydarzen 
w przebiegu programu, na odpowiedzialnosc trybow panstwa hitlerows
ldego i jego administracji, zanadto zaniedbuje symboliczny wymiar pro
blemu. Tymczasem, jak zauwaZylismy, dla Hitlera ten wymiar jest pierw
szorz~ny. On moZe nie okresla planu i intencji, ale jest ich ir6dlem. 

Jest wi~ logiczne, Ze 0 tej sprawie mowi si~ tylko w sposob symboliczny, 
mow~ znakow. Waine jest opisanie pos~powania, Zeby podkrdlic jego 
spojnosc z caloSci~ projektu i wydobyc na swiatlo ci~glosc myslow~. Lud 
zydowski jest oznaczany symbolicznie: "To trucizna, bakcyl, pijawka, 
truten, robak". Mordowanie go rue jest unicestwianiem, to przeprowadza
rue "wykorzeruania", "odwszania" 18. 

To slownictwo rue jest w calosci pomyslem Hitlera. Dostarczyla mu go 
historia, ale z jak~ zajadloSci~ przej'!l je na wlasny rachunek! W tym 
samym duchu hitlerowcy bardzo szybko zaczn'! uZywac do eksterminacji 
komor gazowych, zamiast zabijac kulami, co powierzalo si~ specjalistom. 
Jest rowniez czyms normalnym, Ze w najwi~kszym obozie zaglady, 
w Brzezince, uZywa si~ srodka owadobojczego. Sluzy on skutecznosci 
technicznej, jednoczesnie jednak jest to srodek wysoce symboliczny. Dla 
zatarcia pami~ci 0 tych, ktorzy rue S'! ofiarami tylko "zawad~" , "zarazll", 
"zal,!zkami epidemii" - czyz moZe byc cos bardziej skutecznego od 
calkowitego zniszczenia ogniem krematoriow? 

Takie sarno zastosowanie symboli mozemy znaleic w sformulowaniach 
decyzji dotycz'!cych Zydow: specjalne traktowarue, operatja specjalna, 
przemieszczanie ludnoSci, przewoz i deportacja, rozwi~zanie kwestii zydo
wskiej i ostateczne rozwi,!zanie kwestii zydowskiej. Na pozornie niewinny 
charakter tych formul powoluj~ si~ cz~sto "rewizjonisci" , ktorzy chq 
przeczyc istnieniu ludobojstwa. A przeciez prawdziwe znaczenie tego 
j~zyka rue ulega w'!tpliwoSci. Ilez tekstow wyjasnia nam to, czego chcieli 
hitlerowcy! 

W jakim celu systematycznie uzywalo si~ tych z wszelkll pewnoScill 
bardzo starannie dobranych wyrazen? Jest jasne, ze przede wszystkim 
mialy one sluZyc do wprowadzenia ofiar w b1lld, do jak najdluZszego 
ukrywarua zamiarow oprawcOw, stosownie do dobrej strategii hitlerows
kiej. W tym celu wszystkie szczeble organizacji nazistowskiej otrzymaly 
bardzo starannie opracowane wytyczne. Zydzi rue powinni byli si~ 
domyslac jaki los ich czekal. Nalei:alo unikac wszelkiej paniki i wszelkiego 
buntu. Nawet komory gazowe mialy wygl~dac jak lamie. Przewidziany 
efekt rue zawsze udawalo si~ uzyskac, ale jednak ta metoda pozwalala 

I. E. Kogon-H . Langbein- A. Ruckerl, dz. cyt. s. 265. L. Poliakov, dz. Cfl., ss. 204--210. 
W Mein Kampf Hitler tak pisze 0 Zydach: "Dni nie byli bardzo poci'lgaJ'lCY, ale stawali si~ 

roecydowanie wstr~tni, kiedy opr6cz ich fIzyczoego brudu odrywalo si~ moraln,. ohyd~ !ego 
"ludu wybranego". Stopniowo zaczynalem ich nienawidzii: (oo.) Rasa nie germanska, rasa obca 
Zyje w§r6d nas i nie chcc, nie jest roolna wyrzec si~ swoich rasowych osobliwoki, pozbyc si ~ 
swojego sposobu my§lenia. zycia i dzialania. a jednak posiada !e same prawa politycme 00 my 
Coo.) W rerultacie ich dzialalnoM staje si~ rasow'l gruzllCi narod6w Coo .)" 
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zachowac w~tpliwoSci i az do konca utrzymywac zludzenia. Kiedy si~ wie, 
' ze rna si~ umrzee, czlowiek czepia si~ nawet najslabszej nadziei. Uleganie 
zludzeniom jest przeciez tak nat uralne i tak ludzkie. 

UZywanie tej mowy mialo jeszcze inny eel: zachowanie tajemnicy wobec 
zewn~trznego swiata. Mom a bylo mySlee, re tam r6wnici, mimo rozpowszech
nionych informacji uda si~ ukryc ci¢.ar fakt6w, "zwalniaj~" jak gdyby organy 
informacji z obowi¢u rzucania mocniejszego swiatla na to zagadnienie. 

Ale czy ten j~yk nie mial jeszcze innego celu? Czy tym rozkazodawcom 
i katom, kt6rzy przejawiali oznaki braku wytrzymaloSci nerwowej i slabo
Sci moralnej w akcjach przeprowadzanych przez Einsatzgruppen nie sluZyI 
on do jakiegos zamaskowania przed nimi sarnymi zbrodniczosci roboty, 
kt6r~ wykonywali? Uzywany .wzyk i systematycznie zorganizowane W obo 
zach zaglady odczlowieczenie umozliwialy brak poczucia winy. 

Oprawcy nie s~ winni 

W ten spos6b ur~dnicy smierci 0 sumieniach zaniepokojonych oczy
wistosci~ zbrodni mogli zamykac oczy i trwac w pokoju . Proeedura 
przyst~powania do nazistowskiej partii, kt6ra zach~cala swych czlonk6w 
do wyrzekania si~ swiadomosci moralnej i do przerzucania odpowie
dzialnosci na wyzszy szczebel - dochodzi tutaj do szczytu. Trzeba dotrzee 
aZ tam, Zeby zrozumiec to gl~bokie przy lgni~cie kat6w do ich zadan ia, to 
milczenie, jakie nast~pnie zachowali i wreszcie ten brak poczucia winy, tak 
wyrainie zauwazalny na procesach. Na przyldad u Klausa Barbiego, kt6ry 
fotografowi towarzysz~eemu mu w przelocie z Boliwii do Gujany pow ie
dzial: " Bilans mojego Zycia jest calkowicie pozytywny" 19! Odpowiedzialni 
hitlerowcy z calym spokojem twierdz~, Ze gdyby mieli jeszcze raz zrobic to, 
co zrobili, post~piliby tak sarno. Proeesy ukazuj~ tak~ rzeczywistosc: 
stoimy wobec dw6ch odmiennych swiat6w, ich swiata i naszego. One nie 
tylko nie mog~ si~ spotkac, ale musz~ si~ ze sob~ zderzyc. W tej sytuacji 
proeesy s~ przemijaj~~ faz~ w walee, w kt6rej winny nie jest winnym, lecz 
jedynie bojownikiem, kt6ry chwilowo znalazl si~ w obozie zwyci~zonych. 
Przewrot, osi~gni~ty przez "religijne" przylgni~cie do balwochwalstwa 
hitlerowskiego idzie tak daleko, Ze oprawcy wmawiali sobie, ze nie zabijaj~ 
tylko dobrze slui~ ludzkoSci. Pami~taj~c 0 tym, odczytajmy testament 
Hitlera: "D~siaj wierz~, Ze dzialarn w kierunku zamierzonym przez 
Wszechmocnego Stw6r~ : zwaIczaj~c Zyd6w, walcz~ 0 spraw~ Pana". To 
zdanie, z ludzkiego punktu widzenia szalone nadaje sp6jnosc dzialaniu. 
Nalezaloby przebadac jak oprawcy mogli si~ opowiadac za tak~ mysl~20. 

'9 Na ten temat w b. Chron/que du proces & ,bie, wyd. du Cerr, 1988 i uforu d'un proces, 
Sens, n. 6, 1988. H. Rauschni ng, dz. cyt . Taki.e Goering m6wil: "Nie main wlasnego sumienia. 
Moje sumienie nazywa .rlf Adolf Hitler ". "Nit! moina mnie sqdzic na podstawie moralnruci 
nu·(!.fzczal1skiej". 

20 Wyrzcczcnic posiadalo pocillga.i4Cll przeciwwag~: ub6slwicnie czlowieka, Miacy i Osrodka 
~ata. H. Rawcbning, dz. cyt. Tak sarno Hitler aklywislom z hazy pozwalal "bogacic si~ 
i uZywaC". 
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Przewrot i perwersja sumien mogly siy posun~c tak da1eko, Ze u wejScia 
do korytarza komory gazowej w Treblince wypisano po hebrajsku: "To 
jest brama przez kto~ wchodz~ sprawiedliwi". 

A wiyc istotna specyficznosc Zaglady tkwi w tym, co Shoah objawia: 
- Nigdy dot~d nie osi~gniyt~ przewrotnosc w dziedzinie motywow, bo 

zabijaj~cemu zbrodniarzowi pozwala mowic sobie: "Moja zbrodnia nie jest 
zbrodni~, bo nie zabijam czlowieka". 

- Nigdy dot~d nie osi~gniyt~ przewrotnosc w dziedzinie metod: uiycie 
wszystkich mechanizmow panstwa prawa, administracji, biurokracji i tech
niki, ktore w dodatku pozwalaj~ maskowac zbrodniczy charakter tego 
zbiorowego morderstwa. To, co bylo bezprawiem staje siy prawem. 

- Nigdy dot~d nie osi~niyt~ przewrotnosc w zakresie radykalnosci 
wykonania ... Myzczyini, kobiety, dzieci, starcy - wszyscy musz~ zgin~c po 
prostu dlatego, Ze siy urodzili Zydami. 

To jest walka "balwochwaJczej" ideologii z "monoteizmem etycznym". 
W tym znaczeniu naprawdy mamy do czynienia z wydarzeniem, ktore 
mozemy nazwac "metahistorycznym". 

II. PRZE~LADOWANIA zYDOW A SHOAH 

Wielu chrzeScijan ~dzi, Ze przesladowanie Zydow mialo z istoty swojej 
charakter rasowy, na tej samej zasadzie co inne przciladowania, co 
najwyi;ej trochy bardziej radykalny, a zatem nie mialo Zadnego wymiaru 
religijnego. S~dz~ tez, odwrotnie, Ze przesladowanie chrzeScijan bylo 
istotnie religijnej natury, a nawet, i;e tylko chrzeScijanie podlegali prze
sladowaniu z powodu wiary. W pierwszej czySci tej pracy wykazaliSmY, co 
nalezy myslee 0 takiej przesadnie redukcyjnej interpretacji Zaglady i jej 
przyczyn. 

Ale w takim razie, skoro w Zagladzie istnieje wymiar etyczny i religijny, 
czy miyd;ry Zaglad~ a przesladowaniem chrzeScijan zachodzi jakis zwi~zek? 
Jaki jest to zwi~zek? Jaki zwi~zek i jaka roZnica - bo jest oczywiste, ze te 
przeSladowania ~ calkiem nieporownywaJne tak jakoSciowo jak ilosciowo, 
jezeli wolno tak powiedziee. Te pytania nalezy wyraznie postawic i roz
strzygn~c, bo pozostaje tu wiele niejasnoSci. 

A. Antychrystianizm Hitlera 

Badaj~c teksty hitlerowskie uzyskujemy pewnosc, ze chrzeScijanstwo 
i KOScioly byly jasno okrdlane jako przeciwnicy. Rauschning jednemu 
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z rozdzialow swojej ksi,rzki daje tytul: Antychryst. Odnotowuje, z doklad
nym podaniem okolicznosci, kilka znamiennych wypowiedzi Hitlera: 
"Religie? Wszystkie s~ tyle sarno warte, Zadna z nich nie rna przyszloSci ... 
To mi wcale nie przeszkodzi wykorzenic z Niemiec chrzeScijanstwo" 21. Te 
teksty s~ tak mocne i tak wyraziste, ze przy pierwszym czytaniu nie moma 
si~ nie utwierdzic wprzeswiadczeniu, ze to chrzeScijanstwo bylo pierwszo
planowym przeciwnikiem Hitlera 22. 

Hitler rzeczywiScie byl swiadomy wplywu, jaki chrzeScijanstwo mialo 
w Niemczech. Docenial oczywist~ niemozliwosc pogodzenia autentycznie 
przei:ywanej wiary chrzeScijanskiej z nazizmem. W lipcu 1941 roku 
powiedzial: "Na dlui:s~ met~ narodowy socjalizm i religia nie b~d~ mogly 
wspolistniee. Przyjscie chrzeSciJatlstwa jest najci~zszym ciosem zadanym 
ludzkoSci. Bolszewizm jest nieprawym dzieckiem chrzeScijanstwa ... " 23, ale 
dodal tez - i to nas wprowadza w sedno probJemu - ,jedno i drugie 
wymysJil Zyd". ChrzeScijanstwu zarzuca, ze glosilo i narzucilo ludzkoSci 
moralnosc "slui:aiczej litosci" i ze odwr6cilo ludzi od ich zadan ziemskich, 
kaz~c im "zezowac" ku zaswiatom. Tych krytyk Hitler nie wymysJil, ale je 
przyW za swoje, pojmuj'lc doskonale jaka przepasc dzieli moralnosc 
chrzeScijansk~ i ideologi~ rasistowsk~. 

Romica mi~dzy sytuacj~ zydowsk~ a sytuacj~ chrzeScijansk~ 

lednakze "istota zydowska" to nie to sarno co "istota chrzeScijanska". 
ChrzeScijanie, przynajmniej w Niemczech, bywaj~ nieraz nawroconymi 
aryjczykami. Chrzescijanie nie s~ chrzeScijanami na zasadzie krwi - co 
zasadniczo romi ich od Zydow, nawet od tych nawroconych na chrzd
cijanstwo. "ludaizm - pisze Primo Levi - nie jest religi~, ktor'l mozna 
zmienic przyjmuj~c chrzest, ani tradycj~ kulturaln~, kto~ moma porzucic 
i przyj~c inn~" 24. 

Zachowania chrzeScijan moma zmienic, poganizuj~c ich na nowo, bo 
przeciez oni wyszli z poganstwa; moma tez gl~boko zmienic ich moralnosc, 
odmienic ich religi~, nawet im 0 tym nie mowi~c. Hitler rna bardzo i:yw~ 
swiadomosc 0 jak~ stawk~ idzie ta gra. Czyz nie powiedzial: "Dla naszego 
ludu religia jest spraw~ pierwszorz~dn~. Wszystko zalezy od tego czy ten 
Iud pozostanie wierny religii judeochrzeScijanskiej" 25. 

11 H. Rauschniog, dz. cyl.. 
11 Na lemat walki z KoAciolcm. Byla to takie walka z iostytucjami KoAciola. Przyloczooy tu 

przyklad odoosi si~ do malienlltwa. Wedlug deklaracji Himmlera: "Po wojoie kodeks malienski 
zostaoie llIlieoiooy po to, by zalegalizowaC bigami~. Malienstwo jest diabelskim dzielem 
KoAciola". M. Hillel, liz. cyl.• s. 33. 

1.) Wypowiedzi Hillera zebraoe z rozkazu Bormaooa . 

.. P. Levi, dz. cyl. 

15 H. Rauschniog, dz. cyl. 


79 



o. JEAN DUJARDIN 

Odjudaizowae chrzeScijanstwo 

Obic te religie s~ wewnr;:trznie Scisle powi~zanc na poziomie ich etyki 
i dogmatu. Czy nie mozna wi~ przerobie chrzeScijanstwa, "odj udaizowu
j~c" je, odrywaj~c je od jego judaistyczncgo korzenia? Przypisywanie 
Hitlerowi tak wypracowanej mysli moZe si~ wydawae zbyt smiale, i - 0 ile 
wiemy - on tego nigdy otwarcie nie sformulowal. Ale musial chyba znac te 
pr6by wprowadzania do chrzeScijanstwa zasad "aryjskich" , pr6bach Jakie 
w okresie mi~zywojennym przeprowadzali niekt6rzy autorzy, najcZYSciej 
protestanccy. Sk~din~d nalei:y zaznaczyc, Ze w dyskusjach mi~dzy nie
kt6rymi s~dami w okresie hitlerowskim, w dyskusjach maj~cych na celu 
ustalenie kto jest Zydcm a kto nim nie jest - decydowano w oparciu 
o ocen~ jaki jest "wplyw zydowski". 

Z 4 sam~ mysl~ Hitler ~dzic pr6bowal zawladn~c KOScioiem protes
tanckim tworz~c niemiecki KO Sci61 narodowy. Wied~c, ze ludowi niemie
ckiemu nie latwo przyjdzie obejsc si~ bez religii, fUn rer proponuje mu 
ideologi~ rasi stowsk~ pod pozorami religii swieckiej. Wiedz~c takze jak 
Niemcy s~ przywi~zani do Bibli i, opracowuje p rogram KOScioia narod o
wego, staraj~c si~ Stary Testament wymienic na Mein Kampf W ten 
spos6b, kiedy judaizm zostanie zapomniany a Zydzi wyeliminowani (a 
Hitler w tych dw6ch sprawach moze oczekiwac poparcia ze strony calej 
antyzydowskiej tradycji chrzeScijanskiej , mimo niedawnego po~pienia 
antysemityzmu), kiedy Biblia zostanie usuni~t a lub odmieniona, chrzes
cijanstwo b~dzie musialo zwietrzeC. 

Ta pr6ba si~ nie powiodla. Czy Hitler naprawd~ w ni~ wierzyl? Chyba 
nie bardzo , 0 czym swiadczy takie przem6wienie do przyjaci61: "OdI6i:my 
na bok te subtelnosci ezy chodzi 0 Stary Testament czy 0 Nowy czy 0 same 
srowa Chrystusa (tu mamy dow6d pewnej znajomosci pism przytoczonych 
powyzej) ... To wszystko jest jednym i tym samym oszustwem zydowskim. 
KOSci6r niemiecki, chrzeScijanstwo niemieckie? Co za kawal! Albo si~ jest 
chrzeScijaninem alba Niemcem, ale nie moma bye jednoczesnie jednym 
i drugim... W ten spos6b nie uda nam si~ uwolnic od tego ducha 
chrzeScijanskiego, kt6ry chcemy zniszczye" 20. Niemniej ten tekst jasno 
pokazuje, Ze Hitler doskonale ocenial i:ydowskie korzenie chrzeScijanstwa 
i jego zwi~zek z istnieniem Zyd6w. W innej dziedzinie - ale por6wnanie jest 
znacz~ce - Hitler twierdzil, Ze z komunistami w ostatecznoSci mom a by si~ 
byro dogadac, gdyby pozbyli si~ wplywu ,judaistyczno-talmudyczncgo" . 

B. Zaglada, punkt koncowy odwiecznego sporu Zyd6w i chrzeScijan 

Musimy tu podkreSli6 ogromn~ wagrr nastr;:puj~cego stwierdzenia: nie
wiele brakowalo, zeby to przedsi~wzi~ie odci~cia chrzeScijanstwa od jego 
korzeni sir;: powiodlo, a czrrsciowo one sir;: rzeczywiScie powiodlo za 

l<! H. Rauschning, dz. cyt. 
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nieSwiadom~ zgod~ wielu chrzeScijan. Judaizm stal nam si~ obcy. Lektura 
Starego Testamentu, na ktorego usuni~ie z kanonu Pisma KOSciol si~ na 
szcz~scje nie zgodzil, w Iiturgii byla jednak bardzo ograniczona (z 
wyj~tkiem Psalmow). Stary Testament czytano zresztl po to, Zeby tym 
Icpiej podkrdiac wyzszosc Nowego. Stary Testament traktowano troch~ 
jako organ sluz~cy za swiadka. Przypomnijmy, jeszcze przed dojSciem 
Hitlera do wladzy, starania niektorych autorow 0 nadanie cech niejako 
"aryjskich" chrzeScijanstwu. Nie posuwaj~c si~ az do takiej skrajnosci, jest 
jasne, Ze chrzeScijanie nie wi~zali Starego Testamentu z egzystencj~ 
Zydowsk~ i ze Zyli w ogoinym przekonaniu 0 odrzuceniu Izraeia i 0 prze
niesieniu jego poslannictwa na Iud chrzeScijanski. Stld w antysemityzmie 
hitlerowskim nie mogli dostrzec doniosloSci religijnej, . ktora by i ich 
samych dotyczyla. Na calkiem innym poziomie, ale w analogicznym 
znaczeniu, wladze KOScioia katolickiego, godz~c si~ na podpisanie konkor
datu z reZimem hitlerowskim, w zupelnie zrozumialej trosce 0 ochron~ 
instytucji chrzeScijanskich i wiernych, w sposbb nieSwiadomy przyczynily 
si~ tej diabelskiej machinacji. Machinacja byla diabelska z dwoch powo
dow: po pierwsze konkordat chronil chrzeScijan tylko bardzo prowizorycz
nie, a po drugie dla hitlerowcow mial t~ korzysc, Ze izolowal Zydow 
i sprawial wrazenie, ze naziSci w jakis sposob kupili sobie milczenie 
KoSciola. 

To przedsi~wzi~cie odcinania korzeni, zupelnego zerwania mi~dzy chrze
Scijanstwem a judaizmem, w jakis sposob moglo si~ stac ukoronowaniem 
odwiecznego konfliktu mi¢zy tymi dwiema religiami. 

Eksterminacja Zydow rna pierwszenstwo 

Czekaj~c na to, Hitler nie traci jednak ?- oezu sprawy pierwszor~dnej 
wagi w dziedzinie tak religijnej jak rasowej: wykorzenienia judaizmu 
z religijnej historii ludzkoSci poprzez eksterminac~ Zydow. Jest to 
straszliwa lekcja historii. "Gdyby tajemnica nieprawoSci wypelnila si~ ai; 
do konca na tej ziemi uZy:inionej wiar~ chrzeScijansk~ ( ... ) chrzeScijanska 
swiadomosc poszlaby na dno razem z narodem, ktory j~ zrodzil" 21. 

III. JAK TO sn;; MOGLO ST AC! 

Ludzkosc nie przestala sobie zadawac tego przejmuj~cego pytania. 
CaloSciowa odpowicdz nie leZy ' w naszych zamiarach. Chcemy tylko 
sprobowac umiejscowic i okrdlic jakll: cz~sc odpowiedzialnoSci za po
st{:powanie, ktore doprowadzilo do Zaglady, ponoSZll chrzeScijanie. 

Robi~c to, nie zamierzamy zapominae ani umniejszac licznych inicjatyw 
podejmowanych dla ratowania Zydow przez instytucje humanitarne tak 

.., P. DaboaviUe. th. eyt., s. 485. 
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chrzeScijanskie jak i inne na wszystkich poziomach odpowiedzialnoSci. Nie 
chcemy tez nie doceniac jasnych i odwainych wysUlpien przeciw an
tyscmityzmowi, jakie wyszly od niekt6rych wladz KOSciola oraz od 
kompetentnych teolog6w28• 

1lI W lej wameJ kwestii, odkladajllc na bok szczeg6lny problem milczenia Piusa XlI, kt6rym 
si~ tutaj nie zajmujemy, zob. to, co dotyczy Francji: 

- J. Duquenne, Us cathollq~s fran~ais sow ['Occupation, wyd. Grasaet, 1966. 
- Egilse et chreti£n.r daTU fa St!conde gueTTe mondiJJIe, akta spotkania w Grenoble, 1976, wyd. 

Presses universitaires de Lyon. 
- Id. w ReVlU! du Nord, nn. 237-238, spotkanie w Lille. 
- ld. La France, spotkanie w Lyonie. 
- F . Delpech, Sur Ies Jui/s, Etudes d'histolre COnlemporaine, Presses universitaires de Lyon. 
- SpirilUalite, theologie et resistance. Yves de Moncbeuil, leolog rucbu oporu, spotkanie 

w Biviers, Presses universitaires de Grenoble, 1987. 
JeSli cbodzi 0 inne kraje zob. X. de Montclos, Us chretiens face au nazlsme et au stalinisme, 

wyd. Pion, 1983. 
JudaL<rm and Christianity under the Impact ofNational Socialism, 1919-1945, wyd. Jerusalem, 

1987. 
Spotkanie w Oksfordrie, 1988, Temat I, 55. 3-475: W 1988 roku ogloszenie wspomnieti o. de 

Lubaca (Resistance chretlenne d ['antisemitisme, wyd. Fayard), wmowilo dyskusj~ 0 postawie 
KOScioia francuskiego wobec antysemityzmu i wobec polityki Vichy podczas wOJny. Nie 
przytaczajllc w tym ptzypisie caloksztahu lego dossier, moma jednak powiedziee, i.e ta bardw 
interesujllca ksillika nie przynosi decydujOlcego i calkowicie przekonujllcego naAwietlenia ternatu. 

Stan tej sprawy moma streScic w len spos6b: 
NaieZy uznac jasno~ Slldu i odwag~ bardzo szczuplego grona cenionycb za icb zalety 

teolog6w, co do zasadniczo pogatiskiego cbarakteru antysemityzmu bitlerowskiego. Pod tyro 
wzgl~dem wmowili oni, uzasadnili i poszerzyli nauczanie papieZa Piusa XI. 

Niekt6rzy z nich, a mianowicic o. de Lubac, dostrzegli to, co bylo perwer~yjne w pr6bie 
oddzielania Starego Testamentu od Nowego. Potwili to jako sprzeczne z tradycj'l Koilciola, nie 
przypominaj'lc jednak, i.e SUlI'y Testament naltZ)' nie tylko do KoSciola, ale do i;yj'lcego 
judaizmu i do prze.sladnwanych ;cyd6w. Niekt6rzy leologowie uwydatnili r6wnicz moiliw'l wi~i 
pomi¢zy jXze.sladowaniem Zyd6w a prze.sladowaniem cbrzeScijan, ale nie podkre8lili icb 
religijnej C\~lotci. Najc~ej na pierwszym miejscu podkre8lali, i.e pomi¢zy tyrni prze.. 
sladowaniaou zacbodzil nie tylko prosty zwi'lzek pierwszenstwa w czasie, ale i zwi'\ZCk logiczny, 
Ze jedno zakorzeni!o sj~ w d,:ugim, i.e prze.sladowanie cbrzeScijan bylo tylko konsekwencJIl 
przeSladowania Zyd6w, jednllki.e z oWOl rMniClb kt6rl\ obszernie om6wilismy ... naszym 
rozwaZaniu. 

W neczywistoilci - i nie jest to latwy retrospektywny zarzut w stosunku do nich, tylko 
zwyczajne stwierdzenie - d leologowie byli bardziej wrai.liwi na niemozno&C pogodzenia 
ideologii rasistowskiej z Jezusem, anii.eli na niemoZno&C pogodzenia tej ideologii 2: wiarll 
w Jedynego Boga. Nie polralili ocenic, do jakiego stopnia judaizm, konkretni iydri i te 
wymagania etycme, jakie 'w:,'p/ywa,ill z wiary w Jedynego Boga - Sll dla mysli rasistowskiej 
najwi~kszym zlem. . 

Przyczyn trudno8ci ta'ldej oceny naleZy prawdopodobnie szukac w tyro, i.e tycb leolog6w, 
pomimo jasnosci ich spojrzenia i :wYsitk6w, Jakie mbiLi, nazoaczyla leoLogia, kt6ra z trudnoScili 
~zbywa si~ obcilli.enia. antY,judaizmem. Nawet w6wczas, kiedy niekt6rzy (0. Fessard, o. 
Ricbard) w trwaniu ro·zproszonego Lzraela umajll tajemni~ i powolanie, nie umiejq si~ 
calkowicie wypl'ltae z lea tegorii odrzucenia i substytucji. Jako dow6d przytoczmy t<: ambiwalent
D'I wypowiedi o. Fes,U'da: "Tyro, co stanoWl iyda w jego najbardziej tajemniczej, ale 
i najbardziej nieusuwaln.ej istocie, wymykaj'IC si~ wszelkicj rzeczywistoSci, jest zawsze pierwotne 
wybranic: bo dary i weZ'Nanie BoZe Sll nieodwolalne", cyt. w Pax nostra, s. 207. "Moirn.i SII iydzi 
i moimi poganie; moim. jest iyd, do kt6rego nalei;y wybranie Boi.e i moim jest poganin obey 
Obietnicy. Odrzucony '2:yd jest m6j i m6j)est len, ktoremu okazano milosierdzie; bo m6j jest 
Cbrystus i dla mnie wszystkim we wszystklcb". Pax nostra, ss. 217 i 309. 

Dla wi~ksroSci z ·.aich istnicje lE.ki.e "kwestia i;ydowska". To prawda, i.e nabrata ona 
szerszego maczenia wnkutek wzmozonej imigracji przedwojennej, co czeSciowo ttumaczy, Ze ci 
leologowie w kontekkie epoki musieli jll brae pod uwag~, ale co w naszycb czasacb oslabia icb 
argumenty przeciw po stawom antysemlckim. Tuta) mowu rruea swiatlo ustW tak zwykle jasno 
widnicego o. de Moncbeuil: "KODCZllC i streszczaJ'IC powiedzmy, i.e istnienie iyd6w w sytuacji 
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A. Problem powszechnego milczenia Europy 

Problematyka, jak~ mamy si~ zaj~c, jest calkiem inna. To problem 
powszechnego milczenia Europy, kunktatorskie i ograniczone reakcje ze 
strony panstw alianckich, a nawet ich odmowa dzialania, wreszcie ogolne 
zaslepienie wobec rozmiarow katastrofy. Z wynikaj~cym z nich niekiedy 
czynnym wspolnictwem licznych panstw okupowanych 29. 

Katastrofa jest tak wielka i si~ga tak gI~boko, Ze szybko dochodzi si~ do 
granic bezposredniego wyjasnienia przyczynowego. 

Trzeba si~, na przykJad, zapytaC dlaczego nasza nasycona humanizmem 
europejska kultura nie byla zdolna zapobiec tcmu barbarzyristwu i zagrodzic 
mu drogi. Niemcy i Europa w ogole osi~gn~1y tak wysoki stopien cywilizacji, 
i.e hipoteza tcgo, co zaszlo, wydawala si~ niewyobraZalna. A przeciei nazizm 
narodzil si~ wlasnie w Niemczech i rozwin~l si~ w Europie. 

Jednak nie zwalnia to nas, - chrzeocijan jak to robi'l niektorzy - od 
zastanowienia si~ nad nasz~ wlasn~ odpowiedzialnosci~. Moina wprawdzie 
twierdzic, ie mi~dzy antyjudaizmem chrzeocijanskim (a to wyraienie jest 
trafniejsze aniieli "antysemityzm", co nie znaczy, Ze nie rna chrzeocijan 
antysemitow) a antysemityzmern nazistowskim nie zachodzi bezposredni 
zwi~zek przyczynowy. One nie s~ tcj sarnej natury. Antyjudaizm rna sens 
tcologiczny, podczas gdy antysemityzm Hitlera jest do gI~bi poganski. Ale 
ta odpowiedijest zbyt kusa, bo trzeba taue przemyslce rol~ antyjudaizmu 
chrzeScijanskiego. 

diaspory, (kt6ra, jak si~ zdaje, nie uJegnie zmianie) - wskulek lej nieuchwytnej, I'lCZllcej ich 
wsp6lnoty, kt6rej a priori nie moina pot~pic - stwarm problem, sprawiaj'lC)' uczucie pewnej 
niewygody. Panstwo ma prawo i obowulZ.ek dbac 0 to, i.eby len slaD faktyczny nie obr6cil si~ na 
szkod~ dla kra,iu. Ale prawo do czujnoSci to nie to sarno co prawo do represji, jeszcze zanim 
zostalo popelDione jaklekolwick przest,pstwo C... ). W kaZdym razie Francuz, ktory pozostalby 
nieczuly wobec rodaka-Zyda, cicrpillcego wskutek obecnej sytuacji, nie bylby chrzeScijaninem ". 

Na konicc naleZalo by jeszcze mstanowic si~ Dad rzcczywistym zasi~gicm przestania lej gruPy 
teologow. Trudno jest go ocenic i brakuje nam na~i, pozwalajllcych go wymierzye. PrZCCIW 
powi~kszaniu si~ lego zasi,gu dzialaly nie tylko owczesne trudne warunki rozpowszechniania, 
ale moZe duZo bardziej nacisk ogolnego negatywnego nastawienia w stosunku do judaizmu, 
mwsze gioslOnego przez wi,kslOAc i szeroko rozpowszcchnionego w zwyczajnych zachowaniach 
chrzclcijanskiego ludu. 

Przede wszystkim naleiy si, spytac jaki wplyw na episkopat mieli ci mysliciele. O. de Lubac 
srusznie podkreAla to poparcie, jakiego im udz.i~lali kardynalowie Gerlier z Lyonu i Saliege 
z TuJuzy. Ale CVj to znaczy, i.e ci kardynalowie zrozumieli do konca mysl owych leologow'/ 
Nawet to nie jest pewne, a ani dopiero mowic 0 szeroko poj~tej caloAci episkopatu! A poza tym, 
jakll wag, mogly mice le mysli dla masy ludu chrzeSciJanskiego, mnicj wraZliwego na slowa 
specjalisLOW nii na wypowiedzi i gesty legitymizuj'lce rZ<!d z Vichy, ktory przcciei okazal si, 
czynnym wSpOlpracownikiwm reZimu hiUerowskiego, l'lCznie z jego antysemityzmem, bo to len 
£Z<id wlasnie oglosil ustawy przeciw Zydom. 

Wydaje nam si~, i.e t: uwagi nie rozwillzujll caloAci problemu ogolnego zachowania si, Awiata 
chrzclcijanskiego, ktory staramy si, rozpatrzee w naszeJ pracy. 

,. Co do milczenia, wlepienia i trudnoSci porozumlenia si, lOb. W. Laqueur, Le TerrlflOllt 
Secret Costateczne rozwi<!lJlnie i zdlawiona informacja) wyd. GaUimard, 1981. 

S. Courtois i A. Rayski, Qui savait quoi? L'Exurmination du Jui/s 1941-1945, Wyd. La 
Decouverte, 1987, s. 10. 

Zachowanie si, £Z<idow i pa6stw. Zob. D . Widman, L'AbOlldon des Jui/s, wyd. Flammarion, 
1987. 

M. Marrus, R. Paxton, Vichyet IL! Jui!s, wyd. c. Uvy, 1981. 
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Kiedy Hitler zaczynal przdladowaC Zyd6w, ten bardzo stary an
tyjudaizm nie zakOl1czyl jeszcze swojej historii. W spos6b caloSciowy 
i wystarczaj,!co jasny dla opinii chrzeScijariskiej zostanie on uroczYScie 
zakwcstionowany dopiero po wojnie, na Soborze. Pytanie jest takie: czy 
ten ludowy antyjudaizm prawie calej spolecznosci chrzeScijariskiej to 
przekonanie, ze judaizm jest przestarzaiy i ie Zydzi s,! przeciwnikami 
chrzeScijan (idea ludu-Bogob6jcy byla szeroko rozpowszechniona), czy ten 
antyjudaizm nie m6gl wytworzye sprzyjaj~cego klimatu dla rozwoju 
antysemityzmu pod wszystkimi postaciami, z hitlerowsk,! wl<!Cznie? W kai
dym razie na to pytanje musimy odpowiedziee. Jest oczywiste, ie ono rna 
zwi,!zek z tym, co si~ wydarzylo. 

B. Zaslepienie, niezrozumienie, bezczynnosc 

Chqc odpowiedziee na to pytanie, trzeba dotrzee do korzenia zla. 
Trzeba bowiem wyjasnie zaslepienie, niezrozumienie i bezczynnoSC. Trzeba 
rozpatrzye trzy serie problem6w. Co wiedziano i kto wiedzial? Dlaczego 
nie zrozumiano i dlaczego nie uwierzono? Dlaczego nic nie zrobiono i czy 
mozna byio cos zrobie? 

Odpowiedi na te pytania nie jest prosta i zaslugiwalaby na obszeme 
rozwini~ie. Co do pierwszej serii: na podstawie znanych dokument6w 
mozna dzisiaj stwierdzie, ie wystarczaj,!ce wiadomosci 0 faktach, I,!cznie 
z programem eksterminacji, znane byly bardzo wczeSnie, nawet jeieli nie 
doceniano pelaych rozmiar6w tego wydarzenia. To stwierdzenie nale
zaloby wycicniowaC, rozr6Znie ludzi odpowiedzialnych i res~ opinii, 
wyodr~bnic paris twa okupowane i paristwa wolne. Kilka lat p6iniej Primo 
Levi dobrze streScil 6wczesn'! sytuacj~: "Ci, kt6rzy wiedzieli, nic nie 
m6wili, ci kt6rzy nie wiedzieli, nie stawiali pytari; ci kt6rzy nie stawiali 
pytari, nie uzyskiwali odpowiedzi, a wi~ nie by Ii wsp6lnikami tego, co si~ 
dzialo" 30. 

Ale dlaczego informacji nie przyjmowano i dlaczego ich nie szukano? 
Wsr6d wszystkich wymienionych przyczyn jest i taka: w czasie pierwszej 
wojny swiatowej propaganda rozpuszczala tyle falszywych informacji, ie 
pami~taj,!c 0 tym ludzie stali si~ nieufni. Bye moze, ale mimo to jest pewne, 
ie w szczeg6lnosci decyduj,!cy politycy odm6wili rozpatrywania sprawy 
iydowskiej jako priorytetowej, wi~ nie zach~cali - to jest najmniej co 
mozna powiedziee - do szukania t~kich informacji. Powolywali si~ na racje 
strategiczne, ale ich motywacje sq bardziej niejasne i w gruncie rzeczy moie 
bardziej dyskusyjne. Nalezy wi~ stwierdzie, ie niewystarczaj,!ce uwraz
liwienie opinii pubJicznej w krajach wolnych, zostawilo im zupeln,! 
swobod~ i zwolnilo je od natychmiastowej i odpowiednio skutecznej 
reakcji. 

Jll P. Levi, dz. cyt., s. 241. 
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Wydarzenie nie do uwierzenia 

Ale czy nie trzeba pojsc dalej, jeieJi si~ rna zrozumiee to milczenie? Czy 
nie naleiy uznac, ie dosyc powszechny brak wrazliwoSci na poloienie 
iydow, niewiara w obliczu wydarzen, whlzaly si~ taue z faktem, ie one 
przekraczaly granice zgrozy? W tamtych czasach ludzie nie mieli do 
dyspozycji wczesniejszych przykladow, ktore moglyby wytworzyc takie 
ramy myslowe, w jakich moi:na by bylo wyrazic sobie podobn'l potwor
nose. Nieraz wspominane ludob6jstwo Ormian z pierwszej wojny swiato
wej, mimo jego zasi~gu i okrucietistwa, nie nalei:y do tego samego 
porz'ldku i nie wyplywa z tych samych motywow. Liczni swiadkowie, 
ktorych slowa nie podlegaj'l podejrzeniu, podkreslaj'l ~ niemoinosc 
pomyslenia i uwierzenia. Jeden z nich, pastor Vissert'Hooft, pozniejszy 
sekretarz generalny Ekumenicznej Rady KOSciolow w Genewie, m6wi 
w swoich wspomnieniach, i:e na to, ieby posiadane informacje przenikn~ly 
do jego swiadomoSci, potrzeba bylo kilka miesi~y. Pisze tak: "NaSl'lpilo 
to wtedy, kiedy uslyszalem jak pewien mlody Szwajcar opowiadal 0 tym, 
co widzial na wlasne oczy w czasie handlowej podr6Zny do okupowanej 
Rosji ... Nie miliimalizuj~ znaczenia antysemityzmu. Ale wyjasnienie polega 
raczej na tym, ie ludzie nie wiedzieli jak zmieScic w swiadomosci t~ 
niewyobraialn'l potwornosc ... Moina iye w strefie p6lmroku, pomi~dzy 
swiadomosci'l a nieSwiadomoSci'l"JI. 

Rola swiadon'losci 

A to znaczy, ze niewiarygodnose wydarzenia lokalizuje si~ najpierw na 
poziomie osobistej swiadomoSci. I rzeczywiScie, to ona ostatecznie selekcjo
nuje docieraj'lce do nas informacje, przyjrnuje je lub odrzuca. Czy nie na tym 
poziomie mamy szukac tej roli, jak'l naprawd¥ odegralo chrzeScijanstwo? 

Zanim odpowiemy, trzeba jeszcze rozpatrzyc ostatnie pytanie. Dlaczego 
nie nie zrobiono i czy morna bylo cos zrobic? Wiemy, ie bylo wiele akcji 
indywidualnych, nieraz bohaterskich, natomiast niewiele akcji zbiorowych. 
Panstwa alianckie podj¥ly pewne, bardzo skromne kroki bardzo pozno, 
przy koncu wojny, i najcz¥Sciej pod naciskiem opinii publicznej. Tym
ezasem jest jasne, ie mogly dzialac inaczej, na przyklad przyjrnowac wi~cej 
imigrant6w. Ale one zwlekaly. Polityk~ imigracyjn'l cz~sto hamowano. 
Wolno sobie wyobrazic inny rezultat gdyby opinia zareagowala przychyl
nie, inaezej mowi'lC, gdyby swiadomosc ludzka byla odpowiednio ufor
mowana, a nie podlegala wplywom mentalnosci zbiorowej, niech~tnej 
przyjmowaniu imigrant6w i:ydowskich. Ale co zrobili ludzie odpowiedzia
!ni, ieby zmienic ten stan rzeczy? 

1I Uwaga podobna do cytatu z paslora Visser'l Hoolla w Le temps du rlJ.Jsembiement 
majduje si~ w pami~lnikach R. Arona, ss. 211-212, wyd. du Seui~ 1975. 
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A wi{:C wartosc lub przewrotnosc konkretnego dzialania jest ostatecznie 
oceniana w zaleznoSci od stopnia uformowania swiadomosci. 

Czy moma bylo dzialac slowem? Ola wielu ludzi odpowiedzialnych za 
decyzje w tych sprawach bylo to zapewne pytanie dramatyczne. Nie bez 
racji mogli si~ spodziewae gwaltownych reakcji ze strony Hitlera. Ale czy 
to jest jedyne wytiumaczenie? Musimy przeciei stwierdzic, Ze w sprawie 
eutanazji twardy sprzeciw biskup6w niemieckich zmusil kanclerza do 
zawieszenia programu "T 4", jezeli nie calkowicie to przynajmniej cz~
ciowo. Wiemy taki:e, Ze postawa spolecznosci niekt6rych malych krajow, 
szczeg61nie Oanii, kazala si~ wycofac wladzy nazistowskiej. Przyklad 
Bulgarii jeszcze lepiej podkreSla rol~ swiadomosci zbiorowej, jak swiadczy 
list hitlerowskiego przedstawiciela z Bukaresztu: "Jestem calkiem przekon
any, Ze premier i rzl!d iyczl! sobie ostatecznego i bezlitosnego rozwil!zania 
kwestii zydowskiej. Ale oni Sl! uzaleznieni od mentalnoki ludu bulgars
kiego, ktoremu brakuje tej ideologicznej swiadomooci, jab moze istniee 
u nas. Bulgar, kt6ry wzr6s1 posrod Ormian, Grekow i Cyganow, nie 
znajduje u Zyda zadnych szczegolnych wad, mogl!cych usprawiedliwic 
podejmowanie krokow specjalnych wobec Zyd6w" 32. 

Podobnie zdecydowane deklaracje niektorych biskupow z krajow oku
powanych, w obliczu ewidentnych faktow przeSladowan, nie byly calkiem 
pozbawione skutecznooci. Ale w jakis sposob to jeszcze bardziej uwydatnia 
problem braku przenikliwooci w stosunku do tych dyskryminujl!cych 
zarzl!dzen, ktore przygotowaly ostateczne rozwil!zanie. Trzeba tez jeszcze 
zrozumiee oboj~tnosc ze strony wi~kszoSci. 

Swiadomosc chrzeocijanska nie moZe szukac wykr~t6w 

W jaki sposob ta rzecz mogla si~ zdarzyc w "Europie ui;yinionej wiaCl! 
chrzeScijansq?" Trzeba wyjsc od tego pytania, a nasza swiadomosc nie 
moze tu szukac wykr~t6w. Naleiy dobcze zrozumiee: postawienie tego 
pytania nie jest ani zapominaniem 0 odwaznych czynach ani bagatelizowa
niem odpowiedzialnooci innych, Zeby podkreslic odpowiedzialnosc Kos
ciola. Nie, stawiamy to pytanie, Zeby takl! odpowiedzialnosc lepiej 
zmierzyc. 

Z trwogl! stwiecdzamy i musimy przyznac, Ze chrzeScijanie jalco calosc 
nie dostrzegli zla, ktore juz si~ dzialo. Zaslepienie, niezrozumienie w ob
liczu donioslooci wydarzenia - to slowa, ktore strasznie jest wymav.riac, 
niemniej trzeba je wypowiedziec. Podkcdla to tragicznie pewien przyklad. 
Wielu biskupow francuskich ostro zaprotestowalo przeciw lapance z Velo
drome d'Hiver w 1942 roku, to jest fakt prawdziwy, kt6ry byl bardzo 
glosny. 

Wiemy takze, Ze biskupi nie bali si~ dzialac w obliczu innych, c6wnie 

II P. Sichrovsky, dz. cyt., S, 309, 
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tragicznych. Rownoczesnie musimy jednak zauwaZyc, ie ci sami biskupi 
i caly episkopat zachowali milczenie wobec rornych ustaw antyzydows
!deh, opracowanyeh przez rzlld z Vichy. Wiemy, ie te problemy byly 
omawiane na Zgromadzeniu Kardynalow i Arcybiskupow francuskich, ale 
to nie spowodowalo zadnej wypowiedzi publicznej. Biskupi mieli z pewnos
cill powody po temu, ktorych nie nalezy bagatelizowac, ale - bioI'llc rzecz 
g1~biej - mamy chyba prawo do zapytania ezy brak reakcji z ich strony rue 
p1ynlll przede wszystkim z faktu, ie biskupi nie zrozumieli iz te prawa, 
wydawane przez fZCld przychylny KoSciolowi (nie spos6b zbyt mocno 
podkreslic jaki to stanowilo kontrast ze stanowiskiem III Republiki wobec 
KOSciola) w rzeczywistoSci byly do gl~bi przewrotne i ie, otwi~rajllc legalnll 
drog~ do wszel!dego rodzaju dyskrymioaeji, przygotowywaly Zaglad~? 
Odrzucajllc antysemityzm, biskupi Zyli w bardzo szerot..o rozpowszeeh
nionym przekonaniu, ie istnieje jab,! "kwestia zydowska, ktorll nalciy 
rozwill?ac w sposob legalny" ll. Wydaje mi si~, ze obsesja kwestii 
Zydowskiej nie pozwolila im dostrzee jak grozne byly te zarllldzenia. Ale 
sklld braiD si~ znaezenie przypisywane kwestii zydowskiej? Czy w tej epoce 
byl to tylko OWOC problemu imigraeji? Cz~seiowo ehyba tak, ale nie tylko. 
MoZe wi~ jest tutaj pewien rozziew pomi~zy szlaehetnoScili i odwagl!. 
serca wobec cierpienia i zbrodni a zrozumieniem wydarzen, ktore je 
przygotowujll. Ale sklld bierze si~ ten rozziew? I powtorzmy jeszeze raz: 
dlaczego istnieje kwestia zydowska do uregulowania? 

Braki teologiczne 

Czy zazwyczaj spotykane zachowania ehrzeScijan nie Sll owocem teologii 
powamie wypaczonej w odniesieniu do judaizmu i Zydow? Sprobujmy to 
przemyslee. Przez cale wieki najbardziej rozpowszechnione przekonanie 
uznawalo za bezdyskusyjQll prawd~ odrzucenie ludu Zydowskiego przez 
Boga oraz przeniesienie caloSci posiannictwa Izraela na chrzeScijanstwo. 
Przetrwanie judaizmu jako religii stalo si~ niezrozumiale, obeillzone winll. 
a istnienie Zydowskie nienormalne. 

lJ Na un umat wb. wyjlttek ze sprawouiania Zgromadzenia Kardynal6w i Arcybislrup6w 
z dnia 28 9ierpnia 1940 w Eg/i.Je et chrltiera dims /Q Jeconde guerre mondiaJe: fA France, dz. cyt., 
So 283: "Prawdopodobnie niedlugo w8tanlt zdecydowane 8ucowe zarZlldzenia prz.eciw Zydom. 
Kr6tki, »nie odnaleziooy« raport przypomioa zasady, "tore majl{ rZlldzic postaWl{ chrze~ija6s
kit. Zjednej strony ralet istnienia mi¢Zynarodowej wsp6lnoly iydowskiej - z "t6rl! SOl zwiltzaoi 
Zydzi z wystkich narodow - sprawia, i.e :lydzi nie SOl zwyczajnymi obcokrajowcami, 
przyjmowaoymi w danym kraju, ale ludimi nie zasymilowaoymi - i to moi.e zobowi~ae 
poszczcgolne panstwa do podJ~a irodk6w zabezpicczajllCYch w imi~ dobra og6lu. Jedoaki.e 
z drugiej strony pa.6stwo nie moi.e brutalnie wyrzucae :lydow, bez rozwaienia ich dziaialnclci 
ani odmawiae lUI praw, posiadaoych z natury w porZlldku iodywidualnym czy rodzionym. 

A wi~ obmy~leoie szczegoinego statutu dla Zyd6w Gak robilo papicstwo w Rzymie) moi.e 
bye zc strooy plUistwa uprawniooe, ale un statut rna si~ opierae na zasadach sprawiediiwclci 
i milclci, a Die na duchu nienawi.§ci r:zy zemsly politycznej i rna mice na celu: zachowanie praw 
osoby ludzldej, a jedn~nie przeszkadzac wszclkiej dzialaino.§ci, k:t6ra mog/aby szkodzic 
dobru ogolu w kraJu". 
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To prawda, i:e Pius XI wyrainie pot~pil balwochwalstwo rasowe 
w encyklice Mit Brennender Sorge z 14 marca 1937 roku. Pozniej, 
6 wrzesnia 1938 roku, zwracajltc si~ do grupy pielgrzymow belgijskich, 
powiedzial: "Antysemityzm jest nie do przyj~a. Duchowo jestdmy 
semitami". Czy ta nauka przenikn~a w glltb swiadomoSci calej chrzcScijan
skiej spolecznosci? Wolno w to wlttpic, nawet jei:eli kilkoro ludzi wyciqg
n~!o z niej wnioski i podczas wojny odwainie wys~powalo mowiltc, piSZltc 
i dzialajltc. Ale to byla zdecydowana mniejszosc. Jej mysl i dzialanie 
niewlttpliwie wywarlowplyw na chrzeScijanskich czlonkow ruchu oporu 
i utwierdzilo ich w podj~tych opcjach. Ale musimy przyznac, i:e ogolludu 
chrzcScijanskiego pozostal poza tlt de ba tlt, bez jasnych i Scislych odniesien, 
pozwalajltcych dostrzegac i OSltdzac decyzje podejmowane przez reZim 
nazistowski, i przez kolaboranckie rzltdy oraz zrozumiee, i:e te decyzje 
prowadzily do potwomosci. Trzeiwy i przewidujltcy Sltd byl dla ogolu tyro 
trudniejszy w takich krajach jak Francja dlatego, ze ow ogol ocenial raczej 
pozytywnie reZim z Vichy. 

A wi~c chodzi tu rzeczywiScie 0 niedostatek w dziedzinie mysli. Ten 
niedostatek jest bardzo powainy, bo w tamtych czasach nic nie moglo 
sprzeciwiae si~ opisanej powyzej teologii, bo nie istniala :iadna gl~bsza 
przeciwwaga dla tych sladow, Jakie w swiadomoSci pozostawila dlugo
trwala tradycja antyjudaizmu. Splot tych czynnikow wydaje nam si~ 
jednyro z wyjaSruen, zdoinych do zdania sprawy nie tylko z tych trudnosci, 
Jakie napotykaly srodowiska kierownicze w oswiecaniu opinii, ale taki:e 
z tego olbrzyroiego milczenia :..... i:eby nie powiedziee wspoinictwa, chociaz 
to slowo moze si~ wydac za mocne - ktore w sposob najcz~Sciej 
nieuswiadomiony s4d wynikaJo. 

Wplyw antyjudaizmu na histori~ mentalnoSci 

Na poziomie historii mentalnosci - wedle sformulowania historykow 
wspolczesnych - na poziomie historii zbiorowej, historii dlugiego trwania, 
w ktorej ksztaltuje si~ swiadomosc jednostkowa - trzeba uznac mozliwosc 
istnienia gI~bokiego zwiltzku mi~dzy antyjudaizmem chrzeScijanskim a an
tysemityzmem nowo:iytnyro. Zwiltzek ten trudno jest zaobserwowac i zmie
rzyc. Moma go sprecyzowac w taki sposob: kiedy pojawil si~ nowo:iytny 
antysemityzm, napotkal swiadomosci uspione lub wypaczone, ktore byly 
sklonne przyjltc go lub tolerowac. Antysemityzm hitlerowski nie wydawal 
si~ inny, bo zachowal ten sam wygiltd, tyro bardziej, i:e - jak juz 

. zauwa:iyIiSmY - maskowal swoje intencje zaszyfrowanlt mowlt i odpowied
nilt strategilt. Tak wi~ swiadomosc zbyt wielu ludzi, przekonanych i:e 
istnieje "kwestia :iydowska" i i:e jej uregulowanie jest uprawnione, przyj~la 
antysemityzm, jezeli nie z jego ostatecznyroi konsekwencjami, ktore 
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wydawaly si~ niewyobrazalne, to przynajmniej z jego zasadami. ChrzeS
cijanie tak si~ przyzwyczaili do nienormalnej egzystencji :iydowskiej, Ze nie 
byli zdziwieni zarzqdzeniami antysemickimi. Niestety, trzeba bylo potwor
nOSci obozow, Zeby im naprawd~ otworzyc ocz:y i sklonic ich do dokonania 
koniecznej rewizji poglqdow, mysli i dzialan wobec spolecznoSci :iydows
kiej. 

WNIOSKI 

Przy koncu tego rozwazania, opierajqc si~ na pos~powaniu historycz
nym, ale i przekraczajqc je, z ka:idym dniem coraz lepiej oceniamy jak 
bliscy bylismy przepasci. Powstaje wtedy pokusa zamkni~cia tej sprawy, bo 
nieustanne oglqdanie tego wydarzenia jest rzeczq nie do wytrzymania. 
A przecie:i w postawie chrzeScijanskiej zawiera si~ najpierw mocne 
wezwanie do oczyszczenia spojrzenia i do przenikliwoSci wobec przyszlosci. 
Ale jak moma byc przenikliwym, jeZeli si~ nie pami~ta? 

Zapami~tac 

Niekiedy mysli si~, wierzy i mowi: "To si~ juz stalo i dlatego to si~ nie 
powtorzy. To si~ juz nie powinno powtorzyc". Ale to mogloby si~ 
powtorzyc, wlasnie gdyby si~ 0 tym zapomnialo. "Ci, ktorzy juz nie 
pami~tajq przeszloSci, Sq skazani na jej powtorne przezywanie", pisze 
amerykanski filozof Santayana. 

Wobec tego staje przed nami pytanie: 0 czym mamy - pami~tac? 
Chcialbym tutaj wyjsc od doswiadczenia profesora historii, od doswiad
czenia znanego · z pewnosciq i innym. W opisie tych wyd arzen , w ich 
powtarzaniu istnieje ryzyko przesytu. Wynika stqd pokusa jakiegos 
oczyszczenia opisu, powSciqgliwego ustalenia jego zarysow i granic. Ale 
wlasnie ze wzgl~u na trudnosc tego zadania czuj~ si~ zobowiqzany do 
powiedzenia, Ze nie powinniSmY pozwolic, aby narod :iydowski samotnie 
stawal przed jego ogromem, chociaz to zadanie pierwotnie i w pewnym 
sensiejedynie do niego nale:iy. Na koncu swojej straszliwej i mogqcej slu:iyc 
za przyklad ksiqzki Primo Levi, odpowiadajqc na pytania mlodych, 
otwiera przed nami drog~: "MoZe tego, co si~ zdarzylo nie da si~ 
zrozumiee, moZe nawet nie powinno si~ tego rozumiec, w tym znaczeniu, 
w jakim »rozumiec« znaczy niemal usprawiedliwic ... Bo rozumiec czyjqS 
decyzj~ i czyjes pos~powanie, to znaczy ( ... ) wchlonqc je w siebie, wchlonqc 
w siebie tego, ktory ponosi za to odpowiedzialnosc, postawic si~ na jego 
miejscu, utozsamic si~ z nim. A przeciez zaden normalny czlowiek nigdy 
nie potrafi utozsamic si~ z Hitlerem ... Chocia:i zrozumienie nazistowskiej 
nienawisci jest niemozliwe, to poznanie jej jest konieczne, bo to co si~ 
zdarzylo moZe si~ znowu powtorzyc, a swiadomosci znowu mogq zostac 
sprowadzone z drogi i zaciemnione, nasza swiadomosc rowniez. 
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Potwory istniejl!" ale jest ieh za malo, ieby mialy bye niebezpieczne. 
Najbardziej niebezpieezni Sll zwykli ludzie ... Ci urz~nicy sklonni do 
uwierzenia i do bezdyskusyjnego posluszenstwa" 34. 

W tej selekeji, w tyro rozroinianiu, jakich musi dokonywae pamiyC, 
musz~ jeszeze zasygnalizowac niebezpieczenstwo, na jakie mlodziez jest 
obeenie szezegolnie naraiona. Istnieje fascynacja zlem, ktofl!: moie zrodzie 
zbyt lagodne przedstawianie nazizmu. Piesni, obrazy, urojone rekonstruk
eje .wydarzen w powieseiaeh ezy w filmaeh. Sl!:d~, i:e taki film fabularny 
jak Holocaust, z punktu widzenia pami~ci byl filmem niedobrym. Stawial 
nas w obeenoSci historii zamkni~tej, wobec ktorej widz m6g1 si~ przemie
niae w "podgllldacza", zapominajlle 0 tyro, i:e ma bye sumieniem, ktore 
sobie zadaje pytania. Bywajll tei historyezne filmy, w ktoryeh roz
graniczanie dobra i zla, pod pretekstem zrozumienia, przechodzi w niejasne 
i niepokojllcll iyezliwosc. Przypominam sobie dziwne stosunki mi~zy 
katem a ofiarll w Nocnym portierze ezy w Lacombe Lucien, ktore byly 
przeeiei: wspanialyroi filmami. Z tyro mamy walczyc. 

Lekeje etyczne 

Zaglada zawiera wiele lekcji w plaszczyznie etyki. To ona zapoczllt
kowala trwalll pogard~ ezlowieka. Cz~to z Hiroszimy robi si~ jedno 
z kluczowyeh wydarzen naszego konezllcego si~ wieku. Tymezasem, 
bardziej nii Hiroszima - ktora ujawnia moe zniszczenia, jakll posiada 
ezlowiek zdominowany przez technik~ w akcie otwartej wojny i zaklocenie 
rownowagi pomi~zy "moCl!: a ' mlldroScill" - ie uiyjemy tytulu ostatniej 
ksillzki G. Friedmanna - Shoah pokazuje pot~g~ perwersji, ktora zawsze 
moie si~ odradzae w sereu czlowieka. Elie Wiesel pisze w u chant des 
morts (Spiew umarlych): "Dla ezlowieka z naszego pokolenia nie ma 
wainiejszego pytania od pytania 0 Oswi~im i 0 Hiroszim~, a mowi~ tu 
o Hiroszimie jutra. Przyszlosc napawa nas strachem, przeszlosc napelnia 
nas wstydem, a te dwa uezucia, tak same jak te dwa wydarzenia, Sll ze sobll 
Scisle powillzane, podobnie jak przyczyna i skutek. To OSwi~cim zrodzil 
Hiroszim~, a jei:eli rodzajowi ludzkiemu przyjdzie zginlle od bomby 
atomowej, ~dzie to kara za Oswi~cim, bo w jego popiolach zgasly 
obietnice dane czlowiekowi" 35. Shoah ma jeszcze trwae jako nieustanne 
zaproszenie do otwierania oezu na te wynaturzone stosunki, jakie zawsze 
mogll powstae pomi~zy wladZl!: a technikll ... jei:eli ezlowiek zapomni lub 
odrzuci wymagania etyki, jei:eli w swojej najtajniejszej g1~bi utraci bojazn 
Boill, tll, 0 ktorej mowi nam Biblia. 

W krew ludzkoSci wstrzykni~to trueizn~. Andre Frossard swojej ostat
niej ksillZce dal tytul: u Crime contre I'Hwnanite (Zbrodnia przeciw 

.. P. Levi, dz. cyt., ss. 261-262. 

)J E. Wiesel, Le Chant des moTIS, wyd. Le Seuil, 1968, s. 197. 
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ludzkoSci) lO. Do podanej przez ruego definicji tej zbrodni pozwol~ sobie 
dodat talde uscislenie. Chodzi 0 z~danie zbrodni jako dobra dla ludzkoSci 
w imi~ pewnej ideologii, czyli - o cos, co w ~zyku chrzeScijanskim moma 
by nazwac grzechem przeciw Duchowi Swi~temu. Ta zbrodnia rue zanikla. 
Prosz~ obejrzee amerykanski film 0 wojnie w Kambodzy, Pola smierci 
z tymi dzieemi, z Ul mlodziez~ popychan~ przez ideologi~ do zabijania 
z zimnll krwill, z radoscill. Spoleczenstwo przywlaszczylo sobie wladz~ 
decydowania kto jest cziowiekiem, a kto nim nie jest. Stosunek do iycia juz 
nie jest oparty na darze i na odpowiedzialnosci, tylko na samych prawach. 
lakas subtelna forma tej trucizny zbanalizowala naszll mow~ iycia. 
Zaszyfrowany i nijaki j~zyk okrdla najpowazniejsze sprawy po to, zeby 
nam oszc~dzic poczucia winy (nie oSlldzam tutaj nikogo, tylko za
stanawiam si~ nad dryfowaniem naszych spoleczenstw). W dziedzirue 
komunikacji politycznej wys~puje alba nowomowa alba zinstytucjonalizo
wanie klamstwa. Mysl~ tu 0 tym straszliwym dowodzie, jakiego dostarczyl 
Aleksandr Zinowiew w Przepastnych wyzynach, ale spoleczenstwa totalitar
ne nie maj~ na to monopolu. 

Zauwazylismy juz, ze poza bezposrednimi przyczynami, Zaglada zostala 
przygotowana przez cale wieki hlstorii. Bez tej dlugotrwalej przeszioSci 
Shoah bylaby nie do pomyslenia. A wi~ zawiera si~ w niej przestroga dla 
przyszlych pokolen. Kame spoleczenstwo, w ktorym dominuj~ca ideologia 
umacnia si~ stopniowo jako totalitarna - to znaczy taka, ktora roSci sobie 
prawo do znajdywania w samej sobie sensu historii, jej pocz~tku i celu, 
oraz nagina do nich organizacj~ spoleczenstwa i czlowieka w jego iyciu 
gospodarczym, spolecznym, kulturalnym, religijnym i indywidualnym 
- jest skazana na balwochwalstwo wobec samego siebie, ono musi siebie 

, wielbic. W naszym wspolczesnym swiecie wiele sytuacji mogloby sluiyc za 
ilustracj~ tego stwierdzenia. Trzeba jeszcze dodac, Ze te spoleczetistwa ~dll 
si~ stopniowo zeslizgiwac ku antysemityzmowi, w znaczeniu antyetyki 
i antymonoteizmu, i to nawet wtedy kiedy w nich Zydow juz prawie nie 
~dzie. 

Problem "rewizjonistow" 

W tej perspelctywie chcialbym przypomniee 0 problemie tych, ktorzy 
sami siebie nazywaj~ "rewizjonistami". Naleiy dobrze zrozumiec sens ich 
post~powania. Ono jest historyczne tylko z pozoru. Pewien fakt ujawniony 
przez Alaina Finkelkrauta w malej ksillieczce L'Avenir d'une negation 
(Przyszlosc pewnej negacji)l7 dal mi do myslenia. lako motter i komentarz 
swojej pracy aufor wzi~1 zdanie Lenina: "Fakty s~ uparte". Otoz Finkelk
raut powiada: "Wcale nie, fakty nadajll si~ do przycinania, i moma si~ 
nimi dowolnie poslugiwac". Nasuwa si~ tu mysl 0 Roku 1984 Orwella. Co 

sa A. Frossard. Le CrilTU! conlre ["humanile, wyd, R. LalTont, 1987. 

" A. Finkielkraut, L'A~t!nir d'W!e negalion, wyd. Le Seuil, 1982. 
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podkreSla Finkelkraut? Przede wszystkim zauwaia, Ze praca glownego 
przedstawiciela "rewizjonistow" Faurissona, zostala opublikowana w wy
dawnictwie Vieille Taupe, sklonnym raczej do popierania skrajnej lewicy 
trockistowskiej. A przedmow~ do tej pracy napisal Chomsky. Czyzby 
w spojrzeniu na Shoah skrajnej lewicy i skrajnej prawicy istniala jakaS 
zbieznosc? Na pierwszy rzut oka ta kombinacja jest zaskakuj'lca, bo 
przeciez cele i sposoby myslenia jednych i drugich S'l odmienne. Wydaje mi 
si~, Ze miejscem spotkania jest wspolne pragnienie (na skrajnej lewicy 
bardzo subtelne) zacierania czy umniejszania wagi Zaglady. 

Rewizjonisci w ostatecznoSci nie negowaliby rzeczywistego istnienia 
Zaglady gdyby zawarte w niej znaczenie nie bylo dla ich mysli tak 
niewygodne. Z powodu Zaglady, z powodu jej dr~cz'lcej obecnoSci trudno 
jest dzisiaj otwarcie glosie, Ze si~ jest "antysemit'l", a wi~ "rasis1'l", czy 
- mowiil,c Scislej - trudno jest si~ opowiadae za ideologi'l, ktora otwarcie 
przyjmuje lub glosi nierownosc mi~dzy ludzmi, hierarchizacj~ grup ludz
kich, wyl'lczanie calych grup ludzkich ze spoleczenstwa ... Natomiast 
banalizacja Zaglady, redukcja jej znaczenia, alba jeszcze lepiej, zapomina
nie 0 niej, pozwalajil, tym ideologiom odradzae si~ i dominowae. Pros~ 
zwrocie uwag~ na te wszystkie nurty, wi'lz'lce si~ z now'l prawiq. Zdania 
na pozor tak niewinne jak: "Brata kocham wi~j niz przyjaciela, 
przyjaciela wi~cej niz sil,siada, sil,siada wi~j niz obcego" alba: "W czasie 
wojny ksenorobia czy nienawise to Sil, uczucia normalne" to S'l zdania 
zasadniczo "antysemickie". Jaka by to byla gratka dla takich ideologow, 
gdyby Zaglada mogla bye tylko jakims historycznym detalem takim jak 
tyle innychl Wiem dobrze, Ze slowa Shoah w tych zdaniach nie wypowie
dziano, ale jednak przez banalizacj~ czy zakwestionowanie centralnego 
punktu systemu eksterminacji, d'lzy si~ do podwazenia samej rzeczywisto
Sci Zaglady. 

Z przeciwnej strony, to znaczy w niektorych marksistowskich sposobach 
odczytywania historii, rozwija si~ analogiczny proces. Zaglada jest \"yda
rzeniem kr~puj'lcym nie przez swoje istnienie, ale przez nadawane jej 
znaczenie, ktore przeszkadza historycznemu wyjaSnianiu tych raktow, 
ktore si~ chce ideologicznie uprzywilejowac, a juz szczegolnie przeszkadza 
wyjasnieniu opartemu na walce k1as. Co wspolnego z histori'l marksistows
k'l moze miee taki epizod? Chyba jest to tylko zjawisko wtorne wynikaj'lce 
z wewn~trznych walk, w ktorych Scieraj'l si~ ze sob'l rozmaite skladniki 
burruazji, zjawisko dla wielkiej historii malo interesuj'lce. Natomiast 
nacisk, jaki si~ kladzie na to, Zeby 0 nim mowic, naraia klas~ robotnicz'l na 
odwr6cenie si~ od jej misji historycznej. Zagladzie przypisuje si~ nadmierne 
znaczenie. Warto sobie przypomniee, Ze rrancuska partia socjalistyczna 
stan~la juz przed tym samym problemem w okresie sprawy Dreyrusa. Czy 
trzeba bronie tego Zyda Dreyrusa? Jules Guesde i Jean Jaures mocno si~ ze 
sob'l starli. Dla Guesde'a, czystego, twardego teoretyka, zajmowanie si~ 
losem Dreyrusa juz wtedy bylo odci'lganiem k1asy robotniczej od jej 
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ustorycznego zadania. Jaures zwyci.,:zyl dzi.,:ki swojemu humanizmowi, ale 
.en spor rzuca snop swiatla na debat.,: ideologiczn~ 38. 

Na najgl.,:bszym poziomie analizy, na tym poziomie, gdzie ideologia 
Jretenduje do posiadania wszystkich kluczy do historycznego zrozumienia 
odrzuca kazd~ inn~ interpretacj.,:, moZliwe staje si.,: twierdzenie, Ze mi~zy 

:eoretycznym antysemityzmem Marksa a praktycznym, dwudziestowiecz
lym antysemityzmem pans twa sowieckiego istnieje jakaS ci~glosc. Oczywi
icie ten antyscmityzm nie jest rasowej natury jak antysemityzm hitlerowski, 
!.Ie jest jednak odrzuceniem odmiennoSci iydowskiej egzystencji. Za
;tanowmy si~ dlaczego na terenie muzeum oswi't!Cimskiego Zydzi Sll 
:raktowani tak sarno jak wszystkie inne narody. Jeden pawilon posroo 
Nielu innych. Dlaczego, kiedy si~ zwiedza Brzezink~, moma by nic rue 
Niedziee 0 eksterminacji Zydow, gdyby nie jeden hebrajski napis? To 
.vytlumaczenie nie wyklucza innych, bardziej szczegolowych wyjasnien. E. 
Fackenheim w ksi'lZce Penser apres Ausch"(itz 39 (Myslec po Oswi~cimiu) 
joskonale to pokazal: "Judaizm jest zwyklym klamstwem, jest antydialek
lyczny, a kapitalizm, z ktorym si~ sprzymierza, to forma iycia, ktora 
pewnego dnia zniknie bez sladu". Wlasnie tak mysl~ niektorzy marksistow
;cy odczytywacze historii. 

Analogicznie istnieje taue wi~z pomi~dzy takim antysemityzmem, do 
jakiego rue mozna si~ juz dzisiaj wyrainie przyznawac a pewnymi formami 
instynktownego antysyjonizmu, ktore trapi~ wielu ludzi, taue chrzeScijan. 
Oni chcieliby, ieby wreszcie skonczyc z tym budz~cym poczucie winy 
gadaniem 0 Zagladzie, tak zeby morna bylo zach~cic Iud iydowski do 
wyrzeczenia si~ jakiejs c~ci swojej tozsamoSci to znaczy tej wi~zi) ktora 
l'lczy go z jego ziemi'l. 

Wobec tych wszelkiego rodzaju usilowan nie wystarczy przeciwstawianie 
faktow, mimo, Ze dalej trzeba nimi argumentowac, ale jeszcze bardziej 
lrzeba tym im przeciwstawiac raczej sens, bo wlasnie na poziomie sensu 
i tylko na nim musi sil; i moZe si~ zachowac pami~c. 

Lekcja "teo\ogiczna"? 

Do tego ostatniego punktu podchodz~ z pewnym wahaniem i wol~ 
mowic 0 rum w pierwszej osobie, angazuj~c tylko samego siebie. Moja 
refleksja rodzi si~ z cz~sto cytowanego rozwazania, ktore pod pomnikiem 
pomordowanych w Bergen-Belsen prowadzil ojciec Dabosville: "Gdyby 
tajemnica nieprawoSci wypelniala si~ ai do konca na tej ziemi ui:yznionej 
wiar~ chrzeScijansk~ (:..) w imi~ obludnego dyskursu, ktory cynicznie smial 

]I A. Finkielkraut, dz. cyl., Moina tam PlzeczytaC cylat z Jules Guesde'a: "Wystarczylo, 
ieby parlia socjalistycma po raz pierwSZ)' 0puScita c~iowo sw6j teren klasowy, wystarczylo, 
ieby kt6regoA dnia zawillzata pierwszy soJusz z rrai<cjll burZuazyjnll, i.eby powstalo ryzyko, ii po 
lym zboczu sloczy si~ aZ do konca. Dla dziela sprawiedliwoSci i zadoStuczynienia zwillzala si~ 
z wroglj klaS<\.. ... 

]0 E. Fackenbeim, Peruer apres Auschwitz, wyd. Cerr, 1986, s. 109 i nast. 
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si~ powolywae na przekr~ne wartoSci chrzeScijanskie, chrzeScijanska 
swiadomosc bylaby poszla na dno razem z ludem, kt6ry j~ zrodzil" <!c. 

Dawniej swiat Zydowski i swiat chrzeScijanski zyly obok siebie, a chrzeS
cijanie istnieniu Zydowskiemu nadawali znaczenie wyl~cznie negatywne, 
dopiero Zaglada wydobyla na swiatlo jak~s tajemniczll solidamosc. Zydzi 
byli skazani na smiere fizyczn~, a judaizm mial zniknllc razem z nimi. 
W takim przypadku chrzeScijanie umarliby Quchowo, utraciliby swojll 
dusz~, swojll toi:samosc. 

Shoah stoi u irOdla spotkania Zyd6w i chrzeScijanin. Nie twierd~, i:e 
w ci~gu wiek6w nie bylo Zadnych kontakt6w czy pragnienia, i:eby si~ 
spotkae. Nie twierd~, i:e ludzie, ktorzy do takich spotk'an zach~cali nie 
byli szczerzy, uczciwi i wielkoduszni nie zamierzam tei: przemilczec gestow 
solidamoSci z czas6w wojny, ale to wszystko nie bylo dialogiem, nie bylo 
prawdziwym spotkaniem. Stopniowo coraz wi~kszy wplyw wywierala na 
m6j umysl pewna obserwacja, kt6rej sens jeszcze nie jest dla mnie jasny. 
Rozdzial mi~dzy Zydami a chrzeScijanami rna zrodlo w wierze chrzeScijan 
w zbawczll moe smierci i zmartwychwstania Jezusa ... Ot6i:, po dwudziestu 
wiekach, wydaje si~, i:e spotkanie i dialog znajduj~ swoje irOdlo w tym 
wydarzeniu, jakim jest Shoah. Jaki sens mamy nadae tej rzeczywistoSci? 

W deklaracji francuskiego biskupiego Komitetu do sprawy stosunk6w 
z judaizmem z 1973 roku czytamy: "Trwale ustawienie naprzeciw siebie 
KOScioia i Izraela jest znakiem, i:e zamysl Boga jeszcze si~ nie wypelnil. 
Lud zydowski i Iud chrzeScijanski Sll wi~ w poIoi:eniu wzajemnej 
kontestacji". Karl Barth w ostrzejszy sposob proponuje til samll mysl: 
"Decyduj~cym pytaniem nie jest: Czym moi:e bye Synagoga bez Jezusa?, 
ale : Czym jest KOSci61 dopoki rna naprzeciw siebie Izraela, kt6ry jest mu 
obcy i ktory mu si~ przeciwstawia?" A wi~ nie da si~ i nie powinno si~ 
pomniejszae znaczenia tego dialogu. 

Tutaj wracam do Zaglady. Ona przez kontrast rzuca szczeg61ne swiatio 
na slowa swi~tego Pawla z Listu do Rzymian: "Jei:e1i ich upadek przyni6s1 
bogactwo swiatu, a ich pomniejszenie - bogactwo poganom, to 0 ilez 
wi~j przyniesie (to znowu ,slowo greckie trudne do przelozenia, mogloby 
ono oznaczac pelny udzial w zbawieniu) ich zebranie si~ w calOSci" 41 

i w innym ust~pie; "Jei:eli ich odrzucenie Cw stosunku do mesjanskiego 
charakteru Chrystusa) przynioslo swiatu pojednanie, to czymi:e b~dzie ich 
przyj~ie C...), jezeli nie powstaniem ze smierci do Zycia?" 42 jezeli nie 
zmartwychwstaniem, zbawieniem dla calej ludzkoSci. A wi~, jei:eli dobrze 
rozumiem swi~tego Pawla, dialog pomi~zy Zydami a chrzeScijanami jest 
wydarzeniem duchowym 0 doniosloSci wi~kszej anii:eli ta, jak:} rna dialog 
ekumeniczny, poniewaz dotyczy zbawienia calego swiata, a nie tylko - jesli 
tak wolno powiedziee-swiadectwa wiary. Ale, powtorzmy, sam Pawe!,jak 

40 P. DabosviUe, dz. cyt., s. 485 i nut. 

41 Rz 11 12 

41 Rz 11: 15: 
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si~ wydaje, nie umieszcza tego zakonczenia na widnok~gu naszej historii. 
Co nie ujmuje niczego z wainoSci tej pracy dla pojednania, tyiko czyni jll 
bardziej bezinteresownll. Praca owa zalezy od nas, ale wszystko zalezy od 
Boga. Zaglada, jak negatyw, pokazuje nam jak nasze przeciwienstwa oraz 
teologiczna negacja trwalosci powolania Izraela mogly byly nie tylko 
doprowadzic do f1zycznego i duchowego unicestwienia Izraela, ale taue do 
naszego. A co byloby si~ stalo z samym czlowiekiem, gdyby znikla tradycja 
judeochrzeScijanska? Czy nie skonczyloby si~ to smiercill czlowieka? 

Tak wainy jest ten dialog, ale czego mamy si~ po nim spodziewac? 
ezy jest moiliwe, i;eby Zydzi i chrzeScijanie przyj~li takll refleksj~: 
"Synteza, charakterystyczna dla kaidego dialogu, nie jest wnioskiem 

logicznym, tyiko laskll, kt6rll Bog oam da, kiedy On ujawni zakryill jeszcze 
celowosc przeciwienstwa... T~ obiecanll, zapowiedzian~ synte~ moma 
przybliryc, mozna j~ proroczo przewidziec, a moze niektorzy potrafl~ j~ 
przeryc mistycznie. Jei;eli dialog czlowieka z Bogiem przechodzi przez 
ksi~g~, przez slowo, przez proroctwo, przez nadziej~ pokladan~ w Od
wiecznym, kt6ry do nas przychodzi, czyz mozna by myslec, i;e zwi~ek 
Zyda i chrzeScijanina jest problemem ubocznym, jakims pojedynczym 
epizodem historii religii? Sprawa Zyd6w i chrzeScijan zajmuje pierwszo
rz~ne miejsce w samym jej sercu. W ten sam sposob, w jaki ~d~ 
ewoluowac ich stosunki, b~zie taue i jednoczeSnie ewoluowac religijna 
historia ludzkoSci" 43. 

O. Jean Dujardin 
n. Anna Turowiczowa 

Tekst opublikowany w biuletynie sekretariatu Konferencji biskupow Francji (Docu
ments Episcopat), nr 3-4, luty 1989. 

.., P. Dabosville. dz. cyt .• s. 429. 
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HISTORIA, HOLOCAUST I PRZYMIERZE 

N¢za i ucisk nieodll!cznie towarzysZyly Zyciu przytlaczajl!cej wi~kszOSci 
zamieszkujl!cych ziemi~ ludzkich istot, a na ich losach odciskaly swe pi~tno 
nieszczyScia i cierpienie. Niewielu unikn~lo pi~tna choroby, jeszcze rnniej 
spustoszen jakich dokonuje starose (chyba :ie spotkal ich przedwczesny 
koniec). Po dzis dzien nikornu nie udalo si~ unikn4e srnierci. Miliony ludzi 
bez irnienia i twarzy zaznaje oboj~tnoSci i wrogoSci swiata. Z punktu 
widzenia statystyki Zycie ludzkie rna niewielk4 wartosc. Ubodzy, po
rzuceni, odepchni~i, przyjrnujl! sw6j los jako nieuchronny. Bogaci i pot~
ini traktuj4 swe powodzenie jako irn naleine. Norm4 wydaje si~ raczej 
panowanie sity nii sprawiedliwosci. 

Religia iydowska twierdzi, :ie nie tak bye powinno. Wedlug judaizmu, 
historia i rzeczywistose spoleczna, ekonorniczna i polityczna, w kt6re 
wpisuje si~ Zycie czlowieka, osi~n4 ostatecznie stan doskonaloSci. Wiele 
z tego, co uchodzi za norm~ ludzkiego Zycia, jest w istocie od tej 
rz~zywistoSci odchyleniern. 

Sk4d 0 tym wiemy? Dzi~ki autentycznernu wydarzeniu, historycznernu: 
Exodusowi. Zauwai:my paradoks: sarna rnysl, :ie wielka c~sc historii, 
w tym dzisiejsza rzeczywistosc, Sl! odchyleniern od idealu, oraz ie od
kupienie przezwyci~Zy to wypaczenie, wynika z historycznego doswiadcze
nia - jakimi bylo wyzwolenie i wyjscie z Egiptu hebrajskich niewolnik6w. 

Znaczenie Exodusu 

Na pewnym poziornie Exodus jest bardzo konkretnym wydarzeniern 
z historii niewielkiego plernienia Bliskiego Wschodu. Na innym poziomie 
cale to doswiadczenie rna wszelako charakter wysoce paradygmatyczny. 
Niewolnictwo jest tylko wyostrzon4 forml! rzeczywistoSci, w jakiej po
gr4iona jest wi~kszose ludzi. Jarzmo niewoli i niedostatek nie r6ini4 si~ tak 
bardzo od siebie. Najbardziej niszczycielskim skutkiern niewolnictwa jest 
w ostatecznym rozrachunku to, :ie niewolnik przyjrnuje wartoSci panajako 
swoje i uznaje sytuacj~ zniewolenia za normaln4' Ludzie Zyjl!cy w chroniez
nych warunkach n~dzy, trapieni glodem i chorobarni, sklonni SOl przejawiae 
podobne reakcje rezygnacji i biernoSci. Jak w przypadku niewolnik6w, ich 
niedola wynika ze statusu politycznego i ekonomicznego, a nast~pnie 
nabiera charakteru rnoralnego i psychologicznego. Ta wlasnie wewn~trzna 
akceptacja zniewolenia zostala unicestwiona w akcie Exodusu. 

Wyzwolenie niewolnik6w bylo swiadectwern, ii przeznaczeniern czlowie
ka jest wolnose. Historia nie osi4gnle swego kresu, dop6ki wszyscy ludzie 
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nie b~d~ wolni. Exodus pokazuje, i:e BOg nie jest poddany kontroli 
czlowieka. Z chwil~, gdy fakt ten uSwiadamiaj~ sobie tyrani i ich ofiary, 
wszelka wladza ludzka staje si~ wzgl~na. Uznanie wolnoSci jest nieunik
nion~ tego konsekwencj~, gdyz tylko wladza absolutna Boga moze bye 
moralnie uzasadniona. 

Exodus dowodzi ponadto troski Boga 0 swiat. Bog uslyszal wolanie 
dzieci Izraela, ujrzal ich cierpienia, wybawil je. Bog Izraela, ktory dzialal 
w Exodusie, jest oczywiScie Bogiemcalego swiata. Jego milosc rozci~ga si~ 
na cal~ ludzkosc. Wkroczenie Boga w histori~ Izraela jest konkretnym 
wyrazem ojcowskiej miloSci, jak~ darzy On wszystkich ludzi. 

Niemniej jednak, doswiadczenie wyzwolenia nie znosi rzeczywistosci . 
Sarna Biblia opisuje szczegolowo, jak oswobodzeni :iydowscy niewolnicy 
wnidli w sw~ now~ wolnose blizny moraine, uzalemienie, rozpacz, 
ktorymi naznaczylo ich niewolnictwo. W istocie faraon zachowal wlad~, 
staral si~ przeszkodzic WyjSciu. Jarzmo jego panowania zostalo ostatecznie 
zrzucone nad Morzem Czerwonym. Leez w swiecie pozostaly inne rz~dy 
post~puj~ce na wzor faraona - Amalekici, Madianici, Moabici, Amoryci, 
Imm. 

Zyd jako iwiadek. Wiarygodnosc jego or(!dzia 

Pierwsz~ konsekwencj~ wyzwolenia bylo nadanie szczegolnego charak
teru narodowi :iydowskiemu. Exodus daje mu pocz~tek jako narodowi 
swi~temu (czyli wyj~tkowemu). Po Exodusie narod :iydowski jest zakot
wiczony w historii. Swiat trwa w niesprawiedliwoSci, w ucisku, w cier
pieniu. Sytuacja ta rodzi ogromne napi~ie mi~zy wymaganimi wpisanymi 
w Exodus a normarni codziennoSci. Napi~cie to stawia wiernego Zyda 
jakby na marginesie swiata, w rozdZwi~ku z rzeczywistosci~ i czyni z wiary 
:iydowskiej swiadeetwo, ktore Zydzi ~d~ musieli skladae nieustannie az po 
dzien, gdy reszta ludzkoSci zostanie don przekonana. Zyd jest zatem 
Swiadkiem, istoU! wyobcowan~, kontestatorem i nierzadko obiektem 
gniewu i nienawiSci. Oezywiscie Zydzi i judaizm id~ na kompromis 
z faktami swiata nieodkupionego. Aby sprostae wzorcom Exodusu wyma
gany jest jednak szczegolny poziom etycznego post~powania. Mechaniz
mem, dzi~ki kt6remu proces doskonalenia si~ trwa jest hallaha. W swych 
obrz~dowych strukturach, ujawnia ona sprzecznosci mi~dzy rzeczywistos
ci~ a idealem, nawet wowczas, gdy jej prawa i etyka postuluj~ pojednawcze 
sposoby pos~powania. 

Tak wi~ histona jest zarazem scen~ ludzkiej dzialalnosci i wyzwolenia, 
jakiego dokonuje Bog. Ostateczne wypeinienie b~zie mialomiejsce 
w historii. Koncowe wyzwolenie okaze si~ potwierdzeniem tego, co dzis jest 
zaledwie Smial~ tez~: przekonania ze ludzie maj~ wartosc ostateczn~, i:e 
struktura rzeczywistoSci przenikni~ta jest sensem, Ze Bog istnieje i troszczy 
si~ 0 swiat. Zatem odpowiedzi~ na swiat, w ktorym :iyjemy, jest nadzieja, 
a nie rozpacz. Wynika sU!d, i:e judaizm, wiara nie jest pewnoSci~ ezy 
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wiedz~, lecz swiadectwem; jest stwierdzeniem opisuj~cym to, CO nas~pi, 
opartym na doswiadczeniu przeszlych wydarzen. Jest swiadectwem narodu 
iydowslciego - zaczerpni~tym z jego doswiadczen, a wi~ z Exodusu 
- glos~cego sobie i calemu swiatu prawd~ ostateczn~, nawet jesli 
w obecnej rzeezywistoSci nie znajduje ona potwierdzenia. Mimo, ii: opisy 
biblijne Sll hymnem ku chwale Boga i Jego mocy, ludzkie swiadectwo jest, 
mozna by rzee, nieodzowne do objawienia Jego obecnoSci. Odkupienie 
dokonuje si~ w kontekscie ludzkiego iycia i na oczach calej ludzkoSci. 
Dost~p do Boga jest uwarunkowany pos~powaniem ludzi, a w szczegolno
Sci narodu Izraela. Z tego powodu nie moma ignorowac traged;i i kl~k, 
jakich doznaje Izrael. KaZde wi~ksze niepowodzenie, kaZrla katastrofa 
dotykaj,!ca narod iydowski jest ciosem zadanym wiarygodnoSci calej 
budowli. PodwaZa ona wiarygodnosc iydowskiego swiadectwa w oczach 
reszty swiata. Jeszcze wi~kszym niebezpieczenstwem jest to, ze more ona 
naruszyc zdolnosc czy gotowosc dawania swiadectwa przez Zydow. 

Wiarygodn0S6 judaizmu jako swiadectwa narai:ona jest na wahania, 
a nawet na odrzucenie. Pos~powanie Izraela, podobnie jak bieg historii, 
wplywa gl~boko na wiarygodnosc jego or¢zia. I tak iycie lzrae\a w wiernoSci 
Exodusowi i przymierzu, ktOre jest jego skutkiem, uSwi~ Imi~ Boga - czyli 
nadaje Bogu wiarygodnosc. Ods~pienie Izraela, jego kompromisy ze status 
quo w sferze reIigijnego pos~powania i mora1noSci, znieslawiaj,! Imi~ Boga 
- innymi slowy, oslabiaj,! wiarygodnosc or¢zia lzrae\a. 

Historia jest seen,!, na ktorej glosi si~ swiadectwo. Caly swiat jest 
publicznosci,!, ktora je przyjmuje lub odrzuca zaIeznie od tego, jak 
postrzega sam Iud Izraela. Podobnie, wielkie dziela Boga ksztaituj,!ce bieg 
historii, wyzwolenie przezen Izraela, czyni,! swiadeetwo iydowskie wiary
godnym i wywy:iszaj,! Imi~ Boga. Natomiast niepowodzenia i kl~ski, jakich 
doznaje Izrael, oslabiaj,! wag~ jego swiadectwa. Wiarygodnosc wiary jest 
wi~ rowniez dialektyczna. 

Wiara nie jest czyst'! abstrakcj,!, zabezpieczon'! przed niekonsekwenc
jami historii, odpom~ na jej sprzecznoSci. NaraZona jest na "odrrucenie". 
A zarazem nie rna charakteru tylko empirycznego. Takiej wierze groziloby 
natychmiastowe odrzucenie. Tymczasem narod Izraeia podtrzymuje swe 
swiadectwo ~d~c juz na wygnaniu, zaznawszy kl~ski. Jest w stanie 
rzutowac swe spojrzenic i nadziej~ poza chwil~ obecn~. W istocie, gdy 
przyjdzie wyzwolenie. okaZc si~ ono tym dobitniejszym dowodem praw
dziwoSci wiary i Bozych obietnic, gdyz b¢zic wowczas zwyci~stwem nad 
wyzu~ z nadziei tera:iniejszoSci~ . JeSli natomiast wyzwolenic mialoby 
nigdy nie nadejsc, albo gdyby Izrael oczekuj~c na nie utracil nadziej~, 
wowczas zatriumfowalby status quo i bylby to kres swiadcctwa judaizmu. 
Tak wi~ wiara nie jest zwyklym produktem historii. a zarazem nie jest od 
niej niezalema. Jest swiadectwem zakotwiczonym w historii, w nieustan
nym z ni~ napi~iu, poddanym krytycznej obserwacji i weryfikacji. a jego 
wiarygodnosc moZe si~ zmieniac zalemie od rozwoju wydarzen. 
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Potrzeba przymierza 

Waina c~sc pozniejszej Zydowskiej teologii i historii religijnej wpisuje 
si~ w dynamik~ powyi:szego modelu objawienia. Wszechmoc wyzwalaj'l
cych dziel Boga zawiera si~ w historii i nie traci z ni'l zwi'lzku. Przyjmuj~c 
taki pogl'ld tradycja Zydowska obiecuje post~p historii, podejmuj'lc 
zarazem ryzyko zmiaidZenia pod jej kolami. ~a tym polega niezwykla 
stawka wiary. ludaizm odrzuca klasyczn'l religijn'l altematyw~, a mianowi
cie sklonnosc do wycofania religii ze sfery doczesnej, a wi~ z historii, gdyz 
jest to sfera, w kt6rej brak pewnikow i nakierowania jej na Zycie 
pozagrobowe. Warto zauwaZyc, Ze w Sredniowieczu rozwi~nie to kusilo 
tak chrzeScijanstwo jak i judaizm, przypuszczalnie dlatego, ze ze wzgl~du 
na ludzk'l niedoskonalosc rzeczywistosc wydawala si~ wowczas bardzo 
opoma na zbawienie. ludaizm przezwyci~ZyI rowniez inne postawy rcligij
ne, kt6re staraly si~ owo napi~ie zniwelowac, jak na przyklad te, kt6re 
czyni'l z religii narz¢zie ucieczki czlowieka z historii (strategia buddyzmu 
i niektorych innych religii Wschodu), b'ldz tez czyni'l z Boga i religii 
ponadczasowe prawdy filozoficzne oczyszczone z niedoskonalosci his
torycznych przypadkow i skazone ludzkim w nich uczestnictwem. 

W jaki sposob mozemy osi'lgn'lc eel koncowy? Dla realizacji marzenia 
o doskonalosci potrzebne jest ni mniej, ni wi~j, tylko partnerstwo mi~dzy 
Bogiem i ludzkoSci'l. Przez dobrowolne samoograniczenie Bog zaprasza 
ludzi do udzialu w proeesie tworzenia swiata odkupionego. Kazdy partner 
wl'lcza si~ w ten uklad 0 calkowitym wyzwoleniu, kazdy sklada r~kojmi~ 
tego wi'l4eego przymierza. Bog przyrzeka, Ze d'lzenie do doskonaloSci nie 
~dzie proi:nym trudem. Obiecuje towarzyszyc czlowiekowi na kazdym 
kroku. Czlowiek zobowi'lzuje si~ nadac pocz'ltkowy rozmach temu proee
sowi odkupienia, zajsc na tej drodze w swym wlasnym zyciu tak daleko, jak 
to mozliwe, przekazywac Zycie, wizj~ i odpowiedzialnosc nast~pnemu 
pokoleniu - i nie ugi'lc si~ ani si~ nie zatrzymac, dopoki nie zostanie 
osi'lgni~ty eel ostateczny. 

Przymierze to oznacza, Ze Bog zaakeeptowalludzk'l podmiotowosc. Ale 
to prowadzi do dodatkowego przymicrza mi~dzy Bogiem a Izraelem. 
Naroo Izraela zobowi'lzuje si~ glosic ludzkoSci o~dzie wyzwolenia. 
Przymierze z Izraelem przcmienia Exodus w nieustaj'lcy proccs. Podczas 
pierwszej Paschy Bog przypiecz~towal swoj udzial aktem wyzwolenia. 
Stoj'lC pod gor'l Synaj narod Zydowski odpowiedzial przyj~ciem Tory. 
Nauczanie wskazuj'lee drog~ Zydom, Tora, stalo si~ podstaw'l trwalego 
zwi'lzku mi~dzy Bogiem a narodem Zydowskim. Izrael przyrzeka isc 
drogami Przedwiecznego. W wiernoSci tej obietnicy zobowi'lzuje si~ 
nauczac sprawiedliwoSci i prawoSci, jak umie najlepiej, zachowywac SW'l 
odr~bnosc i obcosc w swiecie glosz'lC w ten sposob or~dzie Boze wszystkim 
narodom, zobowi'lZUje si~ tworzyc przykladn'l wspolnot~, wskazuj'lc 
6cicZk~, jak'l ma isc, by ziScic swc marzenie. A wreszcie zobowi'lzuje si~ 
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dzialae u boku innych by skierowac spoleczenstwo ku ostatecznemu 
wyzwoleniu. A zatem misja, jak~ naklada na Zydow przymierze, ~dzie 
blogoslawienstwem dla wszystkich rodzin na calej ziemi. Ze swej strony 
Bog zobowi~zal si~ nigdy nie porzucie Izraela, otaczae opiek~, pomoc mu 
w realizacji wymarzonego celu. Obietnica Boi:a zawiera r~kojmi~ :iycia 
wiecznego dla narodu i:ydowskiego: "Wy, coScie przylgn~li do Pana, Boga 
waszego, dzisiaj wszyscy :iyjecie" (Pwt 4, 4). 

Gdy Zydzi doswiadczaj~ odrodzenia, jest to dowOd, i:e Bog nadal kocha 
Izraela. Pomimo ii: zdaje si~ to podpor~dkowywae Boga i przymierze 
zmiennym kolejom i przypadkom historii Zyd6w, nie rna Zadnego sposobu, 
by ~ kwesti~ omin~c. Przyj~ie pogl~du, i:e odkupienie mialo jui: i b¢zie 
mialo miejsce w historii, oznacza, iZ za kai:dym razem, gdy przychodzi 
katastrofa, oslabia ona wewn~trzn~ wiarygodnosc calego systemu. 

Dla zrealizowania eelow przymierza i zilustrowania tego proeesu, narod 
:iydowski stworzyl wspolno~, w lonie ktorej przechowuje si~ i kon
kretyzuje :iydowski sposob i:ycia. W ten spos6b pojedynczy czlowiek 
przezwyci~Za samotnosc swego ,ja" i l~czy si~ ze wszystkimi i:yj~ymi 
Zydami. Podobnie we wsp6lnocie, kaZde pokolenie przezwyci~Za samot
nose terainiejszoSci i wi~ si~ z poprzednimi pokoleniami, jak i z tymi, 
ktore dopiero maj~ nadejsc. Zamierzonej doskonalosci nie mowa osi~gn~c 
w jednym pokoleniu i dlatego sil~ rzeczy przymierze jest umow~ obej
muj~c~ wszystkie pokolenia. Kai:de pokolenie b~dzie musialo wypemie 
swoj~ cz~sc misji i przekazae j~ nast~pnemu pokoleniu, ai: po dzien, gdy 
wyzwolenie zostanie doprowadzone do konca. Podejmuj~c si~ wypemienia 
powierzonego mu zadania, kai:de kolejne pokolenie staje si~ l~cznikiem 
z przeszloSci~ i pod~Za naprz6d wytyczonym szlakiem ai: do dnia, 
w kt6rym dopelni si~ odkupienie. Odrzucenie przymierza przez ktoreS 
z pokolen lub niezdolnosc przekazania go nas~pnemu zniweczyloby 
wysilek wszystkich poprzednich i przyszlych pokolen. Kaide pokolenie 
wie, Ze nie dziala w prowi. To wlasnie zdobycze poprzedzaj~cych je 
pOkolen czyni~ moZliwym jego wlasne dzielo, a od wysilku nast~pnych 
pokolen zale:ieC b¢zie, czy jego misja znajdzie przedlu:ienie, czy tei: si~ 
zalamie. 

Przymierze zobowi~zuje nie tylko dlatego, i:e rna charakter prawny (czyli 
nakazowy), lecz Ze pojedyncze osoby wci~i: uznaj~ jego eel i wl~czaj~ si~ 
w proces realizacji. Obecne pokolenie nie jest ani slepym niewolnikiem 
tradycji przekazanej przez dawne pokolenia, ani tei: autonomiczn~ wsp61
not~, kt6ra moi:e dowolnie u:iywae dawnych praktyk dla swej wygody 
~di odrzucie cele okreSlone w przeszloSci. Kaide pokolenie jest part
nerem, kt6ry podejmuje odpowiedziaJnosc i wl~cza si~ w proces przymie
rza, l~c~ si~ tym samym ze wsp6lnot~ przymierza obejmuj~~ wszystkie 
pokolenia. Na tym polega fundament tradycji rabinicznej, wedle kt6rej 
wszyscy Zydzi, kt6rzy :iyj~, i:yli i :iyc maj~, byli obecni pod g6r~ Synaj 
i uslyszeli proklamacj~ przymierza. 

100 



HISTORIA. HOLOCAUST I PRZVMIERZE 

Wynika s4d, i.e najokropniejsze nieszcz~Scia byly dla wiary Zydowskiej 
momentami proby lub nowego poczlltku. Tragedia, ktora zdaje si~ 
wskazywae, i.e cala wizja zbudowana na Exodusie byla bl~na, oraz i.e 
poj~cie ostatecznego wyzwolenia jest iluzjll, tak dalece podwaza wiarygod
nose wiary zydowskiej, i.e uniemozliwia zachowanie dawnej wiary. Niemo
most pogodzenia faktow cierpienia i kl~ski z tezami Exodusu oznaczalaby 
obalenie ich wiarygodnoSci, de facto uniemozliwialaby nawet ich sfor
mulowanie. Tym samym, kai:de pokolenie zobowillzane jest stawie czola 
kryzysowi wywolanemu przez katastrof~. Moi.e ulec rozpaczy, zarzucie 
misj~ swiadczenia blidZ wykazac nowe zaangai:owanie i nowe zrozumienie. 
Ale jdli podchodzi do przymierza ze szczerll wiaCll, pokolenie to nie ~dzie 
moglo trwae w oboj~tnosci i Zye tak, jakby nic si~ nie stalo. 

Wplyw zniszczenia Swiqtyni 

Kazda katastrofa miala wplyw na zydowskll kultu~ i religi~, byla jednak 
wsrOd katastrof taka, ktOrej wyjlltkowy charakter zmusil do zdecydowane
go pr'zeformulowania tradycji: zniszczenie drugiej Swilltyni i utrata przez 
Izrael suwerennosci wywolaly kryzys, ktory wyjasnia dynamik~ modelu 
historii i objawienia w judaizmie. Wielu Zyd6w wywnioskowalo z tego 
wydarzenia, i.e wieSci ono koniec tradycji. 
T~ interpretacj~ Zniszczenia przyj~la rowniez szczegolna grupa, a mia

nowicie Zydzi~hrzdcijanie. Zniszczenie oznaczalo dla nich, i.e Bog 
polozyl kres pierwotnemu przymierzu, oraz ze Zycie lezusa zapoczllt
kowalo nowy typ przymierza mi~dzy Bogiem a ludzkoSci'l. Odrzuca
j'lC niektore zapatrywania Zydowskie, nadajllc bardziej duchowy charak
ter dawnej obietnicy, czyni'lC jej punktem eentralnym juz nie ziemi~ 
i narOd Izraela, lecz zbawienie pojedynczej duszy, a zarazem glosZllc 
swiatu podstawowe Zydowskie' zasady miloSci i otuchy, stworzyli chrzes
cijanstwo. 
Wi~kszosc Zyd6w odrnicila rezygnac~. Pewna jednak cz~se wspolnoty 

poddala si~ przytiaczajlleej rozpaczy. Talmud mowi 0 "Zalobnikach 
z Syjonu", ktorzy odm6wili spoZywania mi~sa i wina, odrzucili cale 
normalne Zycie, nie chcieli si~ zenie ani posiadae dzieci. Ci sposrod Zydow, 
ktorzy zdecydowali si~ nadal podlliaC drogll Zydowskll, obrali kierunek 
wyznaczony przez rabbiego lohanana ben Zaccai i kfllg jego uczni6w. Ben 
Zaccai wierzyl niezachwianie, i.e wydarzenia te nie oznaczajll konca ani 
Zydow ani judaizmu. Nadzieja pozostawala bez zmian, ostateczny eel byl 
ten sam: spelnienie mesjaniczne dla calego swiata.· Zniszczenie Swi'ltyni 
mozna bylo interpretowae jedynie jako wezwanie do nowego typu sluzby. 
Nast~pny etap wymagal nowych srodkow. Podstawowym przelomem 
teologicznym dokonanym przez rabinow bylo odkrycie "swieckiej" rzeczy
wistoSci. Bog stawal si~ mniej widzialny, bardziej utajony. Zniszczenie bylo 
znakiem, ze jaw n e dzialanie Boga mialo bye od4d zakryte. B6g nie 
powstrzyma Rzymian, nie ocali Swilltyni, na\Vet jdli niegdys pogrlli:yl 
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Egipcjan w Morzu Czerwonym. Tym niemniej przymierze nie zostalo 
odwolane, lecz odnowione. 

Wedlug interpretacji rabinicznej, narod iydowski, ktory w przymierzu 
biblijnym byt partnerem biernym, otrzymat od swego boskiego sprzymie
rzenca nakaz wejscia na wyi.szy poziom odpowiedzialnosci za wynik 
procesu realizacji przymierza. Bog stat si~ obecny w sposob bardziej 
zakryty, tak aby Zydzi mogli zostac prawdziwymi Jego partnerami. 
Albowiem, mimo i.e poj~ie przymierza zawiera element wzajemnoSci, 
okrdlenie "partner" nie pojawia si~ w Biblii. Natomiast w pismach 
rabinicznych powraca nieustannie jak refren. Narod zydowski i pojedynczy 
Zyd poprzez zaangazowanie religijne stawali si~ partnerami Boga. Zydzi 
musieli zatem nauczyc si~ wsz~dzie dostrzegac ukrytq, swi~tosc. Dla 
wyrazenia wdzi~cznoSci i swiadornosci istnienia Boga ulozone zostaty 
modlitwy. -ktore miaty towarzyszyc wszelkim momentom zycia czlowieka, 
najzwyklejszym jego czynom i funkcjom, pomagaj:j,c jednostce odkrywac 
obecnosc Boga ukryt:j, w codziennej "swieckiej" rzeczywistosci. 

Paradygmatyczny charakter Purim 

W siynnej opowieSci rabinicznej, w ktorej rabbi Eliezer ben Hyrcanus 
odmawia poddania si~ opinii wi~kszosci rabinow przeciwnej jego legalnym 
rz:j,dom, widzimy, jak wywoluje on trzy cuda, a glos z niebios zaswiadcza, 
ie jego s:j,d zgodny jest z wol:j, Boz:j,. Pomimo to pozbawiono go wladzy. 
Historia ta nie jest tylko przykladem potwierdzaj:j,cym demokratyczn~ 
koncepcj~ wladzy ludzkiej. stuiy ona raczej pokazaniu post~powania 
rabinow, gotowych stawic czota konsekwencjom wycofania si~ Boga. 
Skoro wladza ludzka stac si~ rna bardziej odpowiedzialna, Bog nie moze 
wkraczaC w proces prawny za pomoC:j, cudow i giosow z nieba, takich jak 
te, do ktorych odwolywai si~ rabbi Eliezer. Rz:j,dy nalez:j, do wi~kszoSci 
rabinow. 

Rabini uznali, i.e wycofanie si~ Boga i ich wlasna nowa wladza 
oznaczaj:j" ii. wydarzenie takie jak Exodus, gdzie Bog bezposrednio 
interweniowat, w tej postaci nie b~zie juz mialo miejsca. W rezultacie 
musieli zaproponowac dla swej epoki nowe zdarzenie zbawcze. Ow 
paradygmat zbawczy dla zniszczonego swiata dostrzegli w Purim. 

W historii Purim, narodowi i.ydowskiemu przebywaj:j,cemu na wygnaniu 
po zniszczeniu pierwszej Swi:j,tyni grozi ludobojstwo. Zostanie ocalony 
dzi~ki dziaianiom Estery i Mardocheusza. Dzialaj:j,c na poziomie intrygi 
dworskiej i polityki alkowy, tym dwojgu ludzkim wyzwolicielom, niedo
skonalym i omylnym, udalo si~ ocalic Zydow i uzyskac dla nich zezwolenie 
na ukaranie swych wrogow. Rabini podkrdlali, ie historia Estery oznacza 
koniec zbawczych cudow. Nie byla ona bowiem cudem, lecz wydarzeniem 
naturalnym. Imi~ Boga nie pojawia si~ w Ksi~ze Estery, a przeciei. Jego 
ukryta obecnosc zostala przez narOd uznana za sil~ zbawcz:j,. 

Tradycja rabiniczna przyrownala Purim do Synaju, dostrzegaj:j,c w nim 
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moment uznania przymierza. Patrz~c wstecz, akceptacja przymierza pod 
g6r~ Synaj wydawala si~ im "wymuszona" przez widome cuda Boze i nie 
mogla prawnie obowi~zywac w ich epoce. lednakie w Purim Zydzi na 
nowo zaakceptowali przymierze, dostrzegaj~c ohecnosc i zbawcze dzialanie 
Boga pod zewn~trzn~ powlok~ swieckiego wyzwolenia. Akceptacja ta 
miala charakter wi~~cy, bowiem dokonala si~ w swiecie, gdzie B6g juz nie 
rozdziela morza, lecz dziala tajemniczymi sposobami za posrednictwem 
ludzi-wyzwolicieli. Tak wi~ ponowne przmcie przymierza jest w wymia
rze prawnym wyrazem dojrzaloSci narodu iydowskiego i uswiadomienia 
sobie jego nowej odpowiedzialnoSci. 

Nazizm i Zaglada 

Ten sam model historii i przymierza trzeba zastosowac do doswiadczen 
naszego pokolenia. Gdy naziSci doszli do wladzy, pod~li wyniszczaj~q 
walk~ z narodem iydowskim. Przymierze z Abrahamem zostalo wyryte 
w jego ciele. Obrzezanie znaczylo, ze Abraham i ludzie pochodz~cy z jego 
rodu nie mogli wyprzee si~ rzeczywistoSci, 0 kt6rej swiadczyli, ani uchylic 
si~ od swej misji podaj~c si~ za zwykly nar6d. W szerszym sensie oznacza 
to, Ze kazdy Zyd, swiadomie wierz~cy lub nie, jest swiadkiem poprzez sarno 
swoje istnienie. lego iycie wyklucza wszelk~ form~ balwochwalstwa - np. 
roszczenie wszelkiej cz~stkowej czy ludzkiej rzeczywistosci do doskonalo
Sci. Gdyi egzystencja iydowska sprzeciwia si~ absolutom i odwoluje si~ do 
potrzeby ostatecznego odkupienia. Nazisci byli tego swiadomi, co sklonilo 
ich do pr6by calkowitej eksterminacji Zyd6w, czy to "wierz~cych" czy 
niewierz~cych. Nazizm moma widziee jako metastaz~ niewiarygodnego 
pragnienia wladzy ukrytego w kulturze nowoiytnej i w jej poszukiwaniu 
wywolenia i godnoSci czlowieka. lednalde w swej zwyrodnialej postaci 
pragnienie to przeobraia si~ we wladz~ pozbawion~ hamulc6w, poprzez 
kt6~ czlowiek chce zaj~c miejsce Boga. Aby to osi~gn~c, naziSci musieli 
najpierw zabic tego, kto swiadczy 0 Bogu - Zyda. Lecz kr61estwo 
ludzkiego boga jest kr61estwem ciemnosci. Zabijaj~c Zyda, nazisci oddali 
si~ w r~ce szatana. 

W mia~ jak rozwijala si~ walka z Zydami, naziSci rozp~tali niepohamo
wan~ akcj~ tilie przeciw samemu przymierzu. R6wnolegle z mordowa
niem samych nosicieli przymierza, totalnie niszczone, a w istocie od
wracane byly jego wartosci i twierdzenia. Swi~te dni iydowskie byly 
profanowane przez oblawy, Aktionen, selekcje, bluzniercze dekrety. Getto 
warszawskie otoczono murem w dzieri J(jppur 1940. Deportacje z War
szawy do Treblinki w tempie 6 000, a nas~pnie 10 000 os6b dziennie, 
zapocz~tkowano w dzieri Tisha Be'Av 1942. Ostateczne zniszczenie getta 
zostalo wyznaczone na dzien Paschy 1943. W roku 1940 zakazano 
w Warszawie modlitw publicznych. Przestrzeganie szabatu stalo si~ niemo
zliwe z powodu wymaganej tego dnia pracy przymusowej. Nauczanie bylo 
zakazane, gazety zamkni~te, biblioteki skonflskowane. 
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Niemal calkowite powodzenie tej walki stanowilo calkowite zaprzeczenie 
przymierza zycia i wyzwolenia. W Kownie ci~:larne kobiety podlegaly 
karze smierci. W Treblince i Oswi~cimiu dzieci automatycznie wysylano do 
komor gazowych natychmiast po przybyciu (za wyj~tkiem bliZni~t i nie
ktorych przypadkow wybranych do doswiadczen medycznych). Przymierze 
zydowskie gwarantuje, Ze zycie ludzkie rna wartosc nieskonczon~. Z nasi la
j4Cym si~ szalenstwem mordowania, tysi~ce dzieci zydowskich dla oszcz~
nOSci gazu wrzucano Zywcem do krematoriow i piecow Oswi~cimia. 

Skoro nie moZe byc przymierza bez nios~cego je narodu, czy zatem nie 
zostalo ono tym wydarzeniem unicestwione? Odpowiedzmy slowami Elie 
Wiesela: "Nar6d rydowski zawarl przymierze z Bogiem. My mielismy 
chronic lego Tor~, a On w zamian przyj~1 odpowiedzialnosc za obecnosc 
Izraela w swiecie ... Wydaje si~, Ze po raz pierwszy w historii, to wlasnie 
przymierze zostalo zerwane". A wedle slow lakuba Glatsteina: ,,0
trzymalismy Tor~ na Synaju / w Lublinie j~ zwr6cilismy / Umarli nie 
chwal~ Boga / Tora zostala dana Zyj~cym". 

Zmiana przymierza 

A. Roy Eckardt zwr6cil uwag~ na inny wymiar kryzysu. Z perspektywy 
dziejowej misja, jak~ Bog obarczyl Zydow, okazala si~ niemozliwa do 
wypeinienia. Przymierze wzywalo Zydow do swiadczenia swiatu 0 Bogu 
i 0 ostatecznej doskonaloSci. Holocaust udowodnil, ze rola ta wystawiia 
Zydow na morderczy szal, od kt6rego nie bylo ucieczki. A jednak Bog nie 
mogl albo nie chcial ustrzec ich przed tym losem. BOg zatem, z punktu 
widzenia moralnego, rna obowi~zek okazac skruch~ z powodu przymierza, 
uczynic sw~ wlasn~ teshuva za to, iZ swemu wybranemu ludowi dal niesly
chanie niebezpieczne, ponad mia~ okrutne zadanie, nie troszcZ4C si~ zarazem 
o jego - Izraela - ochron~. W sensie moralnym BOg nie moZe wi~ od Zydow 
niczego wymagac z racji zobowi~zar1 naloZonych na nich przez przymierze. 
Podstawow~ zmian~, jaka dokonala si~ w charakterze przymierza, 

mozna uj~c winny jeszcze sposob. Przymierza nie mozna juz od4d 
narzucic. Nie istnieje Zaden uklad, w ktorym jeden z kontrahentow mialby 
prawo 4dac od drugiego, by ow wyst~'pil z szeregu i wystawil si~ na pewn~ 
Smierc. Mozna dac taki rozkaz wrogowi, lecz w relacjach moralnych nie 
wolno wymagac od drugiego, by wyrzekl si~ rycia. Prosic 0 tak~ ofiar~, 
owszem, lecz nakazac jej nie moma. 

Katastrofa Holocaustu polega na tym, Ze Zydzi w najgorszych przeczu
ciach nie mogli byli wyobrazic sobie tego rodzaju cierpienia i zniszczenia 
jako ceny przymierza. Nie zdawali sobie tez sprawy, Ze przymierze moZe 
rozwin~c si~ tak dalece, ze Bog zaz~da podj~a pelnej za nie odpowiedzial
nosci i nieograniczonego ryzyka. A jednak, w ostatecznym sprawdzianie 
swej wiernoSci przymierzu, narod rydowski ponownie dobrowolnie i z mi
losci~ przyj~1 je, niezalemie od sfery Scislego przestrzegania rytualu. ledni 
uczynili tak z miioSci do Boga, inni z miloSci do przymierza i jego wizji 
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przyszloSci, jeszcze inni z rniloSci do swego narodu i pami~ci 0 przesziych 
doswiadczeniach przymierza. WlaSciwie nie rna to wi~kszego znaczenia, 
gdyz w pod~Zaniu szlakiem wyznaczonym przez przymierze te trzy fr6dla 
motywacji ~ od siebie nieodl~czne. 

Jdli przymierze nie zostalo zerwane, cOz zatern Holocaust mowi nam 
o naturze przymierza? Jakie przeslanie mamy odczytac z faktu BOZej 
obecnoSci w Oswi~iu, obecnoSci cierpi~cej, trawionej w plomieniach, 
umieraj~cej z glodu, a przeciei, pomimo rozpaczliwych blagan, nie kladllcej 
Holocaustowi tamy? 

Boia Obecnosc nie musi przemawiae glosem prorok6w i rabin6w. Mowi 
sarna z siebie. Jesli zniszczenie Swi~tyni oznaczalo, ie Zydzi zostali 
wezwani do wyiszego poziomu uczestnictwa i odpowiedzialnosci w przy
mierzu, to Holocaust jest jeszcze bardziej radykainym napomnieniem, by 
podj~e petni~ tej odpowiedzialnosci. Jdli po zniszczeniu Swi~tyni Izrae! 
przekroczyl etap wieku mlodzienczego, by osi~gn~e stan partnerskiej 
dojrzaloSci, to po Holocauscie narod iydowski wezwany jest juz do 
przej~ia inicjatywy w calym dziele przymierza. Bog rzekl bowiem do ludzi: 
"Wstrzymanie Holocaustu do was naleiy. To wy niesiecie wyzwolenie. 
Dzialajcie, aby zapewnie, ze nigdy to si~ nie powtorzy. B¢y z wami we 
wszystkim, co czynicie, b~dz dok~d pojdziecie, cokolwiek siy stanie, lecz 
wy macie dzielo to wypelnie". 

NarOd zydowski bierze odpowiedzialnosc za przymierze 

Nar6d iydowski uslyszal wezwanie i odpowiedzial utworzeniem panstwa 
Izrael. Dlatego si~gn~1 po wladzy, by uniemoiliwic nast~pny Holocaust 
z cal~ mo~, na jak~ go stae. 

Zydzi mieli peine prawo zakwestionowae przymierze lub je odrzucic. 
Holocaust mogl byl siy okazac nieodpartym argumentem przeciw nadziei, 
uzasadnieniem rozpaczy. Zamiast tego, dzi~ki alchemii miloSci i wiary 
czlowieka, ow paradygmat okrucienstwa zostal przemieniony w sily iycia, 
w zach~t~ do miloSci i przywrocenia godnoSci ludzkiej. Jdli kryzys 
Pierwszego Zniszczenia Swi~tyni wi~zal siy z pytaniem, czy Bog odrzucil 
przymierze czy tei nie, kryzys, ktory otwiera trzeci~ f~ przymierza, rodzi 
pytanie, czy z kolei narod iydowski je odrzuci. Otoz wielka Hose Zydow, 
religijnych i niereligijnych, pracowala na rzecz odtworzenia najwi~kszego 
symbolu biblijnego, ktory uwierzyteinil przymierze; panstwa Izrael. "Od
rodzenie panstwa Izrael stanowi zasadniczy akt iycia i sensu dla narodu 
iydowskiego po OSwi~cimiu ... Najbardziej zatwardzialy ateista uczestni
cz~cy w odbudowie Izraela znajduje si~ w forpoczcie mesjanskiego ducha 
iycia walcz~c 0 danie nowego swiadectwa, ze Exodus jest rzeczywistoSci~ 
ostateczn~". 
Wi~kszosc narodu iydowskiego postanowila odtworzye iydowski spo

sOb zycia i nide dalej iydowskie or~dzie po HolocauScie. Czymie jest 
decyzja 0 posiadaniu dzieci, jdli nie potwierdzeniem nadziei, niezlomnej 
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woli wyzwolenia wiary, Ze swiat, mimo wszystko, zd~:la ku lepszemu - tak 
ii warto powolywae do zyeia nowe istoty. 

Co si~ stalo z przymierzem? Sklonny bylbym powiedziee, Ze jego 
znaezenie zostalo uniewamione, leez Ze narod i:ydowski, uwolniony od 
swyeh zobowi~zan, dobrowolnie zdecydowal si~ podj~e je na nowo. 
Zyjemy w epoce odnowienia przymierza. Bog nie byl juz w stanie go 
narzueie leez narOd zydowski i:ywil tak wielk~ milosc do idei wyzwolenia, 
ze dobrowolnie postanowil kontynuowae sw~ misj~. 

Akceptuj~e przymierze Zydzi nie byli w stanie oszacowae, jaka ~zie 
jego cena. Midrasz wielokrotnie wyehwala odpowiedz Izraelitow na 
propozyej~ Boga: "Uezynimy tak i b¢ziemy posluszni". W miar~, jak cena 
ieh wiernoSci wzrastala, Zydzi mogli byli si~ wyeofae i polozye kres 
ofiarom. W rzeczywistoSci ieh wiernosc w ezasaeh, w ktoryeh zyjemy 
okazala si~ bezgraniezna, a zaangazowanie przerastalo wszelkie pobudki 
utylitarne. Zydzi zaangazowali .si~ sarnym swym istnieniem. 

Jak uj~1 to Soloveitehik, kontrakt dotyezy sarnego istnienia, a nie 
dzialania. Celem i:ydowskiego przymierza jest maksymalne wypelnienie 
mozliwoSci istnienia. Przymierza tego nie mozna porownae do zwyklego 
kontraktu 0 ograniezonyeh celaeh, gdzie zgoda moZe bye anulowana, jeSli 
korzyse zostala utracona. Przymierze i:ydowskie jest zobowi~zaniem w imi~ 
wiary do zrealizowania ostateeznej doskonaloSci istnienia. Wiara jest 
swiadorna ryzyka, leez wie, ze bez niego cel nigdy nie zostanie osi~gni~ty. 
Przymierze ludzkie - malzenstwo, zalozenie rodziny - jest zobowi~zaniem, 
ktorego rezultat pozostaje otwarty, gdyz ryzyko jest duze i nigdy nie 
wiadorno, jak~ miar~ b61u, cierpienia, niebezpieezenstwa czy samotnosci 
bierze si~ na siebie. Wiara w ostateezn~ doskonalose zaklada nie tylko 
dostrzeganie tego, co jest, ale takze tego, co moZe bye, wlasnie dlatego, Ze 
i:ycie zakorzenione jest w rzeczywistoSci boskiej i dana narn zostala 
obietniea wyzwolenia. Z tej wiary rodzi si~ odwaga zaangazowania. 

Smiertelna walka wydana judaizmowi i narodowi i:ydowskiemu byla 
prob~ unieestwienia przymierza, swiadka oraz samej obecnoSci Boga, 
ktory jest fundarnentem i:yeia i nadziei, jak~ podtrzymuje przymierze. 
Sarno istnienie narodu i:ydowskiego jest wi~ zasadniezym potwierdzeniem 
trwalosei przymierza. l?rzetrwanie narodu i:ydowskiego w swiecie pelnym 
wrogow, w ktorym utrzymuje si~ wzorzec Holocaustu, jest sarno w sobie 
swiadeetwem istnienia Boga ukrytego, ktorego budz~ca nabozn~ ezesc 
ehoe niewidzialna moe, odslania si~ w fakcie przetrwania Jego ludu. 

Odrodzenie zydowskiej egzysteneji poprzez posiadanie dzieci oraz przy
wraeanie ludzkiej godnoSci to tworzenie obrazow uk:azuj~eyeh Boga, 
ktorego s~ odbiciem, to najlepsze i najpot~Zniejsze swiadectwo skladane 
Bogu w swiecie, gdzie jeszeze niedawno zlo absolutne swi~ilo swoj triumf. 
Takie swiadeetwo nie byloby moi:liwe bez istnienia gI~bokieh Zrodel wiary 
i nadziei, z ktoryeh moZe ezerpae kazdy Zyd wybieraj~ey t~ drog~. 
Odtwarzaj~e panstwo Izrael i odbudowuj~e kraj narod i:ydowski udowod
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dni! swiatu, Ze B6g nie umacl, oraz ze nadzieja pok!adana w przymierzu nie 
jest daremna. Oto przeslanie, jakie gloSZli Zydzi, kt6rzy postanawiajll Zye 
jako Zydzi, bez wzgl¢u na ich zewn~trzne zachowanie i spos6b samookre
slenia. 

Nie rna wi~kszego znaczenia, czy tak zaangazowani Zydzi zdolni Sll 
swiadomie sformu!owac sWll nadziej~ blldZ wyrazic wiar~ w Boga - fun
dament przymierza. Swiadczll bowiem ich czyny, kt6re przemawiajll 
glosniej niz s!owa. Ludzie, kt6rzy wyznajll wiar~ w Boga, lecz zagazowujll 
m~zczyzn, kobiety i dzieci blldi palll ich i:ywcem, Sll niezalemie od swych 
zapewnien ateistami. Ci, kt6rzy uwazajll si~ za ateist6w, pozbawionych 
wszelkiej nadziei, lecz poS~pujll w zgodzie z przymierzem nawet za cen~ 
swego Zycia, w czynach ujawniajll sw6j prawdziwy wyb6r. 

Odrodzenie Izraela niesie w sobie wyzwalajllCll moc, kt6ra umieszcza je 
na tej samej plaszczymie co Exod us. Jest ono w y dar zen i em z b a w 
c z y m, uwierzytelniajllcym przymierze w naszych czasach. Purim, to ukryte 
wyzwolenie naznaczone ludzkll niedoskona!osci~, jest wydarzeniem nada
jllcym wiarygodnosc przymierzu w swiecie, w kt6rym B6g zbawia w spos6b 
ukryty, za posrednictwem cz!owieka; 6w nowy Exodus nabiera mocy 
w swiecie, w kt6rym ludob6jstwo n; e z 0 s t a I 0 powstrzymane, lecz gdzie 
czlowiek przyjmuje na siebie odtworzenie dzie!a wyzwQlenia. Trzysta 
tysi~y pozosta!ych przy Zyciu zostalo wyrwanych glodowi, okaleczeniu 
psychicznemu, pami~i terroru, wykorzenieniu, osamotnieniu, i w panstwie 
Izrae1 odnalazlo szan~ nowego i godnego Zycia. Wzniesienie si~ z oswi~ci
mskich czy sobiborskich otch!ani niewolnictwa i ludob6jstwa az na szczyty 
wskrzeszonej Jerozolimy przekracza wspinaczk~ na Synaj z okrucienstw 
egipskiej niewoli i mordowania hebrajskich dzieci. Ponadto, osiemset 
tysi~y Zyd6w przybylo do Izraela z kraj6w arabskich, gdzie wi~kszosc 
z nich Zy!a jako obywatele drugiej klasy, wielu w sredniowiecznych 
warunkach n~dzy i analfabetyzmu. To prawda, ze asymilacja Zyd6w 
sefard yjskich w Izraelu daleka jest od doskona!osci, lecz ich los znacznie si~ 
polepszyl. Dotyczy to r6wniez Zyd6wze ZwillZku Radzieckiego i innych 
grup imigrant6w. Przywr6cenie panstwowej niezalei:nosci zydowskiej po 
1900 latach oraz ponowne zjednoczenie Jerozolimy potwierdzajll, :le 
odrodzenie Izraela jest wyzwalajllcym wydarzeniem 0 ogromnej wadze 
historycznej. 

Raz jeszcze wkraczamy w wielkll przemian~ przymierza, gdzie wyrazem 
10jalnoSci i wiernoSci Zyd6w podj~temu zobowillzaniu jest dzia!anie 
i odpowiedzialny udzial w realizacji planu przymierza. Nie oznacza to 
radykalnego zerwania z PIteszloScill. Spogllldajllc wstecz widac, ze rozw6j 
ten by! wpisany w samo poj~ie przymierza. Jak stwierdza rabbi Joseph 
Soloveitchik, "W tej wsp6lnocie B6g stat si~ partnerem ... Willze si~ 
z czlowiekiem i dzieli jego los w przymierzu . Skonczonose i nieskon
czonosc, doczesnosc i wiecznosc, stworzenie i Stw6rca jednoczll si~ we 
wsp6lnocie. Sll zlllczeni i uczestnicZll w zjednoczonym Zyciu ... Ide~ wyra
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zonll w zdaniu: »B~~ z nim podczas proby« mozna zrozumiee tylko 
z punktu widzenia wspolnoty zbudowanej na przymierzu, gdzie Bog 
w1llczony jest w losy ludzi, wsporuczestnic~cych z Nim w przymierzu". 

Dop6ki przymierze nie bylo dobrowolne, moglo bye narzucane od gory, 
jednostronnie. Odpowiada to obrazowi i roli objawienia w okresie 
biblijnym, ktore zawiera jednoznaczny nakaz oraz wymiernll nagrod~ lub 
kar~ za posruszenstwo blldi sprzeciw. Wraz ze zmianll w relacji przymierza 
jaka dokonala si~ w okresie rabinicznym, objawienie staje si~ bardziej 
skryte i podlega pluralistycznej interpretacji. W nowej epoce dobrowolnie 
akceptowane przymierze staje si~ teologicznll podstawll autentycznego 
pluralizmu. Pluralizm nie jest sprawll tolerancji, kt6ra stala si~ koniecznos
cill iyciowll w niezydowskim otoczeniu, ani poblazliwosci dla kogos, komu 
brak wlaSciwego rozeznania. Pluralizm jest uznaniem, Ze wszyscy Zydzi 
postanowili glosie podstawowe or~zie iydowskie i to za cen~ wielkiego 
ryzyka. 

Centralne miejsce przyznane iyciu, a nawet materializm, jest w Izraelu 
c~Scill ponownego potwierdzenia swi~tosci iycia we wszystkich jego 
przejawach. ludaizm biblijny akcentowal jednose ciala i duszy podkres
lajllc, Ze prawda swiata jest tam, gdzie realizuje si~ milosc Boga i wyzwole
nie czlowieka. Podczas wygnania rozdzial tego, co duchowe od tego, co 
materialne naznaczyl judaizm rownie gl~boko jak chrzeocijanstwo. Dzis 
cialo i dusza znow si~ spotykajll w przyznaniu rzeczywistooci swieckiej 
sakralnego znaczenia. 

Synagoga i tradycja zostaly oslabione z powodu niezdolnosci pelnego 
zrozumienia tej sytuacji. Tak mocno uczepily si~ odziedziczonego modelu 
przymierza, Ze nie umialy odpowiednio zareagowae na jego odnow~. 
Niezdolnose ta byla dla laikow zach~4 do lekcewazenia tradycji i uleg
ni~ia pokusom nowoczesnoki. Tak diu go, jak dlugo utrzymywae si~ 
~dzie obecny model, synagoga ~dzie tracie SWll pozycj~. 

Najwarniejszll zmianll, jaka dokonala si~ w sytuacji Zydow wraz 
z przesuni~iem si~ nacisku ze sfery sacrum do sfery profanum, bylo 
przejScie od bezsilnoSci do mocy. Utworzenie Izraela jest aktem odnowy 
i wyzwolenia, potwierdzeniem przymierza przez dzialanie w swiecie, 
zbawczym zastosowaniem religii w konkretnej rzeczywistoSci, a jako takie 
stanowi klasyczny wyraz zakrycia i uswi~cenia wymiaru profanum. 

Wraz z tym, jak panstwo i sprawowanie przez Zydow wladzy poza tym 
panstwem zajmuje centralne miejsce w iydowskiej egzystencji, kamieniem 
probierczym klasycznych idei jest w coraz wi~kszej mierze stopien, w jakim 
mogll one wplywae na realne iycie i ksztaltowae spoleczenstwo. Podobnie 
zdolnosc wyrabiania moralnego i odpowiedzialnego sposobu sprawowania 
wladzy, nadawania dzialaniu jednostki poczucia celowosci i sensownoSci 
rna zasadnicze znaczenie dla panstwa, ktore pragnie zatrzymae swych 
wlasnych Zydow i przycillgnlle innych. Zauwa.i:my przy okazji, Ze niezwyk
Ie waine jest, by w plaszczyinie teologicznej wladza podj~a inicjatywy, 
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kt.6re moglyby korygowae bI¢y lub niepowodzenia ~d~ce rezultatem 
obecnych struktur hallahicznych. Niech~e wobec nie-iyd6w, niZszy status 
kobiety, powinny i mog~ bye zmienione na mocy Kidush ha-Haim jako 
reakcja na Shoah. Twierdzie, :ie nie mamy niezb¢nej mocy, to uchyiaC si~ 
od odpowiedzialnoSci religijnej. Ignorancja w zwyklych czynnoSciach, 
rezygnacja z kryteri6w moralnych i etycznych, szybko znajd~ wyraz 
w spadku zaangriowania. Tak wi~ rudy aspekt codziennej dzialalnoSci 
nabiera znaczenia transcendentnego, bowiem przyczynia si~ do wyzwolenia 
narodu zydowskiego. Budowanie ziemskiej Jerozolimy staje si~ fundamen
tern przywr6cenia Jerozolimy niebieskiej. Zdolnosc i wola wiemego 
i dokladnego wykonywania codziennych czynnosci b~d~ wzmacnialy lub 
niszczyly pans two zar6wno w wymiarze materialnym jak i duchowym. 

Niebezpieczenslwa wladzy 

Kluczem do dzialania zarazem skutecznego i nieskazitelnego etycznie 
jest umie~tnosc systematycznego godzenia idealow zasadniczych dla 
przymierza i i:ydowskiej pami~ci historycznej z dzisiejszym i:yciem i dziala
.niem narodu i:ydowskiego. Skoro celem wladzy s~ efekty - jej pragmatyzm 
cz~sto lekcewaiy wzgJ~dy moraine - to zdolnosc tradycji do nadania 
wladzy wartoSci i kierunku zostanie poddana ostatecznemu testowi. 
PurySci obrusz~ si~ marz~c 0 doskonalszej rzeczywistoSci religijnej b~dz 
prowadzie ~d~ duchow~ krytyk~ skazonej izraelskiej rzeczywistosci. 
Jednakie wykonywanie wladzy jest nieuniknione, jeSli Zydzi majij, prze
trwae. Ta swiecka rzeczywistose jest spraw~ zycia lub smierci. 

Dylematy wladzy Sij, innej natury ani:ieli pokusy i problemy b~silnoSci. 
Zydzi zawsze lubili stawiae na jednej szali przesladowanie Zydow przez 
chrzeScijan zrodzone przez niezdolnose sredniowiecznego chrzeScijaristwa 
do zaprowadzenia sprawiedliwosci spolecznej, na drugiej zas pos~owanie 
samych Zydow. Wcale jednak nie wiadomo, czy judaizm nie wplywalby 
podobnie, gdyby nie braklo mu sily oraz czy nie b¢zie on pos~powal jak 
chrzeScijanie albo jeszcze gorzej, gdy ~dzie dysponowal wladz:j,. Czy 
zatemjudaizm ~dzie zdolny funkcjonowae, nie stajij,C si~ religi~ ustabilizo
wanij" naruszajij,Cij, wolnosc innych, Zyd6w lub nie-Zyd6w? 

Funkcjonowanie w sytuacji realnej wladzy zblii:a nas bardziej do 
rabinicznego, hal\ahicznego procesu nii do punktu widzenia prorokow. 
Zaklada ono zdolnosc oceny poszczeg6lnych sytuacji i godzenia fakt6w 
z niezbyt okrcilonymi lub zmiennymi nakazami. Moze to oznaczaC kres 
tradycyjnego upodobania Zyd6w do skrajnego radykalizmu politycznego, 
kt6re to zjawisko odbijalo ich brak odpowiedzialnoSci Scisle politycznej. 
Wybory polityczne wymagaj4 kompromisu i konserwatyzmu na rowni 
z wolij, zmiany i doskonalenia. Cele dlugofalowe oraz doraine srodki 
muszij, bye zharmonizowane w ci~lym procesie, co moma osiij,gn¢ tylko 
za cen~ ryzyka i cz~ciowych niepowodzen. Wladza demoralizuje nieuch
ronnie, lecz nie morna unikac wzi~cia jej na siebie. Sprawdzianem moral
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nosci jest zatem wzgl¢ne ograniczenie zla, odswiezenie m~hanizm6w 
samokrytyki, rozpoznawania i naprawy bI¢6w. Istnieje niebezpieczcn
stwo, i:e ci, kt6rzy nie poj~li pelnego znaczenia przemiany kondycji 
Zydowskiej, b~dl! oceniae Izrael miar'l wymog6w idealnych, zaczerpni~tych 
z czasow jego bezsilnoSci. Ocena ich nie tylko b¢zie wypaczona, lecz chC'lc 
nie chC'lc przyczyniaj'l si~ oni do pr6b ludob6jstwa. Zasady moralnoSci 
idealnej zastosowane bez modyfikacji do konkretnych sytuacji wywoluj'l 
cz~sto skutki diametralnie przeciwne poZlj,danym celom. 

W jaki jednak spos6b moi:emy ui:ywae wladzy uwalniaj'lc si~ od 
przymusu przelewania krwi wbrew naszej woli, czy od utrzymywania 
skazonego wyzyskiem status quo? Agresywny nacjonalizm Religijnej Partii 
Narodowej oraz Gush Emunim powinien uwrai:liwie nas na niewlaSciwosc 
przeszlych wzorc6w, a zarazem na nadmierne upodobanie do nowoiki. 
Sprawowaniu wladzy winny towarzyszye trwale wzorce oraz nieustanne 
przywolywanie pami~ci 0 Zydowskich cierpieniach i bezsilnosci. lak latwo 
z chwil'l zdobycia wladzy zapomniee 0 lekcjach niewolnictwa! Lecz taki 
brak pami~ci prowadzi do bezdusznego zadawania b6lu innym. Pami~ 
o HolocauScie pozwolila Izraelowi bye zwyci~zq odpowiedzialnym i umia
rkowanym. Pami~ jest kluczem do moralnoSci. 

Ze wzgl¢u n .. wielkosc wladzy, jak'l moma dysponowae w obecnym 
stuleciu, biof'lc pod uwag~ gniew i gwaltownosc, jak'l Zydzi jui: okazali 
dochodz'lC do wladzy, jestesmy sklonni albo w'ltpie 0 sile moralnej Zyd6w, 
alba wycofa6 si~ z powodu ceny moralnej, jak'l trzeba zaplacie, ze 
sprawowania wladzy. lcili wierzymy, i:e ludzie S'l w petni odpowiedzialni za 
wynik przymierza, to kusi nas, by wycofae si~ ze sprawowania wladzy z l~ku 
przed popelnieniem nieprawoSci czy naduZyciem tej wladzy. lednoczesnie 
w naszej epoce asymilacji rabini wahaj'l si~ sprawowaC wlad~ hal1ahiczn~ 
z obawy przed otwarciem drzwi nieuzasadnionym reformom lub otwartej 
asymilacji. Dobrze, i:e si~ niepokoimy, lecz jeszcze wamiejsze jest, abysmy 
odpowiedzieli na wezwanie skierowane do naszego pokolenia i nie unikali 
odpowiedzialnoSci. lak pierwsi Zydzi, aby dae dow:'>d zaufania, musimy 
wyjsc z rodzimej ojczyzny moralnej ku szerokiemu, nieznanemu swiatu, 
kt6ry B6g wskai:e nam dopiero wtedy, gdy don dotrzemy. 

Wyzwanie rownowagi 

Takie S'l wi~c parametry naszej nowej sytuacji: bezsilnosc Zydowska jest 
zupelnie niezgodna z i:ydowskim istnieniem, a taki:e z nasZl! odpowiedzial
nOSci'l w obecnej fazie przymierza. lednaki:e sprawowanie wladzy przez 
Zyd6w nie daje si~ pogodzie z absolutnymi wymogami Zydowskiej 
czystoSci moralnej. 

Dojrzalosc moralna polega na jednoczesnym zrozumieniu tych dw6ch 
prawd, bez wykr~t6w i zludzen. Odpowiedzialnosc moralna polega na 
ci'lglym wysilku przyjmowania obu tych prawd, tak jednak, by nie 
paralii:owaly one ani naszej woli wladzy, ani naszych zdolnoSci moralnych. 
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Przyj~e wlad~, to POl"ZUClC niewinnosc i podj~e siy wiykszej od
powiedzialnoSci. Jesli zrozumiemy, :ie jeste§my zaangaiowani w przymierze 
iycia obejmuj~ce wszystkich ludzi, oraz :ie rachunek mamy zdawac jedynie 
boskiemupartnerowi, ktOry jest "Z uciskanym i pokomym duchem", 
nauczymy si~ bye bardziej krytyczni wobec nas samych i bardziej ludzcy 
w sprawowaniu wladzy. 1m trwalszy b~dzie nasz zwi~zek z boskim 
partnerem w przymierzu, tym latwiej uznamy, ze wladza nasza musi bye 
ograniczona i poddana kontroli, tym lepiej unikniemy dwu przeciwstaw
nych rodzajow zla: biernoSci i pogodzenia si~ ze zlem w swiecie oraz 
arogancji i balwochwaIczej z~dzy wladzy pozbawionej hamuIcow i wolnej 
od odpowiedzialnoSci. 

Przy wszystkich tych zastrzei:eniach postyp, jaki uczynil Izrael od 1948 
roku, jest godny uwagi. Jesli suwerennosc iydowsk~ daloby si~ pokojowo 
pogodzie ze sprawiedliwosci~ spoleczn~ i godnoSci~ Arabow, swiat otrzy
malby lekcj~ opanowania nacjonalizmu i przeobra:ienia go w blogoslawien
stwo. Jdli religijne i narodowe potrzeby Zydow, muzulmanow i chrzeScijan 
zostan~ zaspokojone w Jerozolimie, pokaze to, jakim biogoslawienstwem 
dla swiata jest odnowa wiary, jak tradycja mo:ie wzmacniae wiyzy miydzy 
ludZmi zamiast je rozrywac. Bydzie to dla ludzkosci Tora przychodz~ca 
z Syjonu, uzdrawiaj~ce or~dzie Boga rozchodz~ce si~ z Jerozolimy. 
Rozwi~zania altematywne - ludobojstwo, cofniycie siy do dawnej biemo
Sci, powrot do stanu akceptacji cierpienia, n~dzy, ucisku s:I nie do 
przyj~cia. Jestdmy zobowi~ani wierzye, :ie Bog nie cofnie raz uczynionej 
obietnicy odkupienia i doskonalosci. Kiedy ludzie wezm~ na swe barki 
dzielo wolnoSci, ich nadzieje musz~ siy w koncu ziScie, a konflikty znaleze 
ostateczne rozstrzygni~ie. Naszym obowil!zkiem jest iS6 dalej z ufnosci~ 
i poczuciem realizmu ai po ostateczn~ doskonalose. 
Podejmuj~c wyzwanie zwi.gane z wladz~ narod iydowski ukazuje siy 

ponownie jako symbol rodzaju ludzkiego. W swej materiaInej rzeczywisto
Sci, w swej historii odzwierciedla on i wyjasnia dylematy l.udzkoSci. Izrael 
nie posiada jeszcze politycznego bezpieczenstwa ani gwarancji moralnych. 
Zydzi nie s~ uodpomieni na blydy i zepsucie ludzkiej kondycji. R~~ 
jednak mym zyciem, :ie w swym ogolnym post~powaniu Izrael ~dzie 
przykladem i swiatlem dla narodow. 

Irving Greenberg 
z wersji francuskiej przeloZyl 

Jan Grosfeld 

Odczyt wygloszony podczas kolokwium "Myslee 0 OSwi~cimiu", zorganizowanego 
przez College des Etudes Juives de l'Alliance Israelite Universelle we wsp6lpracy 
z czasopismami Parties oraz us Nouveaux Cahiers, 5-7 Iistopada 1988. Przedruk za 
czasopismem Sens nr 11/1989. 
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OSWI~CIM W OCZACH ZYDOW 

"Oswi~im w oczach Zydow" I. Ale jakich Zydow? Judaizm jest religi~ 
nie posiadajll~ dogma tow (w sensie wi~4cych artykulow wiary); zawsze 
wi'~ dopuszczal jako uprawnione pogilldy bardzo rozne. Tym wi~ksza jest 
roi:norodnosc zydowskich pogilldow i punkt6w widzenia w chwili obecnej, 
kiedy przestaly obowi~zywac nawet najog6lniejsze - przyjmowane ongis 
powszechnie - zasady. Mowi si~, Ze dwoch Zydow to pi~ pogl~dow (na ~ 
samll spraw~). I tak na przyklad dla niektorych najbardziej tradycyjnie 
mysillcych Zydow "Teologia Oswi~cimia", temat sympozjum zorganizowa
nego przez krakowski Klub Inteligencji Katolickiej w ramach tegorocznego 
"Tygodnia -OSwi~cimskiego" bylby czyms zupelnie nie do przyj~a; 
uwazajll bowiem teologi~ za niczym nie uprawnione, peine pychy uprosz
czenie do zdobycia pewnej wiedzy 0 Bogu, zas mowienie 0 Bogu 
w kontekScie Oswi~imia jest dla nich bluZnierstwem. Inni jednak Zydzi 
mysill 0 tym zupelnie inaczej. Pogl~dy i punkty widzenia Zydow ~ zatem 
bardzo roznorodne. Jesli ~dziemy jednak szukac czegos, co Zydow I~czy, 
szukac takich spraw, w ktorych pogl~dy te i punkty widzenia mozna jakos 
podci~llc pod wspolny mianownik, to przychodz~ na mysl dwie takie 
Gprawy:

II pami~ 0 Zagladzie, 0 wymordowaniu przez niemieckich narodowych 
socjalistow 6 milionow Zydow w czasie II Wojny Swiatowej; 

21 poparcie dla Pans twa Izrael. One to wlasnie staly si~ wyznacznikami 
i:ydowskiej autoidentyfikacji. W chwili obecnej pami~ 0 Zagladzie i popa
rcie dla Izraela w macznie wi~kszym stopniu okrdlajll zydowsk~ toz
samosc niz religia i:ydowska - w judaizmie bowiem istniej~ obecnie rozne 
kierunki (w wielu kwestiach ze sobll skl6cone), a dla calkiem sporej iloSci 
Zydow kontakt z religi~ ogranicza si~ do odwiedzania synagogi podczas 
kilku najwi~kszych swi~t i udzialu w takich ceremoniach jak Bar Micwa, 
slub czy pogrzeb krewnych i przyjaciol. St~d takie maczenie tych dw6ch 
spraw dla zdecydowanej wi~kszoSci Zydow, z wyj~tkiem grup skrajnych: 
z jednej strony - tych najbardziej tradycyjnie religijnych (gdyz im dla 
okreSlenia i:ydowskiej tozsamoSci zupelnie wystarcza sarna religia i religijne 
prawo); z drugiej zas strony - tych stoj~cych na progu, lub juz za progiem 
asymilacji (ci bowiem z i:ydowskiej tozsamoSci rezygnuj~). Ola wszystkich 
innych - a jest ich zdecydowana wi~kszosc - Oswi~im rna znaczenie 
szczegolne, funkcjonuje bowiem jako symbol Zaglady, symbol wymor
dowania przez nazistow 6 milionow Zydow. 

1 Referat wygloszooy w czasie sympozjum w krakowskim KIK-u w lislopadzie 1989 r. 
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Oswi~cim jest jednak nie tylko symbolem, lecz taue konkretnym, 
rzeczywistym miejscem. Kiedys Oswi~cim--symbol zdecydowanie g6rowal 
w oczach Zyd6w nad Oswi~cimiem-miejscem, nie bylo bowiem w6wczas 
zwyczajem Zyd6w odwiedzanie Oswi~cimia. Od pewnego czasu zacz~lo si~ 
to zmieniae - z kaidym rokiem coraz wi~J Zydowskich turys
t6w-pielgrzym6w tam przybywa - i na obraz symbolu naklada si~ obraz 
rzeczywistego miejsca. M6wiClC zatem 0 Zydowskim spojrzeniu na Oswi~
cim trzeba m6wie zar6wno 0 odbiorze przez Zyd6w OSwi~cimia--symbolu, 
jak i OSwi~cimia - realnego miejsca. 

Jest wi~ on symbolem wymordowania 6 milion6w Zyd6w, jest jednak 
takie i czymS wi~j - symbolem b6lu, cierpien:a, katastrofy, nieszcz~scia, 
rozpaczy - w jak najog6lniejszym wymiarze. W judaizmie istnial jui: jeden 
taki symbol: byl to dziewiClty dzien miesiClca Aw, rocznica zburzenia 
zar6wno pierwszej jak i drugiej SwiCltyni Jerozolimskiej, a taki:e calego 
szeregu r6Znych kl~sk, jak np. wygnania z Hiszpanii w 1949 roku. 
Obserwujemy teraz, jak dla wielu Zyd6w usytuowany w czasie symbol 
- dzien 9 Aw - zas~powany zostaje przez symbol umiejscowiony 
w przestrzeni - Oswi~m. W tradycyjnym judaizmie - w ktorym elementy 
religijne, narodowe i kulturowe polClczone byly w jednCl calosc - symbole 
sytuowaly si~ raczej w czasie nii: w przestrzeni. SCldz~, i:e przechodzenie do 
symbolu umieszczonego w przestrzeni swiadczy 0 przemianach we wspol
czesnym judaizmie, w ktorym rozdzielajCl si~ czynniki religijne, narodowe 
i kulturowe. 

Dlaczego to wlaSnie Oswi~cim stal si~ tym symbolem, a nie kt6rys inny 
ob6z masowej zaglady? Po pierwsze - ten ob6z byl najwi~kszy. W tym 
wlasnie miejscu zabito bye moi:e jednCl czwarlil zamordowanych przez 
nazist6w Zyd6w (wedlug niekt6rych danych, z calCl pewnosciCl przesadzo
nych, acz jak dotCld powszechnie uznawanych za prawdziwe, nawet 
polow~). DrugCl przyczynCl jest fakt, iZ ten wlasnie ob6z mial charakter 
najbardziej mi~zynarodowy; w innych obozach zaglady mordowano 
przewainie Zyd6w z jakiegos regionu Polski, a tylko sporadycznie z innych 
kraj6w; do Oswi~cimia nieustannie przywoi:ono Zyd6w z calej okupowanej 
przez Niemcow Europy - zarowno z miejsc bardzo bliskich jak i bardzo 
odleglych. TrzeciCl przyczynCl jest - jak Slldz~ - to, ii: Oswi~cim byl zar6wno 
najwi~kszym obozem zaglady jak i najwi~kszym obozem koncentracyjnym. 
Bardzo malo os6b przezylo te obozy, ktore byly jedynie (lub przede 
wszystkim) obozami zaglady: Treblink~, Beli:ec, Chelmno (wyjCltkiem jest 
Sobib6r, w ktorym zorganizowano zakonczone ucieczkCl powstanie). Malo 
jest wi~ swiadkow tego, co tam si~ dzialo (a esesmani na ogol raczej 
niech~tnie wspominajCl publicznie swojCl sluz~). Byli wi~zniowie obozu 
koncentracyjnego w Oswi~cimiu sCl swiadkami funkcjonowania "fabryki 
Smierci". 

Tak wi~ w swiadomoSci wi~kszoSci Zydow cala tragedia Zaglady skupia 
si~ i ogniskuje w tym wlasnie miejscu. I tak np. rozmawialem z Zydami, 
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kt6rzy ogl,!:daJi film Claude'a Lanzmanna Shoah i byli przekonani, Ze cala 
akcja tego filmu dotyczy OSwi~mia, zas takie nazwy, jak "BeIZec" czy 
"Chebnno" zupelnie nic im nie m6wily. Wi~kszosc przybywaj,!:cych do 
Polski Zyd6w zaskoczona jest informacj,!:, Ze Oswi~cim to nie tylko ob6z, 
lecz takze calkiem spore, posiadaj,!:ce dlug,!: histori~ miasto. Niemiecko
j~zyczna wersja nazwy Oswi~imia - Auschwitz - oddzielila si~, oderwala 
i uniezaleznila od tego konkretnego miejsca, funkcjonuj,!:c wymiennie 
z takimi okresleniami, jak angloj~zyczny termin "Holocaust" czy hebrajski 
"Shoa". W taki wlasnie spos6b slowo "Auschwitz" uZywane jest przez 
wsp6lczesnych Zydowskich myslicieli, takich jak Emil Fackenheim (kt6ry 
m6wi 0 "rozkazuj,!:cym wolaniu Oswi~ia" - The Commanding Voice of 
Auschwitz), Richard Rubenstein (kt6ry dal swojej ksi,!:Zce tytul After 
Auschwitz - po Oswi~imiu) czy Ignaz Maybaum (The Face of God after 
Auschwitz - oblicze Boga po Oswi~miu). W judaizmie historia jest 
miejscem spotkania Boga i czlowieka - B6g ingeruje w histori~. Oswi~cim 
naruszal wiele tradycyjnych poj¢ i zmuszal do przewartoSciowania 
najbardziej istotnych zasad - gdziez bowiem by! B6g w czasie Zaglady? 

Drugim wydarzeniem, kt6re powodowalo zmian~ nastawienia do wielu 
spraw, bylo powstanie paristwa Izrael; bardzo duz,!: rol~ odgrywa w judaiz
mie mesjanizm, a powstanie tego paristwa w znacznym stopniu podwaZylo 
jego za!oZenia. Nie zajmuj~ si~ w tym miejscu stanowiskami wsp6lczesnych 
Zydowskich teolog6w wobec Zaglady, omawianiem koncepcji takich mys
licieli jak Emil Fackenheim, Eliezer Berkovits, Richard Rubenstein, Ignaz 
Maybaum czy Elie Wiesel. Chcialbym tylko zauwaZyc, iz tym elementem, 
kt6ry z rozwazari teolog6w i filozof6w przeszedl do powszechnej swiado
mo.sci, jest I,!:czenie Zaglady z odrodzeniem Izraela. UZywaj,!:c chrze.scijaris
kiej terminologii, moma by okrdlic symbolizowan,!: przez Oswi~cim 
Zaglad~ jako "ukrzyzowanie", zas symbolizowane przez Jerozolim~ od
rodzenie Izraela - jako "zmartwychwstanie". Dlatego standardowy pro
gram Zydowskich wycieczek obejmuje najpierw odwiedzenie Polski (z 
wiZY4 w Oswi~cimiu jako gl6wnym punktem), potem zas - Izraela (tu 
gl6wnym punktem jest pobyt w Jerozolimie). 

Zydzi jad,!: do Polski nie dlatego, Ze w tym kcaju rozwijala si~ blisko 
tysi,!:cletnia, wspaniala Zydowska kuitura, lecz dlatego, gdyz jest tu 
Oswi~cim; cal,!: histori~ Zycia Zydowskiego w Polsce odbieraj,!: najc~.sciej 
jako przygotowanie do Zag!ady - i trzeba przyznac, ze rozpaczliwy stan 
wi~kszosci zabytk6w Zydowskich w Polsce (np. na krakowskim Kazimie
rzu, ale nie tylko) sprzyja takiemu stereotypowemu widzeniu. PrzyjezdZaj,!: 
wi~ do Oswi~imia i konfrontuj,!: symbol z rzeczywistym, konkretnym 
miejscem. 

W jaki spos6b je widZl!:? Niestety, spos6b urz,!:dzenia ekspozycji Muzeum 
Oswi~cimskiego zupelnie nie jest przystosowany dla Zydowskich turyst6w 
a nawet niekt6re elementy tej ekspozycji jakby "dzia!aj,!:" przeciwko nim. 
P61 biedy, jdli przyjei:di:aj,!: w grupie, z wlasnym przewodnikiem Oak np. 
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wycieczki amerykanskie organizowane przez United Jewish Appeal lub 
izraelskie wycieczki szkolne). Grupy takie urz(!dzaj(! zwykle ceremonie 
(cz~sto ~d(!ce dose dziwnym pol(!czeniem elementow religijnych i swiec
kich) w dwoch miejscach: w ostatniej sali "Pawilonu Zydowskiego" 
i w ruinach jednego z krematoriow w Brzezince - i to nadaje jakis 
charakter ich pobytowi w tym szczegolnym miejscu. Indywidualni Zydows
cy turysci-pielgrzymi przewijaj(! si~ wsrod licznych wycieczek odwiedzaj(!
cych tzw. ogoln(! ekspozycj~ (ktor(! moma by okrdlic jako instruktai:owy 
przegl(!d sposobow mordowania i zn~ania si~) i na ogol oburzeni S(! tym, 
co odbieraj(! jako swiadome i celowe przemilczanie faktu, iz zdecydowan(! 
wi~kszosc ofiar Oswi~cimia stanowili Zydzi. I tak np. ogl(!daj(! fotografie 
wi~zniow rozwieszone na korytarzach blokow 6 i 7, szukaj(! pod nimi 
Zydowskich imion i nazwisk, a kiedy nie znajdujll, to mowill: "Aha, celowo 
umieszczono tylko zdjycia nie-Zydow". Razi ich to, Ze w pokazywanym 
w muzeum flImie, nak~onym przez ekipy filmowll Armii Radzieckiej, 
sJowo "Zydzi" pada tylko raz, na koncu dlugiej Iisty narodowoSci ofiar 
obozu. Razi ich powtarzany wielokcotnie w kilku j~zykach napis, Ze 
"Oswi~im jest miejscem m~zenstwa Narodu Polskiego i innych naco
dow" - skoro w Oswiycimiu zginylo co najmniej kilkanascie razy wi~cej 
Zydow niz Polakow. Razll ich kioski z pamilltkami i kosmetykami, 
festynowy nastroj niektorych wycieczek, nowe domy w niewielkiej odleglo
Sci od ruin krematoriow w Brzezince itd . 

Prawie wszyscy Zydowscy turysci odwiedzajll tzw. Pawilon Zydowski 
czyli ekspozycjy zatytulowan(! "Martyrologia i walka Zydow". Na ogol 
zadowoleni Sll, Ze taki pawilon w ogole istnieje, czysto jednak majll 
zastrzeZenia do takich czy innych e1ementow ekspozycji. Od osob, ktore 
zwiedzily ten pawilon, slyszalem najc~Sciej takie opinie: "chociaz wszyst
kie umieszczone tu fotografie Sl! mi juz znane, jednak ogllldane w tym 
wlasnie miejscu, w Oswiycimiu, cobill wi~ksze wrai:enie niz ogilldane 
w albumie" lub ,ja co prawda znam wszystkie te fotografie, ale pawilon 
ten odwiedza polska mlodziez, wi~ dobrze, Ze one tu Sll" (nie zdajll oni 
sobie sprawy z tego, Ze raczej rzadko polska mlodziez odwiedza ten 
pawilon). Na og61 Zydzi slldz=i, iz w ekspozycji tego pawilonu nieproporc
jonalnie duzo miejsca poswi~cono pomocy Polakow dla Zydow (wielu 
z nich np. zdziwionych jest wielkim napisem, ktorego angloj~zyczna wersja 
sugeruje, iz wszyscy bez wyjlltku Polacy pomagali wszystkim Zydom). 

Ogolnie rzecz bior(!c, sposob urzlldzenia ekspozycji w oswi~cimskim 
Muzeum powoduje, iZ bardzo cz~sto Zydzi odbierajll jll jako realizacj~ 
programu "odzydzania Oswiycimia" - a jest to sprawa, na punkcie ktorej 
Sll bardzo wrai:liwi. Mozna czasem uslyszeC takll opini~: "najpierw Niemcy 
odbierali nam zycie, a teraz Polacy chCll, nam odebrac i przywlaszczyc sobie 
nasZll Smierc". Oboz koncentracyjny w Oswi<;cimiu zalozony byl poczllt
kowo dla polskich wi~zniow politycznych, zas podoboz w Brzezince dla 
radzieckich jenc6w wojennych; jednak naprawd~ sobll - a wiyc systema
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tycznie, planowo i celowo zorganizowanym pieklem na ziemi i symbolem 
zla - stal si~ Oswi~im dopiero wtedy, gdy po konferencji w Wannsee 
zostal glownym miejscem zaglady europejskich Zydow. Do tego czasu byl 
on tyllco jednym z licznych obozow koncentracyjnych na terenie okupowa
nej przez Niemcow Europy; fabryk~ Smierci - komory gazowe i krematoria 
- zbudowano dla zabijania Zydow, a tylko przy okazji - skoro byly juz one 
w tym miejscu - uzywano ich rowniez sporadycznie dla zabijania 
nie-Zydow. Upieraj~cy si~ przy jedynoSci i wyj~tkowosci iydowskiego 
doswiadczenia Zaglady Zydzi wiedz~, oczywiScie, 0 cierpieniach i smierci 
innych ludzi. lednak morduj~c Polakow, Rosjan, Bialorusinow, Czech ow 
czy Serbow kierowano si~ racjonalnymi przeslankami - robiono to w imi~ 
okrdlonych celow i interesu narodu niemieckiego (tak, jak te cele i ten 
interes rozumieli naziSci). Bylo to wi~ - acz w znacznie wi~kszych 
rozmiarach - czyms jui: znanym, wielokrotnie powtarzaj~cym si~ w his
torii; roznica dotyczy jedynie skali, rozmiarow zbrodni. Traktowanie 
Zydow bylo czyms jakoSciowo, istotnie odmiennym, bylo swoistym novum. 
Uznaj~c wartosci reprezentowane przez judaizm, iydowskie wartosci, za 
calkowicie przeciwstawne swojemu totalitarnemu systemowi, potraktowali 
nazisci Zydow jako upostaciowione zlo; mordowanie Zydow bylo wi~ dla 
nich dzialaniem 0 charakterze zbawczym, uwalniaj~cym swiat od "zla". 
Wszyscy Zydzi - bez najmniejszegowyj~tku - skazani byli na smiere; jak 
l?owiedzial Elie Wiesel: "Nie wszystkie ofiary byly Zydami, ale wszyscy 
Zydzi byli ofiarami". Zydzi gin~li nie z powodu czegokolwiek, co zrobili, 
ale z powodu samego faktu bycia, istnienia - a to powoduje odmienny 
ontologiczny status ofiar zydowskich. Wszystkie inne narody pr¢zej czy 
p6zniej zaleczyly swoje rany; iydowski swiat Europy srodkowej i wschod
niej bezpowrotnie znikn~l, zostal calkowicie unicestwiony, zniszczony 
razem z cal~ swoj~ kultur~. Ksi~i:ka, ktor~ niedawno przetlumaczylem na 
j~zyk polski, Pailskajest ziemia Abrahama 1. Heschela, dobitnie pokazuje, 
co caly swiat stracil na skutek tego, Ze "nie ma juz w Polsce iydowskich 
miasteczek" . 

Dlatego na ogo! nie podoba si~ Zydom tak c~sto spotykane porow
nywanie Oswi~imia z innymi miejscami na ziemi, gdzie ludziom dziala si~ 
krzywda - uWaZaj~ bowiem ten oboz za cosz niczym nieporownywalnego. 
I tak na przyklad z punktu widzenia Polakow zasadne jest stawianie na 
jednej plaszczyznie obozow hitlerowskich i stalinowskich lagrow - gdyz ich 
los tu i tam byl analogiczny. Los Zydow w lagrach nie byllepszy od losu 
Polakow - jednak to, co spotkalo Zydow z ~k nazis tow, bylo czyms 
nieporownywalnie gorszym. Bardzo kontrowersyjne ~ rowniez dla Zydow 
te dwie postacie, ktore kosciol katolicki uznal za reprezentuj~ce ofiary 
Oswi~cimia. Nie neguj~ pi~kna i bohaterstwa czynu ojca Maksymiliana 
Kolbego. lednak ekstremalna sytuacja bycia wi~zniem obozu w Oswi~ci
miu ujawniala postawy skrajne: bohaterstwa i tchorzostwa, szlachetnoSci 
i podloSci. Oboz w OSwi~miu byl miejscem wielu bohaterskich czynow, 
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por6wnywalnych z czynem ojca Kolbego; wyb6r wlasnie ojca Kolbego na 
tego, kt6ry rna reprezentowac ofiary Oswi~ia, spowodowany zostal 
przede wszystkim tyro, ze byl on znan~ postaci~ w swiecie katolickim 
w okresie mi~dzywojennyro - jego zag dzialalnosc obejmowala r6wniez, 
niestety, udzial w wydawaniu czasopism 0 antysemickim charakterze. 
Z kolei inne problemy wi~~ si~ z postaci~ Edyty Stein; uWaZana jest ona 
bowiem - slusznie czy nieslusznie - za patronk~ nawracania Zyd6w na 
katolicyzm; m6wienie zaS 0 nawracaniu na chrzeScijanstwo w kontekScie 
OSwi~cimia oburza nawet tych Zyd6w, kt6rzy s~ bardzo odlegli od spraw 
religijnych. M6wi~ bowiem tak: najpierw naziSci mordowali nas w tyro 
miejscu dlatego, Ze jesteSmy Zydami, a teraz chrzeScijanie ch~, bysmy 
przestali bye Zydami. Jest to jakby podwazanie wszelkiego sensu ofiar 
Zydowskich m~zennik6w, sugeruje bowiem posrednio, iz smiere byla kar~ 
za glupo~, zatwardzialosc i up6r ich przodk6w, za to, Ze nie chcieli przyj~c 
chrztu. S~dz~, iz to wlasnie powi'lZanie z postaci~ Edyty Stein i z ide~ 
nawracania Zyd6w spowodowalo tak wielkie napiycie juz w PocUltkowej 
fazie "sporu 0 Karme1 w Oswi~imiu". Nieszcz~sny ten konflikt zepsul 
duzo krwi i pozostawil po sobie wiele uraz6w. Nie jest moim zadaniem 
omawianie tu tego sporu. Chcialbym tylko zauwaZyc, Ze im bardziej 
indywidualny i nie poddaj~cy si~ naciskowi Srodk6w masowego przekazu 
byl spos6b myslenia tych Zyd6w, z kt6rymi rozmawialem na ten temat, 
tyro wi~ej wyrazali oni uwag krytycznych pod adresem ekspozycji 
Muzeum OSwi~cimskiego i tyro bardziej pojednawczo wyraZali si~ w spra
wie kiasztoru. Ludzie mysl~cy lndywidualnie s~ potencjalnie opiniotw6r
czy; w tyro wypadku tacy ludzie mieli, niestety, malo szans na to, by ich 
stanowisko mogio wplyn~c na szerok~ opini~. Kilka nieprzemyslanych, 
j~trz~cych wypowiedzi spowodowalo, ze g6r~ wzi~ly emocje zbiorowe, co 
tak utrudnilo rozwi~zanie sporu. 

Chcialbyro zakonczyc to moje wys~pienie cytatem z dziela: lzrael- echo 
wiecznosci Abrahama J . Heschela 2. Jeden z rozdzial6w tej ksi¥ki wypelnia 
w caloSci fragment z ksi~gi proroka Ezechiela, "widzenie 0 koSciolach". 
W nast~pnyro rozdziale, zatytulowanyro KatastroJa, Abraham Joshua 
Heschel pisze: 

Rok 1945 ... Nowa koncepcja: Swiat jest rzeiniq. Nadziejajest niemoralna. 
Grzechem jest bye rozsqdnym. 

Szesc milionow ;stnien odeszlo. Gdziekolwiek mieszkamy, iyjemy na 
cmentarzu. Jedna tylko przed nami droga - droga do piekla. 

Rok 1945 ... Czy to wlaSnie z nas zostalo: kominy w obozach zaglady? 
Co powinno Slf zdarzyc po Zagladzie? Noc rozpaczy, bez brzasku, tylko 

nieprzerwane wycie? BM na zawsze, bez ulgi, iycie w goryczy? Czy historia 
jest biczem? Czy ~wiat utracil duszt;? Czy cywilizacja nie rna nic wspolnego 
z czlowieczemtwem? 

1 Abraham Josbua Hescbe~ Israel: An &ho of Eternity, New York: 1969, s. 111-115. 
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Czy Oswifcim unicestwil takie i naszq przyszlosc? 
Sposrod czterech Zydow Europy - trzech nie iyje. SposrOd pifciu Zydow 

gdziekolwiek na Swiecie - dwoch nie iyje. Czy duch tych, ktorzy przeiyli, 
obroci sif w popwl? Wojska alianckie, ktore oswobodzily obozy koncent
racyjne, natrafily tam na dziesiqtki tysifcy wychudzonych cia!, szkieletow, 
suchych kosci. "Synu czlowieczy, czy kosci te oiyjq?" (Ezechiel 37,3). 
Judaizm obrocil sif w suche kosci, wiara w Boga poddana zostala probie. Czy 
ci ludzie - zmaltretowani, okaleczeni. zdziesiqtkowani, sponiewierani - znaj
dq si~, aby przetrwac? 

Jaka powinna bye nasza odpawiedi na Oswifcim? Czy ci ludzie - nazywani 
Swiadkami Boga milosierdzia i wspolczucia - wytrwajq w swaim swiadectwie 
i przylgnq do slow Hioba: "Chocby mnie i zabil, w Nim uJae bfdf" (Hiob 
13,15), czy tei pojdq za radq iony Hioba: "Przeklnij Boga i umrzyjJ" (Hiob 
2,9), zatopiq sif w anonimowosci setki narodow swiata i zniknq raz na 
zawsze? 

Wiara naszego narodu w Boga w tym momencie historii nie zachwiala sif. 
W tym momencie historii Izaak zostal rzeczywiScie poswifcony, przelala sif 
jego krew. My wszyscy zginfliSmy w Oswifcimiu, ale nasza wiara przetrwala. 
Wiemy, ie wyparcie sif Boga byloby kontynuacjq Zaglady. 

ZyliSmy kiedys w cywilizowanym swiecie, bogaci w zauJanie i oczekiwania. 
Potem wszyscy zginflismy, skazano nas na przebywanie w piekle. Teraz 
iyjemy w piekle. Nasze obecne iycie jest iyciem pozagrobowym ... 

My nie b/uinimy, lecz budujemy. Nasz nar6d nie oderwal sif od Boga. 
Wprost przeciwnie, w tym momencie historii zobaczyliSmy poczqlek nowego 
przebudzenia, pojawienie sif nowej troski 0 teologif Zywego Boga. Ucieczka 
od judaizmu coraz bardziej ustfpowala miejsca nowemu przywiqzaniu, 
odkrywaniu naszego dziedzictwa. 

Jak swiat patrzylby na iydowski narod, gdyby ci, ktorzy przeiyli obozy 
koncentracyjne. poszli drogq calkowitej asymilacji? Gdyhy uciekli od Boga, 
od judaizmu? 

Jakie byloby dzisiaj oblicze zachodniej historii, gdyby kmicem iydowskiego 
iycia byly Bergen-Belsen, Dachau, Oswifcim? Paizstwo luael nie jest 
zadosCuczynieniem. Byloby bluinierstwem · uwaiae je za rekompensatf. 
Jednakie istnienie odrodzonego Izraela czyni nasze iycie mniej nieznoSnym. 
Jest nieznacznym powstrzymaniem przeszkody w wierze w Boga. 

Jestesmy zmfczeni wygnaniami, pogramami; mamy dose obozow zaglady. 
Jestesmy zmfczeni usprawiedliwianiem naszego istnienia. Gdybym pojechal 
do Polski lub do Niemiec, to kaidy kamieiz i kaide drzewo przypominalyby 
mi 0 pogardzie, nienawiSci, morderstwach - a zabitych dzieciach, 0 matkach 
spalonych iywcem, 0 uduszonych gazem ludziach . 

Kiedy jad{ do Izraela, 10 kaidy kamieiz i kaide drzewo przypaminajq 0 cifi
kiej pracy i chwale, 0 prorokach i psalmistach, 0 wiernosci i sWiflosci. Zydzijadq 
do Izraela nie tylko po fizyczne bezpieczenstwo dla siebie samych i swoich 
dzieci; jadq do Izraela po odnowienie, po doswiadczenie zmartwychwstania. 
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Czy Pam;two Izrael jest pokomq odpowkdziq Boga na Osw~cim? Czy jest 
znakkm zalu Boga po /udzkkj zbrodni Osw~cimia? 

Zaden czyn nk jest tak iwi(lty, jak uratowank ludzkkgo zycia. Ofiarowu
jqc schronknk ponad dwu milionom Zyd6w, z ktorych wielu nk przezyloby, 
gdyby zostali w Polsce, Rosji, Nkmczech luh w innych krajach, Ziemia 
SWi(lta uzyskala nowq iw~toS{:. 

W tym wlaSnk kraju tak wklu ludzi, ktorych ciala zostaly zran ione , 
a dusze rozbite, znaJazlo nowe zyck i nowego ducha. PaflSlwo Izrael tak 
jakby staralo s~ odpowkdzkc na wolank proroka: "Pokrzepck r(lce oslable, 
wzmocnijck kotana omdlale" (Izajasz 35, 3). 

W roku 1937, w okresk nazistowskich przesladowan i wyganiania ZydOw 
z Niemkc, ksiqzk(l 0 Don Icchaku Abrawanelu, ktory zyl w czasie wygnania 
Zyd6w z Hiszpanii w roku 1492, zakonczylem takimi slowami: 

"Zydzi, ktorzy w zyciu panstwowym, gospodarczym i spolecznym za
jmowali kkrownicze stanowiska, opuicili swojq hiszpailskq ojczYZn(l. Podboj 
Nowego Swiata dokonal si(l bez ich wsp61udzialu. Gdyby pozostali na 
P61wyspk Iberyjskim, z pewnosciq uczestniczyliby w imprezach konkwis
tadorow. Kkdy konkwistadorzy przyby/i na Haiti, bylo tam 1 100 000 
mkszkailcow; w dwadzkscia lat pOinkj pozostalo ich tylko 1000". 

W roku 1492 b(ldqcy w rozpaczy Zydzi nie podejrzewali nawet, jaki akt 
laski zwiqzany zostal z ich nieszcz(lsckm. Wyrzuceni z Hiszpanii, nie mkli 
zadne~o ,ud7ialu w okrucieilstwach, ktore wkrotce potem popelniono w No
wym SWlecze. 

A jednak nk ma odpowkdzi na Oiwi(lcim. Proba dania odpowkdzi bylahy 
najwi(lkszym bluinkrstwem. Izrael umozliwia nam znoszenie agonii Osw~ci
mia bez radykalnej rozpaczy - odczuwank przeblysku Boskiej jasnosci 
w dzunglach historii. 

Henryk Halkowski 
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STACJA SHOAH 

Konflikt wokol oswi~imskiego klasztoru moglby okazac si~ p0Zyteczny, 
a nawet stac si~ "szcz~sliwl! win~", gdyby doprowadzil do nowego 
przemyslenia naszych postaw, do lepszego zrozumienia samych · siebie, 
a dzi~ki temu i ludzi innych niz my. Kim jestcimy, my, uczestnicy sporu? 
Odpowiedz jest identyczna w przypadku Polak a i Zyda: ,jestesmy ofiara
mi". Nie trzeba dowodzic, Ze ta odpowiedi jest gruntownie usprawied
liwiona historycznym losem, ktorego rue zgotowalismy sobie sami. 

Przynalemosc do plemieniaistot raz po raz wydziedziczanych i krzyw
dzonych przenika cal~ nasz~ podstawow~ swiadomosc; ksztaltuje nasz 
etos, we wlasnych oczach wyromia w stosunku do wszystkich innych. 

Osmielilam si~ zacz~c od wskazania fundamentalnego podobienstwa 
podstawowej swiadomoSci polskiej i Zydowskiej. UwaZam, Ze to podobien
stwo jest ella sporu 0 klasztor faktem bardzo istotnym. Ale w dalszym 
ci~gu mam zamiar mowic juz tylko 0 polskim poczuciu bycia ofiar~ i 0 jego 
konsekwencjach. Mam tu na mysli to, co pewien niemiecki przyjaciel, 
ekspert-polonista, nazwal kiedys "polskl! mentalnoscil! rozbiorow~". Jest 
to paralizujl!cy sumienie i odpowiedzialnosc kompleks utraty wolnosci. 
Adresuj~ te rozwazania do nas samych, a moze tez i do tych, co chc~ nas 
Zyczliwie rozumieC. MoZe zreszll! rue tylko nas - swiadomosc przenikni~ta 
poczuciem krzywdy zdaje si~ cechowac cal~ "drug~ Europ~", az po 
zachodnie granice NRD. 

Wszystkie przei:ycia Polakow zawieraj~ w sobie echo krzywd doznanych 
tak przez przodkow, jak przez nas samych i ~dl!cych prawdopodobnym 
losem potomkow. W naszych rueszcz~sciach miesci si~ pokusa: roz
pami~tuj~c krzywdy mozna uczyc si~ nienawiSci i zarazem bezsilnoSci. 
Mozna uznae, ze nasze zrywy niosly tylko kl~ski, a nasze dlugotrwale 
wysilki byly bez reszty mamowane, bo wydzierano nam wszystkie ich 
owoce. Warto si~ zastanowic, jak c~to z racji przekonania 0 wlasnej 
bezsilnoSci uznajemy si~ za niczemu niewinnych. Bolesny los zniewolonych 
bywa niekiedy moralnie wygodny: nie mamy wolnoSci wi~ wszystkie 
grzechy Sl! cudze. Nasza odpowiedzialnosc jest na miar~ wolnoSci, kt6rej 
nam brak. Uleganie pokusie bezsilnoSci prowadzi mi~dzy innymi do 
zahamowarua i splycenia naszej pracy pami~. Dlatego dramat wojny 
i zaglady Zydow sprzed pi¢dziesi~ciu lat jeszcze nie jawi nam si~ w calych 
swoich rozmiarach, nie probujemy objl!c go refleksjl! si~gajl!q podstaw 
ludzkiego bytu i wizji swiata. 

"Ludzie ludziom zgotowali ten los" ... Jak odczytujemy ten napis na 
pomniku w obozie w Majdanku, napis komentuj~cy cal~ rzeczywistosc 

120 



STACJA SHOAH 

lagrowll od Azji przez Syberi~, niemieckie wladztwo i hiszpanskll Mirand~? 
ezy nie czytamy go tak "To Niemcy - albo Sowieci - wyrzlldzili to nam, 
Polakom"? Takie odczytanie splyca dramat. Da si~ wtedy powiedziee, i.e 
ich zbrodnie nie ci~ na nas, naszll rzecZll jest tylko pami~c wlasnych 
ofiar, ona wystarczy. A przeciei zbrodnie cillZll na ludzkim gatunku, ktory 
jest nam wspolny. CillZll tei na chrzeScijanstwie jako wynik jego wy
chowawczej kl~ki. Dla swiata pozachrzeScijanskiego pytanie, dlaczego 
chrzeScijanstwo nie zdomlo powstrzymac przedsi~wzi~cia zaglady, jest 
bardziej zasadne nii argument, Ze zlo bylo wynikiem ods~pstwa od wiary. 
Inaczej nii my w Polsce, Iiczni chrzeScijanie na Zachodzie czujll si~ 
dziedzicami moralnej kl~ki chrzeScijanstwa, ktore nie zdolalo wychowac 
Europy. Najpierw uwiedzeni, potem zastraszeni chrzeScijanie niemieccy nie 
stan~li w por~ przeciw Hitlerowi i rzadko przeciwstawiali si~ konsekwent
nie jego wladzy, gdy jej natura stala si~ jui: jasna. Kompleks wspolwiny za 
~ i inne historyczne zbrodnie gl~boko przenika mentalnosc ludzi Europy 
Zachodniej, choc swym nasileniem nie dorownuje naszemu kompleksowi 
kczywdy. Oni bardziej nii my czujll, i.e to ludzie ludziom zgotowali los 
lagrowy. Nie chodzi 0 zacieranie winy historycznie uchwytnych sprawc6w 
zla, lecz 0 przyj~cie cZllstki odpowiedzialnoSci szerszej, ponoszonej z racji 
wspolnego czlowieczenstwa, wspolnej kultury, tradycji, wiary ... 

Auschwitz - Idoaka swiata. Czlowiekowi lagrowemu nie oddajll sprawie
dliwoSci :iadne hagiograficzne relacje. Prawd~ mowi raczej swiadek Borow
ski, gorsZllc nill wszystkich tych, ktorzy czujll si~ niewinni. Prawd~ mowi 
o lagrach na przykladzie Auschwitz Anna Paweiczynska. Jej ksillZka 
- "Przemoc i wartoSci" naleiy koniecznie wznowic i czytaC obowillZkowo 
we wszystkich "osrodkach wychowania i modlitwy", jakie da si~ wokol 
roiejsc zaglady kiedys stworzyc, ktokolwiek mialby je zaludniac. Dopusz
czajllc do swiadomoSci poczucie wspolnej ludzkiej winy i grozy, zla, trzeba 
takie pustelnie budowac, ale w odleglosci dose wielkiej, by pielgrzymi 
w~drujllc od roiejsc goscinnosci i wiary ku miejscu :ialoby i pokuty, mieli 
czas zastanowic si~ nad przepascill, w ktorll majll spojrzee. 

W Auschwitz byly zwyci~stwa nad odczlowieczeniem, znane, jak ofiara 
Ojca Kolbego czy bohaterska sluiba Stanislawy Leszczynskiej, i nieznane, 
ukryte w ludzkim wn~trzu, zwyci~twa chrzeScijanskie i laickie, prawoslaw
ne i iydowskie, zwyci~stwa wartosci przeciwstawionych przemocy. Te 
zwyci~stwa wyprowadzily niektorych ludzi calkowicie poza lagrowll reduk
cj~ czlowieczenstwa, jednych z iyciem, innych poza Sillierc. ' 
Zwyci~com i zwyci~stwom moina budowac pomniki i czcic ocalone 

przez nich wartosci na r6Zne sposoby, na przyldad przez iycie kontemp
lacyjne w klasztorze. Czuj~ takll potrzeb~, ale miejsce jej zaspokojenia 
wid~ jednak daleko od samego miejsca zaglady. Dlaczego? Moi.e, 
podobnie jak oponujllcy przeciw klasztorowi Zydzi, slysz~ w tym miejscu 
sam tylko krzyk ginllcych i czuj~ dym calopalenia. Dlatego mam prze
swiadczenie, ie tu nie moma mieszkac ani zatykac swoich znakow. 
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Potrzeba mi ~dzie schronienia, gdy ~~ wracae z Auschwitz, ale rue tuz 
zaraz, rue za blisko, bo oni schronienia nie znajdowali, nalezy im si~ taki:e 
moje w~drowanie przez pustk~. Dystans jest konieczny przez pami¢ 0 tym, 
ze w Auschwitz przemoc triumfowala rue tylko zewn~trznie, ale i wewn~trz
rue, obracaj~c czlowieka przeciw czlowiekowi. Ocalenie wartoSci po
gr~zone jest w tajemnicy, w nocy opuszczenia i wiemoSci Hioba. To trzeba 
uszanowac - nie od razu, rue tutaj, nie na tym miejscu aru w jego 
odczuwalnym sqsiedztwie, lecz naprawd~ w oddali wznosz~c znak zmar
twychwstania. Tu jest inna stacja. Tu wszyscy powinni pielgrzymowaC 
w jednym duchu - pokuty za wsp61ne czJowieczenstwo zdolne do zbrodni, 
ruewypowiedzianie kruche, podlegle zniszczeniu i ruecale ocalone. 
Prawd~ jest, i:e wsz~zie mo:rna wyorae z ziemi kosci Abla. Ale jednak 

Auschwitz to miejsce szczeg6lne, w kt6rym ta prawda bezglosnie krzyczy. 
Od dawna, jako spoleczenstwo i:yj~ce wokol, jestesmy winni braku 
uszanowania. Od przenoszenia klasztorow poniek~d jeszcze pilniejsze jest 
oddalenie od cmentarza wszystkich przekupniow ideologii, pami~tek 
i zabawek, calego folkloru nie przygotowanych, oboj~tnych, oglupiaJych 
wycieczek. Gdyby tak w pi¢dziesi~t lat od ostatniej Smierci w Auschwitz 
uznae, i:e stat nas wreszcie na ustanowienie strefy pustki i ciszy wokol tego 
cmentarza zrownanych Smierci~ ofiar. Gdybysmy tak~ peln~ czci i grozy 
pustk~ wreszcie ofiarowali potrzebuj~cym zaloby i potrzebuj~cym pokuty, 
czyli nam samym? 

Halina Bortnowska 

Tekst ten ukazal si~ pierwotnie w nr. 18 (29.09.1989) "Tygodnika Solidarnosc". 
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SPOR WOKOt KLASZTORU 
W OSWI~CIMIU 

Dwie s<l okolicznosci, dla kt6rych uwaga swiatowej opinii publicznej jest 
zwr6cona na Polsk~: przemiany polityczne dokonuj,!ce si~ w naszym kraju 
oraz sp6r wok61 klasztorn si6str karmelitanek w Oswi~imiu. Obie sprawy 
sq postrzegane jako pozostaj,!ce w wyrainej ze sob,! niezgodzie. Z jednej 
strony doszly w Polsce do glosu sily, kt6rym dot,!d odmawiano prawa 
decydowania 0 losach ojczyzny, z drugiej - tak widz'! to inni - nie 
respektuje si~ uczuc mniejszoSci religijnej, kt6ra slusznie spodziewa si~ 
w nowych warunkach poszanowania dla siebie i partnerskich stosunk6w. 
Nie spos6b drobiazgowo odtwarzac przebiegu wydarzen. Dokumentacja 
dotycz'!ca konwentu wystarczy na pokaroych rozmiar6w ksi,!zk~, a zaopa
trzona w komentarz i glosy prasy utworzylaby cale tomy. lednak szczeg61y 
sporn, kt6ry zaognial si~ doslownie z dnia na dzien, przyslonily og61niejsze 
i bardziej istotne prawdy, jakie ujawnily si~ w jego kontekscie. KI6tnia 
o Karmel ukazuje objawy gl~bokiej choroby, kt6ra od dawna trawi obie 
- polsk,! i i:ydowsk'! - spolecznoSci. Rozw6j sytuacji i nawarstwianie si~ 
wzajemnych oskarZen i pom6wien S,! tego wymownym potwicrdzeniem. 

POCZt\TKI KONFLlKTU 

Decyduj,!c si~ na lokalizacj~ w budynku tzw. Starego Teatru, przylegaj,!
cym do mur6w obow koncentracyjnego, klasztoru karmelitanek, ani kard. 
Franciszek Macharski, gospodarz Archidiecezji Krakowskiej, na terenie 
kt6rej znajduje si~ Oswi~im, ani nikt w KOSciele w Polsce nie przypusz
czal, ze stanie si~ ona przedmiotem kontrowersji. Intencje si6str i sens 
aprobaty KOScioia zostaly wyjasnione w "Slowie Metropolity Krakows
lcicgo do Duchowienstwa i Wiernych Archidiecezji Krakowskiej" z 30 
wrzesnia 1984 roku, gdzie m6wi si~, ze siostry w poblizu bloku imierci b~d4. 
trwaly w zamknifciu klauzury na modlitwie i ojlerze dla wynagradzania Bogu 
za zbrodnie w Oswifcimiu i dIa ublagania milosierdzia Bozego, w szczeg6lno
sci pokoju i jednosci w swiecie. Nikomu nie przyszla do glowy konsultacja 
projektu z Zydami, tym wi~j z Zydami mieszkaj,!cymi poza Po\sk,!, bo 
nie bylo takiego zwyczaju. Dialog chrzeScijansko-i:ydowski w naszym kraju 
znajdowal si~ jeszcze w powijakach, a projektodawcy mieli jak najlepsze 
intencje. luz wczeSniej podejmowano zakrojone na mniejsz,! skal~ inic
jatywy modlitwy za pomordowanych i ich przesladowc6w, a reakcje 
Zyd6w pol skich byly jak najbardziej pozytywne. Wydawalo si~, Ze klasztor 
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~dzie jeszcze wyrazniej odzwierciedlal dObrll wol~ i solidarnose chrzeScijan 
z cierpieniem i rnartyrologi~ narodu iydowskiego. 

Budynek, w ktorym zamieszkaly siostry, wymagal adaptacji j rernontow. 
W trudnym poloZeniu ekonornicznym Polski pragnienie przyjScia z porno
~ wyrazila m.in. organizacja "Kirche in Not" ("KoSciol w Potrzebie"), 
ktora od lat wspornaga KOScioly wschodniej Europy i na pros~ kard. S. 
Wyszynskiego sprawuje patronat nad klasztorarni kontemplacyjnymi 
w Polsce. W biuletynie organizacji wydanym wiosn~ 1985 roku, na krotko 
przed wizyt~ Jana Pawla II w panstwach Beneluxu, usilnie zach~cano do 
ofiarnoSci na "dar dla papiei:a - klasztor w Oswi~cimiu". W tekScie 
pojawilo si~ zdanie, Ze klasztor rna bye duchowq twierdzq. gwarantujqcq 
IU1wrocenie zahlqkanych brad z naszych krajow oraz dowodem naszej dobrej 
woli wynagrodzenia za zniewagi. ktorych przedmiotem tak cz~sto jest 
Zast~pca Chrystusa, rue bylo natorniast wzmianki 0 Auschwitz jako 
miejscu zaglady Zydow. Organizacje iydowskie Belgii i Francji, a wkrotce 
talcZe innych rejonow zachodniej EUfoPY, Izraela i USA, podniosly zarzut, 
Ze katolicy polscy usiluj~ "odjudaizowae" rniejsce Shoah, co wi~j, 
"chrystianizowae" je, a tym samym pozbawie Zydow waznego dla nich 
symbolu. ZaloZenie konwentu zostalo zinterpretowane jako zaplanowana 
obraza uczue, jako wyzwanie dla iydowskiej tozsamoSci, podeptanie 
suwerennych praw Zydow do Auschwitz oraz ignorowanie wyj~tkowoSci 
iydowskiej ofiary iycia i krwi. 

Pierwsze wyst~pienia w takirn tonie pojawily si~ w polowie 1985 roku, 
a wi~c prawie rok po zamieszkaniu karmelitanek w konwencie . Nas~pne 
posypaly si~ juz lawinowo. Pod koniec lipca 1989 r. prof. Olgierd Czemer, 
w polowie lat 80-tych przewodnic~cy Narodowego Kornitetu Mi~dzy
narodowej Rady Ochrony Zabytkow i Miejsc Historycznych poinfor
rnowal ("Polityka" z 29. VII), Ze pierwszy protest organizacji zydowskich 
zostat zapisany do protokolu z posiedzenia Komitetu w grudniu 1984 roku, 
a wi~ przed wydaniem biuletynu organizacji "Kirche in Not" . Fakt ten 
byl dlugo zupelnie nieznany polskiej opinii publicznej. Wiedziano, Ze od 
1985 r. do Krakowa i Oswi~cirnia zacz~ly przybywae delegacje iydowskie 
z z~daniern przeniesienia klasztoru winne miejsce. Z~danie bylo wspierane 
oswiadczeniem, Ze konwent zostal zlokalizowany w budynku, w ktorym 
w czasie wojny skladano uzywany ' dla celow ludobojczych cyklon B. 
Wedlug mapy, jak~ w 1978 roku Polska ziozyla w UNESCO, budynek ow 
znajduje si~ na terenie obozu. Strona polska zobowi<lZala si~ do uszanowa
nia integralnosci terenu zaglady i niezmieniania niczego w jego obr~bie. 

Dla pelnoSci obrazu dodajrny, ze funkcjonuje rowniez poj~ie Oswi~
mia jako muzeum, odpowiadaj~ce dokladnie granicom z lat wojny. 
Przylegaj~cy do obozowych rnurow budynek Starego Teatru nie wchodzi 
w sklad rnuzeurn. Zarowno rnetropolita krakowski, jak i wladze polskie, 
ktore umozliwily przej~ie budynku przez siostry, kierowaly si~ wlasnie 
tym uj~iern, nie przewiduj~c prawnych konsekwencji granic Auschwitz 
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jako pomnika dziedzictwa swiatowego. Dodajmy r6wniez, ze re zglaszany
mi zarzutami, wsrOd kt6rych nie zabraklo tez 0 wydZwi~ku teologicznym 
(Niebo nad OSw~cimiem bylo pusle, niechaj w~c puslym pozoslanie), nie 
utoZsamialy si~ liczne srodowiska iydowskie zaangaiowane w dialog 
z chrzeScijanami. Przykladowo dr J. Lichten, a nie byl on wcale odosob
niony, stwierdzil, :i:e decyzja 0 zalozeniu konwentu "musi zaslugiwac na 
szacunek". Wielu Zyd6w do dzisiaj wyznaje, :i:e nie widzi powod6w, dla 
kt6rych siostry nie moglyby modlic si~ w Oswi~cimiu. 

Sp6r 0 konwent rozgorzal najpierw poza granicami Polski i w naszym 
kraju byl prawie nie znany. Dochodzily wprawdzie sporadyczne glosy 
o niezadowoleniu Zyd6w i 0 podejmowanych akcjach protestacyjnych, lecz 
silniejsze od nich byly inne, te mianowicie, kt6re informowaly 0 od
grzebywaniu starych oskar:i:en 0 polski antysemityzm czy pomawiaj~ce 
KOSci6l 0 bezczynnosc w czasach ludob6jstwa. Stalo si~ jasne, :i:e iydzi 
i chrzeScijanie, tym bardziej Zydzi i Polacy, nie uporali si~ jeszcze 
z obci~zeniami trudnej przeszloSci, :i:e niekt6re fakty dlugiej historii 
wspooycia nadal rzucaj~ cien na wzajemne stosunki. 

Kontrowersja wok61 Karmelu obnaiyla gl~bokie poklady podswiado
mOSci, w kt6rych drzemi~ utajone urazy i uprredrenia niech~tnych sobie 
spolecznosci. Aby je poruszyc, wystarczy kazdy pretekst. Niekt6re wypo
wiedzi Zyd6w sugerowaly, :i:e lokalizacja kiasztoru stanowi ilustracj~ 
powszechnej strategii chrzeScijan i klarowny dow6d antysemityzmu. Fakt 
zalozenia konwentu zostal objasniony w kategoriach, jakie juz wcresniej 
istnialy w wielu umyslach i sercach, a przy tej sposobnoSci jedynie si~ 
wyzwolily. Nie spos6b powstrzymac si~ od refleksji, ze okres powojenny, 
mimo niew~tpliwych zmian, jakie przyni6sl Sob6r Watykanski II i kon
solidacja Zyd6w we wlasnym panstwie, nie zostal wykorzystany dla 
skutecznej przemiany myslenia czlonk6w obydwu wsp6lnot. 

Nie b~dzie te:i: niesprawiedliwe zauwaiyc, ze Zydzi z zachodniej Europy 
przenosili na konwent w Oswi~miu podejrzenia i stereotypy, kt6re nie 
zostaly przclamane przez wsp6legzystuj~cych z nimi tamtejszych chrzeS
cijan. Podnoszone roszczenia byly niezrozumiale dla og6lu polskich 
katolik6w. Pochodzilo to zar6wno ze specyfiki iydowskiego myslenia, 
odmiennego od kategorii chrreScijanskich, jak i z braku jakiejkolwiek 
powamej pr6by przybliZenia Polakom argument6w i racji iydowskich. Nie 
wydaje si~, aby wystarczyl np. przeklad na j~zyk polski publikacji 
wydawanych na Zachodzie. Byly one opracowane w duchu konfrontacyj
nym, zakladaly dyskusyjne wartoSciowania i formulowaly kategoryczne 
4dania, kt6rych ton m6gl jedynie zaostrzyc powstaly konflikt. Z drugiej 
strony wsr6d katolik6w polskich znaleZli si~ tacy, kt6rzy postanowili je 
zlekcewaiyc i zdyskwalifikowac, upatruj~c w nich now~ nagonk~ na Polsk~ 
i Polak6w. Sp6r toczyl si~ wi~ nie 0 klasztor, lecz 0 sprawy, kt6re 
ustawicznie odzywaj~ w polsko-iydowskim wsp6lZyciu. Mimo to wlasnie 
w tym okresie wyraznie ozywil si~ i zintensyfikowal historyczny i teologicz
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ny dialog Zyd6w i chrzeScijan. Prowadzili go po obu stronach ludzie 
zdecydowani na budowanie nowych stosunk6w opartych na poszanowaniu 
i tolerancji. 

SENS UGODY GENEWSKIEJ 

Jak mozna bylo zareagowae na oskarienia i 4dania naplywaj~ce 
z Zagranicy? Moma bylo po prostu odpowiedziee, i.e obawy i zarzut)l ~ 
bezpodstawne, ze sformulowania zawarte W biuletynie "Kirche in Not" nie 
OOzwierciedlaj~ faktycznych intencji si6str ani nastawienia polskiego 
KOSciola, i.e dialog z Zydami i judaizmem pojmowany jest tak, jak 
wykladaj~ to posoborowe dokumenty KOSciola, tj. z uszanowaniem 
tozsamoSci kai:dej zjego stron. Mozna bylo zatem powiedziee, i.e obecnosc 
si6str nie moi.e bye OObierana w taki spos6b, jak interpretowali jej 
przeciwnicy, i i.e konsekwentnie - siostry pozostan~ w miejscu, w kt6rym 
osiadly. 

Pozostawala wprawdzie kwestia lokalizacji konwentu w budynku, kt6ry 
nie powinien podlegae modernizacji, poniewai: pelni funkcj~ pomnika 
swiat owego dziedzictwa, lecz trudno powiedziee, czy ten argument mial 
w rozwi~zywaniu sporu jakid wi~ksze znaczenie. Budynek 00 dluzszego 
czasu byl opuszczony, przedtem zas uZywano go jako magazynu. W 00
czuciu chrzeScijan umieszczenie w nim siostr bylo nieporownywalnie 
lepszym wyjSciem niz skladowanie towarow. Moma, rzecz jasna, do
mniemywae, ze kategoryczna decyzja 0 pozostawieniu konwentu wywola
laby poruszenie i protesty, lecz z~daj~c szacunku dla wlasnych racji, trzeba 
rowniez respektowac racje i uczucia drugiej strony. 

Strona koscielno-polska bardzo powaznie potraktowala obiekcje Zy
dow. Doszlo do dwukrotnego (221ipca 1986 i 221utego 1987) spotkania 
w Genewie delegacji katolickiej, na kt6rej czele stalo czterech kardynal6w, 
w tym kard. Franciszek Macharski, z przedstawicielami wplywowych 
organizacji Zydowskich. Kontakty te byly wyrazem dobrej woli, potwier
dzeniem pragnienia rozwi~zania konfliktu i dowOOem wsp61dzialania 
w tym kierunku. Fakt ten zostal za slabo wyeksponowany tak przez 
katolickie, jak i Zydowskie srodki masowej informacji. 

Kardynal Macharski i jego wsp6lpracownicy (ks. Stanislaw Musial SJ 
ired. Jerzy Turowicz) udali si~ do Szwajcarii nie dlatego, i.e musieli, lecz 
dlatego, i.e chcieli pomySlnego zalatwienia sprawy. Miejscem spotkania 
stala si~ Genewa, poniewai: glowne zarzewie kontrowersji istnialo w za
chodniej Europie. W spotkaniu wzi~1i udzial trzej inni kardynalowie: abp 
Albert Decourtray z Lyonu, abp Jean-Marie Lustiger z ParyZa i abp 
Godfried Danneels z Brukseli. Stron~ Zydowsk~ reprezentowali: Theo 
Klein - przewodnicz~cy Rady przedstawicielskiej Instytucji Zydowskich 
we Francji i Europejskiego Kongresu Zydowskiego, Rene Samuel Sirat 
- Wielki Rabin Francji, Marcus Pardes - przewodnicz~cy Komitetu 
Koordynacyjnego Organizacji Zydowskich w Belgii, Tullia Zevi - przewo
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dnicZllca Unii Wspolnot Zydowskich we Wloszech oraz prof. Ady Steg 
- przewodnicz~cy Powszechnego Zjednoczenia Zydowskiego. 

Powiej w kilku publikacjach w Polsce pojawi si~ pytanie 0 zasadnosc 
zagranicznych spotkan i powody uczestnictwa w nich kardynalow z Za
chodu. Nie zabraknie insynuacji 0 spisek i przetargi sprawami polskimi. To 
bardzo krzywdz~ce oskarienia. Nie bez znaczenia byl fakt, ze obiektem 
naciskow stal si~ nawet Jan Pawel II, od ktorego 4dano zdecydowanej 
i szybkiej interwencji. Spotkania w Genewie mialy oslonic Ojca Swi~tego 
przed koniecznoscill wypowiadania si~ w sprawie, ktora nie wymagala jego 
udzialu, bo jej rozwillzanie lezy w kompetencjach metropolity krakows
kiego. 

Pierwsze spotkanie w Genewie zakonczylo si~ przyj~ciem tzw. Deklaracji 
OSwi~cimskiej, znanej - od slowa, ktore jll otwiera - pod nazwll "Zachor 
- Pami~taj". Czytamy w niej : Wyodr~bnione tereny Auschwitz i Birkenau sq 
dziS uznawane za symboliczne miejsca ostatecznego rozwiqzania, w im~ 
kt6rego hitlerowcy dokonali eksterminacji (Shoah) sZeSciu milionow Zydow , 
w Iym poltora miliona dzieci, tylko dIntego, ze byli oni Zydami. Zg~li oni 
w .opuszczeniu i posrad oboj~tnosci swiata. Po wezwaniu do skupienia 
i modlitwy nast~puje wezwanie do pami~ci 0 wszystkich ofiarach ludobojs
twa. W drugim spotkaniu genewskim, ktore odbylo si~ pol roku pozniej, 
wzi~lo udzial po 9 osob z ka:idej strony. Z Polski, oprocz wy:iej 
wymienionych, uczestniczyl w nim sufragan krakowski bp Kazimierz 
Gorny, ktorego podpis widnieje pod tekstem dokumentu. Owocem spot
kania bylo porozumienie, na mocy ktorego w okresie 2 lat mialo powstae 
w Oswi¢miu wspolnie wybudowane Centrum Informacji, Wychowania, 
Spotkan i Modlitwy. W jego ramach mial si~ znaleic nowy kiasztor siostr 
karmelitanek. Centrum mialo slu:iyc usuwaniu uprzedzen i ignorancji, 
wychowaniu mJodych pokolen w duchu tolerancji i poszanowania oraz 
wspomagae post~p dialogu, do czego dochodzil wazny wymiar modlitwy 
kontemplacyjnej. Zdecydowano wspo1nie, ze nie b~dzie wi~ stalego 
miejsca kultu katolickiego na terenach obozaw Auschwitz i Birkenau. Kaidy 
~dzie magi s~ tu skupiC zgodnie z wlasnym sercem, wlasnq religiq i wlasnq 
wiarq. 

Trzeba koniecznie podkreslic bezprecedensowosc i odwag~ tej decyzji. 
Uznano, ie modlitwa siostr nie moze byc powodem napi¢ i zgorszenia, 
podzialow i niech~i. Porozumienie jest wynikiem szczerego dialogu. Racje 
:iydowskie Sll odmienne od racji chrzeScijanskich, a w niektorych przypad
kach wr~cz krzyzujll si~ z nimi, lecz wzi~cie ich pod uwag~ stanowi wynik 
woli wyjScia z impasu. W wypowiedzi dla Radia Watykailskiego (25 II 
1987) kard. Macharski stwierdzil, ze projekt stworzenia Centrum dojrzewal 
przez dlugie Inta i zapowiedzial starania u wladz 0 potrzebne zezwolenia 
i lokalizacj~. Szczegoln~ prosb~ 0 modlitewne wspieranie dziela skierowal 
do siostr karmelitanek w Oswi~cimiu. 

Auschwitz jest dla Zydow dramatycznym symbolem zaglady i 4dzy 
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unicestwienia, wielkim cmentarzyskiem, kt6rego groza jest przeraZaj~ca. 
Auschwitz r6wniez dla Polak6w jest symbolem 0 istotnych tresciach. Na 
terenie Europy, zwlaszcza w Polsce, istnieje wiele innych miejsc kazni 
i ludob6jstwa. Ale symbolu nikt sobie nie wybiera: jest albo go nie rna, zas 
za jego wyborem nie stoj~ przeslanki rozumowe, lecz kryteria utajone 
najgl~biej w zbiorowej Swiadomosci. Sp6r 0 Auschwitz to zderzenie 
symboJi, kt6re more bye rozwi~zane tylko na drodze uswiadomienia sobie 
odczue i oczekiwan partnera. Tym razem strona katolicka byla "silniej
sza", bo Oswi~m znajduje si~ na naszej ziemi, my tu jestesmy "gos
podarzami". Gdyby katolicy powiedzieli twardo "nie us4pimy", strona 
i:ydowska bylaby bezsilna. Znamienne, :ie wlasnie "silniejszy" postanowil 
ust~pie. Wydawalo si~, :ie jest to nadspodziewanie szcz~sliwe rozwi~zanie 
konfliktu i wymowna ilustracja dialogowego usposobienia. Ugoda genews
ka zostala w wielu kr~gach odebrana jako dow6d pr~znoSci KOScioia 
w Polsce. 

SRODKI PRZEKAZU 

Dobroczynn~ wymow~ Genewy w znacznej mierze zaprzepaszczono. Nie 
ukazano dostatecznie jasno wyj~tkowosci podj~tych postanowien, dez
orientuj~c zar6wno wsp6lnoty i:ydowskie, jak i chrzeScijan. Jednyro 
sugerowano, :ie dokument to znak skutecznosci glosnego sprzeciwu, 
drugim przedstawiano go jako wynik niezrozumialych us~pstw. Duch 
Genewy nie przenikn~l do powszechnej swiadomoSci wyznawc6w obu 
religii. Spor~ cz~sc winy za ten stan rzeczy ponosz~ ludzie kieruj~cy 
Srodkami masowego przekazu. Zasadniczo nowy fakt nadal interpretowa
no w dawnym j~zyku i podlug utartych stereotyp6w. Mozna przypuszczae, 
ze gdyby bezposrednio po powrocie z Genewy polscy katolicy zostali 
wyczerpuj~co poinformowani 0 intencjach i sensie podj~tych uzgodnien, 
zas siostry w mozliwie kr6tkim czasie przeniosly si~ w nowe, nawet 
prowizoryczne (bo i budynek Starego Teatru byl tylko prowizorycznie 
adaptowany) miejsce, sp6r 0 konwent wnet przeszedlby do historii. W tyro 
punkcie powstal jednak splot nieporozumien i niedom6wien, kt6re spowo
dowaly now~ fal~ niepokoj6w. 

Przez dlugi czas nie podejmowano widocznych krokOw zmierzaj~cych do 
wypemienia genewskich zobowi~an. Siostry dokonywaly modyfikacji 
i przer6bek, kt6rych zakres wzbudzal podejrzenia, :ie nie zamierzaj~ 
opuScie kontrowersyjnego miejsca pobytu. Takze stosunek do tej sprawy 
m~skiej gal~zi karme1it6w wydawal si~ odmienny od genewskich uzgod
nien. Kiedy przybliZal si~ termin przeniesienia konwentu, Zydzi podali 
w w~tpliwosc szczerosc intencji katolik6w. W ostatnim okresie cz~to 
cytowane ~ slowa, Jakie podczas wizyty w USA wypowiedzial opiekun 
si6str karmelitanek bosych, o. Anastazy G~gotek: Tak ks. kardynal 
przedstawil siostrom karmelitankom owoc genewskiego spotkania: Bqdicie 
spokojne, modlcie s~, a cala sprawa rowniei s~ uspokoi (wyd. w Chicago 
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"Dziennik Zwi,!zkowy" z 4-5 sierpnia 1989, s. 6). Strona zydowska widzi 
w tym potwierdzenie wczdniej zglaszanych domyslow. KOSciolowi i kar
melitankom zarzucano hipokryzj~ i nierzetelnosc, za czym poszly kolejne 
pomowienia 0 antysemityzm i opinie, Ze wlaSciwie nalei.alo si~ od same go 
pocz'!tku spodziewac takiego obrotu sprawy. 

Niezb/tdne w tym miejscu jest przytoczenie slow jednego z sygnatariuszy 
porozumienia, ks. Stanislawa Musiala: Trzeba z naciskiem podkreilic, ie 
strona katolicka nie wchodzila w dialog z Zydami z nastawieniem, ie chodzi 
tutaj 0 przetarg. Byl to dialog szczery, podjf}ty w duchu milosci i szacunku 
partnera ("Pismo Okolne" Biura Prasowego ·Episkopatu Polski, nr 22/89, 
s. 21). Wazne swiatlo rzuca rowniez list prowincjala polskich karmelitow 
bosych, wystosowany 18 stycznia 1989 roku do wszystkich domow 
karmelitanskich w kraju. Czytamy w nim m.in.: Od dluiszego czasu nasilajq 
sie zloiliwe ataki iydowskie oraz nacisk moralny kard. Franciszka Machars
kiego na nasze Siostry w O.fwi(!cimiu. by same dobrowolnie wyrazily zgodf} 110 

przeniesienie si(! w inne miejsce. Wynika st'ld niedwuznacznie, ze kard. 
Macharski chcial dotrzymac ustalen poczynionych w Genewie. 

Na kilka miesiltCy przed uplywem ustalonego terminu sytuacja zaost
rzyla si~. Kola zydowskie wyeksponowaly z porozumienia wyl'lcznie 
zobowi'lzanie do przeniesienia konwentu, ignorujllc celowosc wspolnych 
dziabn w cclu stworzenia centrum. Z'!dano bezwarunkowej ewakuacji 
siostr, bez ogl'ldania si~ na polskie realia. Odzyly znane pretensje i urazy 
oraz sugestywne uogolnienia. Do tego doszly glosy nawoluj'lce do bojkotu 
pielgrzymek papieskich czy obcillZajllce papiei:a za zaistnial'l sytuacj~. 
Autorzy takich wYS1l!pien wcale nie liczyli si~ z tym, kim dla Polakow jest 
Jan Pawel II ani z nast~pstwami swoich wystllpien. 

Z kolci w Polsce daly si~ slyszec zdania, ze porozumienie genewskie nie 
ma zadnej mocy wi'lz'lcej, ze strona katolicka nie wyst~powala jako 
de1egacja reprezentujllca KOSciot, Ze kard. Macharski nie mial prawa 
podj~cia decyzji 0 przeniesieniu klasztoru, slowem, ze deklaracja genewska 
jest bez znaczenia. W podtekkie takich stwierdzen mozna bylo wyczytac 
nie tyle szlachetnll trosk~ 0 losy konwentu, ile wol~ "wygrania" sporu 
i przechylenia jego szali na swojll korzysc. 

Kontrowersja ujawnila silne podzialy istniej'lce w polskim katolicyzmie 
wokol modelu i potrzeby dialogu z Zydami i judaizmem, z czym wi'lze si~ 
sprawa ksztaltu KOSciola, jego roli w Zyciu narodu oraz pozycji wzgl~dem 
innych wsp61not religijnych i etnicznych. 

Wiosn'l 1989 roku pojawily si~ teksty, w ktorych spar 0 konwent 
stanowil jedynie pretekst do wylozenia z gory ustalonych stanowisk 
i pozyskiwania zwolennikow dla wlasnej linii. W niedotrzymaniu ustalone
go w genewskiej deklaracji terminu nie widziano nie niewlaSciwego. 
Starozytna zasada pacta sunt servanda spotkala si~ z ripOS1l!, ze byl to 
uk lad niewazny, wymuszony i podpisany przez niekompetentnych ludzi. 
Nie probowano ustalac, komu przyslugiwalyby odpowiednie kompetencje. 
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Obie strony sporn usilowaly w1llCZYC do niego Jana Pawla II. Sugerowa
no, ze tylko on moze rozstrzygnllc przedluzajllcy si~ konflikt i od jego 
dec.yzji zale4 losy konwentu. Takll sugesti~ zglaszali tak Zydzi, jak 
i katolicy, chociai: dla nikogo nie ulega wlltpliwoSci, ze jedni i drudzy 
oczekiwali od papicza wygodnej dla siebie odpowiedzi. Jan Pawel II 
wypowiedzial si~ w sprawie Oswi~imia 24 czerwca 1988 roku w prze
m6wieniu do przedstawicieli wsp61noty rydowskiej podczas wizyty w Wie
dniu: Sposrod wielorakich inicjatyw, jakie w duchu Soboru podejmowane sq 
dzisiaj na rzecz dialogu iydowsko-chrzescijaliskiego, pragltf wskazac no 
powstajqcy w Polsce Osrodek InJormacji, Wychowania, Spotkan i Modlitwy. 
Ma on sluiyc bado.niom nod Shoah oraz nod martyrologiq norodu polskiego 
i inllych narodow europejskich w okresie norodowego socjalizmu, a takie 
duchowej konJronlacji z tymi problemami. Naleiy sobie iyczyc, aby przyniosl 
obflte owoce i magi stanowic wzor rawniei dla innych narodow. 

Slowa papiez a byly objasniane na dwa sprzeczne ze sobll sposoby. Ci, 
kt6rzy zgadzali si~ na przeniesienie konwentu i zazegnanie sporn, twier
dzil i, ze idea budowy centrum w ksztalcie okreslonym umowll genewskll 
znalaz!a peln~ i wi~z~Cll aprobat~. Przeciwnicy odpowiadali, ze w papies
kim przem6wieniunie rna wyrainej wzmianki 0 przemieszczeniu si6str. 
I tyro razem niewiele zrobiono, aby upowszechnic i objasnic papieskll 
wypowiedZ, a wsr6d wyznawc6w judaizmu i chrzeScijan rozbudzic prag
nienie pojednania i wspo!pracy. 

KWADRATURA KOLA? 

Jesienill 1988 roku obok konwentu siostr karmelitanek pojawil si~ 
d uzych rozmiar6w krzyz, ktorego wymowa byla tym wi~ksza, ze to pod 
nim Jan Pawe! II sprawowa! msz~ sw. w Brzezince podczas pierwszej 
podrozy do ojczyzny w 1979 roku. Konflikt by! juz wystarczaj~co 
zaogniony, nic zatem dziwnego, i:e wielu Zydow odebralo pojawienie si~ 
krzyza jako nowy przejaw "chrystianizacji" Oswi~cimia. 

Nast'lpilo kolejne zderzenie symboli: krzyz, ktory dla chrzeScijan jest 
znakiem chwaly, przedmiotem uwielbienia i czci, by! mocno atakowany 
przez wyznawc6w judaizmu traktuj'lcych go jako znak przeSladowan 
i upokorzen. Tego rodzaju konfrontacja to szczegolnie drazliwy skladnik 
sporu. Wi~kszosc Polakow rna w pami~ci dramatyczn~ "walk~ 0 krzyi:e", 
w ktorej doszly do glosu silne uczucia religijne i narodowe. W publikacjach 
zaniechano na ogol przedstawienia zydowskich odczuc wobec najwai:niej
szego syrobolu religijnego chrzeScijan, ograniczaj~c si~ do nawolywan 
o "obron~ krzyza" . ~dania jego usuni~cia zostaly objasnione jako wyraz 
wrogoSci wobec Ukrzyzowanego, skutek zatwardzialoSci i efekt nienawisci 
wobec wszystkiego, co chrzeScijanskie. 

W tyro swietle ewentualnosc przejScia siostr w nowe miejsce bylaby 
nieomal bluinierstwem. Zacytujmy o. Anastazego G~gotka: Odejscie sioslr 
z lego miei~ca byloby dla nich zaparciem sig Krzyia, czyli zaparciem sif 
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wiary. Siostry tego uczyniC nie mogq w imif wiernosci Bogu. swojemu 
sumieniu i powolaniu zakonnemu. Obecnosc Krzyza i modlitwy siOstr w tym 
miejscu. gdzie gillfli Po/acy. odpowiada takze zyczeniom cal ego leatolickiego 
narodu polskiego. 

Dla pelnego obrazu kontrowersji przytoczmy slowa rabina Pinchasa 
Menachema loskowicza z oswiadczenia uzasadniajllcego odmowC( uczest
nictwa w ekumenicznym Dniu Modlitw 0 Pok6j w Warszawie I wrzeS
nial989 roku: Nie mozemy modlit sir tam. gdzie sto; krzyz. Ten krzyz. kt6ry •jest ustawiony tak blisko krematori6w na terenie bylego obozu nazistow
skiego. przysparza nom wircej b6lu niz cala nasza tragedia (cyt. za agencjll 
UPI). Zestawienie tych wypowiedzi odkrywa pOraZajllCY dramat sporu 
o konwent i wymownie swiadczy, Ze nie tylko 0 konwent tu chodzi. Idzie 
o przezwyciC(Zenie bolesnej przeszloSci wsp61egzystencji Zyd6w i chrzes
cijan. Obie strony nie zdolaly poznac uczuc partnera. Po obu stronach 
latwo szafuje siC( slowami bez wnikania w skutki, jakie to powoduje. 

Na przelomie 1988 i 1989 roku mnozyly siC( glosy, Ze niewywillzywanie 
siC( z UIll.QWY grozi bardzo powainymi konsekwencjami, w tym zawiesze
niem czy wrC(cz zerwaniem z trudem nawillZanego dialogu Zydowsko
-chrzeScijanskiego. luz wczeSniej odkladano odbywajllce siC( regularnie od 
idlkunastu lat spotkania watykansidej Komisji do Spraw Dialogu z ludaiz
mem z reprezentatywnymi instytucjami zydowskimi. Po obu stronach 
wzywano do uspokojenia napi¢ i do zgody. Zar6wno dialogowo usposo
bione srodowiska Zydowskie, jak i ich katoliccy partnerzy nawolywali do 
rozwagi. Wysilki zmierzajllce do zmiany lokalizacji konwentu ozywily siC(. 
Nie rozpocZC(to wprawdzie budowy centrum, lecz ustalone zostalo miejsce, 
na kt6rym mogloby one powstae. Pojednawczo nastawieni iydzi i chrzes
cijanie sklonni byli przyznac, ze termin dw6ch lat ustalony w Genewie byl 
nierealistyczny. Wskazywano na uwarunkowania polskiej sytuacji i na 
ogromne kJopoty, z jakimi boryka siC( kraj. Sygnatariusze umowy genews
idej dawali do zrozumienia, Ze Sll zdecydowani wywillzac siC( z niej. 24 
stycznia 1989 roku kard. Franciszek Macharski wydal oswiadczenie, 
w kt6rym czytamy: We wspolnocie koscielnej z siostrami karmelitankami 
metropolita krakowski stwlerdza. ze siostry pozostajl/. wierne swojemu 
powolaniu w Oswifcimiu i brdq je nadal wypelniac w swoim wlasnym nowym 
klasztorze. gdy tylko zostanie on wybudowany na wydzielonym terenie 
w obrrbie Centrum. z kt6rym siostry pozostawac brdq w duchowej jecinosci. 
Dokonuje sif to z ofUlrnq milosciq i wielkodusznosciq. d/a dobra tolerancji 
i szacunku. Budynek tzw. Starego Teatru rowniez brdzie sluiyc celom. d/a 
kt6rych zostaje powolane Centrum. 

W odpowiedzi na to oswiadczenie kard. 1. Willebrands, przewodniczllCY 
watykanskiej Komisji do spraw Stosunk6w Religijnych z ludaizmem, 
wyslal 26. I telegram tej treSci: Dowiedziawszy sir 0 wainej decyzji Waszej 
Eminencji. przesylam najlepsze zyczenia i zapewnienie 0 mojej solidarnosci. 
Tymczasem w OswiC(cimiu rozszerzano pogloskijakoby siostry karmelitan
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ki mlaly zostac calkowicie usuni~te z miasta. W liScie do mieszkanc6w 
Oswi~cimia z dnia 27 I metropolita krakowski pisal: Stwierdzam stanowczo, 
ie siostry karmelitanki pozostajq w Oswi{cimiu, wierne swojemu karmelitan
skicmu powolaniu, na. sluibie Kosciola, Ojczyzny i wszystkich ludzi. Kar
dynal nadmienil, i:e projekt stworzenia Centrum wchodzi~~ kon
kretyzacji, a realizacja rozpocznie si{ zaraz po dopelnieniu formalnosci. 

Mimo tych zapewnien, po stronie Zydowskiej narastala niecierpliwsc 
i naciski. Nadal akcentowano tylko jeden w~tek, mianowicie spraw~ jak 
najszybszego przeniesienia klasztoru. 0 centrum i perspektywach ekumeni
cznej wspolpracy mowiono rzadko alba wcale. Kiedy mijal ustalony termin 
(22 lutego 1989) przeci~tny wyznawca judaizmu, podobnie zresz~ jak 
przecilttny katolik, wiedzial tyle, ile informowala go prasa. Tymczasem 
z prasy Zydowskiej wynikalo, i.e polsey katolicy nie przenidli siostr, do 
czego si~ zobowi~zali, a to obrm Zydow i stanowi dla nich otwarte 
wyzwanie. Dla odmiany w artykulach w Polsce objasniano te same fakty 
wedlug zasad, ktore opisalismy wczesniej. 

Zabraklo powainego i autorytatywnego poinformowania wiemych 
o wszystkich okolicznoSciach przeci~gaj~cego si~ sporu. Panowalo mil
czcnie, przerywane wezwaniami do "obrony siostr". WyjaSnienia ks. 
Stanislawa Musiala w "Pismie Ok61nym" Biura Prasowego Episkoptu, 
przyszly zbyt pozno, poznal je zreszt~ w~ski kr~g polskich katolikow. 

Niemniej jednak w tak napi~tej sytuacji genewskie uzgodnienia zostaiy 
potwierdzone. W datowanym 9 marca komunikacie z 233 Konferencji 
Plenarnej Episkopatu Polski znalazly si~ zdania: Oswi{cim, kt6ry byl 
miejscem nlfCZenSlwa syn6w i c6rek wielu narod6w, posiada w dziejach 
i swiadomosci narodu polskiego wyjqtkowe znaczenie. Dlatego biskupi polscy 
uznajq wielkq wainosc realizowanego przez metropolit(l krakowskiego, 
kardynala Franciszka Macharskiego, Centrum Informacji, Wychowania, 
Spo tkan i Modlitwy, ktore rna obejmowac r6wniez nowy klasztor si6str 
karmelitanek. Stwierdzenie to dawalo solidne podstawy doprzdwiad
czenia, ze zwloka w uregulowaniu konfliktu jest tylko spraw~ czasu. Nieco 
wczdniej (14 II 1989) kard. A. Decourtray pisal do T. Kleina, jednego 
z sygnatariuszy deklaracji genewskiej: Oswiadczamy jednak, ie mimo 
op6:inienia podpisane przez nas zobowiqzania b(ldq dotrzymane, obecnie 
bowiem zapoznalismy si(l z trudnosciami, kt6re byly jego powodem i kt6re 
cZ(l.§ciowo zostaly jui przezwyci(lzone. Dalej kardynal wyjaSnia trudnosci 
administracyjne, trudnoSci zwi~zane z polsk~ opini~ publiczn~ katolic~~ 
i narodow~ oraz zwlok~ w uzyskaniu akceptacji ze strony samych si6str 
i przelozonego generalnego zakonu karmelitow. List zapowiada tei: 
ewentualnosc skierowania prosby do przelozonego generalnego zakonu 
karmelitow 0 podj(lcie krokow w celu prowizorycznego przeniesienia si6str 
w oczekiwaniu na ukonczenie nowego klasztoru. 

Antagonizuj~c Zydow i chrzeScijan, spor 0 Karmel ujawnil rowniei: 
napi~ia w obr~bie KoSciola. Ogolnie znane - 0 czym wyraznie wspomina 
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leard. A. Decourtray w liScie do T. Kleina - bylo nieprzychylne nastawienie do 
sprawy przeniesienia siostr ~ strony przelozonego polskiej prowincji kar
melitaDskiej. Nieco ponad dwa miesillce po kornunikacie Konferencji Epi
skopatu ~brani na plenarnym posiedzeniu Wyisi przeloi:eni Zakonow 
M~kich w Polsce wydali 17 rnaja zdumiewajllce oSwiadczenie: Jesteimy 
glfboko przekonani. ze klosztor Karmelitanek Bosyeh. ktory jest ieh w/asfUJseiq, 
znajduje sif na wlaSciwym i godnym miejscu w naszej Ojczyznie i nie narusza 
niczyich praw i nikogo nie krzywdzi. Dlatego mocno niepokojq nas nieuzasad
nione proby naciskOw zewTlftrznych na przeniesienie klasztoru na inne miejsee. 
a niesprawiedliwe usuwanie ss. karmelitanek z ieh w/asfUJsci grozi niebez
pieczenstwem precedensu na przyszlo.sc. Ze slow zamykajllcych oswiadczenie 
(So/idaryzujemy sif wife z postawq ss. karmelitanek) wynikaloby, i:e i siostry 
nie zgadzaJy si~ na przejScie do innego budynku. 

W tym samym olcresie pojawilo si~ kilka publikacji prasowych i broszur, 
w kt6rych plan realizowania Centrum w jego pierwotnym ksztalcie zostal 
rnocno skrytykowany, a intencje projektodawc6w zakwestionowane. Na czolo 
wysuwajll si~ dwa teksty, zdradzajllCC zreSZUl silne podobienstwa uzytych 
sformulowan: artykul B. leznacha "Potrzeba rnodlitwy za ofiary i oprawc6w 
z Oswi~imia" w "Siowie Powszechnym" z 28 IV - I V 1989 r. i rozdawana 
bezplatnie broszurka F. Wolnego (pseudonim?) "Prawda 0 klasztorze Si6str 
Karmelitanek w Oswi~imiu". Pierwszy konczy si~ tak: Genewskie zobowiqza
nia noszq cechy zwyklej /udzkiej pomylki; a wife wymagajq wyeofania sif. gdyz 
kto nie przyznaje sif do jednego b/fdu. pope/nia blqd nastfpny. W zakOllczeniu 
broszury zakwestionowano, tak ze wzgl(!dow moralnyeh jak i patriotyeznyeh, 
stanowisko Episkopatu popierajllCC projekt utworzenia Centrum z nowym 
klasztorem si6str karmelitanek. Najsilniejszy atak na porozumienia genewskie 
przypuScilajednak "Gazeta Krakowska", dziennik PZPR. W trzech kolejnych 
artykulach wydrukowanych 5-6, 11-12 i 18 sierpnia (nry 182, 187 i 191), 
opatrzonych wspalnym tytulern "Wok61 sprawy eksmisji klasztoru si6str 
Karmelitanek w Oswi~imiu;', Stanislaw Borkacki k~liwie zakwestionowal 
kompetencje "gremiurn osiemnastu osob", sygnatariuszy drugiej deklaracji 
i nawoJywai do "zaniechania wszelkich dalszych rozmow ze 'stron:,. zydowskll' 
i odslllpienie od dotychczas przyktych ustalen w ornawianej sprawic" . 
Najwi~ zJosliwoSci padlo pod adresem swieckiego uczestnika rozmow ze 
strony polskiej - 1. Turowicza. Ton tej wypowiedzi daleko odbiega od 
dobrych obyczajow. Ale skutek publikacji byl inny od zamierzonego. Obron~ 
karmelitanek w partyjnej gazecie przyj~li z podejrzliwll rezerwll nawet ci, 
kt6rzy nie widzieli sensu przenoszenia si6str winne miejsce. 

IMPAS 

Miary wzajemnych niech~i i uraz dopelnily incydenty wywolane przez 
rabina A. Weissa w dniach 14 i 16lipca 1989 r. na terenie przylegajllcym do 
klasztoru siostr karmelitanek w Oswi~iu. Zachowanie jego i jego 
towarzyszy rna klarowne znamiona zaprogramowanej prowokacji. 
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Prowokator uczynil wszystko, by "naglosnic" spraw~. 0 swoich zamia
rach powiadomil milicj~, Sekretariat Episkopatu, Kuri~ Krakowskll, 
zadbal tei: 0 obecnose dziennikany. Weiss, znany od kilku !at z podobnych 
wyczynow, jest zdecydowanym przeciwnikiem zblii:enia z chrzeScijanami. 
Wdzierajllc si~ na cudzy teren, dobijajllc si~ natr~tnie do drzwi i:etiskiego 
konwentu i okupuj~ do niego wejScie, musial liczyc si~ z niewygodami 
znacznie wi~kszymi anii:eli te, jakie przyszlo mu zniese. 

Niestety, osillgnlll sw6j eel. W informacjach 0 zajSciach odium niech~ci 
spadlo na robotnik6w, ktorzy po kilku godzinach bezskutecmej perswazji 
zdecydowali si~ usunllc klopotliwych intruz6w. W depeszy Agencji Reutera 
zostalo to nazwane jednq z najohydniejszych scen przemocy wobec Zyd6w, 
jaka miafa miejsce w Polsce od wielu fat (cyt. za "Gazelll WyborcZll" z 17 
lipca). Wkr6tce prowokator6w nazywano "manifestantami" i wytaczano 
ci~i:kie i niesprawiedliwe zarzuty wobec milicji, kurii i siostr, najci~sze 
jednak wobec robotnikow. Wszystkim, ktorzy nadal sklonni Sll ich 
pot~piac, warto przypomniee slowa Jacka Womiakowskiego: Przyznam 
szczerze, ryzykujqc oskarzenie 0 barbarzyirstwo, ze gdybym byl robotnikiem, 
reperujqcym cos w tym klasztorze, i gdyby nie skutkowala fagodna perswa
zja, przylozylbym chyba rrki do wyrzucenia intruzow, kimkolwiek by byli. 
A ze przy tego rodzaju zajsciach nie wszyscy zachowujq sir aksamitnie, to 
zostalo chyba z gory wliczone w aparat reklamy: fotograffe, artykuly 
w prasie zachodniej 0 brutalnosci Po/akow, 0 nowej groinej fali polskiego 
antysemityzmu, ba, nawolywanie do bojkotu papieskich pielgrzymek ("Tygo
dnik Powszechny" z 13 sierpnia). 

Rabin Weiss chcial spowodowac antyi:ydowskie emocje. WyobraZmY 
sobe analogiczny incydent w Izraelu lub w USA wywolany wobec Zydow 
przez jakiegos ksi~dza z niewielkll gruPll seminarzystow. Moina slusznie 
spodziewac si~ zblii:onego scenariusza wydarzen. Skutek byl taki, i:e raz 
jeszcze naslllpilo dramatyczne zderzenie symboli: z jednej strony szturm na 
bezbronne siostry, otaczane przez chrzeScijan szacunkiem i wspomagane, 
z drugiej - oblany wodll i wyniesiony na uli~ rabin, ktoremu Zydzi 
okazujll rownie wielki szacunek. 

Bronillc wlasnego symbolu, nieublaganie uderza si~ w cudzy. Nie sposob 
zacytowac choeby cz~ci glosOw, jakie roziegly si~ wsrod Zydow. Ich ton 
pokrywal si~ na og61 z tym, co wyrazil dyrektor narodowy Anti
Defamation League B'nai B'rith, Abraham M. Foxman. Okrdlil on 
interwencj~ robotniko~ jako niedopuszczainy nawrotdo dawnej polskiej 
nienawiSci i pogromow, praktyk - jak myslelismy - wreszcie zaniechanych. 
Interpretacja incydentu podawana w prasie ("maly pogrom") stala w jask
rawej dysproporcji wobec zapatrywan zwyklych ludzi, w tym taki:e Zydow. 
Przebywajllc w tamtych dniach w USA uslyszalem wiele slow pot~pienia 
prowokacji. Wyrai:ano glosne obawy, czy nie pogorszy ona i tak napi~tych 
wzajemnych stosunkow. Ostrzei:enie przed III ewentualnoScill malazlo si~ 
w komunikacie polskiej Komisji Episkopatu do spraw Dialogu z Judaiz
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mem (19 lipca). Zadne nieporozumienia i incydenty - czytamy - nie mogq 
wplynqc na zahamowanie realizowania usta/en genewskiclz. Tylko coraz 
pelniejsze poznanie i wzajemne poszanowanie siebie moze przyczyniC sir 
w spos6b trwaly do przezwyci{!zenia doswiadczen przeszlo.ki, aktualnych 
napi{!c i do stworzenia klimatu wzajemnego zau/ania i pokoju wsr6d 
chrzeScijan i zydow". Gdyby w tym duchu wypowiedzialy si~ znacZllcc 
organizacje zydowskie, sprawy moglyby potoczyc si~ inaczej. Tymczasem 
incydenty wywolaly niesmacznl! antypolskil kampani~. To, co wydarzylo 
si~ pod drzwiami Jclasztoru, por6wnywano z "pogromem lOeleckim" 
i podawano jako nowy przyklad nieprzejednanego antysemityzmu. Stalo 
si~ to wygodnym pretekstem dla przeciwnik6w porozumienia. 

Sierpien dopelnil "Jcwadratury kola". Oswiadczenie wydane przez kard. 
MacharslOego (8 sierpnia) i homilia kard. J6zefa Glempa w Cz~stochowie 
(26 sierpnia) wywolaly nowl! burz~ wok61 KarmeJu. Nawiilz1Jjilc do 
gwaltownej kampanii oskarzen i pomowien, ze strony niekt6rych zachodnich 
osrodkow zydowskich, kard. MacharslO nie ukrywal rozgoryczenia z powo
du obrailiwej agresji, nie tylko slownej, ktorej nasilenie i ton podwazr.iq 
zasadnosc budowy Centrum. W tej atmos/erze agresywnych zqdair i wniesio
nego do nas niepokoju nie spos6b wsp6/nie troszczyc sir 0 budowr miejsca 
wzajemnego szacunku bez wyzbywania sir wlasnych przekonan religijnych 
i narodowych. 

Nie jest prawdil, ze oswiadczenie stanowi odpowiedz na odosobnionil 
prowokacj~ Weissa. Zostalo wydane jako replika na naglosnionil karn
pani~, jaka nastilpila po incydentach i jest wezwaniem do opami~tania 
w szafowaniu slowami i czynami. Kardynal stwierdzil: Nie uszanowano 
siostr i ich /udzkiej i chrzescijanskiej godnosci. Nie uszanowano chrzescijair
skich przekonail oraz symboli wiary i poboznosci. Jednostronnie przed
stawiono i interpretowano nasze pragnienia i zamiary, przypisujqc im zle 
intencje. Cdy zaS chodzilo 0 wdarcie sir na teren klasztoru i panoszenie sir 
w nim, uslyszalem ty/ko jeden glos wzywajqcy do opamirtania, a byl to glos 
zydowskich organizacji w Po/sce. Tego rodzaju postawy i dzialania unie
mozliwiajq mi da/szq realizacjr budowy Centrum. JednaJc na dalszy plan 
zepchni~to pytanie, czy oswiadczenie oznacza calkowite odstllpienie od 
zamyslu utworzenia Centrum i przeniesienia si6str karmelitanck. W kr6t
lOrn komunikacic wydanym II VIII kard. A. Decourtray podkreslaJ, zc 
manifestacje i godne uholewania reakcje nie mogq miec wp/ywu na sprawr, 
kt6rej broni porozumienie z 22 lutego. Metropoli~ krakowskiego, kt6ry 
niegdys podjl!1 odwaZnil decyzj~, obrzucano niewybrednymi pom6wienia
mi. Nikt nie rozpaczal z powodu decyzji 0 wstrzymaniu powstania 
Centrum, bo uwaga komentator6w byla zapfZlltni~ta sprawl! lokalizacji 
konwentu. Kardynal Macharski zostal osaczony z dw6ch stron: cichej 
satysfakcji katolickich przeciwnik6w zbliZenia towarzyszyla nagonka cz~sci 
wplywowych k61 iydowskich. 

W takich okolicznosciach zabral g10s ksiildz prymas. W homilii na Jasnej 
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Gorze wypowiedzial si~ za kontynuowaniem dialogu z Zydami a zarazem 
przypomnial racje polskie i katolickie, bez uwzgl~dnicnia ktorych nie 
sposob si~ porozumiec. Wiele pojednawczych slow zostalo skierowanych 
do wyznawcow judaizmu. Prymas przypomnial tei obci~ienia narosle od II 
wojny swiatowej. W homilii znalazly si~ stwierdzenia, ktore wielu ludzi 
ocenilo jako rue do przyj¢a. Zydzi uznali za rucwlaSciwe zwlaszcza 
nast~puj4ce sformulowania: Mam)' swoje winy wobee Zydaw, ale dziS 
eheialoby sif powiedziee: koehani Zydzi, nie rozmawiajeie z nami z pozyeji 
narodu wyniesionego ponad wszystkie inne i nie stawiajeie nam warunkaw 
niemoiliwyeh do wypeln'ienia ( ... J Czyi, szanowni Zydzi, nie widzicie, ie 
wystqpienie przeciw nim (siostrom) narusza uezucia wszystkich Polakow, 
naszq suwerennose z takim trudem zdobywanq? Waszq potfgq sq srodki 
spoleeznego przekazu, bfd4.ee w wielu krajaeh do waszej dyspozyeji. Niee" 
one nie sluiq roznieeaniu antypolonizmu. Niedawno oddzial siedmiu Zydow 
z Nowego Jorku dokonal napaici na klasztor w Oswifeimiu, wprawdzie nie 
doszlo do zab6jstwa siastr lub zniszezenia klasztoru, bo zostali powstrzymani, 
ale nie nazywajcie napastnik6w bohaterami. Trudno wymagac, aby jedno 
kazanie zawieralo wszechstronny i precyzyjny wyklad globalnej koncepcji 
mi~dzyreligijnego dialogu. Ale prawdq jest, ie liczy si~ kaidy 'odcien 
znaczeniowy slow wypowiedzianych przez zwierzchnika KOScioia w Polsce. 
Ksiqdz prymas dotkmt1 najbardziej drailiwych kwestii polsko-iydowskiego 
wspoliycia i w ostrych slowach pot~pillipcowq prowokacjlt!. Z calcj homilii 
wydobyto przede wszystkim to, co jest - albo moze bye - kOSci~ niezgody 
mi~dzy skl6conymi spolecznoSciami, znowu ignorujqc wqtki, ktore sluiyly
by porozumieniu. 

Reakcje Zydow w Polsce najlepiej streszcza artykul "Troch~ mniej 
w domu" piora Konstantego Geberta, zamieszczony w "Polityce" z 9 wrze
snia. Lecz komentarze prasy zachodniej byly zdecydowanie ostrzejsze, 
ruerzadko wr~cz napastliwe. 

W kilka dni po jasnogorskiej homilii kard. JDzef Glemp w wywiadzie dla 
wloskiego dziennika "La Repubblica" opowiedzial si~ za negocjacjamj 
genewskiego porozumienia: Naleiy ponownie podjqe negoejaeje zgodnie 
z poszanowaniem zasad dialogu, z udzialem kompetentnyclz os6b, nie 
pomijajqe Polak6w (cyt. za agencjq AP z 2 wrzdnia) . Kardynalowie 
francuscy i belgijski, ktorzy podpisali deklaracj~, natychmiast (3 IX) 
wypowiedzieli si~ za koniecznosciq jej dotrzymania. Nie unikaj'lc sarkazmu 
pytali: Jeieli delegaeja iydowska na spotkaniu w Genewie, ktarej przewod
niezyl p. Theo Klein, 6wezesny przewodniczqey Europejskiego Kongresu 
Zydowskiego, nie jest kompetentna, to kto moie bye kompetentny? I jeieli 
eztereeh kardynalow, wsr6d kt6ryeh znajduje sif areybLvkup Krakowa, nie ma 
kwali,ftkaeji odpowiednich do tego, by reprezentowac: SirOn(} kaloliekq, to kto 
je posiada? W oswiadczeniu znalazlo si~ tei zdanie, Ze kard. GIemp, gdy 
mowil 0 renegoejaejaeh porozumienia genewskiego, mogl wyraiae jedynie 
swoj osobisty punkt widzenia. 
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Nastal imp as. Z takiego rozwoju sytuacji byli zadowoleni tylko ci, 
ktorzy od poCZCltku sprzeciwiali si~ idei ugody. 

"ZAKONCZMY SP6R" 

Incydenty wywolane przez rabina Weissa wyrzlldzily wiele zlego. Nie 
moma jednak przemilczac ani bagatelizowac faktu, Ze strona koScielno
polska nie wywi~zala si~ na czas z przyj~tych zobowi~zari. Kiedy stalo si(: 
jasne, Ze ustalony w Genewie termin nie zostanie dotrzymany, nalezalo 
lojalnie uprzedzic 0 tym wszystkich partnerow i zadbac 0 stworzenie 
klimatu sprzyjajllcego zrozumieniu ze strony iydowskiej. Tymczasem 
wokol sprawy klasztoru panowalo wiele niejasnosci i niedom6wien. 
Formalny wniosek metropolityw sprawie Centrum wplynlll do wlasciwego 
Ur~du WojewOdzkiego dopiero 10 m 1989 r. Zabraklo tez w Polsce 
takich slow, jakie w trzecill rocznic~ deklaracji "Zachor" (22 VII 1989) 
wypowiedzial kard. A. Decourtray: Prosimy naszych partnerow Zydow, by 
wybaczyli nan! to op6inienie, spowodowane rzeczywistymi przeszkodami, 
z ktorych powagi nie zdawal sobie sprawy iaden z sygnatariu.vzy po
rozumienia". Ogromne znaczenie miala postawa samych si6str karmelita
nek i przelozonego polskiej prowincji karmelitow, ktoremu one podlegajll. 

W kontekscie bardzo napi~tej sytuacji bp H. Muszynski zwolal na 
6 wrzdnia 1989 r. do Warszawy posiedzenie Komisji do spraw Dialogu 
z ludaizmem. Przypomniano iywiolowy przebieg wypadk6w oraz dokona
no wnikliwej oceny oswiadczenia kard. F. Macharskiego i homilii kard. 1. 
Glempa. lakkolwiek niekt6rzy czlonkowie Komisji nie ukrywali obaw, czy 
uda si~ przelamac zaistniaiy impas, przewodnicZClcy z mocl!, podkrdlal, ze 
zawsze obowillzujll rozstrzygni~cia sumienia, a to oznacza, Ze trzeba 
wywillzac si~ u ustalen przyj~tych w drugiej deklaracji genewskiej. Znana 
juz byla pointa wydanego trzy dni wczdniej oswiadczenia kadynala A. 
Dccourtraya,I.M. Lustigera i G. Dannee1sa: Tak wifc podpisane zobowiq
zania mu.vzq bye wypelnione; uznajq one prawo do istnienia Karmelu 
w Oswi{cimiu poza terenem naleiqcym do obozu koncentracyjnego. Po 
wielogodzinnej debacie wydano komunikat, kt6ry - jak sj~ okazalo 
- odegral istotnll rol~ w przelamaniu impasu: KomLvja wyraia przekonanie, 
ie oSwiadczenie ks. kard. Macharskiego nie sto; w sprzecznosci ze stanowis
kiem sformulowanym w komunikacie 233 Konferencji Episkopatu z dn;a 
9 marca 1989 r. i podtrzymuje wyjainienia zawarte w artykule sekretarza 
Komisji ks. Stanislawa Mwiala SJ, w 'PiSmie Ok6lnym' Biura Prasowego 
Episkopatu Polski nr 2218911110 z dnia 29 maja 1989 r. Z treSci komunikatu 
wynika, ze mamy do czynienia z czasowym zawieszeniem projektu budowy 
Centrum, kt6ry zostanie podj~ty, gdy powr6cll sprzyjajllce okolicznosci. 
Konflikt wok61 sprawy Karmelu w Oswi~cimiu - czytamy ponadto - do
prowadzil do prawie calkowitego zerwania dialogu chrzescijaizsko-iydows
kiego w swiecie. Ponowne nawiqzanie dialogu nie wydaje si~ moiliwe bez 
rozwiqzania tego konfl;ktu. To wszystko potwierdza p;lnq potrzeh~ zhudowa
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nia Centrum. Z przykroseiq jednak stwierdzamy, ie idea Centrum nie 
spotkala sif z naleiytym zainteresowaniem i zrozumieniem ze strony 
iydowskiej. Opinia iydowska z Deklaraeji Genewskieh podj(;la tylko jeden 
wqtek, mianowicie przeniesienie klasztoru. W komunikacie znalazl si~ taue 
dramatyczny apel: nie pozwOlmy, by sprawy trudne i bolesne, ale przemijajq
ee. przeslonily nam eel wlaieiwy, niewymiernej wprost wagi. by uezueia 
wZifly gor(; nad rozsqdkiem. Nie traemy tei z oezu wlaiciwej hierarehii 
wartosci. Jesli jako wyznawey dwoeh religii. ktore polqezyl odwieezny plan 
zbawienia jedynego Boga. zerwiemy kontakty. przestaniemy bye Jego 
wiarygodnymi fwiadkami wobee swiata. A jedni i drudzy b(;dziemy musieli 
przed Nim odpowiedziec. Kilka dni p6Zniej (\2 IX) podobny apel wy
stosowalo 47 polskich intelektualistow. Doceniajllc dobre intencje i modlit
w~ kannelitanek mowi si~, Ze jeili jednak jej rezultatem okazalo sif 
poglf}bienie podzial6w. a nie zbliienie - trzeba sif wyeofac nie szukajqe 
winnyeh. 

W drugiej dekadzie wrzesnia 1989 r. leard. J. Glemp kilkakrotnie 
wyjasnial swoj punkt widzenia. W przemowieniu podczas otwarcia VI 
Kongresu Teologow Polskich w auli KUL-u (12 IX) prymas skierowal 
pros~ do ktorejs z naszyeh uezelni 0 przybliZenie zagadnienia Shoah, 
bysmy to zagadnienie mogli poznae glf}boko. tak jak je widzq Zydzi. jako 
problem teologiczny. Spor 0 klasztor uzewn~trznil krzyzowanie si~ dwoch 
odmiennych postaw i uczuc: easus Karmelu w Oswifcimiu wskazuje na 
konflikt uezuc. Cheef!ly rozumiec uezueia Zydow, aby nasze uezueia byly 
zrozumiane. Konflikt Karmelu w Oswifeimiu jest konfliktem i prawnym. 
i etyeznym, i my nie moiemy rozwiqzae go nieetyeznie. nawet przy wielkieh 
naeiskaeh. Gdy idzie 0 etyk(;. sprawa rna tutaj dwa waine punkty: pierwszy to 
zarzut niedotrzymania obietnic ezy zobowiqzail (00')' Drugi punkt to jest 
etyeznosc eksmisji siostr karmelitanek. Nie moiemy powiedziec po prostu: 
my was przesuwamy. Objasniwszy szerzej obydwa punkty Prymas kon
kluduje: Stoimy na stanowisku rozwaiania spokojnego. uezciwego tyeh 
trudnyeh zagadnieri. i weale nie przesqdzamy rezultat6w. ale nie moina tego 
ezyniC w krzyku. w halasie. w oskarieniaeh bardzo krzywdzqeyeh. 15 
wrzeSnia prymas spothl si~ z Z. Nissenbaumem, a wydany przy tej okazji 
komunikat informowal 0 projekcie zadowalajqeego rozwiqzania sporu 
oswi(;eimskiego. W ci'lgu nast~pnych kilku dni nast'lpila wymiana listow 
mi~dzy oboma rozmowcami. W wywiadzie zatytulowanym "Zakonczmy 
spor", zamieszczonym na lamach "Tygodnika Powszechnego" (nr 38 z dn. 
17 IX), kardynal Glemp stwierdzil m.in.: Rzeezywiseie. pewne reakeje 
prasowe uSwiadomily mi, ie niektore moje zdania interpretowano niezgodnie 
z moimi zamierzeniami. Liczylem na to. ie ealosc mojej wypowiedzi 
o potrzebie przyjaznego dialogu mifdzy katolikami i Zydami jest wystar
ezajqeo jasna. by wqtpliwosci i uraz nie bylo. Tymezasem powstaly one wok61 
poszezegolnyeh wyraieri tam zwlaszeza. gdzie probowalem pokazac. do jak 
absurdalnyeh wnioskow prowadziC moie zaehowanie sif manifestant6w. 

138 



SPOR WOKOl KLASZTORU W OSWI~CIMIU 

Zapytany 0 to, czym majll bye postulowane renegocjacje um6w genew
skich, Prymas odpowiedzial, ii: renegocjacja nie musi wszakie znaczyc, ie 
uniewainia s~ sens osiqgn~tych ukladow, tylko ie doskonali s~ ich formf. 
W dniach 19-22 wrzesnia kard. Glemp goScil w Wielkiej Brytanii, 
precyzujllc swoje stanowisko na konferencji prasowej w Bristolu (19 IX) 
i w liScie do przewodnicZllCCgo Mi¢zynarodowej Rady Chrzcicijan 
i Zyd6w S. Stemberga (20 IX). Ten ostatni stwierdzil, ie jest zachwycony 
stanowiskiem Prymasa, zas w rozmowie z przedstawicielem Agencji Reute
ra powiedzial 0 sobie i Prymasie: JesteSmy rozsqdnymi ludimi i rozsqdek 
zwyc~iyl. Stwkrdzilem, ie Glemp jest gotow sluchac. Londynski "Times" 
nazwal list prymasa swiadectwem jego wielkodusznoSci i dobrym znakiem 
dla nowej Polski, do ktorej zbudowania tak bardzo s~ przyczynil. 

Atmosfera zacz~a si~ poprawiae. Wainym krokiem bylo wydane 19 IX 
oswiadczenie kard. 1. Willebrandsa. Otwierajll je slowa: Komisja Stolicy 
Apostolskiej do spraw Stosunkow Re/igijnych z Judaizmem przyjfla z zado
woleniem komunikat ogloszony 6 wrzesnia 1989 r. przez J.E. bpa Henryka 
Muszyilskiego, przewodniczqcego Komisji Ep!skopatu ds. Dialogu z Judaiz
memo W zakonczeniu czytamy: Stolica Apostolska jest gotowa wnkic swoj 
wlasny udzial JllIfl/ISowy na to, aieby wesprzec realizacjf tego wainego, lecz 
kosztownego projektu. Polska Komisja bardzo potrzebowala tego zapew
nienia i wsparcia moralnego. Dwa dni p6Zniej bp Muszynski pisal w liScie 
do kard. 1. Willebrandsa, it oswiadczenie Stolicy Apostolskiej zostalo 
przyj~te z glfbokq wdzifcznosciq i ulgq. 22 wrzdnia kard. Mac~arski 
stwierdzil, i.e wypowiedi Stolicy Apostolskiej otwkra drogf do wznowienia 
prac nad budowq Centrum btformacji, Wychowania, Spotkan i Modlitwy 
w Osw~cimiu. Zapowiedzial teZ zwr6cenie si~ do premiera T. Mazowiec
kiego 0 udzielenie pomocy w wyjainkniu nkktorych zagadnkil prawnych 
i organizacyjnych. Wyraine rozladowanie sporu nastllpilo po 30 wrzdnia, 
czyli po opublikowaniu przez kard. 1. Willebrandsa na lamach 
"L'Osservatore Romano" artykulu "Zydzi i chrzeScijanie w Oswi~cimiu". 
Czytamy w nim m.in. W !stocie rzeczy jakakolwiek religijnosc, czy to 
chrzeJcijailska. czy iydowska, nie sprzeciwia sif modlitwk. w tym takie 
modliwie katolickkj w Oiw~cimiu. Najwyisza wartosc i potrzeba modlitwy 
sq nam dobrze znane i stanowiq istotnq CZfSC naszego wspolnego dzkdzictwa 
wiary. Niezaleinie jednak od dnbrych intencji. nkdostateczna znajomosc 
uczuc drugiej strony grozila zawfienkm horyzontu i zapomnknkm 0 glfbo
kich wartosciach duchowych. religijnych i moralnych, ktore szereg razy 
i w sposob uroczysty podkreilaly wysokie autorytety katolickie i iydowskk. 
zwlaszcza w latach 1986 i 1987 w Genewk . . 

Wraz z nasilaniem si~ konfliktu stawalo si~ coraz bardziej jasne, i:e 
wykrystalizowaly si~ trzy jego strony: katolicka w Polsce, katolicka na 
Zachodzie Europy i w USA oraz i:ydowska, przy czym · oficjalni przed
stawiciele KOSciol6w Zachodu byli bardziej otwarci na racje strony 
i:ydowskiej nii: na argumenty i uczucia katolik6w polskich. Zastanawia 
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fakt, Ze przeci~tni katolicy oraz ogol duchowienstwa w Europie Zachodniej 
i w USA nie widzieli powodow usprawiedliwiaj~cych koniecznosc przenie
sienia siostr winne miejsce. Sugeruje to, Ze rowniez i tam nie trafily 
niezb¢ne wyjasnienia do najszerszych k~gow wierzllcych. 

lesienill i w zimie 1989/90 r. wszystkie strony nie ukrywaly zm~zenia 
przedluzajllcll si~ konfrontacjll. Od wczdnia 1989 r. pojawialy si~ coraz 
liczniejsze publikacje, w ktorych widac - bodaj po raz pierwszy w tak duzej 
skali - pragnienie zrozumienia partnerow i spokojniejszego wyartykulowa
nia wlasnego stanowiska. Nie sposob streszczac wszystkich wypowiedzi 
i komentarzy prasowych, ale nie ulega wlltpliwoSci, Ze ich ton byl 0 wiele 
lagodniejszy i bardziej ugodowy niz kiedykolwiek przedtem. lednoczdnie 
przycichli przeciwnicy zbliZenia. Impas w mi¢zyreligijnych kontaktach byl 
tak silny, ze dalsze zaognianie napi~c nioslo niebezpieczenstwo nowych 
konfliktow. W artykule "Kto ozywia spor 0 klasztor" 0publikowanym na 
lamach "Odrodzenia" (nr 43 z 28 X 1989 ) R. Piszczek dorzucil nowy 
aspekt przewlekajllcej si~ kontrowersji, mianowicie jej do partyjne i polity
czne. W antagonizowaniu strony katolickiej i Zydowskiej widzi on nieod
powiedzialne wybryki osob zoJlepionych zaloieniami starej polityki wy
znaniowej, dzialanie podejmowane wbrew polskiej racji stanu. 

W tym okresie wyraznie zintensyfikowaly si~ przygotowania do roz
pocz~ia budowy Centrum. W paidzierniku roZPOCZllI prace powolany 
przez Ministra Kultury i Sztuki zespol do spraw PrzyszloSci Panstwowego 
Muzeum w Oswi~imiu, a sprawa Centrum i przeniesienia klasztoru stale 
wraca w jego obradach. W grudniu 1989 r. kard. Macharski powolal 
Fundacj~, ktorej celem jest finansowanie budowy. Opracowywano jedno
czesnie ideowy program Centrum oraz ustalono jego plany architektonicz
ne. Pospiesznie usuwano rozmaite przeszkody techniczno-administracyjne. 
Sprzyjajllcy zbliZeniu klimat tworzyly ugodowe publikacje w prasie oraz 
wizyty w Polsce wplywowych przedstawicieli roznych organizacji Zydows
kich. 

19 lutego 1990 roku, na kilka dni przed trzecill roczni~ podpisania 
drugiej deklaracji genewskiej, na teren budowy Centrum przybyl kard. F. 
Macharski, min. 1. Ambroziak, przedstawiciele duchowienstwa i wladz 
miasta Oswi~mia. Rozpocz~to symboliczne prace ziemne. W krotkim 
wystllpieniu kard. Macharski powiedzial: Niech sprawiedliwosc, pokoj, 
milosc promieniujq z tego miejsca. Niech na tym miejscu ludzie znajdq dojc 
sil, ieby pokonywac wszystko, co ich dzieli - dla tego dobra, ktore po Bogu 
jest dla nas najwi(Iksze. dla dobra czlowieka. To znaczq te ruchy lopatq, to 
jizyczne rozpocz(Icie budowy. 

ZAMIAST EPlLOGU 

Nie sposob przewidziec, kiedy i jak definitywnie zakonczy si~ spor wokol 
oswi~cimskiego Karmelu. Stalo si~ jasne, Ze odslonil on wiele spraw, 
o ktorych dotychczas nie mowilo si~ wystarczajllco klarownie: 
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1. W trakcie kilkuletniej konfrontacji uwidocznil si~ prawdziwy stan 
chrze9cijansko-Zydowskiego dialogu. Zblizenie zostalo po obydwu stro
nach pod~te przez elity, bior~ce sobie powaZnie do scrca wymogi wlasnej 
wiary i rozumiej~ce potrze~ wiarygodnego swiadcctwa wierzllCYch w Boga 
wobec swiata zagroZonego rozdarciami, oboj~tnoSci~ i nienawisci~. Rodzi 
si~ pytanie, na ile wysilki ludzi bio~cych na siebie rol~ "kamikadzc" 
bywaj~ przyswajane przez ich wspolwyznawcOw. Wielu dzialaj~cych na 
rzecz mi~dzyrcligijnego porozumienia stalo si~ ofiarami niewybrednych 
atakow, kolportowanych otwarcie i po kryjomu.lch zaangai:owanie bywa 
kwitowane nastawieniem zdradzaj~cym przejawy triumfalizmu i samowy
starczalnosci. Porozumienia genewskie sprawily, Ze w dialog z Zydami 
ijudaizmem wl~czyli si~ oficjalni przedstawiciele KOSciola, ktorzy wyrainie 
dali wyraz woli pojednania. Ich intencje zostaly niesprawiedliwie odczytane 
przez c~sc katolikow. Oponentom nie przychodzilo do glowy, Ze dccyzja 
o powstaniu Centrum i przcniesieniu konwentu mogla stac si~ dla swiata 
- jak stwierdzil w Wiedniu Jan Pawel II - przykJadem zasadnosci 
i skutccznoSci rozmow. 

Zwloka w urzeczywistnieniu kompleksowego projektu zawaZyla na 
ksztalcie dialogu. Prawdziwym nieszcz~sciem jest, Ze poroznila niektorych 
jcgo uczcstnikow. Napelniaj~ bolem opinie, Ze udzial w nim strony 
Zydowskiej i jej oczckiwania byly naiwnosci~ . Rozwi~zanie tego na
brzmialego problemu, tak jak wielu innych, nigdy nie leZalo wyl~cznie 
w gestii ludzi zdecydowanych na wspolpra~. 

TrudnoSci i konflikt wokol Karmelu nie mog~ unicestwic podj~tego 
dialogu. Bylaby to dla obydwu stron cena nieproporcjonalna do tego, 
z czym w sporze mamy do czynienia. Zerwane kontakty byloby trudno 
odbudowac. Nicch~ i uprzedzenia przcciwnikow zblizenia nie mog~ si~ 
udzielic jego zwolennikom. ZaangaZowane w dialog osoby i instytucje 
powinny wnikliwie przeanalizowac nicszcz~sny spor jako symptom nieule
czonej choroby, n~kaj~cej obie wspolnoty. Kuracja to proces dlugofalowy 
i trudny. 

2. Przebieg sporu ujawnil powaZne napi~ia w KoSciele. Kardynalowie 
z Zachodu, tak jak i nii:si rang~ przedstawiciele tamtejszych KOSciolow 
lokalnych, Sll slusznie wyczuleni na racje Zydowskie. To, Ze traktuj~ je 
z powag~, zasluguje na uznanie i nasladownictwo. Ale taka postawa nie 
moZe oznaczac przymykania oczu na rozpoznanie szczegolnej wrazliwosci 
Polakow. Nie wolno nie wyci~gaC z tego wnioskow. 

Spor obna:iyl rowniez podzialy w KOSciele w Polsce. Ujawnily si~ bardzo 
odmienne zapatrywania na celowosc mi~dzyreligijnego dialogu, a co za 
tym idzie na natur~ i ksztah wiary chrzcScijanskiej. Wi~kszosc zabieraj~
cych glos w rozmaitych publikacjach nie zna posoborowych dokumentow 
KOScioia dotYCZllcych stosunku wobec religii niecbrzdcijanskich i wytycza
j~cych zr~by porozumienia. Spor 0 Karmel zantagonizowal tei: srodowis
ka, kt6re od dawna trwaj~ we wzajemnych animozjach, maj~cych zupelnie 
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pozareligijne podloze. W potyczkach wyrainie chodzilo 0 "przylozenie" 
oponentom, skoro nadarzyla si~ ku temu okazja. 

Calkowitym zaskoczeniem bylo oswiadczenie przelozonych wyzszych 
zakonow m~skich. wydane tak jakby nie istniala na ten temat Zadna 
wil!zl!ca wypowiedz Episkopatu. Nie jest tajemnicl!, Ze c~sc biskupow 
i duchowienstwa miala w sprawie budowy i funkcji Centrum oraz 
usytuowania konwentu pogll!dy inne od stanowiska wyrazonego w de
klaracji genewskiej. W tych warunkach nie moZe dziwic dezorientacja. jaka 
zapanowala wsrod wiernych. Dobrze by bylo. gdyby nastawienie wobec 
Zydow i judaizmu stalo si~ przedmiotem oficjalnej wypowiedzi zwierzch
nikow KOScioia w Polsce. Zabezpieczy to przed ewentualnymi manipulac
jami ludzi, kt6rzy chcieliby zinstrumentalizowac religi~ dla wlasnych. 
godnych pozalowania, celow. 

3. Zydzi, przede wszystkim i:yj~cy z dala od Polski, musz~ uswiadomic 
sobie wyczulenie Polakow na zagadnienia ujawnione w kontekScie sporu 
o Karmel. 

Fatalnym skutkiem wojny jest, i:e jakkolwiek w zasadzie dokonalo si~ 
pojednanie Zydow i Polakow z Niemcami, nie bylo dotl!d pojednania 
polsko-i:ydowskiego. Ofiary represji i m~zenstwa nieublaganie klo~ si~ ze 
sobl!. Spor 0 "pierwszenstwo w cierpieniu" jest racjonalnie nie do 
rozwil!zania. Cierpienie, ktore powinno zblii:yc oba narody. ostatecznie je 
podzielilo. Nalei:y dolozyc wszelkich staran. aby wyleczyc si~ z tej 
smiertelnej choroby. Podj~cie dialogu oznacza koniecznosc zrozumienia 
partnera, tak jak on postrzega sam siebie. Zydzi i chrzeScijanie. domagajl!c 
si~ poszanowania dla wlasnych symboli i instytucji. muszl! zrozumiee. ze 
bywajl! one odbierane calkowicie inaczej przez drugl! stron~. obcil!zonl! 
odmiennymi doswiadczeniami historycznymi. Co si~ tyczy chrzeScijanskich 
symboli - na plan pierwszy wysuwa si~ krzyZ. 

Zagrozeniem dialogu Sl! rowniez rozmaite formy nacisku i wymuszania 
pozl!danych zachowan. Skoro tyle spraw jest nabrzmialych - mowil ksil!dz 
prymas na lasnej Gorze - to potrzebny jest dialog. Dialog systematycznego 
wyjaSniania rzeczy trudnych, a nie przedkladania iqdari. W ostatnich latach 
dialog ten zostal podj~ty i pomyslnie si~ rozwijal. Wystarczy przypomniec 
..Tygodnie Oswi~cimskie" organizowane przez Kluby Inteligencji Katolic
lciej w Krakowie i Oswi~miu. mi~dzynarodowe kolokwium teologiczne 
w Tyncu (kwiecien 1988 roku), sympozjum "KoSciol a Zydzi i judaizm" 
zorganizowane przez A TK w Warszawie (5-6 czerwca 1989) czy bardzo 
owocne seminarium zrealizowane przez Spertus College of ludaica w Chi
cago w lecie 1989 r., w ktorym wzi~lo udzial 22 profesorow pol skich 
uczelni teologicznych. Zwlaszcza to ostatnie wydarzenie stanowi wymowny 
przyklad skutecznego wsp61dzialania i pozwala zywic uzasadnione nadzieje 
na kontynuowanie potrzebnego dialogu. W tym duchu ATK zorganizowa
la w dniach 3 i 4 kwietnia 1990 r. II Sympozjum Teologiczne "KoSciol 
a Zydzi i judaizm", na ktorym dokonano oceny aktualnych stosunkow 
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mi~dzyreligijnych i okrdlono perspektywy i kierunki prac na najbliZsZll 
przyszlose. 

4. Spor 0 konwent w Oswi{!cimiu nalezy juz w pewnym sensie do 
przeszloSci. Coraz wi~j Zydow daje do zrozumienia, Ze na obecnym 
etapie jest im wlasciwie wszystko jedno, czy siostry przeniosll si{!, czy nie. 
Konflikt spowodowal wiele zla, lecz i ukazal mechanizmy obustronnej 
wrogoSci. Rzetelna analiza pot~gowania si~ sporu powinna bye wykorzys
tana w celu wypracowania skutecznej terapii chronicznie chorych spolecz
noSci. Jest to zwlaszcza powinnosc ludzi, ktorzy juz podj~li obolaly dialog 
i musZll miee bardziej wyrazisty udzial w ksztaltowaniu zbiorowej mental
noSci. Szczegolnie historycy i teologowie musZll uczynie wszystko, aby 
zapobiec podobnym konfliktom, w przeciwnym wypadku ten wcale nie 
~dzie ostatni. 

Istniejll obawy, Ze niezaleznie od tego, czy i kiedy siostry si~ przeniosll, 
cala sprawa ~dzie dlugo wydobywana jako nowy wybuch "polskiego 
antysemityzmu". Warto w tym miejscu powtorzye opini~ H. Siegmana, 
dyrektora Amerykanskiego Kongresu Zydowskiego, ktory na lamach 
"Jewish World" z 13-19 X 1989 r. napisal: Kontrowersja wok61 klasztoru 
uczy nas, it nie jest on (antysemityzm w Polsce) ani tak niewinny, jak chcq 
nas przekonac niekt6rzy Polacy, ani tak chroniczny i rozpanoszony, jak zbyt 
pochopnie orzekli niekt6rzy sposr6d spolecznosci zydowskiej. Wlasnie dlate
go powinno powstae zaplanowane Centrum. Dlatego tez i porozumienie 
genewskie powinno bye dotrzymane. Slldz~, ze wsrod katolikow jest wielu 
podobnie mys!llcych ludzi. Dluga i gorszllca kontrowersja usztywnila obie 
spolecznosci. Tylko przemyslenie zaistniaiych fakt6w moZe odbudowae 
nadwlltlone zaufanie i umozliwie zdrowe spojrzenie na siebie. Od tego, czy 
to nas4pi, zalezy przyszlose wzajemnych stosunk6w, a taue sila atrakcyj
noSci wiary wyznawc6w tego samego Boga i skutecznosci swiadectwa, jakie 
o Nim dajll. 

ks. Waldemar Chrostowski 
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STEFAN WllKANOWICZ 

22 IX 1984 

S-lOWO METROPOLITY KRAKOWSKIEGO 

DO DUCHOWIENSTWA I WIERNYCH 


ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 


Moi bracia i siostry, 

Zbliia si~ druga rocznica kanonizacji sw. Maksymiliana Marii Kolbego, 
zwanego M~zennikiem Oswi~cimia. Ma ona wielkie znaczenie dla ar
chidiecezji krakowskiej z tego tytulu, Ze Oswi~im do niej nalezy. Na nas 
spoczywa zatem szczegolna odpowiedzialnosc za duchowy i chrzeScijanski 
wymiar tej strasznej spuscizny, jakll stanowi byly obez Smierci. 

przez cale lata - od 1941 r. - rozchodzila si~ po swiecie straszna 
wiadomosc 0 oswi~cimskim obozie zaglady, 0 kterym cudzoziemcy mewill, 
ze byl on w "Auschwitz". W styczniu 1945 r. nastllpilo uwolnienie tych, co 
przezyli, nadal jednak "Oswi~im-Auschwitz" jest na ustach ludzkoSci. 
I trzeba, Zeby coraz to nowe pokolenia spotykaly si~ ze wspomnieniem 
obozu oswi~cimskiego dla przypomnienia, upomnienia i ostrzezenia. 

Swi~ty M~czennik z Oswi~cimia przekazuje swiatu najpelniejszll lekcj~ 
i najskuteczniejsze lekarstwo. Budzi on bowiem nadziej~, ze milosc 
Chryst usa i braci okaze si~ mocniejsza nii zlo. Obez koncentracyjny 
pokazal nie tylko, jak ludzie potrafill ludziom zgotowac na ziemi pieklo, 
ale pokaza! taki:e, Ze z miloSci czlowiek moie czlowiekowi przyblizyc 
niebo. 

Ojciec Swi~ty, przemawiajllc na terenie bylego obozu w Brzezince, 
powiedzial, ze wielu bylo takich bezimiennych bohater6w dobroci, zycz
liwoSci, ludzkosci i miloSci. Wymienil jako ich reprezentanta ojca Kolbego. 

r I wymienil taki:e zakonni~, karmelitank~ bOSll. Zgin~la tutaj jako Zydew
ka i zakonnica katolicka z Kolonii. Nazywala si~ Siostra Benedykta od 
Krzyza. Przed wstllPieniem do klasztoru znano jll jako Edith Stein, 
wybitnego filozora. Trwa jej proces beatyfikacyjny 

Pragn~ powiadomic was, Ze w Oswi~cimiu zostal zalozony klasztor si6str 
karmelitanek bosych, ktore tu przybyly z Poznania. Otrzymaly one od 
wladz tzw. stary teatr i juz go urzlldzajll na klasztor. W poblizu bloku 
smierci ~dll trwaly w zamkni~ciu klauzury na modlitwie i ofierze dla 
wynagradzania Bogu za zbrodnie w Oswi~cimiu i dla ublagania mil osier
dzia Bozego, w szczeg61nosci pokoju i jednoSci w swiecie. Polecam siostry 
karmelitanki waszej trosce i waszej pomocy. ~dzie to jeszcze jeden 
drogowskaz wskazujllcy, ze milosc Boia jest mozliwa i silniejsza niz zlo. 
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Zapraszam ksi~Zy, siostry zakonne i wszystkich wiernych do modlitwy 
w niedziel~ 7 paidziernika. We wszystkich kosciolach i kaplicach uczest· 
nicZllc we Mszy sw. mOdlcie si~ za wstawiennictwem sw. Maksymiliana i za 
or~downictwem Niepokalanej Maryi, Krolowej ROZancowej 0 milosierdzie 
Boze dla swiata i Polski. Ja w niedziel~ 7 paidziernika 0 godz. 11.00 b~~ 
odprawial Msz~ sw. w kOSciele sw. Maksymiliana w Oswi~imiu. 

Pozdrawiam i blogoslawi~ wszystkich. 

Franciszek Kard. Mach{lnlki 

1985 

ULOTKA DZIEtA "KOSCIOt W POTRZEBIE" 

Tuz przed wybuchem II wojny swiatowej zostala zakonczona budowa 
teatru miejskiego w Oswi~cimiu. Nigdy nie odbylo si~ w nim i.a.dne 
przedstawienie, stal si~ on natomiast widownill dramatu 4 min ludzi, 
ktorzy tam ponidli Smiere. NaziSci skonfiskowali teatr i urzlldzili w nim 
sklad gazu, nar~dzia zaglady. Ten ponury budynek znajduje si~ tui: przy 
"Scianie Smierci" i n Bloku, gdzie Maksymilian Kolbe umad jako 
m~czennik. Tam tei: zakonczyla zycie doczesne, by znaleic Zycie wieczne, 
Siostra Bened)'k.ta od Krzyza, Edyta Stein. Po dlugich pertraktacjach 
dawny magazyn zostal przekazany karmelitankom bosym. Zezwolono Un 
na przerobienie jego wn~trza na klasztor. W ten sposob miejsce, ktore 
kiedys sluZylo dziclu Smierci, ~zie teraz promieniowalo nowym Zyciem. 

W zimnych i ciasnych pomieszczeniach mieszka juz osiem karmelitanek. 
Dzien i noc majll one przed oczyma miliony zmadych, modIII si~ i c;z:yni~ 
pokut~ za nas, jeszcze Zyjllcych, i swoimi r~kami budujll znak milo~i, 
pokoju i pojednania, ktory ~dzie swiadectwem zwyci~skiej mocy Krzyi.a. 
Pana Jezusa. 

Nasze dzielo, ktore na prosb~ kard. Wyszynskiego obj~lo patronat nad 
szeSCdziesi~ioma klasztorami kontemplacyjnymi w Polsce, pragnie za· 
troszczyc si~ takze 0 to wszystko, czego jeszcze brakujc nowemu klasz
torowi w mwi~imiu. Po wizycie Papie:ia chcemy przekazac' jako dar 
dobroczyric6w z krajow Beneluksu sum~ niez~nll do wykonczcnia 
klasztoru, kt6ry stanie si~ duchowll twierdZll, gwarantujllcll nawr6cenie 
zablllkanych braci z naszych krajow oraz dowodem naszej dobrej woli 
wynagrodzenia za zniewagi, ktorych przedmiotem tak cz~sto jest Zast~pca 
Chrystusa. 

Czy chcecie przyillczyc si~ do tych ofiar? Przekazcie swoj dar, ;z:a
znaczajllc: "Klasztor w darze dla PapieZa", 
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22 VII 1986 

~JnERWSZE SPOTKANIE W GENEWIE 
'U 

22 lipca 1986 r. odhylo sif w Genewie spotkanie przedstawicieli Kosciola 
katolickiego i europejskiej spolecznosci zydowskiej dla omowienia spornej 
sprawy klasztoru si6str karmelitanek. 

W spotkaniu wzifli udzial ze strony katolickiej: abp Malines-Brukseli 
- kard. Godfried Danneeis, abp Lyonu - kard. Albert Decourtray, abp 
Paryia - kard. Jean-Marie Lustiger oraz abp Krakowa - kard. Franciszek 
Macharski, kt6remu towarzyszyli: ks. Stanislaw Musial SJ ired. Jerzy 
Turowicz, obaj czlonkowie Podkomisji Episkopatu Polski ds. Dialogu 
z Judaizmem. ' -

Stronf zydowskq reprezentowali: p. Tullia Zevi z Rzymu - przewodniczqca 
Unii Wsp6lnot Zydowskich we Wloszech, Wielki Rabin Francji - Rene 
Spmuel Sirat, p. Theo Klein - przewodniczqcy Rady Przedstawicielskiej 
!nstytucji Zydowskich we Francji i Europejskiego Kongresu Zydowskiego, 
p. : Marcus PaNies - prezydent Komitetu Koordynacyjnego Organizacji 
Zydowskich w Belgii oraz prof Ady Steg - prezydent Alliance UniverselIe 
Israelite (Powszechne Zjednoczenie Zydowskie). 

W wyniku przeprowadzonej dyskusji przyjfty zostal przez jej uczestnikow 
nastfpujqcy komunikat: 

J:I 

Dialog zostal wszc~ty. Korzystaj~c z gOScinnoSci wladz szwajcarskich 
jego uczestnicy, Zydzi i chrzeScijanie, przedstawili kolejno swoje punkty 
widzenia i swoje odczucia. Nast(:pnie zredagowano wspolnie ..Deklarac~ 
Oswi~msk~"(D&laration d'Auschwitz) wyrazaj~c w ten sposob swoje 
wspolne pragn,ienie liczenia siy z niekwestionowan~ rzeczywistoSci~ sym
bolicznego ~,harakt~ru b. obozu zaglady Auschwitz, pomnika i pami~ 
shoah. 
. Piefwsze konkretne kroki w tym duchu zostaly okrdlone. Dialog winien 
trwac nadal, by mozna bylo definitywnie 1!stalic zadowalaj~cy sposob 
poszanowl,lnia tego jedynego miejsca znajduj~cego siy na polskiej, chrzes
cijanskiej ziemi. 

Wszyscy s~ wezwani do uczestniczenia w tym staraniu 0 wzajemny 
sz;lcunek i zrozumienie, poprzez refleksj(:, skupienie oraz - jesli chodzi 
o wierz~cych - przez modlitwy serca. 

'1,-1 
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DEKLARACJA OSWI~CIMSKA 


ZAKHOR! - PAMI~TAJ! 


Do m~zczyzn i kobiet naszego czasu! 
Do tych, co :lye ~~ w przyszlosci! 
Wyodr~bnione tereny Auschwitz i Birkenau SCl dzis uznawane za 

symboliczne miejsca "ostatecznego rozwi~zania", w imi~ kt6rego hitlerow
cy dokonali eksterminacji (shoah) sZeSciu milion6w Zyd6w, w tym p6ttora 
ntiliona dzieci, tylko dlatego, ze byli oni Zydami. Zgin~li oni w opuszczeniu 
i posroo oboj~tnoSci swiata. 

Skupmy si~, rozpami~tuj~c zaglad~ w milczeniu naszych serc. 
Niech modlitwa, kt6ra wzniesie si~ z naszych niemych warg, pomoze 

nam dzis i jutro lepiej szanowae prawo do :lycia, do wolnoSci i do godnoSci 
innych, wszystkich innych. 

Panti~tajmy, ze karoy z tych, kt6rych zamordowano w Auschwitz, 
w Birkenau, Zyd6w, Polak6w, Cygan6w, rosyjskich jenc6w wojennych, 
m6g1 ktidego dnia wolae z prorokiem Sofoniaszem (l, 15): 

"Dzien 6w b~dzie dniem gniewu, 
Dniem ucisku i utrapienia, 
Dniem ruiny i spustoszenia, 
Dniem ciemnosci i mroku". 

22 II 1987 

DRUGIE SPOTKANIE W GENEWIE 

22 lutego 1987 r. odhylo sir; w Genewie drugie (i oSlalnie) spotkanie 
przedslawicieli Kosciola kalolickiego i europejskiej spolecznosci zydowskiej, 
zwiqzane ze sprawq klaszloru si6slr karmelitanek w Osw~cimiu. W spot
kaniu bralo udzial po 9 osob z kazdej slrony: 9 przedslawicieli Irzech 
Kosciol6w europejskich - z Polski, Francji i BelgU, oraz 9 reprezenlanl6w 
organizacji i srodowisk zydowskich z Francji, BelgU, Szwajcarii i Wloch. 

Ze slrony zydowskiej uczeslniczyli: p. Tullia Zevi z Rzymu - przewod
niczqca Unii Wsp6lnol Zydowskich we Wloszech, Wielki Rabin Francji 
- Rene Samuel Siral, p. Theo Klein - przewodniczqcy Rady Przedstawiciels
kiej Inslytucji Zydowskich we Francji i Europejskiego Kongresu Zydows
kiego, prof Ady Sleg z Paryza - prezydenl Powszechnego Zjednoczenia 
Zydowskiego, p. Marcus Pardes - prezydenl Komilelu Koordynacyjnego 
Organizacji Zydowskich w Belgii, p. Sam Hoffenberg - staly delegal Rady 

s 
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Mirdzynarodowej B'nai B'rith przy UNESCO w Paryiu, p. Ernest L. 
Ehrlich z Bazylei - przedstawiciel B'nai B'rith na.Europ,;, p: Gerard Riegner 
z Genewy - reprezentant Mirdzynarodowego Komitetu Zydowskiego dla 
Konsultacji Mirdzyreligijnych oraz p. Georges Schnek - przewodniczqcy 
konsystorza izraelskiego w BelgU. 

Ze strony katolickiej w spotkaiziu wzifli udzial: kard. Franciszek Machar
ski - ahp Krakowa, kard. Jean-Marie Lustiger - ahp Paryia, kard. Albert 
Decourtray - ahp Lyonu, kard. Godfried Danneels - ahp Malines-Brukseli, 
bp Kazimierz Gorny - bp porn. krakowski, o. Bernard Dupuy OP i o. Jean 
Dujardin, oratorianin - czlonkowie Komisji Episkopatu Francji ds. Dialogu 
z Judaizmem oraz o. Stanislaw Musial SJ ired. Jerzy Turowicz - czlonkowie 
Podkomisji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem. 

W wyniku obrad, ktorym przewodniczyli: kard. Decourtray i p. Theo 
Klein, uzgodnumo tekst wspolnej deklaracji, ktora zostala podpisana przez 
wszystkich uczestnikow spotkania. 

Po przypomnieniu slow Deklaracji z 22 lipca 1986 r. uznaj~cej, ze 
Oswi~cim pozostanie na zawsze miejscem symbolicznym shoah - zaglady, 
ktora byla wynikiem d~ienia nazizmu do zniszczenia narodu zydowskiego 
w przedsi~wzi~ciu jedynym, nie do pomyslenia i nie po wyraienia, we 
wsp61r.ej trosce 0 poszanowanie pami~ci zmaclych w miejscach, w ktorych 
zostaly dokonane zbrodnie nazistowskie, a zwlaszcza eksterminacja ogro
mnej wi~kszosci europejskich wspolnot iydowskich, przypominaj~c ten 
dramatyczny okres, ktory nakazuje rowniez skupienie oraz gI~boki szacu
nek wobec cierpien doznanych przez narod polski w tym samym czasie i na 
tym miejscu, niiej podpisani postanowili uroczyscie, co nast~puje: 

I. Delegacja katolicka oswiadcza, ze uswiadamiaj~c sobie w sposob 
bardziej iywy sw~ odpowiedzialnosc za przyszle pokolenia, zaangaiowala 
si~ w realizacj~ projektu, ktory bydzie zalezal od KOSciolow europejskich, 
stworzenia osrodka informacji, wychowania, spotkari i modlitwy. 

2. Osrodek ten zostanie s'tworzony poza obszarem obozow Auschwitz 
i Birkenau. W tym celu zostaly juz podj~te starania wobec KOSciolow 
katolickich Europy oraz wszystkich innych KOSciolow, ktore zech~ 
przy~czyc si~ do tego projektu. ~dzie tu chodzic 0: 

a) podejmowanie r6Znych form wymiany mi~dzy KOSciolami europejs
kimi na temat shoah, a takZe na temat m~zeristwa narodu polskiego 
i innych narodow Europy, b~d~cych ofiarami totalitaryzmu, ktory ro~taI 
si~ podczas wojny w latach 1939-1945 az do jej zakoriczenia; 

b) waIlea z dezinformacj~ i banalizacj~ shoah oraz z rewizjonizmem; 
c) przyjmowanie grup odwiedzaj~cych obozy w celu uzupelnienia ich 

informacji; 
d) popieranie spotkan mi~dzy zydami i chrzeScijanami. 
3. Ustanowienie tego Osrodka stan6wi kontynuacj~ i konsekwenck 

zobowi~zati. podj~tych w czasie spotkania w Genewie w dniu 22lipca 1986 r. 
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Zaklada ono, Ze inicjatywa modlitwy Si6str Karmelitanek znajdzie 
w tym nowym kontekScie swoje miejsce, swoje potwierdzenie i sw6j 
prawdziwy sens i Ze ~dzie to swiadczyc 0 uwzgl¢nieniu uczuc srusznie 
wyraionych przez delegacj~ Zydowsk~. Nie b¢zie wi~ stalego miejsca kultu 
katolickiego na terenach oboz6w Auschwitz i Birkenau. Kazdy b¢zie m6g1 
si~ tu skupic zgodnie z wlasnym sercem, wlasn~ religill i wlasnll wiaICl. 

4. Oelegacja katolicka precyzuje, ze kard. Macharski ~dzie czuwal nad 
realizacjll tego projektu, zaS biskupi innych kraj6w zobowillzujll si~ do 
zgromadzenia srodk6w i zapewnienia realizacji projektu w przecillgu 24 
miesi~. Kardynal Macharski ~dzie powiadamial przewodnicZllcego 
Theo Kleina 0 post~ach w realizacji tego projektu. 

5. Oelegacja Zydowska przyjmuje do wiadomoSci powyi:sze zobowillza
nia, podj~te przez delegacj~ katolickll. 

6. Obie delegacje maj~ swiadomosc, :Ze prowadzily sw6j dialog we 
wsp6lnej woli podkceSlenia wyj~tkowego charakteru shoah, posroo trage
wi hitlerowskiej, kt6ra tak ci~zko dotkn~la narody Europy, a w szczeg61
noSci nar6d polski - jak te:Z w trosce 0 poszanowanie tozsamoSci i wiary 
kai:dego m~czyzny i kai:dej kobiety, tak za ich Zycia, jak i na miejscach ich 
Smierci. 

Genewa, 22 lutego 1987 r. 

(Nast~uj~ podpisy wszystkich uczestnik6w spotkania.) 

Tlum. Deklaracji Genewskich za: "Tygodnik Powszechny" nr 32 (1937) z r. 
1986 i nr 11 (1968) z r. 1987. 

25 II 1987 

WYPOWIEDZ KARD. F. MACHARSKIEGO 
DLA RAOIA WATYKANSKIEGO 

Z ogromnq radosciq i w poczuciu wielkosci wydarzenia chCf powiedziec, ze 
w OSwifcimiu rna powstac centrum modlitwy, spotkail i studiOw. Po raz 
pierwszy oglosi/iSmy wiadomosc 0 tym projekcie w niedzielf 22 lutego . Ale 
dojrzewal on przez d1ugie lata. I trzeba to teraz przypomniec. 

W r. 1971 ks. kard. Karol Wojtylajako metropolita krakowski zwrocil sie 
do biskupow tych krajow. z ktorych pochodzily ofUlry obozu smierci, aby 
poparli projekt budowy kosciola - pomnika mfczeilstwa narodow w Oswifci
miu. Przekazal wtedy biskupom obecnym na Synodzie w Rzymie jako 
relikw~ ziem~ z obozu w Brzezince z prochami pomordowanych i spalonych 
w krematoriach. Bylo to w r. 1971, przypominam, w przeddzien beatyfikacji 
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o. Maksymiliana Kolbego. W tej postaci, jednej z milionow, zostali uczczeni 
wszyscy pomordowani. I rownocze.fnie wskazane zostalo jedyne zabez
pieczenie przed powtorzeniem tragedii Osw~cimia. Jest nim milose Chrys
!usa, mocniejsza nii nienawiSe i wszelkie z/o. 

Potem przysz/y spotkania osw~cimskie mi~dzy chrzescijanami z Niemiec 
i Polski, ich rozmowy i modlitwy 0 pojednanie m~dzy narodami. Wielokrot
nie pod "scianq smierci" w obozie modlili s~ razem biskupi niemieccy 
i polscy. Jan Pawe/ II odhy/ pielgrzym~ do obozu w Osw~cimiu i Brzezince. 
A w Rzymie, w 1982 r., kanonizowa/ o. Maksymiliana jako "m~czennika 
Osw~cimia". Nied/ugo potem w Oswifcimiu zamieszka/y siostry karmelita
nki bose, modlitwq i olmrq wynagradzajqc Bogu i b/agajqc Boga 0 zbawienie, 
pokoj, sprawiedliwose i milost dla swiata. A przed nami w najbliiszych 
miesiqcach - nowe beatyflkacje. Beatyflkowana b~dzie karmelitanka s. Edyta 
Stein, zg/adzona w Brzezince, ks. &ppert Mayer z Monachium i wreszcie, 
na ziemi polskiej, b/ogoslawionym b~dzie og/oszony bp Micha/ Kozal, 
zam~czony w czasie okupacji hitlerowskiej. 

Przypominam to, ieby pokazat,jak przez wiele /at dojrzewal plan. A teraz 
chcemy, ieby ta nieustanna troska 0 religijny wymiar tragedii obozu I 

Osw~cimia znalazla trw ale narz~dzie. Ma nim bye nasze centrum. Nie wolno 
bowiem, ieby zagasla pami~e 0 milionach niewinnych olUlr nienawiSci. A jest 
ta pami~t zagroiona: przez znieczulenie, spowszednienie, przez brak infor
macji i przez zafalszowanie prawdy 0 obozach Smierci. I przeciei nie 
wystarczy samo zwiedzanie obozu, ale wszystkim potrzebne jest gl~bokie 
zastanowienie, wierzqcym zaS takie modlitwa. Nie wolno rowniei pozwolic, 
ieby oslabl krzyk przestrogi przed powtorzeniem ludoMjstwa gdziekolwiek 
na swiecie. I nie moie braknqc swiadectwa ludzi wierzqcych, ie moiliwy jest 
swiat iyjqcy w wolnosci, sprawiedliwosci i milosci. 

Taki jest cel oswifcimskiego centrum modlitwy, studiow, informacji, 
spotkail, duszpasterstwa. Powracamy zatem do idei sprzed kilkunastu /at. 
I razem z biskupami Europy i swiata chcemy stworzyc staly osrodek. 
Poszerzamy jeszcze tamten projekt i zamierzamy zatroszczyc si~ takie 
o pami~c 0 narodzie iydowskim, ktory byl glOwnq olUlrq obozow smierci. 
Tak 0 tej oflerze mowil Jan Pawel II w Brzezince: Wspominamy NarOd, 
"ktorego synow i corki przeznaczono na calkowitq eksterminacj~. Narod ten 
poczqtek swoj bierze od Abrahama, ktory jest 'ojcem wiary naszej'. Ten to 
Narod, ktory o/rzymal od Boga Jahwe przykazanie: 'Nie zabijaj', w szczeg61
nej mierze doswiadczyl na sobie zabijania. Wobec (. . .) [tegol nie wolno 
nikomu przejse oboj~tnie". To powiedzial Jan Pawelll w r. 1979 w Brzezin
ceo We wsp61nej deklaracji w Genewie iydzi i katolicy mowiq 0 tej zagladzie 
ogromnej w~kszosci wsp61not iydowskich z Europy, a w szczeg61nosci 
z Polski. I rownoczesnie przypominajq z naciskiem m~czeizstwo Po/akow, 
a takie innych narodow. 

nla nas Polakow oMz w Oswi~cimiu jest symbolem eksterminacji narodu 
zapoczqtkowanej przez hitlerowcow gardzqcych Slowianami. 
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W najbliiszym czasie zwr6C{~ sit; z naszq inicjatywq do EpLSkopat6'w' 
zwlaszcza Europy. RozpoczTlf! tei starania u wladz 0 potrzebne zezwolenia 
i lokalizacje. Teraz wszystkich proszf 0 modlitwf, zeby Pan Bog poblogos
lawil temu wielkiemu zamierzeniu. Proszf 0 niq szczeg6lnie siostry karmelita
nki w calej Palsce, a zwlaszcza siostry karmelitanki w Oswit;cimiu. Niech one 
trwajq w pokoju w swym potfznym swiadectwie 0 Bogu i z mocq przyczyniajq 
sif do budowania kr6lestwa Bozego na ziemi. 

24 VI 1988 

Z PRZEMOWIENIA JANA PAWtA II 

W MAUTHAUSEN 


Juz w przeszlooci nie brak bylo jasnych i dobitnych ostrze:i:en przed 
wszelkiego rodzaju religijnll, dyskryminacjll,. Przypomn~ tu przede wszyst
kim wyraine pot~pienie antysemityzmu dekretem Stolicy Apostolskiej z r. 
1928, gdzie jest powiedziane, :i:e Stolica Apostolska jak najostrzej po~pia 
nienawisc wobec narodu Zydowskiego, "oWll, nienawisc, ktorll, zwyklo si~ 
dzisiaj okrdlac mianem 'antysemityzmu' n. Takie sarno pot~pienie wyrazil 
tez papie:i: Pius XI w r. 1938. Sposrod wielorakich inicjatyw, jakie w duchu 
Soboru podejmowane Sll, dzisiaj na rzee'/. dialogu Zydowsko-chrzeocijans
kiego, pragn~ wskazac na powstajll,cy w Polsce osrodek informacji, 
wychowania, spotkan i modlitwy. Ma on sluZyc badaniom nad shoah oraz 
nad martyrologill, narodu polskiego i innych narodow europejskich w okre
sie narodowego socjalizmu, a taue duchowej konfrontacji z tymi pro
blemami. NaieZy sobie zyczyc, aby przyniosl obfite owoce i mogl stanowic 
wzor rownie:i: dla innych narodow. Inicjatywy tego rodzaju przyczynill, si~ 
te:i: do poprawnego wspoaycia wszystkich grup spoleeznych' i pobudzll, je 
do tego, by w duchu wzajemnego szacunku angazowaly si~ na rzeez ludzi 
slabych, potrzebujll,cy.ch pomocy i zepchni~tych na margines spoleezenstwa 
oraz bronily praw cziowieka, zwlaszcza prawa karoej osoby i wspoJnoty do 
wolnosci religijnej. 

....:. 
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2411989 

TELEGRAM KARD. F. MACHARSKIEGO 
DO KARD. J.M. LUSTIG ERA 

Metropolita Krakowski, kard. Franciszek Macharski, pragnie poinfor
mowat, :i.e plany budowy Centrum lnformacji, Wychowania, Spotkan 
i Modlitwy w Oswi~cimiu weszly w koncowll faz~ konkretyzacji. Dotyczy 
to zarowno lokalizacji Centrum naprzeciw tzw. starego teatru, jak tez 
przeznaczenia i ksztahu architektonicznego budynkow, kt6re wejd'l w jego 
sklad. Realizacja projektu rozpocznie si~ zaraz po dopelnieniu koncowych 
formalnoSci. 

We wsp6lnocie koScielnej z siostrami karmelitan kami Metropolita 
Krakowski stwierdza, :i.e siostry pozostajll wieme swojemu powolaniu 
w Oswi~miu i ~dll je nadal wypelniac w swoim wlasnym nowym 
klasztorze, gdy tylko zostanie on wybudowany na wydzielonym terenie 
w ob~bie Centrum, z kt6rym siostry pozostawac b~d'l w duchowej 
jednosci. Dokonuje si~ to z ofiarnll miloScill·i wielkodusznoScill, dla dobra 
tolerancji i szacunku. Budynek tzw. starego teatru rowniez ~dzie sluzyc 
celom, dla ktorych zostaje powolane Centrum. 

Krakow, dnia 24 stycznia 1989 r. 
Franciszek Kard. Macharski 

26 I 1989 

KOMUNIKAT WATYKANSKIEGO 

BIURA PRASOWEGO 


W zwillzku z informacjll podanll 24 stycznia br. przez metropolit~ 
krakowskiego, kard. Franciszka Macharskiego, dotycUlCll projektu budo
wy Centrum lnformacji, Wychowania, Spotkan i Modlitwy w Oswi~cimiu, 
przewodniczllcy Komisji ds. Stosunkow Religijnych z Judaizmem, kard . 
Johannes Willebrands przeslal do kard. Macharskiego nast~pujllcy tele
gram: "Dowiedziawszy si~ 0 wainej decyzji Waszej Eminencji, przesylam 
najtepsze Zyczenia i zapewnienie 0 mojej solidarnosci". 
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27 I 1989 


LIST METROPOLITY KRAKOWSKIEGO 

DO MIESZKANCCW OSWI~CIMIA 


Do moich drogich braci i siostr w Oswi~cimiu zwracam si~ z tymi 
slowami, gdy - jak slys~ - rozszerzane Sll pogloski, jakoby nasze siostry 
karmelitanki mialy bye usuni~te z Oswi~cimia. Stwierdzam stanowczo, ze 
siostry karmelitanki pozostajll w Oswi~cimiu, wieme swojemu karmelitans
kiemu powolaniu, na sluzbie KOScioJa, ojczyzny i wszystkich ludzi! 

Warn, moi bracia i siostry, dzi~kuj~ z calego serca za modlitwy w intencji 
naszych siostr i wielkiego dziela chrzeScijanskiej pami~ci 0 m~zenstwie 
narodow w bylym obozie koncentracyjnym, ktory nosil nazw~ naszego 
miasta. Wraz z wami wyrazarn wdzi~znose naszym siostrom za ich 
obecnosc wsrod nas i ofiamll sluz~. 

Powiadarniam was rownoczesnie, Ze w f~ konkretyzacji wchodzi moj 
projekt stworzenia Centrum Informacji, Wychowania, Spotkan i Modlitwy 
w OSwi~cimiu. Dotyczy to zarowno lokalizacji Centrum naprzeciw tzw. 
starego teatru, jak tez ksztaltu budynkow, ktore wejdll w jego sklad. Ojciec 
Swi~ty Jan Pawel II w czerwcu ub. roku w Wiedniu, powiedzial: "Ma on 
sluZye badaniom nad shoah oraz nad martyrologill narodu polskiego 
i innych narodow europejskich w okresie narodowego socjalizmu, a takze 
duchowej konfrontacji z tymi problemami. NaieZy sobie Zyczye, aby 
przyniosJ obfite owoce i mogl stanowie wzor rowniez dla innych naro
dow." Tak Ojciec Swi~ty umocnil nas w naszej trosce 0 t~ duchowll 
i religijnll parni¢ 0 tragedii oswi'rcimskiej. Potwierdzil tez nasze starania 
o owoce nadziei i cywilizacji miloSci, kt6rej patronem jest nasz swi'rty 
Maksymilian Maria Kolbe, m~zennik Oswi~cimia, m~zennik miloSci. 

Realizacja projektu rozpocznie si~ zaraz po dopelnieniu formalnoki. 
Dodaj~ takze, i:e siostry ~d'l wypelniae swoje powolanie w ich wlasnym 
nowym klasztorze, gdy tylko zostanie on wybudowany na wydzielonym 
terenie w obr\!bie Centrum, z ktorym siostry ~dll pozostawaly w duchowej 
IllcznoSci. Wszystko to dokonuje si~ z ich ofiarnll miioScill i wielkodusznos
cill dla dobra tolerancji i szacunku. Celom, dla ktorych zostaje powolane 
Centrum, ~dzie sluzye taki:e budynek tzw. stare go teatcu. 

Pozdrawiam wszystkich wiernych swieckich, siostry zakonne i kaplanow 
i serdecznie blogoslawi'r. 

Krak6w, dnia 27 stycznia 1989 r. Franciszek Kard. Macharski 
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14 II 1989 

LIST KARD. A. DECOURTRAYA DO 

T; KLEI NA (fragmenty) 


22lutego 1987 r. w Genewie kardynalowie Danneels, Lustiger, Machar
ski i ja sam zobowil!zaliSmY siy, Ze karmelitanki OpuszcZl! stary teatr 
- miejsce, gdzie podczas wojny przechowywano gaz cyklon-B, i osil!dl! 
w nowym klasztorze, ktory zostanie zbudowany w obr~bie Centrum 
Informacji, Wychowania, Spotkan i Modlitwy poza granicami obozu 
Oswi¢m-Brzezinka. -

Dzisiaj musimy stwierdzie, ze ani budowa nowego klasztoru, ani budowa 
Centrum nie zostaly rozpoc~te. GI~boko ubolewamy z powodu opoi:
nienia realizacji przyjytych zobowil!zan. Zdajemy sobie tez sprawy, Ze moze 
to bye interpretowane jako brak ich poszanowania. 

Oswiadczamy jednak, i:e mimo opoi:nienia pod pi sane przez nas zobo
wil!zania ~dl! dotrzymane, obecnie bowiem zapoznalismy siy z trudnos
ciami, ktore byly jego powodem i ktore cz~sciowo zostaly juz prze
zwyci~zone. Pragniemy przedstawie Panu wyjasnienia odnoszl!ce siy do 
owych trudnoSci i wskazujl!ce na to, ze budowa zostanie wkrotce roz
poczyta. 

TrudnoSci administracyjne. OficjaJne stanowisko rzl!du polskiego zo
stalo wyrazone w liScie ministra ds. wyznan p. Loranca do dr Riegnera 
z dn. 31 grudnia 1987 r. Minister oswiadczyl, ze rzl!d nie sprzeciwia si~ 
porozumieniom zawartym w II Deklaracji Genewskiej, lecz ostateczna 
decyzja zostanie podjyta dopiero po opracowaniu caloSciowego planu. 
Kopia tego listu zostala przekazana kard. Macharskiemu. Informacja ta 
nie rozwil!zala jednak wszystkich problemow. Nabycie terenu zalezy od 
zatwierdzenia przez wladze wojewodzkie planu urbanistycznego. Nie 
wiemy, kiedy to nastl!pi. 
• TrudnoSci zwil!zane z polskl! opinil! publiczn~ katolickl! i narodowl!. 
Porozumienie genewskie zostalo podpisane przez kard. Macharskiego, 
poniewai: Oswi~m znajduje siy na terenie jego diecezji. Musial on 
przekonae spoleczenstwo polskie, i:e respektowanie porozumienia nie 
pocil!ga za sob~ krzywdy karmelitanek i zanegowania m~zenstwa ponie
sionego na tym miejscu przez Polakow. Bylo to zadanie doniosle i szalenie 
delikatne: nalezalo jednoczeSnie realizowae porozumienie oraz wplywae na 
zmian~ swiadomosci i sposobu myslenia. 

Dzisiaj siostry zaakceptowaly decyzjy budowy nowego klasztoru. Akcep
tacja ta stanowi fakt najwyZszej wagi. Siostry osiadly w Oswiycimiu, aby 
si~ mod lie za zmarlych. Ten ich gest w :laden spos6b nie wyrazal lekce
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wazenia m~zenstwa narodu rydowskiego. Obecnie, w spos6b nieodwolal
ny zaakceptowaly decyzj~ przeniesienia klasztoru, rozumiej~c wyrazon~ 
przez ich arcybiskupa intenc.w KOScioia katolickiego, by uszanowac shoah. 
Pragn~ one przez ten akt posluszenstwa przyczynic si~ do pos~pu 
w stosunkach mi~dzy rydami i katolikami, realizuj~c w ten spos6b ryczenie 
Soboru Watykatiskiego II zawarte w Noslra aelale i przyjmuj~c postaw~, 
do jakiej nieustannie wzywa Papiez Jan PawelII. 

Jeszcze jednym nowym elementem jest to, ze ostatnio potwierdzil t~ 

akceptacj~ przelozony generalny zakonu karmelit6w. Pisal do mnie w liScie 
z 19 stycznia 1989 r.: "Skoro porozumienie genewskie z 23 lutego 1987 r. 
zostalo podpisane przez delegacj~ katolick~ w imieniu KOSciola, to 
wypelnienie wszystkich jej punkt6w jest poza wszelk~ dyskusj~ i w konsek
wencji karmelitanki bose z Oswi~cimia musialy zgodzic si~ na przewidziane 
w porozumieniu przeniesienie. Zawiadomilem natychmiast 0 tym Rad~ 
Generaln~ na sesji 19 stycznia 1989 r. i prze!ozonego naszej karmelitanskiej 
prowincji w Polsce. Przelowny polskiej prowincji, aczkolwiek osobiScie 
nieprzychylnie nastawiony do przeniesienia si6str, lojalnie przyj~1 moj~ 
opini~ i wol~. po czym zawiadomil 0 tym kard. F. Macharskiego oraz 
karmelitanki bose, kt6re przyj~ly to z wielk~ miloSci~ KOSciola i PapieZa 
(...)." 

Przyznanie terenu z wymienionych wyzej powod6w jeszcze nie nas4pilo. 
Wobec przewidywania, Ze wladze administracyjne w najbliZszym czasie 
udziel~ odpowiedzi pozytywnej, zostaly poczynione pewne ustalenia, co do 
kt6rych pragn~libysmy otrzymac wasz~ zgod~. 

Nowy klasztor w obecnym stanie rzeczy zostanie wzniesiony w miejscu 
oddalonym od obozu i budynk6w przyleglych, b~zie oddzielony od nich 
terenem i zabudowaniami Centrum oraz izolowany i chroniony przez 
Scian~ drzew. 

Centrum musi zostac usytuowane wzgl~dnie blisko obozu, aby osobom 
odwiedzaj~cym ob6z umozliwic latwy do niego dos~p, tak by spelnialo 
ono cel okreslony przez porozumienie genewskie. 

Jezeli w okresie dziel~cym nas od daty 22 lipca 1989 r. - rocznicy 
I Deklaracji Genewskiej "Zakhor! - Pami~taj!" - niezaleznie od naszej woH 
pojawi~ si~ nowe przeszkody, jeSli op6ini~ one cal~ operacj~ i jeSli nie 
~dziemy mogli przedstawic ostatecznego kalendarza prac, kt6ry bylby dla 
was do przyj~ia, zwr6cimy si~ z prosb~ do przelozonego generalnego 
zakonu karmelit6w 0 podj~cie krok6w w celu prowizorycznego przeniesie
nia si6str w oczekiwaniu na ukonczenie nowego klasztoru. Zapewnil mnie 
on, ze jeSli zaistniej~ wazne powody, b~dzie m6g1 wraz ze sw~ Rad~ 
rozpatrzyc podobn~ decyzj~. 
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9 III 1989 

Z KOMUNIKATU 233. 

KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 


OSwi~m, kt6ry byl miejscem m~zenstwa synow i c6rek wielu narod6w, 
posiada w dziejach i swiadomoSci narodu polski ego wyj~tkowe znaczenie. 
Dlatego biskupi polscy uznaj~ wielk~ waznosc realizowanego przez 
metropolit~ krakowskiego brd. Franciszka Macharskiego Centrum Infor
macji, Wychowania, Spotkan i Modlitwy, kt6re rna obejmowac r6wniez 
nowy klasztor si6str karmelitanek. 

Zgodnie z mysl~ Ojca Swi~tego lana Pawla II, Episkopat Polski Zywi 
przekonanie, i:e to organizowane obecnie Centrum rna do spelnienia wielce 
doniosl~ rol~ w dialogu chrzeScijansko-zydowskim, w badaniach nad 
podj~Ul przez Niemcy hitIerowskie calkowiUl eksterminacj~ Zyd6w oraz 
martyrologium narodu polskiego i innych narod6w, jak r6wnici w wy
chowywaniu przyszlych pokolen i w staraniach 0 religijn~ wolnosc na 
calym swiecie. 

18 VII 1989 

INFORMACJA KOMISJI EPISKOPATU 

POLSKI DS. DIALOGU Z JUDAIZMEM 


Komisja ds. Dialogu z ludaizmem z gl~bokim ubolewaniem dowiedziala 
si~ 0 incydentach, kt6re wydarzyly si~ w dniach 14 i 16 lipca br. na terenie 
przyleglym do klasztoru si6str karmelitanek w Oswi~cimiu. 

lak wynika z komunikatu Kurii Archidiecezjalnej w Krakowie, kilku
osobowa grupa Zyd6w z USA wdarla si~ poza ogrodzenie klasztome, sk~d 
zostala usuni~ta przez niekt6rych mieszkanc6w Oswi~mia. Komisja 
pragnie dac wyraz swojemu przeswiadczeniu, i:e jakiekolwiek pogwalcenie 
prawa nie more przyczynic si~ do rozwillzania konfliktu powstalego wok61 
klasztoru oswi~cimskiego si6str karmelitanek. Komisja podziela w pelni 
stanowisko organizacji iydowskich w Polsce, i:e "stworzone zostaly 
warunki sprzyjaj~ce realizacji ustalen, jakie zostaly w danej sprawie 
przyj~te na konferencji w Genewie w 1987 r." 

Podj~te zostaty juz konkretne dzialania dla realizacji ustalen dotYCZll
cych Centrum Informacji, Wychowania, Spotkan i Modlitwy oraz nowego 
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klasztoru w Oswi~miu. Zadne nieporozumlema i incydenty nie mog~ 
wplyn~c na zahamowanie realizowania ustalen genewskich. Tylko coraz 
pelniejsze pomanie na drodze dialogu i wzajemne poszanowanie siebie 
moi.e przyczynic si~ w spowb trwaly do przezwyci~Zenia doswiadczen 
przeszloSci, aktualnych napi~c i do stworzenia klimatu wzajemnego 
zaufania i pokoju wsrOd chrzeScijan i iyd6w. 

22 VII 1989 

KOMUNIKAT KARD. A. DECOURTRAYA 

W TRZECIA ROCZNIC~ 


DEKLARACJI "ZAKHOR" 


22lipca 1989 r. przypada trzecia rocznica ogloszenia deklaracji "Zakhor! 
- Pami~taj!", WYraZajllcej zrozumienie dla niewypowiedzianego b61u naro
du iydowskiego, tego b6lu, kt6rego symbolem jest ob6z koncentracyjny 
w Oswi~cimiu-Brzezince. 

Mielismy nadziej~, i.e w ~ rocznic~ b~ziemy mogJi pokazac, ie 
dotycz~ce klasztoru porozumienie genewskie, podpisane 22 lutego 1987 r., 
jest w toku realizacji. 

Przedluiajllce si~ czynnoSci administracyjne oraz przeszkody natury 
psychologicmej uniemoiliwily urzeczywistnienie tego zamiaru w przewi
dzianym terminie. GI~boko nas to zasmuca. Nowa zwoloka nast~pila 
wbrew naszemu szczeremu pragnieniu, by zostal w ten widzialny spos6b 
wyraiony szacunek, z jakim KOSci61 odnosi si~ do shoah. Prosimy naszych 
partner6w Zyd6w, by wybaczyJi nam to op6inienie, spowodowane rzeczy
wistymi przeszkodami, z kt6rych powagi nie zdawal sobie sprawy iaden 
z sygnatariuszy porozumienia. 

Byloby rzecZll godn~ ubolewania, gdyby przejawy zniecierpliwienia 
z jednej, jak tei akty nietolerancji z drugiej strony - zahamowaly rozw6j 
stosunk6w mi~dzy zydami a katolikami i unicestwily wszystkie dowody 
szacunku obu stron dla dramatu shoah zgotowanego przez hitlerowc6w 
oraz dla m~zenstwa narodu polskiego i innych narodow. 

Ob6z koncentracyjny znajduje si~ na terenie Polski - w Oswi~cimiu. 
Zdajemy sobie spraw~ z licznych trudnoSci, jakie istniej~ w Polsce. Znaj~c 
je, polski Episkopat wielokrotnie w swoich komunikatach potwierdzal, ze 
porozumienie ~dzie w caloSci zrealizowane, nawet jesli czas realizacji si~ 
przedluzy. 15 czerWca przekazalem w imieniu delegacji katolickiej przewo
dnicz~cemu delegacji zydowskiej p. Theo Kleinowi zapewnienie kard. 
Macharslciego, i.e gdy tylko nowy klasztor zostanie zbudowany, karmeli
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tanki opuszczq tzw. stary teatr. lestdmy gotowi, wraz z kard. Machars
kim, kardynalami Danneelsem i Lustigerem, podj~c kazdy wysilek i zaan
gaZowac nasz autorytet, aby nas4pilo to mozliwie szybko. Odpowiedzialni 
za budow~ nowego klasztoru dali konkretne dowody dobrej woli. Nie s~ to 
tylko obietnice bez pokrycia, jak utrzymuj~ niektorzy, chociaZ oczekiwania 
nie zostaly w pelni spemione. 

Zle si~ stalo, Ze spowodowane nierespektowaniem ustalonych w Genewie 
terminow poczucie niesprawiedliwoSci oraz podejrzenia co do intencji 
sygnatariuszy poci,!gn~ly za sob,! akty, ktore mog~ zniweczyc cierpliwie 
budowane przez ludzi pokoju dzielo: dialog mi~dzy i:ydami i katolikami we 
wzajemnym szacunku i prawdzie. 

8 VIII 1989 

OSWIADCZEN I E 

KARD. F. MACHARSKIEGO 


Oct szeregu tygodni jestem zapytywany z rOZnych stron, jakie jest moje 
stanowisko wobec wielkiej kampanii wokol klasztoru siostr karmelitanek 
bosych w Oswi~cimiu. 

Otoz mialem nadziej~, ze rozwi~zaniem trudnej dla wszystkich sprawy 
podnoszonej przez srodowiska i:ydowskie na Zachodzie b~dzie stworzenie 
w Oswi~cirniu Centrum Informacji, Wychowania, Spotkan i Modlitwy. 
Ten osrodek byl bowiem pomyslany jako miejsce spotkania ludzi r6Znych 
narodow i religii we wzajemnym szacunku, poszukiwania zrozumienia 
i porozumienia, dla przestrogi i obrony ludzkoSci przed wojn~, terrorem, 
wszelkim gwaltem i nienawiSci,!, ktora si~ tu kiedys zagnieidzila. 

Op6Znienie w dotrzymaniu nierealistycznego terminu wybudowania 
Centrum spowodowalo ze strony niektorych zachodnich osrodkow i:ydow
skich gwaltown~ kampani~ oskarZen i pomowien, obrazliw~ agresj~ nie 
tylko slown'!, co si~ przenioslo na teren Oswi~cimia. Nie uszanowano siostr 
i ich ludzkiej i chrzeScijanskiej godnoSci, zaklocaj~c spok6j, ktory irn si~ 
naleZy. Nie uszanowano chrzeScijanskich przekonan oraz symboli wiary 
i poboznoSci. lednostronnie przedstawiano i interpretowano nasze prag
nienia i zamiary, przypisuj~c im zle intencje. Gdy zas chodzi 0 wdarcie si~ 
na teren klasztoru i panoszenie si~ na nim, uslyszalem tylko jeden glos 
wzywaj~cy do opami~tania, a byl to glos Zydowskich organizacji w Polsce. 

Tego rodzaju postawy i dzialania uniemozliwiaj~ mi dalszq realizacj~ 
budowy Centrum. W tej atmosferze agresywnych z~dan i wniesionego do 
nas niepokoju nie spos6b wspolnie troszczyc si~ 0 budow~ miejsca 
wzajemnego szacunku, bez wyzbywania si~ wlasnych przekonan religijnych 
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i narodowych. U fundamentow bowiem dziela pokoju musi lezeC prag
nienie pokoju. Pragn~ pokoju i nie naruszam go, i - jdli to byloby 
potrzebne - przypominam mojej wspo\nocie potrzeb~ zachowania god no
Sci i opanowania w slowach i czynach. Zaluj~, Ze nie znalazlo to 
zrozumienia u ludzi odpowiedzialnych w niektorych organizacjach Zydows
kich. 

Stoimy na stanowisku, jakie KOSciol zaj~1 w stosunku do Zydow na 
Soborze Watykanskim n. potwierdzonym dalszymi postanowieniami Stoli
cy Apostolskiej. Dotyczy to zarowno spraw przeszloSci, jak i wszelkich 
przejawow antysemityzmu, ktore KOSciol - kierowany religijn~ miloSci~ 
ewangeliczn~ - oplakuje. A kiedy zblii:a si~ rocznica wybuchu II wojny 
swiatowej, tym gor~j wolamy 0 pokoj do Boga, ktory jest jego dawc~. 
I do wszystkich ludzi si~ zwracamy, aby nadal szukali drog pokoju we 
wspolnym, choeby wielkim trudzie dialogu. 

Franciszek Kard. Macharskl 
Metropolita Krakowski 

11 VIII 1989 

KOMUNIKAT 

KARD.A. DECOURTRAYA 


Decyzja genewska nie zostanie zakwestionowana. Tych, ktorzy je 
podpisali, porozumienie wci~ obowi~zuje. Kardynalowie Danneels. Lus
tiger i ja sam zostalismy zawiadomieni telegraficznie, ze kard. Macharski 
wydal komunikat, w ktorym oswiadcza, iZ ze wzgl~u na panuj~cy obecnie 
klimat budowa Centrum rna bye zawieszona. Manifestacje i godne 
ubolewania reakcje nie mog~ miee wplywu na spraw~, ktorej broni 
porozumienie z 22 lutego. Nadal ~dziemy czynie wszystko, aby roz
pocz~ty w Genewie dialog byl kontynuowany. Potrzebny jest nam wzajem
ny szacunek, aby nie ucierpiala pami~e 0 Oswi~cimiu. 
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26 VIII 1989 

FRAGMENT KAZANIA 

KARD. J. GLEMPA NA JASNEJ GORZE 

Zycie jednak nie lubi schemat6w i relacje mi~dzy ludami uklada inaczej nii 
w kategoriach przyjaciel-wr6g. U nas dotyczy to szczeg6lnie narodu 
iydowskiego, kt6ry nigdy nie byl sqsiadem, ale domownikiem, a kt6ry swojq 
innosciq i ubogacal, i sprawial klopot. Dla wielu Zyd6w Polska byla 
Ojczyznq nie tylko z racji obywatelstwa, ale z racji autentycznej milosci. 
Czytamy w "Panu Tadeuszu" 0 lankielu: ,,(... J M6wiqc, ciqgle szlochal, 
Zyd poczciwy Ojczyz~ jako Polak kochal!" 

Obok Zyda karczrnarza, kt6ry rozpijal chlop6w, obok Zyd6w - szerzycieli 
komunizmu, byli posr6d lzraelit6w ludzie, kt6rzy dali Polsce i talent, i iycie. 
Nie byliSmy sobie obojrtni. Dlatego mogly powstawaC zjawiska antypoloniz
mu i antysemityzmu. Aby zrozumiec zloionosc i przenikanie si~ problem6w 
poLsko--iydowskich, postawmy sobie pytanie: Czy byl)! w Polsce niech~ci 
i awantury przeciw Zydom? - Byly. Czy byli w Polsce Zydzi przedsirbiorcy, 
kt6rzy lekcewaiyli i pogardzali Polakami? - Byli. Czy byli podczas okupacji 
wsr6d Zyd6w kolaboranci, kt6rzy nie dorastali do bohaterskich obrofu:6w 
Getta? - Byli. Czy byly w Polsce okresy przemilczenia cierpien i 0ltar 
Zyd6w? - Byly. Czy byli Polacy, kt6rzy ratowanie Zyd6w przeplacali swoim 
iyciem? - Byli. Wspomnienie 50. rocznicy wybuchu II wojny swiatowej 
stawia nas po tej samej stronie barykady, po stronie wyniszczenia i smierci. 
Zydzi, Cyganie, Polacy - to ludy w strategii hitlerowskiej skazane na 
zagladf, ale wedlug tnnego planu i w r6inej skali. Na przyklad Polacy byli 
wyniszczani najpierw w warstwie inteligencji. Wsp6lna dola lqczyla prze
sladowanych. Na polskim cmentarzu poleglych iolnierzy pod Monte Cassino 
obok krzyiy nad mogilami katolik6w wzniesione sq stelle z gwiazd4 
iydowskq - tak samo poLskich iolnierzy. Wsr6d masowych grob6w pomor
dowanych poLskich oflcer6w w Katyniu niewqtpliwie sq takie groby Zyd6w. 
Braterstwo wsp6lnego mrczenstwa i wsp6lnoty proch6w rna niezwyklq 
wymow~. Antoni Slonimski, polski poeta, kt6ry nie ukrywal swego po
chodzenia, wydobyl prawd~ 0 bezimiennych bohaterach Warszawy, gdy pisal: 
"Dla was piesn moja i lzy moje,/ Zwyczajni, prosci, nieogromni,/ Stokroc 
was wircej padlo w boju, / Lecz kt6:i imiona wasze wspomni? / Tragarze, 
szewcy, rzemieslnicy, / Doktorzy, krawce i sluiqce, / Zony i siostry, co 
miesiqce / Skryte wsr6d gruz6w po piwnicach, / Przez to szalenstwo krwi 
i chwaly,l W m~kach, w rozpaczy umieraly,l Dla was lzy moje, lzy gorqce" 
("Mogila nieznanego mieszkanca Warszawy"J. 
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Wielu Zydow wlopilo si~ w polskq kullur~ i w chrzeScija/lstwo, a krzyz, 
klory widnieje nad ich grobami, nie odebra/ im milosci do swego narodu. 

Wifc dlaczego zrodzil sif problem Oswifcimia i klaszloru sioslr kar
meiitanek? Dlaczego wybuchnql nagle dopiero w cZlerdziesci fal po wygasze
nm piecow krematoryjnych? Te pytania drfczq bardzo wielu, gdy mowimy 
o pokoju, ktory rna niweczye skUlki wojny. Chcialbym w pokoru i w prag
nieniu jednania poruszye len lemal. Skoro lyle spraw jest nabrzmialych, to 
pOlrzebny jesl dialog. Dialog syslemalycznego wyjafniania rzeczy lrudnych, 
a nie przedkladania iqdan. Mam)' swoje winy wobec Zydow, ale dziS 
chcia/oby sif powiedziec: kochani Zydzi, nie rozmawiajcie z nami z pozycji 
narodu wyniesionego ponad wszyslkie inne i nie slawiajcie nam warunk~w 
niemoiliwych do wype/nienia. 

Sioslry karmelilanki mieszkajqce obok obozu w Oswifcimiu chcia/y i chcq 
bye znakiem lej ludzkiej solidarno.fci, ktora obejmie iywych i umar/ych. 
Czyi, szanowni Zydzi, nie widzicie , ie wyslqpienie przeciw nim narusza 
uczucia wszyslkich Polakow, naszq suwerennose z lakim trudem zdobywanq? 
Waszq pOlfgq sq srodki spolecznego przekazu, bfdqce w wielu krajach do 
....aszej dyspozycji. Niech one nie sluiq rozniecaniu anlypolonizmu. Niedawno 
oddzial siedmiu Zydow z Nowego lorku dokonal napaJci na klaszlor 
w Oswifcimiu, wprawdzie nie doszlo do zabojslwa sioSlr lub zniszczenia 
klaszlOru, bo zoslali powstrzymani, ale nie nazywajcie napastnikow bohalera
mi. Zachowajmy plaszczyznf cywilizacji, w ktorej iyjemy. Umiejmy rozroz
nie nieklore sprawy uproszczone i pomieszane. Odroinijmy Oswif
cim-AuschwiIZ, gdzie ginf/i przewainie Polacy i inne narody, od odleglej 
o kilka kilomelrow Brzezinki-Birkenau, gdzie g.inf/i przewainie Zydzi. 
Odroinijmy naslrpnie plaszczyznr cywi/nq od plaszczyzny leologicznej. Niech 
nowa doktryna na lemal obecnosci lub nieobecnosci Boga w miejscu oJUlry 
bfdzie uzasadniona i zrozwniala dla wszystkich /udzi wierzqcycIJ w Baga, 
a niech nie brdzie narzfdziem palilycznym w rfku grupy ludzi, zwlaszcza 
niewierzqcych. 

My, ktorzy czcimy Maryjf z Nazarelu i mamy z wami, Zydzi, wiele miejsc 
wspolnie czczonychjako swifle, rozpocznijmy dialog w szczerosci i prawdzie. 
les/i nie bfdzie a!l/ypolonizmu, nie bfdzie u nas lakie anlysemilyzmu. 
Zyczymy wam, aby na swiflej Ziemi Paleslynskiej nikl nie ohrzucal was 
kamieniami, ahy lam wyciszyly sif odglosy strzalow, ahy nikt nie ginq/ od 
kuli karabiniu, aby pokoj-shalom byl lam, gdzie wy jesleScie. 
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29 VIII 1989 

OSWIADCZENIE KARD. A. DECOURTRAYA 

Nie jest rzeczll prawdopodobnll, by sens wypowiedzi Icard. Glempa byl 
taki, jak to przedstawiono opinii publicznej. 

Prymas i biskupi polscy nie mogll bye oskariani 0 antysemityzm, ktory 
po~piajll. Stworzona przez nich Komisja Episkopatu ds. Dia\ogu z ludaiz
mem jest jednoznacznym wyrazem ich postawy. 

Kard. Macharski, obecny wraz ze mnll w Genewie, wie, i.e przywoocy 
wspolnoty Zydowskiej, z ktorymi delegacja katolicka prowadzila dialog, 
nie kieruj,! si~ "antypolonizmem" , kiedy domagajll si~ realizacji podj~tych 
wspolnie przez Zydowi katolikow postanowien. 

o ile mi wiadomo, porozumienie genewskie, wyraznie zatwierdzone 
przez Konferencj~ Episkopatu Polski 9 marca 1989 r. i przez Komisj~ 
Episkopatu ds. Dialogu z 1udaizmem 17 lipca 1989 r., nie zostalo 
anulowane. 

3 IX 1989 

OSWIADCZENIE KARDYNAtOW 

A. DECOURTRAYA, J.M. LUSTIG ERA 


I G. DANNEELSA 


lei.eli delegacja Zydowska na spotkaniu w Genewie, ktorej przewodniczyl 
p. Theo Klein, owczesny przewodniczllCY Europejskiego Kongresu Zydow
skiego, nie jest kompetentna, to kto moi.e bye kompetentny? 

I jei.eli czterech kardynalow, wsrod ktorych znajduje si~ arcybiskup 
Krakowa, nie rna kwalifiIcacji odpowiednich do tego, by reprezentowaC 
stron~ katolickll, to kto je posiada? 

Oboz w Oswi~cimiu znajduje si~ w archidiecezji krakowskiej. Wedlug 
prawa koscielnego przede wszystkim jej arcybiskup sprawuje tam peln'! 
wladz~. Kardynalowie, ktorzy do niego si~ dolllczyli, nalezll do narodow, 
ktore na Zachodzie byly glownymi ofiarami hitlerowskiego barbarzynstwa. 

Porozumienia stanowill owoc cierpliwych i lojalnie prowadzonych 
negocjacji trwajllcych dwa lata. Ci, ktorzy je podpisali ze strony katolickiej, 
wzi~li na siebie trosk~ 0 to, by nie obcillZyly one finansowo archidiecezji 
krakowskiej, a tym bardziej Polski. 
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Kard. Glemp, gdy m6wil 0 renegocjacjach porozumienia gcnewskiego, 
mog! wyrazac jedynie sw6j osobisty punkt widzenia, zwlaszcza ze dotych
czas za jedyn~ osob{: odpowiedzialn~ w tej sprawie uwaZaI kard. Machars
kiego, a Konferencja Episkopatu Polski 9 marca 1989 r. zaangaZowala si{: 
w t{: spraw{:, wyrai:aj~c poparcie dla realizacji porozumien. 

Tak wi~ podpisane zobowi~zania musz~ bye wypelnione: uznaj~ one 
prawo do istnienia Karmelu w Oswi{:cimiu poza terenem nalez~cym do 
obozu koncentracyjnego, ktory UNESCO - bior~c pod uwag{: jego 
"wartost uniwersaln~ i nadzwyczajn~" - na prosb{: owczesnego rz~du 
polskiego wpisala na list{: swiatowego dziedzictwa kulturalnego w paz
dzierniku 1979 r. 

6 IX 1989 

KOMUNIKAT KOMISJI EPISKOPATU 

POLSKI OS. OIALOGU Z JUOAIZMEM 


W zwi~zku z trudnosciami powstalymi ostatnio wokol realizacji budowy 
Centrum Informacji, Wychowania, Spotkan i Modlitwy wraz z nowym 
klasztorem si6str karmelitanek w Oswi{:Cimiu, Komisja Episkopatu Polski 
ds. Dialogu z ludaizmem - swiadoma wagi problemu - oswiadcza, co 
nast~puje: Centrum Informacji, Wychowania, Spotkan i Modlitwy 
w OSwi~cimiu, w tym rowniez modlitwa siostr, mialo sluzye dialogowi 
pomi~dzy chrzeScijanami i iydami, ktory zaklada wzajemne poszanowanie 
wlasnej tozsamoSci, pelniejsze poznanie i wol~ wsp6lpracy. W trakcie 
realizacji tego donioslego przedsiywzi~cia poczyly narastae trudnoSci, 
polemiki, spory i gwaltowne protesty, ktore staly si{: powaznym za
grozeniem dla samej idei Centrum. 

W tej sytuacji metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski 
poczlli si~ zmuszony wydae oswiadczenie, w ktorym m.in. stwierdza: "tego 
rodzaju postawy i dzialania uniemozliwiaj~ mi dalsz~ realizacjy budowy 
Centrum", nie sposob bowiem "wspolnie troszczye si{: 0 budow{: miejsca 
wzajemnego szacunku bez wyzbywania si{: wlasnych przekonan religijnych 
i narodowych". 

Komisja wyraia przekonanie, ze oswiadczenie ks. kard. Macharskiego 
nie stoi w sprzecznosci ze stanowiskiem sformulowanym w komunikacie 
233. Konferencji Episkopatu z dnia 9 marca 1989 r. i podtrzymuje 
wyjasnienia zawarte w artykule sekretarza Komisji ks. Stanislawa Musiala 
SJ w "Pismie Okolnym" Biura Prasowego Episkopatu Polski (Nr 22 [89] 
1110 z dnia 29 maja 1989 r.). 
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Konflikt wokol sprawy Karmelu w Oswi~miu doprowadzil do prawie 
calkowitego zerwania dialogu chrzeScijansko-iydowskiego w swiecie. Po
nowne nawi~zanie dialogu nie wydaje si~ mozliwe bez rozwi~zania tego 
konfliktu. To wszystko potwierdza piln~ potrzeb~ zbudowania Centrum. 
Z przykroS<.;i~ jednak stwierdzamy, i:e idea Centrum nie spotkala si~ 
z naleiytym zainteresowaniem i zrozumieniem ze strony iydowskiej. 
Opinia Zydowska z Deklaracji Genewskich podj~la tylko jeden w~tek, 
mianowicie przeniesienie klasztoru. 
Wyj~tkowe znaczenie Oswi~cimia jako miejsca upami~tniaj~cego smiere 

milionow niewinnych ofiar jest szczegolnym zobowi~iem, by wykorzys
tac wszystkie mozliwe srodki do usuni~cia zaistniaiych napi~ i nieporozu
mien. Komisja z zadowoleniem przyjmuje oswiadczenie Zydowskich or
ganizacji w Polsce 0 ich gotowoSci uczestniczenia w pracach, zmierzaj~cych 
do przezwyci~zenia zaistniaiych trudnosci. Ze swej str'ony Komisja zglasza 
gotowosc do wspoipracy z wszystkimi ludZmi dobrej woli w Polsce i za 
graniq. 

Szczcg6lnym zobowi~zaniem do podj~ia tej wspoipracy jest 50. rocznica 
wybuchu wojny, z ktor~ wi~zal si~ zbrodniczy plan hitlerowskich Niemiec 
calkowitej zaglady Zydow i wyniszczenia narodu polskiego. "Na zawsze 
pozostanie hanb~ ludzkoSci planowane barbarzynstwo, ktorego ofiar~ padl 
nar6d iydowski" (List Ojca Swi~tego Jana Pawla II z okazji wybuchu II 
wojny swiatowej). 

W Liscie skierowanym do Konferencji Episkopatu Polski Jan Pawel II 
wskazal na "koniecznosc szukania drog ku przyszlosci, ktore KOSci61 
podejmuje wraz z ludZmi naszego stulecia i narodami Europy i swiata". 
W odpowiedzi na te slowa Komisja wzywa: nie pozw6lmy, by sprawy 
trudne i bolesne, ale przemijaj~ee, przeslonily nam eel wlaSciwy, niewymie
rnej wprost wagi, by uczucia wzi~ly go~ nad rozs:tdkiem. Nie traemy tei 
z oczu wlasciwej hierarchii wartosci. Jesli jako wyznawcy dwoch religii, 
ktore pol~czyl odwieczny plan zbawienia jedynego Boga, zerwiemy kon
takty, przestaniemy bye Jego wiarygodnymi swiadkami wobec swiata. 
A jedni i drudzy ~dziemy musieli przed Nim odpowiedziee. 

Podj~cie rozmow w duchu spotkan genewskich bez dodatkowych 
warunk6w pozwoli, jak ufamy, na znalezienie realistycznych mozliwoSci 
budowy Centrum, w ramach kt6rego "inicjatywa modlitwy si6str kar
melitanek znajdzie w tym nowym kontekScie swoje miejsce, swoje potwier
dzenie i swoj prawdziwy sens" (Deklaracja Genewska). 

Warszawa, dnia 6 wrzesnia 1989 r. 
Bp Henryk Muszynski 

PrzewodnicZllcy Komisji 
Episkopatu Polski 

ds. Dia!ogu z Iudaizmem 
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12 IX 1989 

Z PRZEMOWIENIA KARD. J. GLEM PA 

PODCZAS OTWARCIA VI KONGRESU 


TEOLOGOW POLSKICH W KATOLICKIM 

UNIWERSYTECIE LUBELSKIM 


W tej drodze pomyslnego rozM/oju i osiqgnifle, ktore wymienilem, kt6re 
motna uZnaC za powatny wklad w budowanie rodziny ludzkiej przy 
poszanowaniu narodowosci, nie wszyslko nam s~ udaje. Nie zawsze motemy 
lrudne problemy zalalwiae w sposob dojrzaly i spokojny. TUlaj chcfl nawiqzae 
do wielkiej kullury i Iradycji narodu tydowskiego, narodu, z klorym konlakl 
w oslalnich dniach sial sifl problemem bardzo nabrzmialym, bardzo glosnym, 
nie Iylko u nas - u nas mote najmniej, ale w $wiecie, co nam wyrzqdza duto 
krzywdy. Pomyslmy Irochfl 0 Iym wielkim obszarze kullury, Jakim jesl 
judaizm. Wydaje mi s~, te dzlsiaj dla leolog6w bardzo fascynujqcy jesl 
problem shoah. Chcialbym, bysmy 10 zagadnienie mogli poznae glflboko, lak 
jak je widzq Zydzi, jako problem leologiczny. Niewqlpliwie jesl 10 problem 
bardzo glflboko leologiczny, wynikajqcy z przeslanek i z metod formulowa· 
nych w krflgu lej leologU, jakq uprawiajq wierzqcy Zydzi. Chcielibysmy to 
poznae i nawel leraz kierujfl prosbfl do klorejs z naszych uczelni, moze 
wla.fnie do Kalolickiego Uniwersylelu Lubelskiego, aby len problem zoslal 
nam, spoleczenslwu, przyblitony w swoim szerokim wymiarze wiary i leolo
gU. Ale sprawa shoah 10 nie Iylko leologia, 10 lakte dolqczona ideologia. 
A ideologiajesl zawsze inslrumenlem roznych gier po/itycznych i 0 Iym lakte 
warlo wiedziee i 10 warlo rozumiee. W katdym razie chCfl bardzo jasno 
i slanowczo podkrdlie, te w Iym budowaniu rodziny ludzkiej nic nie chcemy 
rozwiqzywae silq, nic krzykiem, nic oburzeniem, ale lak dochodzit praw, ahy 
uszanowae katdego czlowieka. Chcemy uszanowae katde wyznanie, ale 
chcemy lakte bronie naszych poslaw, bo my lakte mamy prawo, by nasze 
poslawy i uczucia byly respeklowane. OIOZ Ie oburzenia, klore dzisiaj nad 
swialem wybuchly, dOlyczq, wydawaloby sifl dose niepozornej sprawy, jakq 
jesl Karmel w Oswiflcimiu. OczywiScie,te jesllo laki punkl, w klorym akurat 
Ie wielkie drogi ideologiczne krzytujq sifl. Problem duty . Problem konfliklu 
uczue na plaszczyinie mifldzynarodowej. 

DOlychczas wla.fciwie swial wypracowal melody lagodzenia konfliklow, 
gdy idzie 0 inleresy. Nalomiasl, gdy chodzi 0 uczucia i odczucia, w syluacji 
poslaw emocjonalnie przeciwslawnych, nie mamy lakich form mi(!dzynarodo
wych, klore by melodycznie pozwalaly je rozwiqzywae. Spolykamy s~ lulaj 
znowu z oburzeniem, a oburzenia sq najslabszym argumenlem, bo w oburze
niach przylaczane argumenly sq zwykle jednoslronne, lak wychwylywane 
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okolicznoseiowo, ie nie ksztaltujq one prawdy . Ot6i wlaSnie casus Karmelu 
w O§wi{eimiu wskazuje na konj1ikt uczuC. Cheemy rozwnke uczucia ZydOw, 
aby nasze uczucia byly zrozumiane. Konj1ikt Karmelu w Oswi{cimiu jest 
konJliktem i prawnym, i etyeznym, i my nie moiemy go rozwiqzae nieetyeznie, 
nawet przy wielkich naeiskach. Gdy idzie 0 etykf, sprawa rna tutaj dwa watne 
punkty: pierwszy to zarzut niedotrzymania ohietnic czy zobowiqzan. Oloi 
patrzmy na to oS/roinie, gdyi dokument powstaly ze~polkaiz genewskich niejes/ 
wnowq, a jest deklaracjq intencji. Zobowiqzania mogq wynikae z poprawnych 
wnow, w ktorych strony zobowiqzujq si{ do rzeezy moiliwyclt. Nie moie bye 
wnowy prawidlowej, jeieli jest dotknifta uchyhieniami, gdy obeiqiona jest niq 
tylko jedna strona. Otoi zobowiqzania muszq bye moiliwe do wykonania i tutaj 
etyeznie rzeez biorqe, my nie co/amy tego, co s!ui y naprawdf rozwiqzaniu 
konj1iktu takie uczuC. Musi bye to jedtuJk robione w sposob godny, w sposob, 
ktory gwarantuje zacltowanie prawa i zachowanie poprawnych obyczajow. Drugi 
punkt. to jest etyeznose eksmisji swstr karmelitanek. Nie moiemy powiedziee po 
prostu: my was przesuwamy. Przeeiei siostry rnajq swoje prawa, nabyte legalnie, 
nie kwestionowane w pierwszyeh lataclt. Kosci6l nie moie eksmitowae. biorqc 
wlaSnie na siebie odpowiedzialnose za naroszenie praw, za naruszenie godnosci 
ludzkiej tych kobiet, ktore rnajq prawo do zamieszkania w tYIn miejscu. Stoimy 
na stanowisku rozwaiania spokojnego, uczciwego tych trudnych zagadnien, 
i wcale nie przesqdzamy rezultatow, ale nie moina tego czyniC w krzyku, 
w halasie, w oskarieniach bardzo krzywdzqcych. Prawda jest taka, ie u nas 
w Polsce, mimo tego nacisku. nie rna antysemityzmu. Napraw~ nie rna. 

19 IX 1989 

OSWIADCZENIE 
KOMISJI STOLICY APOSTOLSKIEJ 

DS.STOSUNKOW RELlGIJNYCH 


Z JUDAIZMEM 


19 wrzesnia 1989 r. Komisja Slolic;, Apostotskiej ds. Stosunk6w Retigij"
nych z Judaizmem oglosila komunikat, podpisany prItz przewodniczqcego 
Komisji kard. Willebrandsa, potwierdzajqcy aktul1!nosc Dei:laracji Genews
kiej z iutego 1987 r. w sprawie budowy Centrom In/ormacji, Spotkan, 
Dialogu i Modlitwy w Oswi{!cirniu. 

Komisja Stolicy Apostolskiej ds . Stosunkow Religijnych z Judaizmem 
przyj~la z zadowoleniem komunikat, ogloszony 6 wrzdnia 1989 r. przez 
J.E. bpa Henryka Muszynskiego, przewodnicz:j,cego Komisji Episkopatu 
Polski ds. Dialogu z Judaizmem. 
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Z zadowoleniem zostal przyj~ty zamiar ustanowlema Centrum Infor
macji, Spotkan, Dialogu i Modlitwy, ktore zostalo przewidziane przcz 
Deklaracj~ Genewsk~ w lutym 1987 r., bowiem Stolica Apostolska jest 
przekonana, Ze to Centrum w znacz~cy sposob przyczyni si~ do rozwoju 
dobrych stosunkow mi~dzy chrzeScijanami i iydami. W istocic, Ojciec 
Swi~ty w swym przemowieniu do wsp6Jnoty iydowskiej w Wiedniu 24 
czerwca 1988 r. wyrazil nadziej~, "ze to Centrum przyniesie obfite owoce 
i ~dzie sluiylo jako wzor dla innych krajow". 

Modlitwa i iycie konsekrowane siostr karmelitanek, ktorych klasztor 
~dzie w pewien sposob w sercu tego Centrum, zdecydowanie przyczyni si~ 
do jego powodzenia. 

Stolica Apostolska jest gotowa wnidc swoj wlasny udzial finansowy na 
to, azeby wesprzee realizacj~ tego wamego, lecz kosztownego projektu. 

Watykan, dnia 19 wezdnia 1989 r. Johannes Kard. Willebrands 

LIST BPA H. MUSZYNSKIEGO 

DO KARD. J. WILLEBRANDSA 


Komisja ds. Dialogu z ludaizmem z gI~bok~ wdzi~cznoSci~ i ulg~ 
przyj~la komunikat watykanski Komisji ds. Stosunkow Religijnych z luda
izmem oraz konfeeencji peasowej, udzielonej pezez sekeetarza wymienionej 
wyzej Komisji ks. pral. Pierfrancesco Fumagalli, w sprawie Centrum 
Informacji, Spotkan, Dialogu i Modlitwy w Oswi~cimiu, weaz z gotowos
ci~ Stolicy Apostolskiej do wniesienia wlasnego wkladu finansowego dla 
realizacji tego centrum. Podzielam w pelni przekonanie 0 waznosci tego 
Centrum dla rozwoju dalszych dobrych stosunkow pomi~dzy chrzd
cijanami i zydami. Glos i pom6c Komisji Stolicy Apostolskiej ds. 
Stosunkow Religijnych z ludaizmem byly konieczne, aby przezwyci~iyc 
obecne trudnoSci, ktore nagromadzily si~ na deodze do realizacji Centrum. 
Podj~ie prac zwi~zanych z budow~ Centrum, w ktorego sercu b~dzie si~ 
znajdowal klasztoe siostr karmelitanek, pozwoli - dzi~ki ich modlitwie 
i ofierze - zachowac charakter religijnego znaku, a jednoczeSnie, zgodnie 
z nadziej~ wyrazon~ przez Ojca Swi~tego lana Pawla II, wyda - jak ufamy 
- obfite owoce i posluiy za model takze dla innych narodow. 

Wyra:iam przekonanie, ze przywi~zanie i milosc do osoby Ojca Swi~te
go, wysoki autoeytet kaed. 1. Willebeandsa i powaga Komisji Stolicy 
Apostolskiej ds. Stosunkow Religijnych z ludaizmem sprawi, ze wymie
niony wyzej komunikat zostanie przyj~ty z duzym zrozumieniem przez 
szerok~ opini~ publiczn~ w Polsce, zwlaszcza katolicq. 
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Dzi~kujemy ks. pra!. Pierfrancesco Fumagalliemu - sekretarzowi Komi
sji - za tak trafne przekazanie opinii swiatowej uczuc religjjnych polskiego, 
w olbrzymiej wi~kszosci katolickiego spoleczenstwa. 

Komisja nasza ze swej strony dolozy wszelkich staran, aby gl~bokie 
motywy zrozumienia i wzajemnego poszanowania nie tylko Polak6w, ale 
i Zyd6w, przedstawione przez St:kretarza Komisji, zostaly jak najszerzej 
upowszechnione takze w spoleczenstwie polskim, zwlaszcza katolickim. 

W zwi,l,Zku z tym prosimy laskawie ° pelny tekst wywiadu sekretarza 
Komisji ds. Stosunk6w Religijnych z Judaizmem. 

Wloclawek, 21 wrzeSnia 1989 r. 8p Henryk Muszynski 
Przewodniczlj,cy Komisji 

ds. Dialogu z ludaizmem 

OSWIADCZEN I E 

KARD. F. MACHARSKIEGO 


Wypowicdz Stolicy Apostolskiej wydana przed paroma dniami, 18 
wrzesnia br., otwiera drog~ do wznowienia prac nad budow'l, Centrum 
Informacji, Wychowania, Spotkan i Modlitwy w Oswit;cimiu . W oswiad
czeniu Stolicy Apostolskjej znajduje si~ bowicm potwierdzenie stanowiska 
wyrazonego przeze mnie 8 sierpnia, Ze mozna ~dzie w dialogu znaleic 
rozwi'l,zanie z zachowaniem wzajemnego szacunku i tolerancji dla wlasnych 
przekonan religijnych i narodowych. Wyrazam tez wdzi~cznosc dla Stolicy 
Apostolskiej za gotowosc wsparcia finansowego budowy. 

Jednoczcsnie zwr6~ si~ do pana premiera Tadeusza Mazowieckiego, 
kt6ry w liScie z dnia 21 wrzesnia br. ofiarowal pomoc w rozwi'l,zaniu spraw 
zwi'l,zanych z budow'l, Centrum, aby udzielil tej pomocy w wyjasnieniu 
niekt6rych zagadnien prawnych i organizacyjnych. 

Krak6w, dnia 22 wrzeSnia 1989 r. Franciszek Kard. Macharski 
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JOHANNES KARD. WILLEBRANDS 

ZYDZI I CHRZESCIJANIE W OSWI~CIMIU 

... Ostatnio bylismy swiadkami bolesnego sporn, ktory - mamy nadziej~ 
zostal wyjasniony i ktory juz teraz nie powinien wzbudzac emocji. Chodzi 
o inicjatyw~ dotycz'lC'! modlitwy kontemplacyjnej siostr karmelitanek 
w Oswi~cimiu, w starym budynku, ktory stuzyl nazis tom jako magazyn 
gazu uzywanego do zabijania ludzi. 

Morna bylo odnieSc wrai:enie, Ze z jednej strony, poprzez obrailiwe 
naciski d'lzylo si~ do przeniesienia zakonnic bez uszanowania ich wolnosci 
i reprezentowanych przez nie wartosci religijnych, ludzkich i chrzeScijan
skich. Koncepcja, jak i sam termin " przeniesienie" mog'l bowiem, zwlasz
cza w Polsce i w Oswi~imiu, przywodzic na pami~c caly bezmiar cierpien 
przezytych przez ten narod. 

Z drugiej strony, wydawalo si~, ze budynek znajduj'lcy si~ tui obok 
miejsca b~d'lcego symbolem shoah - owej pos@nej otchlani zaglady, ktora 
pochlon~la Zyd6w europejskich - zostanie w jakis sposob pozbawiony 
okreSlaj'lcego jego charakter wymiaru, zwi'lzanego z i:yddwsk'l pami~ci'l 
historyczn'l i religijn'l. 

W istocie rzeeLY, jakakolwiek religijnosc, czy to chrzeScijanska, czy 
i:ydowska, nie sprzeciwia si~ modlitwic, w tym takze modlitwie katolickiej 
w Oswi~cimiu. Najwyzsza wartosc i potrzeba modlitwy S'l nam dobrze 
znane i stanowi'l istotn'l c~sc naszego wspolnego dziedzictwa wiary. 
Niezaleznie jednak od dobrych intencji, niedostateczna znajomosc UCZllC 

drugiej strony grozila zaw~zeniem horyzontu i zapomnieniem 0 gl~bokich 
wartosciach duchowych, religijnych i moralnych, ktore szereg razy i w spo
sob uroczysty podkreslaly wysokie autorytety katolickie i zydowskie, 
zwlaszcza w latach 1986 i 1987 w Genewie. C ..• ) 

Jednoczesnie nalezy zakonczyc wszelkiego rodzaju polemiki, zapal
czywosci przeciwstawiaj'lc cierpliwosc, obrazie - przebaczenie, podejrzli
wosci - wielkoduszn'l milosc, zwlaszcza w tym miejscu, ktore pami~c 
Zydow otacza modlitewnym i pelnym balu milczeniem, a chrzeScijanska 
poboznosc modlitw'l I czci'l religijn'l. . 

" Eli, Eli, lema sabachthani?" - "BoZe moj, Boze moj, czemus mnie 
0puSei!?" ... 

W tradycji chrzeSeijanskiej jest to ostatni, pelen bolu krzyk konaj'lcego 
na krzyzu Chryst usa. Wobec Oswi~cimia, wobec grozy cierpienia milionow 
Zydow, chrzeScijan, ludzi r6Znych ras i roznych przekonan religijnych ten 
gl~boko poruszaj'lcy krzyk rozbrzmiewa nieskonczenie w naszych wn~t
rzach. Otchlan ciemnoSci shoah, ciemna noc przed switem zmartwychws
tania, absolutna utrata sensu ludzkiego istnienia? Czy tez moze Psalmista 
osmiela si~ jeszcze wzniesc glos pro[etycznej nadziei: ,,0 Panie, nie stoj 
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z daleka ode mnie!" Czy On bydzie m6g1 nie odpowiedziec na ten krzyk 
jutrzenkll odkupienia? 

I oto zn6w, po piyCdziesi~ciu latach, stoimy u bram Oswiycimia: Zydzi, 
muzulmanie, Cyganie, niewierzllcy; dlaczego? Przeciez nie po to, by znowu 
siy podzielic, czy jedni przeciwstawic siy drugim, lecz by wyrazic nieodparte 
pragnienie p6jocia drogll miloSci i braterstwa, by uczcic pami~ tych, kt6rzy 
cierpieli w poszanowaniu ich godnooci przed Bogiem. 

(Fragmenty artykulu ogloszonego Wdzienniku "L'Osservatore Romano" 30 wlZeS
nia 1989 r.) 
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o WSPOtPRACY Z ZYDAMI 

Soborowa Deklaracja 0 stosunku KOScioia do religii niechrzeScijanskich 
mowi 0 "wi~zi, ktofll Iud Nowego Testamentu zespoiony jest duchowo 
z plemieniem Abrahama" (Nr 4) . Uzupelnienie tego stwierdzenia stanowi 
inny tekst, zawarty w Konstytucji dogmatycznej 0 KoSciele. Czytamy 
w nicj: "Ci wreszcie, ktorzy jeszcze nie przyj~li Ewangelii, w rozmaity 
spos6b przyporzqdkowani s~ do Ludu Bozego. Przede wszystkim wi~ 
narod, ktory pierwszy otrzymal przymierze i obietnice i z ktorego narodzil 
si~ Chrystus wedle ciala (por. Rz 9, 4-5), Iud dzi~ki wybraniu szczegolnie 
umilowany ze wzgl~du na przodkow, aibowiem B6g nie Zaluje darow 
i wezwania" (por. Rz 11, 28-29) (Nr 16). 

Korzenie naszego "wspolnego duchowego dziedzictwa" (por. Nostra 
Aetate, 4) si~aj~ zatem wiary Abrahama, Izaaka, i lakuba. W obr~b 
owego wspoinego dziedzictwa wl~czyc nalezy czesc dia Pisma Swi~tego, 
wyznawanie lednego Zywego Boga (por. Wj 20, 3, 23; Pwt 6,4), milosc 
bliiniego (por Kpl 19, 18), jak rowniei: prorocze swiadectwo sprawiedliwo
Sci i pokoju. Zyjemy we wspoJnym ufnym ocze\c,jwaniu na nadejScie 
Kr6Iestwa Bozego i modlimy si~ 0 to, by wola Boza speJniala si~ w niebie 
jako i na ziemi. 

Dlatego tez mozemy skutecznie wsp6ldzialac w podejmowaniu 
wysi!k6w na rzecz wi~kszego poszanowania godnoSci kazdej Iudzkiej 
jcdnostki oraz ochrony praw czlowieka, zwlaszcza wolnosci religii. Musimy 
si~ takze jednoczyc w wa1ce z wszelkimi formami rasowej, etnicznej czy 
religijnej dyskryminacji i nienawisci, w tym takZe z antysemityzmem. 
Z radosci~ odnotowuj~ znaczny stopien zaawansowania wsp6lpracy, jaki 
zostal osi~gni~ty w tych dziedzinach na przestrzeni ostatniego ewiercwiecza 
i Zywi~ gorl!c~ nadziej~, iz wysilki te bydl! nadal kontynuowane i rozwijane. 

W nowej, przychylnej atmosferze, jaka zapanowala wsrod katolikow od 
czasOw Soboru, zadaniem kazdego miejscowego KOScioia jest pop iera
n i e w s p 61 p r a c y pomi~dzy chrzeScijanami a Zydami. lako Nast~pca 
Swi~tego Piotra mam w swej szczegolnej pieczy wszystkie KOScioly 
i dlatego jestem oddany sprawie rozpowszechniania takiej postawy na 
calym swiecie. lednoczeSnie z wdzi~cznosci~ przyjmuj~ inicjatywy pode
jmowane na tym polu przez was samych. Mam nadziej~, ze wasze 
spotkanie z Komisj~ Episkopatu do Spraw Dialogu z Zydami, kt6re rna 
odbyc si~ w najblizszym czasie w Polsce, okaze si~ cenne i owocne. Niech 
stanie si~ one optymistycznym znakiem prawdziwego braterstwa miydzy 
chrzeScijanami a Zydami w Europie Srodkowej i Wschodniej przyczyniajl!c 
si~ w ten spos6b do procesu pokojowego i demokratycznego rozwoju, jaki 
si~ tam dokonuje. 
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Inicjatywa ta wraz z ciqglq wymianq informacji miydzy waszym Komite
tern a Komisjq Stolicy Apostolskiej do Spraw Kontaktow Religijny.ch 
z Zydami odzwierciedla nasze wspolne pragnienie lepszego 
w z a j em neg 0 zr 0 z u m i e n i a i w i ~ k s z e J h arm 0 n i i. Niech po
sluZy to dobru obu naszych wspolnot oraz sprzyja sprawie pokoju 
i sprawiedliwosci na swiecie, zwlaszcza w kraju Ojc6w i w lerozolimie 
w Kraju i w MieScie uwaZanym za swi~te przez miliony wyznawcow: 
Zydow, chrzeScijan i muzulmanow. 

Oby nadszedl ten dzien, lUedy wszystkie narody "swe miecze przekujq na 
lemiesze, a wlocznie na sierpy", lUedy "narod przeciw narodowi nie 
podniesie miecza, nie b~dq si~ wi~ej zaprawiac do wojny" (Iz 2, 4). 
Niechaj obfite blogoslawienstwa Boze stanq si~ udzialem was wszystkich. 

Jan Pawelll 
tlum. AG 

(Z przem6wienia Ojca Swi(!tego do przedstawicieli Amerykahskiego Komiletu Zydow
skiego, wyg{oszonego 16 marca 1990 r.) 
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J~STA 
WIE~EM ... 

POKOJ LUDZIOM ZtEJ WOLI 

Pokoj wszystkim ludziom zlej woli! Niech ustanie zemsta ... Zbrodnie 
przekroczyly wszystkie miary. Zbyt wielu jest m~zennikow ... Panic, nie 
waZ ich cierpien odwaZnikami Twej sprawiedliwosci, nie obci~:laj tymi 
cierpieniami katow i nie zmuszaj ich do zaplacenia tego strasznego 
rachunku. Nicch otrzymaj(! winny sposob zaplat~. Zapisz na konto 
wykonawcow zbrodni, donosicieli, zdrajcow i wszystkich ludzi zlej woli 
odwag~ innych, ich s!l~ duchow<l, pokor~, godnosc, ich wytrwal4 wewnyt
rzn~ walk~ i niezlomnll nadziej~, usmiech osuszajllcy Izy, milosc, ich rozbite 
serca, ktore trwajll mocne i ufne nawetwobec smierci, nawet w chwilach 
najwiykszej slaboSci ... Niech to wszystko bydzie zlo:lone przed Tob~, Panie, 
na przebaczenie grzesznikom, na okup zwyci~stwa sprawiedliwosci; niech 
dobro b~dzie policzone, a nie zlo! 

Niech pozostaniemy w pami~i naszych wrogow nie jako ich ofiary, nie 
jako koszmary, widma id~ce ich sladcm, lecz jako ci, ktorzy im pomagaj~ 
przezwyciyZyc ich zbrodnicze namiytnoSci. Niczego wi~ej od nich nie 
chcemy. A kicdy to wszystko siy skonczy pozwol nam :lYc jak ludziom 
wsrod ludzi i niech powroci pokoj na nasz~ biedn4 ziemiy - pokoj dla ludzi 
dobrej woli i dla wszystkich innych ... 

Modlitwa deportowanego Zyda 
o nieznanym nazwisku 

Tekst znaleziony w archiwach jednego z niemieckich oboz6w, napisany przez 
uwi~zionego Zyda, opublikowany w "La Croix" (10.10.1989, s. 11). 
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JANINA ROGOZIK 

SPOR 0 KARMELITANKI 

Bibliografia adnotowana 1989-1990 
(uklad chronologiczny) 

Bibliografia jest opracowaniem selektywnym, rejestruj,!cym niektore 
tylko, wybrane publikacje prasowe na temat sporu, ktore ukazaly si~ 
w polskiej prasie w ci,!gu roku 1989 i 1990 (do konca marca br.). Ma 
charakter prymarny; jest spo[Z'!dzona z autopsji. 

Zastosowano uklad chronologiczny, pozwalaj,!cy na plynn,! prezentacj~ 
nast~puj,!cych po sobie wydarzen, opinii 0 tych wydarzeniach, oraz 
kontr-<>pinii . 

J~zykiem artykulow jest j~zyk polski. Jedynym wyj'!tkiem jest artykul 
pisany w jidysz, wybrana z jidyszo-j~zycznej cZ~Sci czasopisma 
"Folks-Sztyme" (poz. 39). 

"Drugi obieg" czasopism reprezentowany jest przez poz. 109 i 110, 
wylowione z czasopisma "Swiat", dwutygodnika wydawanego w Krakowie 
przez srodowisko Arki oraz poz. 36 z paryskiej "Kultury". 

Bibliografia notuje w przypadku poz. 125 tak nietypowe zrodlo jak 
"wypowiedz te1ewizyjn,!", podan,! w Wydaniu Glownym Dziennika Tele
wizyjnego. Material ten uzyskano za posrednictwem Biura Wycinkow 
Prasowych "Glob" i wykorzystano ze wzgl~du na nieodnalezienie analo
gicznej informacji w tradycyjnych Zrodlach. 

Bibliografi~ uzupelnia "Indeks osob". Hasla S,! nazwiskami zarowno 
autorow (wtedy wyr6Znione S,! wersalikami), jak i postaci, ktorych 
dzialanie lub pogl,!dy S,! przedmiotcm danej publikacji. 

Numery pozycji wyst~puj,!cyh obok hasel, ktore umieszczone S,! w na
wiasach, dotycz,! tylko tych publikacji, w ktorych dana osoba (byd,!ca 
takze niekiedy autorcm) pojawia siy w tekstach innych autorow - a wiyc 
niejako "przcdmiotowo". 

Indeks tworzyc rna w zamierzcniu swego rodzaju wybiorczy spis 
osobowy postaci, ktorych dzialanie lub opinie ksztaltowaly spor. 

Systemem odsylaczy wyst~puj,!cych w adnotacjach powi,!zano artykuly 
wzajemnie ze sob,! koresponduj,!cc. 
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1. KOMUNIKAT z 233 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. "Lad" 1989 nr 
14 z dn. 26.03. - 2.04., s. 2 
Punkt 5 OSwiadczenia poSwi~ny jest budowie Centrum - "polscy biskupi uznaj4 
wielk4 wai:nosc, realizowanego przez metropolitl; krakowskiego, kardynala Fran
ciszka Macharskiego, Centrum Informacji, Wychowania, Spotkan i Modlitwy, ktore 
rna obejmowac rowniei nowy klasztor Siostr Karmelitanek". 
2. BUBIN Stanislaw: Cien Krzyia : spor 0 klasztor w OSwiI;Cimiu. "Dziennik 

Zachodni" 1989 nr 75 z dn. 31.03. 
Jeden z pierwszych odnotowanych zapisow prasowych na temat sporu. Informuje, ie 
"w srodl; 22 rnarca br. po poludniu, z kilku autokarow, ktore zatrzymaiy sil; przed 
budynkiem, wysypaio sil; okolo 150 osob, prawdopodobnie z Francji i Belgii, ktore 
- nerwowo dzwoni4C i napieraj4C na metalow4 braml; w ogrodzeniu - usilowaly 
wedrzeC sil; na teren klasztoru ( ... )". 
3. MUSZYNSKI Henryk: OSwiadczenie Komisji Episkopatu Polski do Spraw 

Dialogu z Judaizmem. "Przegl4d Katolicki" 1989 nr 15 z dn. 9.04. (druk takie w: 
"Tygodnik Powszechny" 1989 nr 16 z dn. 16.04.) 
OSwiadczenie - ujl;te w cztery punkty - jest odpowedzi4 na wypowiedi dr Gerharda 
Riegnera, wsp6!przeWOdniCZ4cegO Rady Kongresu Swiatowego Zydow, prze
kazan4 przez Mi¢zynarodow4 Agencjl; Prasow4 Katolicq z 4 stycznia 1989 r. 
dotycz4C4 budowy Centrum Informacji w OSwiI;Cimiu. Kornisja Uurnaczy opoi
nienie w realizacji budowy Centrum nie "zl4 WOI4", lecz przyczynami "obiektyw
nymi". 

4. KONARSKI Leszek: Cien krzyia : spor sprowadza sil; do tego, kto rna prawo 
modlic sil; za oJiary ludobojstwa. "Przeg!4d Tygodniowy" 1989 nr 16 z dn. 16.04., 
s.9 

W artykule znajduje sil; m.in. prezentacja racji katolickich srodowisk oswil;cimskich, 

ktore wypowiadaj4 sil; przeciwko ,jakimkolwiek zamiarom wyprowadzania siostr 

z obecnego klasztoru". 

5. (J.T.): W sprawie Karmelu : co pisz4 inni. "Slowo Powszechne" 1989 nr 72 

z dnia 19.04 
Omowienie artykuiu Leszka Konarskiego drukowanego w "Przegi4dzie Tygod
niowyrn" z 16.04. pt. "Cien krzyia" (poz. 4). 
6. POTOCKI Andrzej: KIK-owe Tygodnie OSwil;cimskie. "Tygodnik Powszech

ny" 1989 nr 17 z dn. 23.04. 
Na marginesie omawianych zagadnien zwrocono uwagl;, ie ,,zbyt cZl;sto w zwi4zku 
z OSwiI;Cirniem pamil;tamy 0 setkach tysil;cy Polakow, ktorzy tam zginl;li, a nie 
pamil;tamy, ie w komorach gazowych wymordowano miliony Zydow, ie gin4i caly 
narOd". Niepamii;C ta jest kwesti4 dla Zydow na tyle drailiw4, ze rzuluje na 
wzajemne stosunki obu narodow. 
7. JEZNACH Boguslaw: Potrzeba modlitwy za oJiary i oprawcOw z Oswil;cirnia: 

w obronie siostr Karmelitanek. "Slowo Powszechne" 1989 nr 84 z dn. 28 - 30. 04. 
- l. 05. 
Krotki przegl4d najbardziej napastliwych artykulow z prasy swiatowej, sprzeciwiaj4
cych sil; istnieniu klasztoru. Nastl;pnie, ujl;te w 13 punktow, argumenty Autora 
podwaiaj4CC "zasadnosc twierdzen 0 wyl4CznoSci praw Zydow do miejsca, na 
ktorym stoi klasztor". Argumenty Autor opiera 0 tresc dokumentacji prawnej 
i literaturl;, wymienion4 w bibliografti zal4cznikowej (18 pozycji). Artykul obszerny 
i staraj4cy sil; 0 wszchstronnosc argumentow. 
8. (sk): Mi¢zyreligijne centrum w Oswil;cimiu. "Panorama Polska" 1989 nr 5 maj, 

s. 17. 
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Infonnacja dotycz~a budo....'Y Centrum 0 ,,mi~dzyreligijnym" charakterze, a taki:e 
przeniesienia si6str do osobnego, wydzielonego budynku. 
9. WAU~SA Lech: List do wyborc6w w sprawie mniejszosci narodowych i wy

znaniowych. "Tygodnik Powszechny" 1989 nr 22 z 28 .05, s. I 
Przypomina Polakom 0 obecnosci wsroo nich mniejszosci i apeluje: "Byio w naszej 
wsp6inej historii wiele konfiikt6w i wzajemnych krzywd. Zyj~ one niestety i do 
dzisiaj. Nie pozw6lmy jednak, by wzi~ly te uczucia i »racje« g6r~ nad pojednaniem 
- w tak wainej chwili. Nie pozw6lmy tei: nikomu na tyro grad" 
10. PONOWNY incydent przed klasztorem w OSwi~cimiu. "Rzeczpospolita" 1989 

nr 166 z dn. 17.07. 

Wiadomosc 0 wydarzeniach z 16 lipca, kiedy to w Oswit,:Cimiu przed klasztorem 

si6str kannelitanek uta sarna grupa Zyd6w, kt6ra 14 bm. usilowala wedrzeC si~ do 

wn~trza budynku klasztornego, podj~a idcntyczn'l akcj~, tyle ie z 0 wiele wi,.ksz~ 

gwaitownosci'l". 

11. FIDELUS Bronislaw: W OSwi~cimiu powstanie centrum religijne. "Rzeczpo

spolita" 1989 nr 167 z dn. 18.07. 

Po wydarzeniach z 16 lipca, kanc1erz Kurii Metropolitalnej w Krakowie, ks. 

Bronislaw Fidelus, m6wi 0 przyszlym Centrum, kt6rego realizacja spowoduje, ie 

"bolesny" problem kannelitanek "stanie si~ bezprzedmiotowy". 

12. HUSARSKA Anna: Incydent w OSwi~cimiu. "Gazeta Wyborcza" 1989 nr 50 

z dn. 18.07, s. l. 

Podtytul artykulu brzmi naSl'rpuj~o: "W pi~tek 14.07. w O!;wi'rCimiu przed 

klasztorem si6str kannelitanek doszlo do incydentu, kt6ry Agencja Reutera nazwala 

»jedn'l z najohydniejszych seen przemocy wobec Zyd6w, jaka miala miejsce w Polsce 

od wielu lat«". Prezentowana jest s!ynna fotogralia z wydarzen 14 lipca, kt6~ 


Agencja Reutera dokumentowala ow~ "przemoc". 

13. SLIWINSKI Krzysztof: Sp6r wok61 klasztoru. "Gazeta Wyborcza" 1989 nr 50 

z dn. 18.07, s.5 

Proba wywaienia racji - zrozumienia odmiennosci tradycji chrzeScijanskicj i tradycji 

iydowskiej w podejsciu do miejsca zbrodnL 0 ile dla chrzeScijan jest one uswi~cone 


i domaga si~ modlitwy, dla Zyd6w to sarno miejsce jest przekl~te i domaga si~ ciszy. 

Autor pisze: "nie zostanie ten konnikt zaiegnany tak dlugo, jak dlugo obie strony 

nie podejm~ wysilku spojrzenia nan z perspektywy sobie nie znanej". Rcakcja 

polskich uczestnik6w incydentu wywoluje w Autorze szok swoj'l "obrzydliwosci'l": 

"szczegolnie oburzaj~ i niepokoj'l objawy g1~boko zakorzenionej nietolerancji 

i brutal nose, nie pozostaj~ce w iadnej proporcji do zachowania demonstruj~cych" . 


Pot~pia "brutainosc" polskich uczestnik6w incydentu, nieusprawiedliwiony "brak 

reakcji" sil milicyjnych, a takie duchowienstwo za brak reakcji na "brutalnosc, 

prymitywne wykorzystanie przewagi i wypowiadanie zniewag". Dyskusja nawi~zuj~


ca do artykulu - poz. 98, 105. 

14. HUSARSKA Anna: Rozmowa Kuron - Weiss: po proteScie w Oswi~cimiu. 


"Gazeta Wyboreza" 1989 nr 51 z dn. 19.07, s. I 

Jacek Kuron mowi: "czuj~ si~ gl\!boko zawstydzony jako Polak tyro, co Was 

spoikalo". Po wydarzeniach z dnia 14 i 16 lipca grupa rabina Weissa spotkala si~ 


taki:e z dyrektorem PAP-u, aby zaprotcstowae przeciw uiyciu w sprawozdaniu 

Jerzego Tomaszewskiego takich okreslen, jak "agresywna dzialalnosc". Dyreklor J. 

Solecki przeprosil Rabina za "niefortunne sformulowanic". 

15. DZIEN na swiecie (dzial infonnacyjny): "Rzeczpospolila" 1989 nr 169 z dn. 
20.07. 
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Illformacja 0 tym, ze "do Watykanu przybyla delegacja Zyd6w amerykanskich, aby 
interweniowac u papieia w sprawie klasztoru kannelitanek w OSwi~imiu . Rabin 
Marvin Hier z Osrodka Simona Wiesenthala i trzy inne osoby zostali przyjl;ci przez 
msgr Luigi Gattiego w watykanskim Sekretariacie Stanu i msgr Gerarda Da\lcourta 
w Urz~dzie ds. Stosunk6w z Zydami. Watykanscy rozmowcy delegacji Zyd6w 
oswiadczyli przybylym, Ze papiez postanowil nie angaiowac si~ w sprawl( klaszloru 
karmelitanek w Oswic;cimiu, pozostawiajllc decyzjc; KOSciolowi polsldemu". 
16 HUSARSKA Anna: RespektowaC odmienno~: biskup Muszynsld 0 incydcncie 
w OSwi~imiu. "Gazeta Wyborcza" 1989 nr 52 z dn. 20.07, s. 1 
W zwi~ku z wydarzeniami w dniu 14 i 16 lipca - jak dowiadujemy siC; 1 rclacji 
Aulorld - Biskup Muszynski wyrazil ubolewanie, Ze "w mornencie, gdy zarysowuje 
silt moiliwo~ rozwilj,zania (konlliktu - przyp. mOj) dochodzi do taldch akt6w 
gwaltu". Ksi<l,dz Musial z Krakowa apeluje do cierpliwoSci Zyd6w: "Do 22lipca na 
lcrenie budowy zostanie umieszczona tablica z napisem infonnujllcym 0 budowie 
centnun i klasztoru". 
17. LISOWSKI Andrz.ej: Pamiltc i gniew. "Tygodnik Polski" 1989 nr 30 z dn. 23.07, 
s. 14 
Artykul zaopatrzony jest w motto: "Nigdzie ludzie nie byli tak blisko siebie, zl:tczeni 
cicrpieniem,jak tu -w OSwi~imiu. Czemu wi~c teraz ich dzielic?" To pytanie zadala 
karmelitanka, Siostra Teresa. Autor prezentuje pogllldy katolickich mieszkanc6w 
OSwi~imia. 
18. MANIFESTACJA mlodzieiy zydowskiej. "Rzeczpospolita" 1989 nr 171 z dn. 
24.07. 

Infonnacja 0 wydarzeniach z 23lipca na terenie klasztoru, okreslajllca te wydarzenia 

jako "protest". Trese notatki sugeruje pokojowy charakter protestu. 

19. OSUCHOWSKI przemyslaw: Demonstracja student6w z Belgii : nie ustaj~ 


protesty Zyd6w przed klasztorem w Oswic;cimiu. "Gazeta Krakowska" 1989 nr 171 

z dn. 24.04, s. 1,2 

SpecjalllY wyslannik "Gazet}''' relacjonuje w dzien po demonstraejach 23 lipca: "W 

obecnosci okolo 100 dziennikarzy zagranicznych, mimo prowokacji, dernonstracja 

przebiegla bez eksccsow". Poch6d prowadzil Bernard Suchecky. 

20. POK6J wsrod chrzeScijan i Zyd6w. "Gazeta Wyborcza" 1989 nr 54 z dn. 24.07, 
s.2 
Stanowisko Kornisji ds. Dialogu z Judaizmem z dnia 18 lipca w sprawie wydarzell 
z 14 i 16 lipca. 
21. MIESZKOWSKA Anna: Powinni przeprosic siostry. (list do redakcji). "Gazeta 
Wyborcza" 1989 nr 55 z dn. 25.07, s. 5 
Autorka listu wskazuje na wysoce "niekuituralne" zachowanie siC; grupy Rabina 
Weissa. Jej zdaniem - "sprawcy tych okrutnie nier:noralnych incydentow powinni 
poniesc zasluionll kar~". 
22. STANOWISKO wladz: po incydentach w Oswil(Cimiu. "Rzeczposflolita" 1989 
nr 172 z dn. 25.07. 
Biuro Prasowe Rzlldu przedstawia stanowisko wobec sporu 0 Kannel, oswiadczajllc 
w zakonczeniu: ,,JesteSmY zainteresowani podjl(Ciem spokojnych i uczciwych dzialan 
dla moiliwie szybkiej realizacji porozllmien genewskich". 
23. WIDER Dominik: Bylem wtedy w klasztorze. (list do redakcji). "Gazeta 
Wyborcza" 1989 nr 55 z dn. 25.07, s. 4 
Prowinejal 00. Kannelitow Bosych przedstawia swojll wersjc; wydarzen z 14 i 16 
lipca. Nie akceptujllc sposobu dzialania robotnikow, ktorzy usun~li z terenu 
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klasztoru demonstrant6w, podkresla, :i:e dzialanie grupy Zyd6w mialo wyrazny 
charakter napadu. 
24. ZAJI\CZKOWSKI Waclaw: Za napaSc - wi~zienie (list do redakcji). "Gazeta 

Wyborcza" 1989 nr 55 z dn. 25.07, s.4-5 

Autor wypowiada si~ w kwestii incydentu oswi~cimskiego z udzialem - jak to 

okreSla - "siedmiu opryszk6w". "W Stanach Zjednoczonych, gdzie panuje &cisly 

rozdzial religii i panstwa, podobne zachowanie jakichkolwiek fanatyk6w spowodo

waloby natychmiastowy .areszt i konsekwentn~ odpowiedzialnosc karn~ za zakl6ce

nie spokoju ( ... )." 

25. RYCERZ Jerzy: Po incydencie w Oswi~cimiu. (list do redakcji) . "Dziennik 

Zachodni" 1989 nr 173 z dn. 27.07. 

Glos Czytelnika z Zawiercia, oburzonego przebiegiem wydarzen z udzialem rabina 

A. Weissa. Zadaje nast~uj~ pytanie: ,,( ... ) dlaczego nie interweniowali, kiedy 

hitlerowcy masowo przywozili Zyd6w do Oswi~imia i masowo ich usmiercali? 

Gdzie byl w6wczas pan rabin Abraham Weiss? Teraz mie1i ~ czelnosc prz)'jechac a:i: 

z Ameryki i atakowac nikomu niewinne zakonnice ( ... )". 

26. KRAJEWSKI Stanislaw: Kontrowersje wok61 klasztoru : (tio niedawnych 

incydent6w). "Tygodnik »Solidarnosc«" 1989 nr 9 z dn 28.07. 

Autor wypowiedzi okresla siebie jako "Zyda i Polaka". Stara si~ wyjasnic r6:i:nice 

w rozumieniu symboliki zawartej w slowie ,,Auschwitz". Dla Zyd6w jest to symbol 

Zaglady, dla Polak6w - symbo1em rnartyrologii narodu . Formuluje pytanie: "Jakie 

uczucia wzbudziloby zbudowanie w Katyniu cerkwi?" Pytanie, maj~ce w zalo:i:eniu 

pom6c czytelnikowi w uzmslowieniu sobie :i:ydowskich uczuc, wywolalo :i:yw~ 


po1ernik~ (poz. 70). 

27. ORGANIZACJE zydowskie w Polsce wobec incydent6w w OSwi~cirniu . 


"Folks-Sztyme" 1989 nr 30, z 28.07, s. I. (Druk tak:i:e w: " Rzeczpospolita" 1989 nr 

167 z dn. 18.07. 

Komunikat przekazany przez PAP informuje, :i:e spoleczenstwo :i:ydowskie w Polsce 

uwa:i:a incydenty z 14 lipca za "sprzeczne z nakazami religii moj:i:eszowej" i "obce 

( .. . ) zasadom etycznym i moralnym" (por. poz. 56). 

28. PO incydencie w OSwi~imiu . "Folks-Sztyme" 1989 nr 30, z 28.07. s. I 

W po1sko-j~zycznej cz~Sci tygodnika om6wienie wydarzen z 14 i 16 lipca, wedlug 

wlasnej wersji rabina A. Weissa. 

29 RABIN Weiss zamierza wyst~pic na drog~. ~dow~: sprawa klasztoru kar

melitanek. "Trybuna Ludu" 1989 nr 175 z dn. 28.07. 

Polska Agencja Prasowa donosi 0 wyst~pieniu rabina A. Weissa na drog~ ~ow~ 


pzeciwko grupie robotnik6w po1skich, kt6rzy sil~ usun~li protestuj~cych z terenu 

klasztoru, a takie przeciwko milicjantom, kt6rzy nie interweniowali podczas 

incydentu. . 

30. SZCZEPANSKI Jaroslaw J.: Modlic mo:i:na si~ ws~dzie. "Tygodnik Solidar

nosc" 1989 nr 9 z dn. 28.07. 

Kr6tka, bardzo interesuj~ca wypowiedi: 0 potrzebie ust~pstw ze strony Kosciola 

katolickiego: "Dlaczego ( ... ) nie mo:i:e pokazac swej wielkosci KOSci61 katolicki, 

ust~puj~ z~daniom zydowskim? Czy slusznym? Niewa:i:ne! Je:i:eli Oni tak to czuj!!. 

to trzeba t.o uszanowae". 

31. W KRAJU (dzial inforrnacyjny). "Tygodnik Solidarnosc" 1989 nr 9 z dn. 28.07. 

Pod datll 16 lipca: "W Oswi~cimiu ponownie incydent pod klasztorem S5. 


karmelitanek: grupa manifestant6w Zyd6w naruszyla teren klasztoru, grupa robot

nik6w z p.obliskiej budowy si~ usun~la manifestant6w". 
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32. FANDREJEWSKA Aleksandra: Konfiikt w OSwif,cimiu : z pierwszych stron 

gazet tram przed fur~ klasztomll. "Polityka" 1989 nr 30 z dn. 29.07, s. II. 

Omowienie genezy i przebiegu konlliktu. Relacja z wydarzen 23 lipca, kt6e w srodkach 

masowego przekazu opatrzone byly komentarzem "nie doszlo do i.adnych ekscesow" 

(poz. 19). Autorka uwzgl¢nia pUnkt widzenia polskich uc:zestnikow wydarzen, 

dOstrzegajljC jednoczeSnie w zachowaniu belgijskich studentow wi~j umiaru i opano· 

wania nii: u uc:zestnikow popr:rednich demonstracji. Artykul pomieszcza takZe wypo

wiedi Kierownika Urz¢u ds. Wyznan - ministra Wladyslawa Loranca: ,,( ... ) jeSli nie 

zatrzymamy tego przetargu - to wieczne maczenie lego miejsca (tj. OSwi~imia - przyp. 

moj), ulegnie zdeprecjonowaniu". (por. poz. 80). 

33. ANTOSZ Wieslaw: Spor 0 klasztor w OSwi~imiu. "Tygodnik Polski" 1989 nr 

30, z dn. 30.07, s. 1,4. 

Przegilld opinii na temat sporu, sporZlldzony na podstawie artykul6w z prasy 

katolickiej. W dniu 5 kwietnia w czasie posiedzenia parlamentu w Jerozolimie, 

prezydent Knessetu za4dal od ministra spraw zagranicznych, aby ten wstawil siC; 

u polskich wladz w sprawie przeniesienia klasztoru. . 

34. INCYDENT w OSwictCimiu. "Forum" 1989 nr 30, z dn. 30.07, s. 6. 

Tytw powyzszy nadano przedrukowanemu artykulowi z "Le Monde" 1989 z dn. 

18.07. Henri Tinq nazywa sp6r 0 Karmel "najostrzejszym po wojnie konfiiktem 

mi¢zy Zydami a chrzescijanami". Przypomina dotycbczasowy przebieg wydarzen, 

fakty i daty okreSlone w porozumieniach genewskich. Odslania racje obu stron 

i przyczyny op6znien w przeprowadzeniu siC; si6str do nowego budynku. WyjaS

niajllc odrc;bnosci obu religii w sposobie czczenia grob6w swych zmar/ych mowi: ,,0 

ile katolicy ch~tnie umieszczajll na swych grobach symbole religijne, Zydzi za

chowujll wobec swych grob6w dystans i milczenie". "Nie jest to brak pami~ci, lecz 

inna forma pami~i" - m6wi nast~pnie Henri Tinq, cytujllc slowa ojca Stanislawa 

Musiala, specjalisty od stosunkow z judaizmem. Zydzi obawiajljC si~ "katolickiego 

spisku", prowadzllcego do tego, :ie za 50 lat Auschwitz stanie si~ tylko jednym 

z wielu katolickich cmentarzy, bronilj. sict przed "zawlaszczenim ich martyrologii" . 

35. WASITA Ryszard: Kto nie jest slepy i gluchy. "Panorama Polska" 1989 nr 8, 

sierpien s. 3I. 

Rozwazania nad stereotypem myslowym, utrwalanym w USA i w krajach Europy 

Zachodniej, kt6ry kaze widziee w kaidym Polaku "antysemitct". Streszczenie 

polemiki w prasie izraelskiej, wywolanej oskar:ieniami 0 rzekomy "wsp6ludzial 

Polakow w zagiadzie Zydow w czasie II wojny Swiatowej". Natan Gross, pisarz, 

rodowity krakowianin, odpowiada na te pomowienia: "Kto nie jest slepy i gluchy" 

nie odrzuca tej "fali zainteresowania i uczucia", tej "fali powrotu", ktora jest wsrOd 

polskiej inteligencji. Natan Gross "niezmiemie pozytywnie ocenil w prasie izraelskiej 

podw6jny, s/ynny juz zeszyt katolickiego miesi~cznika "Znak", poswic;cony pro

blematyce polsko-zydowskiej". 

36. JERZ Tomasz: Niedziela w OSwi~cimiu. "Kultura" 1989 nr 10, z dn. 3.08, s. 82. 

Relacja z demonstracji 23 Iipca. Autor rclacji koncentruje sict przede wszystkim na 

odmalowaniu reakcji tlumu polskich mieszkancow OSwic;cimia. Nie ukrywa sympatii 

po stronie Zyd6w, ktorzy "idll z nieslychanlj. godnoscilj." i odrazy dla polskich 

gapiow, prezentujllcych glupotc;, brzydot~! i prymitywizm. 

(ak) : W kraju 21":'27. 07. (dzial informac:yjny). "Tygodnik SolidarnoSC" 1989 nr 10 

z dn. 4.08. 

Pod datll 23.07 znajduje si~ informacja: ",Przed klasztorem karmelitanek w Oswi~i


miu kolejna manifestacja iydowska stuo:sobowej grupy z Belgii". 
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38. NAPIERAJ Swietlana: Ciszej na tym cmentarzu, panowie! "Gazeta Mlodych" 

1989 nr 62, z dn. 4.08, s. 6-7. 

Bogato ilustrowany fotograliami reportai z wydarzen 'I.' Oswi~imiu 'I.' dniu 23 lipca. 

Autorka sugeruje prowokacw, zwaZywsz'j, ie odbywa si~ 10 'I.' czasie, gdy ,,'I.' 


zachodnich bankach kierowanych przez (Zydow - przyp. moD przeliczane Sll nasze 

dlugi i podejmowane Sli decyzje 0 dalszych losach polskiej gospodarki". 

38. NOR di incid en ten in Oswiencim. (Po incydencie 'I.' OSwi~imiu). 


" Folks-Sztyme" 1989 nr 31, s. 5 z 4.08. 

Tekst zamieszczony 'I.' jidyszo-j~zycznej cZ~Sci tygodnika. Rabin A. Weiss podaje 

wlasnli wersj~ wydarzen, Jakie dokonaly si~ z udzialem jego grupy na terenie 

klasztoru 'I.' Oswi~cimiu. Rabin twierazi, ie akcja jego grupy "nie miala charakteru 

agresywnego", jak to pod ala PAP. Rabin oswiadczyl, ie ,jest przeciwny budowie 

Mi~dzynarodowego Centrum Spotkan i Modlitwy". Zapowiedzial przyjazd do 

Polski nast~pnej grupy studentow i ydowskich, ktora ~dzie protestowac przeciw 

obecnosci kannelitanek. 

40. BORKACKI Stanislaw: Wokol sprawy eksmisji klasztoru siostr Kannelitanek 

'I.' OSwi~imiu. "Gazeta Krakowska" 1989 nr 182 z dn. 5-6.08, s. 1,6. 

Autor widzi 'I.' Oswi~imiu przede wszystkim "sanktuarium martyrologii narodu 

polskiego ( ...), a 'I.' dalszej kolejnosci i tylko 'I.' pewnym aspekcie Zydow, czy 

KOSciola Katolickiego". Wychodz1l,c z tego zaloienia wysuwa kwesti~ "Iegilymacji" 

podpisuj liCych uklady genewskie przedstawicieli KoSciola. Postuluje zaniechanie 

rozmow ze stron1l, iydowskli. 

41. DOMBROWSKI Samuel: Kannelitanki 'I.' OSwi~cimiu. (list do redakcji). 

"Polilyka" 1989 nr 31 z dn. 5.08. 

Czytelnik z Dusseldorfu, kt6ry - jak pisze - "stracil cal1l, swoj!l, rodzin~ 'I.' OSwi~. 


cimiu" , dzicli si~ spostrzcicniem, i e "siostry klasztorne z sarnozaparciem, bez 

wzgl~du na niebezpieczcnstwo, na zagroienie zycia wlasnego i podopiecznych 

'I.' klasztorach, nie tylko podopiecznych Zyd6w, byly ( ... ) jedynym miejscem azylu 

( ... ). Autor pisze: " ten krzyz 'I.' Oswi~cimiu, kt6ry tyle emocji 'I.' ostatnim czasie 

wzniecil, w czwe wojny ten sam krzyz byfcz~sto miejscem ralunku i bezpieczenstwa 

szczutych i rozpaczliwie staraj!l,cych si~ przeiyc niedobilkow iydowskich i 'I.' szcze

g6lnosci dzieci iydowskich". 

42. STROKA Jacek: Sprawa kannelitanek 'I.' OSwi~imiu : tio, geneza, historia. 

"Odrodzenie" 1989 nr 31 z dn. 5.08, s. 6, 10. 

Po chronologicznym om6wieniu najwainiejszych wydarzen - etapow sporu, Autor 

przypomina slowa papieia Jana Pawla II na temat Zyd6w, wypowiedziane 

'I.' Brzezince 'I.' roku 1979: "Wspominamy naroo, kt6rego synow i c6rki prze

znaczono na calkowit1l, eksterminacj~. Ten naroo poczlltek swoj bierze od Ab

rahama, kt6ry jest ojcern wiary naszej. Ten to naroo, kt6ry otrzymal cd Boga 

- Jahwe przykazanie: »Nie zabijaj« 'I.' szczeg6lnej mierze doswiadczyl na sobie 

zabijania. Wobec tego nie wolno nikomu przejsc obojc:;tnie". Autor artykulu jest 

przekonany, ie "nikomu nie zalei:y bardziej na pokojowym rozstrzygni~ciu calej 

sprawy oswi~imskiej nii: papiei:owi - Po1akowi". 

43. ERT- EBERDT Alina: SpOr 0 milczenie : czy moZna tworzyc taq enklawc:;: odllid 

dot1l,d jest nasz cmentarz? " lTD" 1989 nr 32-33, z dn. 6-13. OS, s. &-9. 

Przegl1j,d wydarzen, skladajliCych sic:; na spOr 0 KarmeL Jednli z pierwszych przyczyn 

powstania sporu - apel organizacji Kirche in Not, ktora 'I.' wezwaniu do katolikow bel

gijskich 0 datki na oSwic:;cimski klaszor u±yla niefortunnych sformulowan, mowill,CYch 

o tym, ie klasztor ~zie "forlecli duchoWll," i "rc:;kojmili nawr6cenia zbl<lkanych brad". 
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44. KOMUNIKAT Komisji Episkopatu Polski <is. Dialogu z Iudaizmcm. "Lad" 

1989 nr 32 z dn. 6.08. (Druk talcie w: "Rzeczpospolita" 1989 n 170 z dn. 2.1-23.07). 

Komunikat dotyczy incydentow z dnia 14 i 16 lipca, kiedy to " K ilkuosobwa grupa 

Zydow z USA wdarla si~ poza ogrodzenie klasztorne, sklld zostala usuni~ta przez 

niektorych mieszkancow Oswi\!cimia". Komisja stoi na stanowisku, ie ,jakiekol

wiek pogwalcenie prawa rue mole przyczynic si~ do rozwillzania konfliktu po

wstalego wokel klasztoru oswi\!Cimskiego siostr karmelitanek" 

45. KONARSKI Leszek: Mury nietolerancji : od trllbienia na rogu klasztor nie 

rozpadl si~. "Przegllld Tygodniowy" 1989 nr 32 z dn. 6.08. 

Dnia 23 Iipca pod klasztorem karmelitanek, kierujllcy demonstracj ll i ydowskll 

Bernard Suchecky, Zyd z Polski, zamieszkaly w Belgii, dmie w trllbk~ Irzy razy. 

Przedtem przemawia tymi slowy: "Zainspirowani przez naszll wlasn~ histori~ 


i sposeb, w jaki Jozue zburzyl /nury Jerycha, przychodzimy, aby zatrl!bic na 

baranim rogu, by zburzyly si~ mury nieporozumienia, strachu i nienawisci, za 

ktorymi to murami, wy, siostry, si~ znajdujecie". Uczestnicy pielgnymki nie potra1i1i 

odpowiedziec Autorowi, dlaczego nie protestujll przeciwko innemu klasztorowi 

i innemu koSciolowi katolickiemu p%ionym w pobli:i:u Oboza. 

46. W SPRAWIE klasztoru siostr karmelitanek. "Przegllld Katolicki" 1989 nr 32 

z dn. 6.08. 

Notatka dziennikarska, opracowana na podstawie audycji pol skich Radia Watykan

skigo. Informuje, ie ,,21 Iipca br. kard. Albert Dccourtray, przewodnicz~cy 


Konferencii Episkopatu Francji Geden z sygnatariuszy umowy genewskicj z i987 

roku) skierowal do wspolnoty iydowskiej w imieniu wspelnoty katolickiej przesla

nie, w kterym przeprasza za tliewypelnienie zobowillZan podj~ lych w Genewie, m.in. 

dotyczllCych nowej lokalizacji klasztoru siestr karmelitanek znajdujllccgo si~ od 

1984 r. na terenie bylego obozu koncentracyjnego w Oswi~cimiu". 


47. KORNASIEWICZ Wieslaw M.: OSwiftCim nast~pnll Jerozolimll? "Dziennik 

Ludowy" 1989 nr 183 z dn. 07.08. 

Artykul pojawil si~ w momencie, kiedy "rozdra:i:nienie Zyd6w wywo/ane klasztorem 

osi~gn~lo punkt wrzenia". AnalizujllC przyczyny sporu Autor m6wi 0 "braku taktu 

ze strony niekt6rych element6w w KOSciele katolickim" i 0 "iydowskiej neoiarliwo

Sci" w post~powaniu drugiej strony. W zakonczeniu Autor zadajc pytanie: ,,A mole 

one (tj. siostry karmelitanki - przyp. m6j) Sll wygodnym pretekstem do...". Do 

poszukiwania odpowiedzi na to pytanie zach\!ca Czytelnikew. 

48. DOMINIK Waclaw: Kompleks prawdziwka. "Sprawy i Ludzie" 1989 nr 32 

z dn. 10.08. 

Wypowiedi prasowa na temat karmelitanek w formie dialogu Autora z "Panem 

Mieciem": "Panie Micciu, 0 He mnie pamj~ nie myli, to akurat Zydzi nowojorscy, 

i to szczegolnie ci najbardziej religijni, nie zrobili nic w czasie drugiej wojny 

Swiatowej, aby uratowac swoich wsp61plemienc6w od zaglady, mimo ie otrzymywati 

alannujllce raporty z Polski". 

49. BORKACKI Stanislaw: Wokel eksmisj i klasztoru si6str kannelitanek w OSv;i~


cimiu. "Gazeta Krakowska" 1989 nr 187 z dn. 11.08, s. 1, 6. 

W kolejnym odcinku Autor zajmuje si~ powodami natury "moralncj" przemawiajll

cymi za Odslllpieniem od ustalen deklaracji genewskiej, nazywa uklad genewski 

"haniebnym", a post~powanie KOScio/a widzi jako "odst~pstwo od linii obrony 

godnosci i honoru Polski". 

SO. JAJSZCZOK Witold: Obrona klasztoru. "Tygodnik Tak i Nie" 1989 nr 32 z dn. 

11.08. 
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Reportai: dziennikarski z wydarzen w dniu 23 lipca pod kla.sztorem OSwi~im'kim. 
Po tym, jak 14 lipca doszlo do, zdaniem PAP - "przykrego incydentu", a wedlug 
"Gazety Wyborczej" i Reutera - "wystllpieil antysemickich", spodziewaoo si~ 
eskalacji konfliktu - twierdzi Autor. Mijala wlasnie, odroczona 0 pi~ rniesi~y, data 
relokacji karmelitaoek. 
51. MACHARSKI Franciszek: Szukamy dr6g pokoju we wsp61nym trudzie dialo

gu : oswiadczenie metropolity krakowskiego kardynala F. Macharskiego w zwi~ku 


z kampanill wok61 klasztoru w Oswi~imiu. "Zycie Warszawy" 1989 or 187 z dn. 

11.08. Druk taki;e w: "Lad" 1989 or 35 z dn. 27.08. 

Pot~piajllC "obrailiwll agresjf' w stosunku do si6str, kardynal oSwiadcza nast~pnie, 


ie "tego rodzaju postawy i dzialania uniemoiliwiajll mi dalszll realizacj~ budowy 

centrum". Oswiadczenie zaostrzylo kampani~ antypolskll w prasie zachodniej . (por. 

poz.93). 

52. SPOR Oswi~imski (kalendarium). "Tygodnik Tak i Nie" 1989 nr32 z dn. 
11.08. . 

Zestawienie chronologiczne najwainiejszych wydarzen, skladajllcych si~ na sp6r 

o Karmel - stan oa II sierpnia 1989. Kalendarium opracowala Redakcja Dokumen

tacji PAP. 

53 (W:) Reakcje Izraela. "Zycie Warszawy" 1989 nr 187 z dn. 11.08. 

PAP donosi: "Izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych komentujllC oswiadcze

nie kard. Franciszka Macharskiego, wyrazilo w czwartek iyczeoie, aby porozumie

nie z 22 lutego 1987 r. w sprawie przeniesienia klasztoru karmelila!!ek zostalo 

wykonane »rnimo jednostronnej decyzji« metropolity krakowskiego. Rzecznik 

izraelskiego MSZ oswiadczyl, ie jego kraj oie jest wprawdzie stronll porozumienia 

z 1987 roku, ale opowiada si,< za wcieleniem w iycie jego postanowien. W Paryiu 

przewodniczllCY Rady Instytucji Zydowskich we Francji (CRIF) Jean Kahn 

oswiadczyl w wypowiedzi dla AFP, ie »pot~pia niedotrzymanie slowa« i dodal, ii 

»moina to bylo przewidzioc na podstawie takich posuni,<c, jak umieszczenie licmych 

innych symboli Kokiola w bezpoSrednim pobUiu niekt6rych innych obozow 

Sffiierci, takich jak Majdanek, Treblinka, Birkenau i Sobib6r«." 

54. REAKCJE na oswiadczenie kardynala Macharskiego : wok6! klasztoru Kar

melitanek w mwi,<cirniu . "Trybuna Ludu" 1989 nr 188 z dn. 12-15.08. 

Polska Agencja Prasowa donosi z Nowego Jorku, ie Swiatowy Kongres Zyd6w 

uznal za "tragicmy cios" oswiadczenie kardynala F. Macharskiego (poz. 51). 

Kongres wezwal Watykan, aby uchyJil decyzj~ kardynala Macharskiego. 

55. JOSKOWICZ Pinchas Menachem: Przyjechalem tu, aby pokazac, ie wiara 

iydowska iyje nadal : rozmowa z naczelnym rabinem Polski Pinchasem Menache

mem Joskowiczem. "Za i Przeciw" 1989 nr 33, z dn. 13.08, s. 9. 

"OSwi~cim jest dla Zyd6w rniejscem swi~tym, w kt6rym nie rna miejsca na 

jakikolwiek inny kult". 

56. LISOWSKI Aodrzej: Wojna religijna trwa ... "Tygodnik Polski" 1989 nr 33/34 

z dn. 13-20.08. 

Om6wienie wydarzen z 14 lipca na terenie klasztoru, akcentujllCe szczeg6lnie 

niewlaSciwosc metod, stosowanych przez rabina Weissa. Takie przedstawiciele 

spoieczenstwa iydowskiego w Polsce - jak donosi Autor - uznali ostatnie incydenty 

za "sprzeczne z nakazami religii mojieszowej 'i z wyznawanymi przez Zyd6w 

zasadami moralnymi, etycznymi". (por. poz. 27). 

57. (R. G.): Sprawa Karmelu : przegilld prasy. "Tygodnik Powszechny" 1989 nr 33 

z dn. 13.08, s. 3. . 
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Om6wienie artykul6w zajmuj~cych sill wydarzeniami z 14 i 16 lipca: "Observer" 
"z jednej strony wystllPuje ci~gIy brak taktu wobec uczuc Zyd6w, z drugiej zas 

strony iydowska neoiarliwosc". "Le Figaro" - pisze 0 "poialowania godnych 

incydentach"; "Le Nouvel Observateur" - "Karmelitanki usiluj~ zyskae na czasie, 

licz~ naiwnie, ie z upiywem lat ~~ mogiy osi~sc w tym miejscu delinitywnie"; 

"Liberation" z 22 i 23 lipca - Elie Wiesel zwraca uwagll, ie klasztor, niezaleinie od 

intencji si6str. stanowi przeszkodll na drodze chrzescijansko-iydowskiego pojed

nania. - ..La Croix" - zajrnuje bardziej wywaione stanowisko - "dobra wola 

jednych zderza si~ ze sluszn~ niecierpliwoSci~ drugich". 

58 WLOSEK lerzy:' Czyi zmarli nie pragn~ spokoju? "Tygodnik Demokratyczny" 

1989 nr 33 z dn. 13.08. s.9. 

Przypomnienie genezy sporu, om6wienie wydarzen z 14 lipca. Pani Cidomko, 

paraflanka oSwillcimskiego Kosciola pod wezwaniem Milosierdzia Boiego przed

stawia sw6j obraz wydarzen i pyta: "Komu. panie. zaleiy. ieby takie bzdury 

wypisywac?" 

59. WOZNIAKOWSKI lacek: SpOr 0 klasztor. "Tygodnik Powszechny" 1989 nr 
33 z dn. 13.08. s. 2, 4. 
Autor formuluje szereg pytan. kt6re s~ pr6b~ spojrzenia na konflikt zar6wno 
z katolickiego. jak i iydowskiego punktu widzenia. Odmiennosc wynika z innego 
rozumienia modlitwy. Wykazuje wolll zrozumienia ..stylu oswillCimskich demonst
rant6w". tlumacz~ go w spos6b nastIlPuj~cy: "Zydzi maj~ od wiek6w szczeg6ln~ 
zdolnosc do poslugiwania si~ srodkami mniej lub bardziej masowego przekazu ( ... ). 
Wynikalo to moie z pewnych cech nomadyczno-handlowej kuitury Bliskiego 
Wschodu". Uwaiali, ie tylko ..naglosnienie" wlasnych spraw moglo tyro sprawom 
wywalczyc miejsce pod sloncem. Intencja zrozumienia innosci kulturowej Zyd6w nie 
oznacza jednak, ie nie identyflkuje sill Autor z postaw~ Polak6w: "gdybym byl 
robotnikiem ( ... ) i gdyby nie skutkowala iagodna perswazja, przeloiylbym chyba 
rllki do wyrzucenia intruz6w, kimkolwiek by byli". 
60. ZIl~BA Andrzej: Czy dobiega jakis ton . ..Przegl~ Tygodniowy" 1989 nr 33 
z dn.13 .08. 
"Nie moina w glupszy spos6b stracic w swiecie punkt6w,jak popelnic nieostroinosc 
w tzw. tematyce iydowskiej" - ironizuje Felietonista, komentuj~c incydenty z 14 
lipca. 
61. BORKACKI Stanislaw: Wok61 sprawy eksmisji klasztoru si6str Karmelitanek 
w OSwillCimiu (III)...Gazeta Krakowska" 1989 nr 191 z dn. 18.08. s. 1,7. 
Na wstllPie Autor cytuje fragment wypowiedzi Zyda z Dusseldorfu (poz. 41), kt6ry 
przypomina rolll, ja~ KoSci61 w czasie wojny odegral w ratowaniu Zyd6w. 
Formuluje pytanie: "c6i mamy dalej czynic w zaistnialej sytuacji?" i odpowiada na nie 
nastIlPuj~CO : ..nie ruszaC Krzyia" i ..pozostawic siostry Karmelitanki w spokoju". 
62. LASOCKA Maria: Czas sprzyja prawdzie? "Tygodnik Solidarnosc" 1989 nr 12 
z dn. 18.08. 
Czytelniczka z Warszawy dzieli sill refieksjami po przeczytaniu w "Gazecie 
Wyborczej" (poz. 12) relacji, opinii i komentarzy na temat wydarzen z 14 lipca na 
terenie klasztoru. Zarzuca "Gazecie" "retusz, tendencyjne sterowanie opini~ czytel
nika". To, co pani Husarska nazywa ..prowadzeniem akcji protestancyjnej" przez 
Zyd6w, w bardziej "ukrytym" miejscu Oak pisze Czytelniczka) - Komisja ds. 
Dialogu z ludaizmem z dnia 18 lipca w tym samym numerze okresla jako 
"pogwalcenie prawa". (poz. 44). 
63. (Z.S.): Uzasadnione pytania ...Trybuna Ludu" 1989 nr 192 z dn. 19-20.08. 
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Komentarz dOlycZllCY lekstu w szwajcarskim tygodniku "Die Weltwoche", stano
wi&eym - jak mowi Autor komentarza - "napasc na chrzeScijanstwo w ogole, a na 
obecnego papieia w szczegolnoSci, oraz na Polskf', ktol'l\ tygodnik okresJa jako "po 
Niemczech prawdopodobnie najbardziej antysemicki kraj Europy" . 
64. ,,AUSCHWITZ to tald:e OSwi~im". "Forum" 1989 nr 33 z dn. 20.08, s. 8. 

Pod wspolnym tytulem znajdujll si~ przedruki artykulow z nasl~pujq,cych czasopism: 

" Le Monde" 1989 z 29.07 - w ktorym Rene-samuel Siral - byly wielki rabin 

Francji, Wielki Rabin Centralnego Konsystorza, uczestruk negocjacji genewskich 

w sprawie klasztoru karmelitanek pisze 0 krzyzu, ktory "rzuca den na caly oboz 

Auschwitz-Birkenau". W odprawianiu modlow w Oswi~cimiu widzi przejaw 

"zbanalizowarua absolutnego zla". Auschwitz zatem ,,musi ( ... ) stae si ~ znow 

miejscem absolutnego milczenia" . 

"Temoignage Chretien" 1989 z dn. 24-30.07 - ·przeprowadza wywiad z Bemardem 

Suchecky'm - historykiem, dziennikarzem w czasopismie "Regards" wydawanym 

przez swieckll wspolnot~ iydows~ w Brukseli , ktory wyjasrua okolicznosci, w jakich 

wybuchla sprawa zakonu karrnelitanek. To wlaSnie ksi~Za poinformowali wspolnot~ 


:iydowskll w Belgii 0 treSci biuletynu organizacji Kirche in Not, drukowanego przy 

okazji zbierania funduszy na klasztor. W bfuletynie tym przedstawia si~ klasztor 

karmelitanek jako ,.znak zwyci~skiej pot~gi KrzyZa", jako "duchoWIl forle~", 

,,~kojmi~ nawr6cenia zb1llkanych braci", pisze si~ - jak m6wi B. Suchecky 

- 0 4 milionach zamordowanych, nie wspominaj'l-C w ogole 0 2ydach; uLe Monde" 

1989 z 29.07 - przytacza leks! podpisany przez ks. Jeana Dujardin , sekretarza 

Francuskiego Komile lu Episkopalnego do spraw Stosunk6w z Judaizmem. Uznaj llC 

szczegolne powillzania 2ydow z terenem obozu oswi~cimskiego i wY.i lltkowy 

charakter Shoah, jako symbol "najbardziej potwornej zbrodni, jakiej kiedykolwiek 

dokonano przeciw 2 ydom" , przypomina, ie ,,Auschwitz to takie Oswi~cim" , i e 

m~zenstwo Polakow to takZe bylo ludobojstwo, jesli nawet rueporownywalne 

z Shoah. 

65. ODDAC hold ludziom z ideami i ich heroicznym czynom: z pobylu delegacji 

amerykanskiej Rady Pami~i Zag/ady. "Trybuna Ludu" 1989 nr 193 z dn. 21.08. 

W Krakowie i w Oswi~cimiu przebywala w sierpniu delegacja amerykanskiej Rady 

Pami~ci Zaglady. Z lej okazji nawillzano w rozmowach m.in. do sporu zwillZanego 

z klasztorem karmelitanek. Przedstawiciel strony amerykanskiej zaprezen towa./ 

stanowisko ugodowe, przyznajllc, ie "Auschwitz musi pozostac rniejscem, gdzie 

wszyscy, bez wzgl~du na wiar~, mogliby przychodzie i modlic si~ ( ... )". 

66. MINISTER Religii Izraela w Krakowie i OSwi~cimiu . "Trybuna Lud u" 1989 nr 

195 z dn. 23.08. 

Agencja PAP podaje, ze przebywajllcy w sierpruu w Polsce minister religii lzraela 

Zevulub Hammer stwierdzil, ie "trzeba dzis uspokojerua nastrojow w sprawie 

klasztoru oswi~imskiego". 


67. WOiNIAKOWSKI Jacek: SpOr 0 karmelitanki. "Tygodruk Powszechny" 1989 

nr 76 z dn. 23.08. 

Autor przedstawia racje katolickie - " Czy polski katolik moze pojlle, dlaczego 

polskim zakonnicom rue rna bye wolno na polskiej ziemi modlie si~ pod Scianlt 

zbrodni za zrnarlych wszystkich narodow i wszystkich wiar, za zam~czonych 


w Auschwitz-Birkenau" i racje :iydowskie - " Czy 2yd , rozpamit<tujllCY traged i~ 

swojego narodu ( ... ) moZe pojllC, ze dwa lata po uroczystych zapewnieniach, 

uznajllcych slusznose :iydowskich uczue, rue zrobiono na oko prawie ruc, by (oo .) 

przeqliescie przedstawicielki obcej mu ( ... ) wiary, ktorych modlitwy i znaki ( ... ) 
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naruszaj~, jego zdaniem, milcz~ wyrnowll tego miejsca C...)." Przedstawia lalde 
wlasn~ propozycjll rozv,.·i~zania konlliktu. (por. poz. 106). 
68. SPOR 0 karmeli tanki. "Gazeta Wyborcza" 1989 nr 76 z dn. 23.08. 

Omowienie artykulu Jacka Woroiakowskiego w "Tygodniku Powszechnym" 

(poz.67). 

69. ZA GRANIC"" (dzial informacyjny). "Polityka" 1989 nr 38 z dn. 23.08. 

Premier Izraela Icchak Szamir w v.ywiadzie dla "Jerusalem Post" na pytanie "Czy 

nie zd umiewa go, Ze w Polsce, gdzie nie pozostal prawie zaden Zyd, zaznacza si\l 

potllzny antysemityzm?" odpowiada nastl;puj~cO: "Oni go wysysaj~ z m1ckiem 

matki! To jest cos gll,boko zakorzenionego w ich tradycji, w ich mentalnoAci. 

Podobnie jak ich nienawisc do Rosji" . 

70. BRACISIEWICZ Jerzy: Czy Bog Izraela zna j\;zyk jidysz? "Tygodnik Solidar

nosc" 1989 nr 13 z dn. 25.08. 

Autor - polemizuj~cy z artykulem S. Krajewskiego (poz. 26) jest nauczycielem 

historii w warszawskim liceum. Kwesti~ sporn~ jest porownanie Oswi~imia 


z Katyniem, a cerkwi prawoslawnej z klasztorem karmelitanek, ktOre czyni 

Krajewski zadaj~ czytelnikowi pytanie: "jakie uczucia wzbudziloby zbudowanie 

w Katyniu cerkwi?" 

71. BRONIAREK Zygmunt: Spor 0 karmelitanki w amerykanskiej TV. "Trybuna 

Ludu" 1989 nr 200 z dn. 29.08. 

W programie te1ewizyjnym pt. "McLauglin: sam na sam" z nicdzieli, 27 sierpnia 

1989, odbyla sill dyskusja mi\ldzy prof. Eugene Kusielewiczem z katolickiego 

uniwersytetu St. Johns w Nowym lorku i bylym prezesem Fundacji KoSciuszkow· 

skiej, a Glennem Richterem, przcdstawicielem organizacji pod nazw~ "Walka 

studentow 0 Zydow rad zieckich" . Dyskusja dotyczyla klasztoru karmelitanek, 

w OSwi\lcimiu. Richter byl jcdnym z tych Zydow, ktorzy wdrapywali sill na mury 

budynku klasztornego. 

72. JAN PAWEL II, papid: Paslanie lana Pawla II. "Gazeta Wyborcza" 1989 nr 

79 z dn. 29.08, S. I. 

Z okazji 50-lecia wybuchu II wojny swiatowej Papiez wezwal do ,,zwalczania 

wszelkich form rasizmu". Sposroo "dzialan wymierzonych przeciwko czlowiekowi" 

wyroi:nil szczegoJnie w Swojej wypowiedzi " planowe barbarzyIlstwo", ktorego ofiar~ 


padl narod zydowski, jako to, ktore na zawsze pozostanie hanb~ dla ludzkoSci. 

Poslanie s~siaduje w "Gazecie" z kry tyk~ homilii prymasa J. Glempa. (poz. 74). 

73. (P): Organizacje iydowskie we Francji atakuj~ prymasa L. Glempa. "Zycie 

Warszawy" 1989 nr 209 z dn. 29.08. 

Jak informuje AFP, francuska spo!ecznosc iydowska domaga sil;, aby KOSci61 

katolicki zaj~ jasne stanowisko pot\lpiaj~ce niezyczliwe slowa kardyna!a Glempa. 

Rada Reprezentatywna Instylucji Zydowskich we Francji (CRIF) opublikowala 

komunikat zarzucaj~cy KoAciolowi po!skiemu nawolywanie do antysemilyzmu. 

74. SLIWINSKI Krzysztof: Z kazania prymasa Glempa 26 sierpnia. "Gazeta 

Wyborcza" 1989 nr 79 z dn. 29.08, s.l 

Autor cytuje te fragmenty homilii , ktorych wysluchal ,ole szczegolnym ialem 

i bolem". Wyst\lpuje przeciw formie, jak~ przyj~1 zydowski protest z 14 i 16 lipca. 

Nie godzi sill jcdnak na podanie "w w~tpliwosc szczeroSci uczuc tych Zydow, 

ktorych ten gest [tzn. modlilwa zakonnic - przyp. mOJl obraia". Nie gOOzi sill 

rowniez na dostrzeganie w protestach zydowskich wyl~cznie manipulacji poli tycznej 

i prasowej. (Polemika - poz. 78-88) 

75. (piJ): Falszywe pogloski. "Szta ndar Mlodych" 1989 nr 170 z dnia 31.08. 
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Zdementowano pogtosk~, jakoby "w wyniku wyst~ienia kardynala Glempa w dniu 
26 sierpnia na temat incydentu oswi~cimskiego uczestnicy Swiatowego Dnia 
Modlitwy 0 Pok6j wyznania moji:eszowego zbojkotowali uroczysto!ici". 
76. (smo): [dzial informacyjny]. "Gazeta Wyborcza" 1989 nr 82 z dn. 31.08. 
Informacja 0 tym, i:e w 45 roczni~ likwidacji getta i:ydowskiego na cmentarzu 
i:ydowskim w Lodzi odbyla si~ uroczystosc z udzialem przedstawicieli Kongregacji 
Wyznania Moji:eszowego, naczelnego rabina Zyd6w w Polsce B.M. Joskowicza 
i przedstawicieli Zyd6w pol skich w Izraelu. W wygtoszonych przem6wieniach ostro 
reagowano na ostatnie wypowiedzi kardynal6w polskich 0 konllikcie wok61 
klasztoru karmelitanek w Oswi~imiu. 
77. SPOTKANIE przedstawicieli najwi~kszych religii swiata : konferencja prasowa 
organizator6w Swiatowego Dnia Modlitwy 0 Pok6j. "Slowo Powszechne" 1989 nr 
169 z dn . 31.08. 
PrzewodniczllCY Wsp61noty sw. Idziego, profesor Andrea Riccardi, zdementowal 
pogtosk~, ,jakoby w wyniku wystllpienia kardynala Glempa z 26 sierpnia na temat 
incydentu w Oswi~imiu uczestnicy obchodow religijnych wyznania moji:eszowego 
mieli zbojkotowaC uroczystosc". 
78. FREDRO-BONIECKI Tadeusz: Bylo to wezwanie do pojednania. "Gazeta 
Wyborcza" 1989 nr 83 z dnia 3.09. 
Jest to reakcja na poprzednie komentarze dotycz~ hornilii Pryrnasa z 26 sierpnia, 
kt6re - jak pisze Autor - byly zupelnie falszywyrni interpretacjarni. Homilia jest 
przez Autora odczytana jako wezwanie do pojednania z narodem i:ydowskim, 
podobnie jak w roku 1965 w stosunku do Niemcow i przed dwoma laty do 
Ukranc6w. Autor odwoluje si~ do slow Kardynala m6willcych 0 potrzebie pokoju 
i dialogu. Wyrai:a zdziwienie tre5cill komentarza Krzysztofa Sliwinskiego na temat 
homilii (poz. 74). 
79. KURKIEWICZ Roman: Swiatowy Dzien Modlitwy 0 Pok6j : Warszawa 31 
sierpnia, Uniwersytet Warszawski. "Gazeta Wyborcza" 1989 nr 83 z dn. 3.09. 
W wypowiedzi w czasie uroczystej inauguracji Swiat owego Dnia Modlitwy 0 Pok6j 
Pryroas Polski powraca do problemu zaznaczonego w homilii z dnia 26 sierpnia 
- problemu obecnosci wspolnoty i:ydowskiej w Polsce. Mowi 0 tyro, i:e w straszli
wych obozach smierci zorganizowanych przez nazistow Zydzi gin~li za sam fakt, i:e 
byli Zydami. 
SO. BLAZEJCZYK Marian: Czy wieczyscie w sllsiedztwie oswi~imskiego obozu : 
wok61 prowokacyjnych incydentow. "Slowo Powszechne" 1989 nr 172 z dn. 5.09. 
Polemika dotyczy kwestii "wieczystoSci" dzieri:awy budynku koszarowego zarniesz
kalego przez karmelitanki. Jest to odpowiedi: na artykul zamieszczony w"Polityce" 
1989 nr 30 z dn. 29.07 (poz. 32). 
81. SZCZEPANOWSKA Hanna: 0 konLlikcie oswi~cimskim inaczej. Dist .do 
redakcji]. "Gazeta Wyborcza" 1989 nr 86 z dn. 6.09. 
Czytelniczka z Warszawy przypomina zasad~, wedlc ktOrej "kai:dy narOd organizuje 
swoj kraj wedlug wlasnych obyczajow i tradycji". Dzieli si~ nast~pnie wrai:eniarni 
zpobytu w Izraelu, gdzie - jako chrzescijanka - chciala przebyc Drog~ Krzyi:owllo 
Uderzyl jll brak informacji 0 poszczeg61nych Stacjach, brak poszanowania dla 
swi~tych dla katolik6w miejsc. Nie przyszlo jej jednak do gtowy, "aby z tego 
powodu interweniowac u wladz izraelskich. To ich kraj i majll prawo urZlldzic go 
wedlug wlasnych tradycji" - pisze Autorka listu. 
82. GRONOWSKA Ewa: Zrozumienie podstawll dialogu : Polska-Izrael. "Groma
da Rolnik Polski" 1989 nr 108 z dn. 7.09. 
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Przebywajllcy w Polsce minister religii Izraela Zevulun Hammer rozmawial z kierow
nikiem U~du do Spraw Wyman, ministrem Wladyslawem Lorancem. Podpisano 
porozumienie, kt6re - obok spraw ochrony zabytk6w kultury Zydowskiej w Polsce 
- dotyczyly taki:e dzialan na rzecz realizacji porozumienia genewskiego pomi¢zy 
przedstawicielami Ko~iola katolickiego i srodowisk zydowskich w sprawie wybudo
wania centrum spotkan w OSwi~imiu. "To nie jest tylko sprawa dialogu" 
- powiedzial minister Hammer 0 sporze 0 Karmel - "ale przede wszystkim 
zrozumienie, co boli i rani Zyd6w". 
83. MUSZYNSKI Henryk: Komisja Episkopatu 0 konllikcie wok61 Oswi~imia : 
biskup Henryk Muszynski dla "Gazety". "Gazeta Wyborcza" 1989 nr 87 z dn. 7.09. 
PrzewodniczQCY Komisji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem wypowiada si~ 
o obecnym stanie porozumienia w sprawie budowy Centrum Informacji, Wy. 
chowania, Spotkail. i Modlitwy w OSwi~imiu. niskup przeSwiadczony jest, ze 
"rozslldek zwyci~y nad emocjami, kt6re dzis wydajll si~ nie do pokonania". Mowi 
o "moralnym prawie", jakie Zydzi maj, do tego skrawka ziemi. I 

84. CHLOPECKI Jerzy: Antysemityzm i antypolonizm. "Prawo i Zycie" 1989 nr 18 

z dn. 9.09. 

Analiza tekstu kazania prymasa J. Glempa, wygloszonego w Cz~stochowie w dniu 

26 sierpnia, skrytykowanego szczegolnie w "Gazecie Wyborczej". Kazanie to 

wywolalo - jak pisze Autor - "razllco niewspobnierne, wr~z drastycme reakcje 

w srodowiskach zydowskich w swiecie". Obszemy artykul zawiera taue przypo

mnienie kilku faktow ze wsp6lnej historii Polak6w i Zydow na terenach Rzeczypos· 

politej. 

85. GEBERT Konstanty: Troch~ mniej w domu. "Polityka" 1989 nr 36 z dn. 9.09, 
s. 10. 

Autor m6wi 0 sobie, Ze "b¢llc Zydem, nie przestajll byc Polakiem". Powody do 

rozgoryczenia Autora Sll dwa: wypowiedz kardynala Macharskiego, zapowiadajllce· 

go wycofanie sill Kosciola z podjlltych zobowillZan (poz. 51) i CZllstochowska homilia 

prymasa Glempa (poz. 112), a w szczeg6lnosci fragment mowillCY 0 "napasci 

oddzialu siedmiu Zyd6w na k1asztor". Zdanie konczllce tekst wywolalo oddZwi~k 

w postaci Iist6w do redakcji i artykul6w. Brzmi ono: "P6ki co, po homilii 

ks. Prymasa czuj~ si~ w Polsce troch~ mniej u siebie, trochll mniej w domu". 

Tekst powyZszy dal asumpt do dyskusji, kt6rej wyniki zostaly zaprezentowane 

w "Polityce" nr 40 (poz. 92, 97,119,120,134,135,136,137,138,139,140). 

86. SZUBOWA Ada: Prymas Polski upomnial sill 0 racje katolickie i narodowe 

w dialogu z Zydami : Oswi~imski Karmel w ogniu polemik. "Slowo Powszechne" 

1989 nr 176 z dn. 9-11.09, s. 1,2. 

Opinia Autorki na temat homilii z 26 sierpnia zawarta jest w samym tytule. 

87. (KS): Swiat 0 k1asztorze. "Gazeta Wyborcza" 1989 nr 88 z dn. 10.09. 

Om6wienie najciekawszych wypowiedzi w prasie swiatowej na temat sporu 0 Kar

mel. Szczeg6lnie trafne Sll s10wa ks. Stanislawa Musiala, polskiego jezuity: "Trwa 

wojna ofiar, a Hitler sill smieje". 

88. SIEMIANOWSKI Andrzej: Pan Sliwinski poucza Prymasa. "Lad" 1989 nr 37 

z dn. 10.09. 

Krytyczna ocena opinii na temat homilii z 26 sierpnia, autorstwa Krzysztofa 

Sliwinskigo (poz. 74). Autor repliki uwai:a, ze Kardynal wypowiedzial sill na temat 

k1asztoru "w spos6b powscillgliwy i godny". Zarzuca SliwiI\.skiemu, iz obawia sill on 

"zranienia uczuc" ofiar Holocaustu, nie zauwaZajQC, Ze "zranione zostaly wczesniej 

serea polskiego ludu". 
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89. TYDZIEN (dzial inforrnacyjnyJ. "Tygodnik Veto" 1989 nr 37 z dn. 10.09. 

Notuje, ie homilia "wygloszona na Iasnej G6rze, w kt6rej prymas Polski poruszyl 

bolesne strony stosunk6w polsko-i;ydowskich wywolala zdecydowan~ krytyk" 

opiniotw6rczych kr"g6w i;ydowskich w swiecie. Ze szczeg6ln~ krytyk~ wys4pienie 

kardyna!a Glempa spotkalo si" we Francji i w Szwecji". 

90. WOK6L Karmelu. "Forum" 1989 nr 36 z dn. 10.09, s. 10. 

Wsp6lny tytu! nadany przedrukowanym artyku!om z prasy Swiatowej. "Le Figaro" 

1989 z dn. 30.08 - kardynai Decourtray w~tpi, aby znane, kontrowersyjne fragmenty 

bomilii kard. Glempa "mialy taki sens, jaki odebra!a opinia publiczna". Ruch 

przeciw Rasizmowi i na rzecz Przyjaini mi~dzy Narodami (MRAP) oswiadczy! 29 

sierpnia, ze slowa pryrnasa Polski ,,mog~ tylko budzic gro~" - MRAP proponuje, 

aby sprawl< sporu "rozwazyc w kontekscie laickim". 

"Le Monde" 1989 z dn. 30.08 - W Watykanie nie ukrywa sift irytacji wywolanej 

polemik~ - Stanowisko jest nadal to sarno: "To sprawa Konferencji Episkopatu 

Polski" - Wsp61nota katolicka w tej sprawie jest bardziej podzielona. Arcybiskup 

.wvorno, mons. Alberto Abloudi ze zrozumieniem wypowiada sift w wywiadzie dla 

prasy 0 wartosci OswiftCimia dla Zyd6w - "OSwiftcim stanowi punkt kUlminacyjny 

calcj ich historii cierpien i przesladowan. A w tej historii krzyz by! znakiem wielu 

nlcsprawicdliwoSci". "Agence France-Presse" 1989 z dn. 3.09 podaje pelny tekst 

oswiadczenia kardyna!ow, ktorzy 3 wrzcSnia opowiedzieli si" za respektowaniem 

porozumien genewskich. "La Croix" 1989 z dn. 12.08 - zastanawia si" nad 

"korzeniami niezrozurnienia" Zyd6w przez Polak6w przeprowadzaj~ "psycho

anali~ katolickiej duszy polskiej" . Owe "korzenie" wyros!y - wed1ug Bruno Chenu 

- z poczucia ,,misyjnosci" Polakow wobec innych narod6w, misji dotycz~j 


"zbawienia ludzkosci i ustanowienia Kr61estwa Bozego na ziemi". 

91. ZAlt\CZKOWSKI Waclaw: Spor oswiftcimski : druga strona medalu. "Tygod

nik Polski" 1989 nr 38 z dn. 10-17.09. 

Obszerny tekst, maj~cy - jak to okresla Redakcja "TP" - "kontrowersyjny 

charakter". Dotyka wielu bolesnych, drazliwych moment6w we wspolnej historii 

narodu polskiego i iydowskiego. Autor jest historykiem, emerytowanym pracow

nikiem naukowym Catholic University of America w Waszyngtonie, zaloi;ycielem 

i prezesem Fundacji sw. Maksymiliana Kolbe. 

92. (B): Kto tu jest ,,mniej w domu" : "Polityka" atakuje Prymasa Polski. "Slowo 

Powszechne" 1989 nr 176 z dn. 11 .09. 

Polemika z artyku!em Konstantego Geberta vel Dawida Warszawskiego ("Polityka" 

1989 nr 36 z dn. 9.09 - poz. 85 - kiory po oswiadczeniu kardynala Iozefa Glempa 

z 26 sierpnia - oskaria Koki61 katolicki w Polsce 0 "antysemityzm". 

93. OSWIADCZENIE Kornisji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Iudaizmem. 

"Tygodnik Powszechny" 1989 nr 38 z dn. 11.09. 

Druk takZe w: "Slowo Powszechne" 1989 nr 174 z dn. 7.09. 

OSwiadczenie z dnia 6 wrzesnia, podpisane przez Kornisjft Episkopatu Polski ds. 

Dialogu z Iudaizmem, odnosi sift do obecnej sytuacji w kwestii rozwillzania 

problemu karmelilanek. W zwillzku z oswiadezeniem metropolity krakow ski go F. 

Macharskiego (poz. 51), Kornisja "wyraia przekonanie, Ze oswiadczenie nie stoi 

w sprzecznosci ze stanowiskiem polskiej strony kOScielnej, wYraZonym uprzednio. 

Oswiadczenie podejmuje probft wyUumaczenia sformulowan kardynala, mowillcych 

o "niemozliwosci dalszej realizacji budowy Centrum". Podkresla aktualnosc wczes

niejszych poslanowien strony katolickiej co do budowy Centrum. 

94. POSLANIE ksiftdza Iankowskiego. "Gazela Wyborcza" 1989 nr 89 z dn. 11.09. 
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Ksilldz Henryk Iankowski, proboszcz param sw. Brygidy w Gdansku, zwr6cil si~ do 
Zgromadzenia Europejskiego Kongresu Zyd6w z poslaniem, w kl6rym przypomina
jltc potwornoSci II wojny swialowej zawarl .. dramalyczny apel 0 pok6j i dialog 
mi¢zy chrzeScijanami a Zydami". 
95. CHROSTOWSKI Waldemar: Dialog z Zydami w Chicago ...Gazeta Wyborcza" 

1989 nr 90 z dn. 12.09. 

W dniach od 29 czerwca do 18 sierpnia odbylo si~ w Chicago seminariurn 

iydowsko<hrzeScijanskie, zorganizowane przez iydowskll uczelni~ Sperlus College 

of Iudaica i kardynala I6zefa Bernardin, we wsp6!pracy z Komisjll Episkopatu 

Polski do spraw Dialogu z Iudaizmem. Dialog zbieg! si~ w czasie ze sporem wokOi 

k1asztoru karmelilanek. Mimo zaognienia wzajemnych slosunk6w, przebieg semina

riurn - jak podaje ..Gazela" - nie zoslal zak16cony. 

96. (nun): Przerwany dialog. "Gazela Wyborcza" 1989 nr 91 z dn. 13.09. 

NOlalka zawiera informacj~ 0 lym, ie II wrzesnia Europejski Kongres Zyd6w 

obradujllcy w Londynie wezwal wszystkie organizacje iydowskie do zawieszenia 

wszelkich konlakl6w z KOScioiem kalolickim. Apel willie sit: z konfliklem wok61 

k1asztoru kannelitanek. 

97. BIALEK Bogdan: Prosloduszne pytania. [list do redakcji). "Gazela Wyborcza" 

1989 nr 92 z dn. 14.09. 

Glos Czytelnika z Lublina, polemizujllcy z artykulem Konstantego Geberta (poz. 

85). 

98. PARADA Ianusz: Prymas rna racj<:...Gazeta Wyborcza" 1989 nr 92 z dn. 14.09. 

Glos Czylelnika ze Zdunskiej Woli - polemika z artykulem ~Iiwinskiego (poz. 13.), 

w kt6rym zawarte sll slowa nawolujllce do "pojednania si~ z Zydami". Autor lislu 

dzieli si~ sposlrzeieniem, ie "Pan Sliwinski pomylil adresy, bo przeciei my Polacy 

z nikim konfliklu nie chcielismy i nie wszczynalismy". 

99. (so): Polonia i Zydzi 0 k1asztorze : wsp6lny ape!. "Gazela Wyborcza" 1989 nr 92 

z dn. 14.09. 

PrzywOdcy Kongresu Polonii Amerykanskiej i Organizacji Zyd6w Amerykanskich 

zaapelowali we wsp6lnym oswiadczeniu 0 przeniesienie k1asztoru karmelitanek 

z bezposredniego Sllsiedztwa obozu Smierci w Oswi~cimiu, zgodnie z porozumieniem 

w lej sprawie osiltgni~lym w roku 1987 w Genewie. 

100. DZIEWANOWSKI Kazimierz: Pisane ze smutkiem i przykroscill. "Tygodnik 

Solidarnosc" 1989 nr 16 z dn. 15.09. 

Krylyka homilii I. Glempa z 26 sierpnia, a szczeg6lnie lego jej fragrnenlu, w kt6r}m 

- jak pisze Aulor artykulu - "niejako jednym tchem wymienia si~ morderc6w 

i oliary" - czyli zdania, w kt6rym Prymas apeluje ,,0 przyjazny stosunek do lych 

narod6w, co do kt6rych na skulek wydarzen wojennych pozoslal uraz ( ... ), stosunek 

do Niemc6w i Zyd6w". . 

101. GIL Czeslaw: Dwa klaszlory karmelitanek przy murze ...Lad" 1989 nr 38 z dn. 
17.09. 

Ieden k1aszlor - lo klasztor karmelitanek w Warszawie przy ulicy Wolskiej 27, 

przylegajllcy w czasie wojny do mur6w Gella. Stat sit: jednym z punkl6w oparcia dla 

l~cznik6w Zydowskiej Organizacji Bojowej. Ojciec Czeslaw Gil przylacza cytaly 

z ksilliek m6wi/ICC 0 tej pomocy. Drugi k1asztor - lo k1aszlor karmelitanek 

w Oswit:cimiu ...W klasztorze warszawskim Zydzi szukali schroniellia i bezpieczen

stwa ( ... ) nie bojltc si~ »cienia krzyia« i modlilw mniszek. W OSwi~cimiu cien lego 

samego krzyia inni Zydzi uwaiajll za wrogi sobie" - stwierdza z goryczll Aulor. 

102. GLEMP I6zef: Zakonczmy sp6r: Z I.E. ks. prymasem I6zefem Glempem 
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rozmawia prof. Jacek Woiniakowski. "Tygodnik Powszechny" 1989 nr 38 
z dn. 17.09, s.1. 
Prymas wyrliZa ubolewanie, ie Zydzi nie zadeklarowali swego stanowiska wczesniej 
nil w przeszlo rok po osiedleniu si~ KlIDI1elitanek pod murem Auschwitz I. 
PodkreSla, Ze usytuowanie siostr nie moZe bye kwestionowane w kategoriach 
prawnych przez nikogo. Natomiast w kategoriach sensu i wymowy ich modlitwy 
- jak mowi Prymas - ..moina si~ spotkae z rozmaitymi odczuciami i te trzeba 
uszanowae i uwzgl¢nic, ale talc, i:eby jednak elementarnych, ludzkich uprawnien 
siostr Kannelitanek nie naruszac ( ... )". W dalszyrn ci1lgu wywiadu Prymas nawi/lZuje 
do treki Homilii, ktorll wyglosil w dniu 26 sierpniu. Wyjasnia intencje, ktorymi 
kierowal si~ fonnulujllc pewne zdania, poZniej interpretowane niezgodnie z jego 
zarnierzeniami. "Liczylem na to - mowi Prymas - i:e calosc mojej wypowiedzi 
o potrzebie przyjaznego dialogu mi¢zy katolikarni i Zydarni jest wystarczaj1lCO 

jasna, by w1ltpliwosci i uraz nie bylo. Tymczasem powstaly one wokol poszczegol

nych wyrai:en, tam zwlaszcza, gdzie probowalem pokazac, do jak absurdalnych 

wnioskow prowadzic moZe zachowanie si~ manifestantow. Pragnlllem takZe dae do 

zrozumienia, Ze nie nalei:y aprobowae lub pochwalac czynow niezgodnych z po

wszechnie uznanym obyczajem". Prymas 'apeluje: ,,( ... ) pros~ 0 lektur~ caloSci 

tekstow i zrozumienie ich intencji, a nie tylko poszczegolnych zdati, ktore zwlaszcza 

w atmosferze tych nami~tnoSci, jakie roz~rzaly wokol klasztoru, mogll brzrniec 

niewlaSciwie i zniekszlalcac mySl calosci". (Dyskusja wokol homilii - poz.: 73, 75, 

78, 79, 84, 85, 86, 88, 89,90,92,97,98, 100, 103, 105) 

103. MICHNIK Adam: Po wypowiedzi Szamira. "Gazeta Wyborcza" 1989 nr 93 

z dn. 17.09. 

Michnik w nas~pujllCY sposob okreSla etapy wydarzeti zwi/lZanych z Karrnelem, 

klore - jego zdaniem - przyczynily si~ do przeobrai:enia dialogu w konllikt: 

"Zlamanie porozurnien genewskich w sprawie klasztoru karrnelitanek; wtargni~ie 


siedrniu Zydow z rabinem Weissem na teren klasztoru; niezr~zna i nietaktowna 

hornilia Prymasa Polski na Jasnej Gorze; absurdalna wypowiedi premiera Izreala". 

104. PALZUR Mordechaj D.: Po wypowiedzi Szamira : rozmowa z ambasadorern 

Mordechajem D. Palzurem - szefem sekcji interesow Izraela w Polsce [rozm. przepr.] 

D. Zagrodzka. "Gazeta Wyborcza" 1989 nr 93 z dn. 17.09. 

Rzeczona wypowiedi; brzmiala: "Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki". 

Komentujllc to zdanie ambasador Palzur widzi potrzeb~ odmiennego sposobu 

widzenia Premiera Szamira jako czlowieka i jako polityka. Jako czlowiek rna on 

osobiste powody do niech~i (ojciec Szarnira w czasie wojny zgin1l1 z rllk dawnych 

pol skich kolegow podczas ucieczki z obozu zagiady). 

105. SP6R 0 kompetencje. "Forum" 1989 nr 37 z dn. 17.09, s. 10. 

Wspolny tytul nadano przedrukom artykulow z nas~pujllcych czasopism: "Le 

Monde" 1989 z dnia 5.09 - dotyczy wywiadu udzielonego przez kard. Glempa 

wloskiemu dziennikowi "La Repubblica". Kardynal kwestionuje kompetencje 

negocjatorow postanowieti genewskich i 4da "renegocjacji porozumieti". "La 

Repubblica" 1989 z 2.09 - zawiera tresc wywiadu, jaki ta gazeta przeprowa

dzila z kardynalem Glempem (omawianym w "Le Monde"); wywiad dziennika 

"La Repubblica" z Markiem Edelmanem, ktory komentuje oswiadczenie kardynala 

Glempa - "to, co Glemp powiedzial w swojej homilii, jest sprzcczne ze wspol

czesnll naukll KOSciola; dla lego braku tolerancji wobec slabszych nie rna miej

sea w nauce Soboru" - mowi Marek Edelman. Chwali artykul Sliwitiskiego 

(poz. 13). - "Ten artykul jest bardzo pifkny i dodaje otuchy, bo napisal go Ii
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beralny katolik. Glos SliwiIlskiego jest glosem prawdziwego katolika, nowoczesnego 
i pos~powego". 
106. BORKACKI Stanislaw: Kitka uwag i refleksji na marginesie artykulu Jacka 

Wozniakowskiego "Spor 0 klasztor". "Gazeta Krakowska" 1989 nr 217 z dn. 18.09, 

s. 1,3. 

Obszerna polemika z artykulem, ktory ukazal si\! w "Tygodniku Powszechnym" 

(poz. 68). Autor przeprowadza analiZ\! pod wzgl\!dem prawnym podj\!tych w Gene

wie zobowillzan, wyraiajllc wlilpliwosc co do prawa do decydowania 0 klasztorze 

osob nie b\;dllcych Polakami. Deklaracja genewska jesl dla Autora "aktem 

ulomnym, aktem przemocy i zakulisowych, nie znanych spoleczenstwu polskiemu 

dzialan". Domaga si\! pelnego ujawnienia wszystkich faktow i okolicznoki zwiqza

nych z deklaracjll, ktore zapobieglo by "balamuceniu opinii publicznej w prasie, 

radiu, telewizji, ild." Ten, jak i pozostale artykuly Autora zamieszczone w "Gazecie 

Krakowskiej" wywolaly zywq, polemik\!. 

107. KARMEL - emocje i racje. "Gazeta Wyborcza" 1989 nr 94 z dn. 18.09 s. 5. 

Zawiera fragmenly wypowiedzi Czeslawa Milosza, Marka Edelmana i Leszka 

Kolakowskiego, ktorzy skomentowali dla Radia Wolna Europa wydarzenia zwillza

ne ze sporem 0 Karmel. Czeslaw Milosz - "Jedynym wyjsciem z sytuacji byloby, 

gdyby karmelitanki zdecydowaly si\! w imi\! wspolpracy mi\!dzy wyznaniami, w imi\! 

dobra kraju, wycofae si\! z tego miejsca". Marek Edelman - ,jak ktos rna 

uprzedzenia, to ten mlldrzejszy powinien ustqpic". Leszek Kolakowski - "Dla 

Zydow miejsce masowego mordu jest bodaj nie tyle uswi\!cone, co przekl\!le". 

108. KRAJEWSKI Stanislaw: Widac moiliwosc porozumienia : Karmel - emocje 

i racje. "Gazeta Wyborcza" 1989 nr 94 z dn. 18.09, s. 5 

Pozycja sqsiadujllca z wypowiedziami Cz. Milosza, M. Edelmana i L. Kolakow

skiego (poz. 107). Optymizm wyraiony w lylule wynika z wypowiedzi prymasa J. 

Glempa zamieszczonej na lamach "Tygodnika Powszechnego". Glowa Kokiola jest 

za "renegocjacjll porozumienia genewskiego", lecz uwaia ie "najlepiej by bylo, 

gdyby jej wynik byl bardziej zblizony do poprzednich uslalen". GodzllC si\! na 

przeniesienie klaszloru, kweslionuje jednak prymas "rownowainosc" i "reprezen

talywnosc" delegacji, klore porozumienia podpisaly. 

109. SZOSTKIEWICZ Adam: luden raus ! : polemiki. "Swial" 1989 nr z dn. 18.09, s. 4. 

Aulor dzieli si\! wrazeniami z obserwacji wydarzen pod klasztorem z udzialem grupy 

rabina A. Weissa. Wslydzi si\! za nast\!pujllce osoby: za Polakow krzyczqcych "luden 

raus", za "robolnika, klory wylal na rabina Weissa kubel wody", za ,jego kolegow, 

klorzy wysypali si\! nagle ( ...) z zamiarem usuni\!Cia silll nieproszonych gosci", za 

"przeora, ktory nie wyszedl na zewnlltrz do Zydow", za "dziewczyn\!, kl6ra zlldala 

od nowojorskich Zydow, by w Polsce mowili po polsku". NaSl\!pnie przyznaje: "za 

Zydow si\! nie wstydzilem". 

110. TERLECKI Ryszard: Nasze sioslry (karmelilanki). Nasi bracia (Zydzi). 

"Swial" 1989 nr 9 z dn. 18.09, s. 5. 

Jesl probll zlagodzenia oslrosci wySl\!pujllcych w artykule sllsiadujllcym z nim (poz. 

109). W przekonaniu Autora - "lrzeba - choc z bolem serca u wielu z nas 

- rozslldnie uslllPic". 

111. GLEMP Jozef: Zawierzamy Sloiicy Mlldroki : hom ilia l6zefa kardynala 

Glempa, Prymasa Polski, wygloszona podczas uroczystosci Najswi\!tszej Maryi 

Panny CZ\!stochowskiej, Jasna G6ra, "Na Szczycie" - 26 sierpnia 1989 r. "Slowo 

Powszechne" 1989 nr 182 z dn. 19.09 [druk takie w: "Przegilid Katolicki" 1989 nr 37 

z dn. 10.09; "Lad" 1989 nr 37 z dn. 10.09]. 
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Pelny, autoryzowany lekst homilii ks. Prymasa. Tekst z rueznacznymi skrotami, 
wedlug zapisu magnetofonowego, ukazal si~ w "Slowie" w druu 28 sierpnia, lecz ze 
wzgl~du na to, :i;e kazanie to - jak si~ dowiadujemy - stalo si~ temalem licznych 
komentarzy, manipulacji i atakow prasowych opartych ruerzadko na dowolnym 
interpretowaniu, czy w!"QCz przeinaczaniu sformulowan", gazeta - na pros~ 
l:zylelnikow - przedstawia lekst pebty. 
112. WATYKAN w sprawie klasztoru karmelitanek. "Gazeta Wyborcza" 1989 nr 

90 z dn. 20.09. 

Notatka informuje, :i;e Watykan wypowiedzial si~ oficjalnie w sprawie budowy 

Centrum Informacji, Spotkan, Dialogu i Modlitwy, obejmuj~cego klasztor kar

melitanek. Centrum to, ktore rna powstac w pewnej odleglosci od obozu w OSwi~i· 


miu, moze przyczynic si~ znacznie do polepszenia wzajemnych stosunkow mi¢zy 

chrzeScijanami i i:ydami. Jednoczesnie budowa centrum, zgodnie z ustaleniami 

genewskimi, usunie praktycznie powOd sponl, trwaj~cego od kilku lat, a gwaitownie 

nasilaj~cego si~ w ostatnich miesi~cach. Watykan wyrai:a taki:e gotowosc n nan

sowania udziaru w tej budowie. Przypomina, ze projekt budowy poparl w swoim 

przemowieniu 24 czerwca 1988 roku Jan Pawel 11. W drugiej cz~sci notatki 

informacja 0 rezygnacji kard . Glempa z wizyty w USA "ze wzgl~du na niedogodno

Sci duszpasterskie wywolane spraw~ klasztoru karmelitanek". 

113. CIESLAK jelLY: JeSli diabel istnieje. "Gromada Rolnik Polski" 1989 nr 114 

z dn. 21.09. 

,,1esli diabel islnieje, to rue kto inny, jak wlai;rue on wymySlil ten konllikt wok61 

»Karmelu« w OSwi~imiu" . Autor proponuje usytuowanie ekumenicznej swi~tyni na 

terenie milt!dzy Stanunlager (obozem macierzystym) i Oswi~iern IT, czyli Dirkenau. 

114. DEKLARACJA Genewska. "Gazeta Wyborcza" 1989 nr 98 z dn. 22-24.09. 

Pelny teksl Deklaracji z 22 lutego 1987., w punkcie 1 zawieraj'lcy oswiadczenie 

strony katolickiej 0 zaangai:owaniu w realizacj~ Osrodka Informacji, Wychowania, 

Spotkan i Modlitwy, w punkcie 4 stwierdzerue, ze "nie b¢zie ( ... ) stalego miejsca 

kultu katolickiego na terenach obozu i Auschwitz i Birkenau". 

115. (mm): Prymas Glemp w Anglii. "Gazeta Wyborcza" 1989 nr 98 z dn. 22-24.09. 

Konferencj~ prasow~ z powyi:szej okazji zdominowaly pytania 0 dalszy los klasztoru 

karmelitanek, w zwi~ku z czym Prymas oswiadczyl, ze "problem klasztoru 

w Oswi~imiu jest oznak~ szerszego konfliktu, jaki istnicje mi¢zy spolecznosci~ 


polsk~ i i:ydowsk~" . 


116. SLIWINSKI Krzysztof: Roma locuta est, causa /jnita est. "Gaz.eta Wyborcza" 

1989 nr 98 z dn. 22-24.09. 

Slowa uzyle w tytule oznaczaj~: "Rzym przcmowil, sprawa jest rozstrzygnic; ta" . 

Autor artykulu jest czlonkiem KIK-u, wspolredaktorem "Gazety Wyborczej", 

czlonkiem Komisji Episkopatu Polski do spraw Dialogu z Judaizmem. Przypomilla 

o chrzescijanskich powinnoSciach wobec spornych problemow, 0 chrleScijanskiej 

cierpliwosci i szukaniu drog wiod~cych do pojednania. "Lepiej przerwac spor 

w momencie, gdy z jednej strony padaj~ oskarzenia, ze Polacy wysysaj~ an

tyserrutyzm z mlekiem matki, a z drugiej jest wyrai:ane przeswiadczenie, i.e w Polsce 

antysemityzmu nie rna, a jesli istnieje cos podobnego, to jest reakcj~ na an

typolonizm" . 

117. WILLEBRANDS Johannes: Komurukat Watykanskiej Komisji ds. Stosunkow 

z Judaizmem na temat budowy Centrum Informa::ji, Spotkan i Modlitwy w Oswit,lCi

miu. "Gazeta Wyborcza" 1989 nr 98 z dn. 22-24.09. 

Komunikat pol~czony jest wspolnym tytulem z poz. 116. 
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118. MATUSZEWSKI Ryszard. [List do redakcji]. "Polityka" 1989 nr 38 z dn. 
23.09. 

Czytelnik solidaryzuje si~ z opini~ K. Geberta (poz. 85), wyraZon~ w artykule pl. 

"Troch~ mniej w domu". Krytycznie ustosunkowuje si~ do znanej homilii Prymasa 

z 26 sierpnia pisz~ 0 "nieprzemyslanych wypowiedziach koscielnych dostojnikow, 

ktore podsycaj~ widmo antysemityzmu w Polsce". 

119. WOLNIEWICZ Boguslaw: "Troch~ mniej w domu. [list do redak~ji]. "Polity

ka" 1989 nr 38 z dn. 23.09. 

W nawilj,zaniu do artykulu Geberta (poz. 85) Autor listu, profesor Uniwersytetu 

Warszawskiego, wyrai.a zdecydowanie pogllj,d, ii: "w Auschwitz nie moie si~ dzia{: 

nic, co by w jakikolwiek sposob razilo uczucia Zydow z tym miejscem zwilj,Zane". 

120. APEL. "Tygodnik Powszechny" 1989 nr 38 z dn. 24.09. 

Apel 0 zakonczenie sporu 0 Karmel, podpisany przez polskich intelektualistow 

- m.in. Mariana Brandysa, Stefana Bratkowskiego, Marka Edelmana, Jerzego 

Ficowskiego j innych. 

121. ECHA polskie. "Forum" 1989 nr 38 z 24.09. 

Pod wsp6lnym tytulem znajdujlj, si~ przedruki trzech artyku16w z prasy swiatowej, 

z ktorych dw-a odnosz~ si~ do sporu 0 Karmel: "Le Monde" 1989 z dnia 12.09 

- w ktorym Jacek Woiniakow'ski odpowiada na pytania Henri Tincq'a - m.in.: 

"dlaczego po 40 latach utrzymuje si~ nadal w Polsce antysemityzm bez Zyd6w?"; "Die 

Zeit" 1989 z dn. 8.09 - w ktorym Hansjakob Stehle szuka odpowiedzi na pytanie: "co 

si~ stalo z Glempem?" - sugeruj~ w odpowiedzi, ii: Prymas ulega wplywom 

narodowo-demokratycznych doradc6w, przede wszystkim profesora Macieja Giertycha. 

122. MACHARSK I Franciszek: Oswiadczenie Kardynrua Franciszka Macharskie

go : w sprawie Centrum Informacj i, Wychowania, Spotkan i Modlitwy w Oswi~i


miu. "Gazeta Krakowska" 1989 nr 223 z dn. 25.09, s. 1,4. 

OSwiadczenie dotyczy decyzji Watykanu w sprawie budowy centrum z 19.09. 

123. (rk): 0 budowie centrum w OSwi~imiu. "Gazeta Wyborcza" 1989 nr 99 z dn. 
25.09. 

Informacja 0 tym, ie Prymas Polski po powrocie z Anglii, gdzie spotkal si~ 


z przewodniczlj,cym Mi~dzynarodowej Rady ChrzeScijan i Zydow, S. Sternbergiem, 

z zadowoleniem ocenil post~p rozmow na temat sporu. 

124. (so): Glos z Rzymu : spor 0 k1aszior. "Gazeta Wyborcza" 1989 nr 99 z dn, 
25.09. 

Oswiadczenie rzecznika zakonu karmelitow w sprawie Karmelu, ojca Antonio 

Morello, brzmi nast~pujlj,Co: "Porozumienie genewskie z roku 1987 musi Dye 

honorowane" . 

125. BARTICKI Krzysztof: [wypowicdz telewizyjna]. Dziennik Telewizyjny, Wyda

nie Glowne 1989 z dn. 26.09 

"Reuter powolujlj,c. si~ na doniesienia radia Izrael podal, ie wandale uszkodzili 

staroiytny k1asztor karmelitow w Hai lie. Do incydentu mialo dojS6 17.09. Grupa 

Zydow otoczyla klasztor, a nast~pnie zacz~la dewastowac jego staroiytne mury. 

Oswiadczyli, ie akcja jest protestem przeciwko obecnosci k1asztoru sioslr kar

melilanek na terenie bylego obozu koncentracyjnego w Oswi~cimiu. Rzecznik 

zakonu karmeli tow w Rzymie o. Anthony Morello powiedzial, ie sprawa incydentu 

zostala przemilczana, gdyi obawiano si~, ii: jej naglosnienie moZe zaszkodzie 

rozwilj,Zaniu sporu. Po oswiadczeniu Watykanu i zapewnieniu ze strony kard. 

Glempa, ie porozurnienie genewskie zostanie wypelnione, irodla konfliktu zostaly 

zai egnane - powiedzial o. Morello". 
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126. CHROSTOWSKI Waldemar: 0 Karme1u bez emocji. "Tygodnik Solidarnosc" 

1989 nr 18 z dn. 29.09, s. 3, 10. 

Obszerne omowienie przyczyn i przebiegu konlliktu. W cz~ci pt. "Zamiast epilogu" 

Aulor omawia w czterech punktach problemy, kt6re konllikt odslonil (prawdziwy 

stan chrzescijansko-iydowskiego dialogu; powai:ne napi~ia w Koocie1e; brak 

pojednania polsko-iydowskiego.) Zaznacza, ze "rzetelna analiza pott:gowania sit: 

sporu powinna bye wykorzystana w celu wypracowania skutecznej terapii chronicz

nie chorych spolecznoSci". Artykul publikowany juz po decyzjach Watykanu, rna 

charakter naukowego podsumowania. 

127. BORTNOWSKA Halina: Stacja Shoah. "Tygodnik Solidarnosc" 1989 nr 18 

z dn. 29.09, s. 3. 

A utorka dostrzega pewien poiytek plyn~cy z konlliktu: ,,m6glby okazac sit: 

poiyteczny ( ... ) gdyby doprowadzil do nowego przemyslenia naszych postaw, do 

lepszego zrozumienia samych siebie (.. .)". M6wi takie 0 "polskiej mentalnosci 

rozbiorowej", wplywaj~cej na stosunek do konlliktu. Jest to - wedlug Autorki 

- "paralii:uj~cy sumienie i odpowiedzialnosc kompleks utraty wol-nosci". 

128. JOSKOWICZ Pinchas Menachem: Szalom : m6wi naczelny rabin Polski. 

"Gazeta Krakowska" 1989 nr 227 z dn. 29.09 [Druk takie w:) "Kurier Szczecinski" 

1989 nr 190 z dn. 29.09-1.10; "Trybuna Opolska" 1989 nr 221 z dn. 23-24.09. 

Rabin reprezentuje jednoznaczny stosunek do sporu 0 Karmel: "To obrai:a nasze 

uczucia religijne". 

129. KANIA Stanislaw: Prosba 0 ciszt: : polemika. "Polityka" 1989 nr 39 z dn. 
30.09. 

Autor - GI6wny Specjalista w GI6wnej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich 

w Polsce Instytutu Pamit:ci Narodowej - dyskutuje 0 sprawie Karmelu. Przypomina 

fakty: stosunek pomordowanych w Oswi~imiu Zyd6w do wszystkich oJiar - 90%. 

Dostrzega powody, dla ktorych "Zydzi czasem nie s~ w stanie opanowac swych 

em ocji", gdy mowa 0 Oswit:Cimiu. Jednym z takich powodow byl "pseudoobiektyw

nyn porz~dek alfabetyczny, ktorym kierowano sit: wymieniaj~c narodowoci pomor

dowanych. "Zydzi" Sll na "Z". Wspomina "encyklopedyst6w", kt6rzy w 1968 roku 

stworzyli niefortunne haslo "Oswit:Cim". Autor stoi na stanowisku, ze ustalenia 

genewskie byly sluszne i i:e "oJiary Auschwitz zasluiyly na zachowanie ciszy 

w miejscu ich zag/ady". . 

130. DRABIK Adam: Troch~ ciszej, panowie. Vist do redakcji). "TeMI" 1989 nr 40 

z dn. 1.10, s. 10. 

List d o Redakcji tarnowskiego organu pZPR w sprawie sporu 0 Karmel. 

131. JOSKOWICZ Pinchas Menachem: Krzyz i Gwiazda : rozmowa z Pinchasem 

Menachemem Joskowiczem, naczelnym rabinem Kongregacji Wyznania Mojzeszo

wego w Polsce. "Razem" 1989 nr 38 z dn. 01.10, s. 4. 

" Jak ja widz~ krzyz, to nie mogt: sit: modlic". 

132. KUKLINSKI Mariusz: Modlie sit: 0 rozum : co naprawdt: powiedzial prymas 

Glemp w Bristolu. "Przegl~d Tygodniowy" 1989 nr 40 z dn. 1.10. 

Kardynal J6zef Glemp podczas swojej wizyty w Wielkiej Brytanii wrt:czyl przewod

nicz~mu Mi¢zynarodowej Rady Chrzescijan i Zydow, Sigmundowi Sternbergowi, 

list, w kt6rym oswiadcza, i:e popiera wcielenie w iycie deklaracji genewskiej z 1987 r. 

w sprawie spornego klasztoru. Na usuni~ie sporu z10zyly sit: z jednej strony 

inicjatywy krt:gow katolickich (list premiera Tadeusza Mazowieckiego do S. 

Sternberga, oswiadczenie polskiej jak i watykanskiej komisji ds. kontakt6w z judaiz

mem), ja k tez konsekwentne przedstawianie przez prymasa racji Polak6w. " Na
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przeciw im wyszly" - jak pisze Autor - "swiatie umysly spolecznoSci iydowslJej". 
Praktycznie sprawa zostala zakonczona. Autor omawia komentarze w prasie 
angielskiej na temat "antysemityzmu polskiego". Publicystyk!b ktora odci~1a si~ od 
powszechnie panujflcych negatywnych opinii na temat homilii Prymasa, byla 
Barbara Amiel z "Timesa". Tytul jednego z jej tekslow - "Modlic si~ 0 rorum" 
przejlll Autor niniejszego artykulu. 
133. BORKACKI Stanislaw: Zajadlej nagonce przeciwstawic prawd~ : jeszcze 
o Karmelitankach. "Gazeta Krakowska" 1989 nr 229 z dn. 2.10, s. 3,4 

Kontrowersyjny artykul, 0publikowany jui po decyzjach Watykanu z 19 wrzesnia. 

Autor obawiajflcy si~ "utraty suwerennosci" nazywa uklad genewski "haniebnym", 

a pos~powanie Ko~iola widzi jako "odst~pstwo od linii obrony godnosci i honoru 

Polski". Artykul wywolal polemik~ (143, 146, 148) 

134. DOMZALSKA Elibieta: Troch~ mniej w domu. (list do redakcji). "Polityka" 

1989 nr 40 z dn. 7.10, s. 16. 

Sprzeciw u Czytelniczki z Warszawy wywola! szczego\nie ten fragment artykulu 

Gerberta (poz. 85), w ktorym stwierdza, ie po homilii Prymasa "poczu! si~ mniej 

w domu". 

135. FOLTYN Wanda: Troch~ mniej w domu. (list do redakcji) . "Polityka" 1989 nr 

40 z dn. 7.10, s. 16. 

List czytelniczkl z Oswi~cimia jest jednym z grupy listow wywo!anych artykulem 

"Troch~ mniej w domu" (poz. 85). Czyte1niczka pisze m.in.: "z niektorymi 

pretensjami Zydow nie mog~ si~ zgodzic, co wcale nie znaczy, :i:e :i:ywi~ do nich 

nienawisc". 

136. GARBOWSKA Monika: Troch~ mniej w domu. (list do redakcji). "Polityka" 

1989 nr 40 z dn. 7.10, s. 16. 

Czytelniczka z Lublina przyznaje, "ostatnie wydarzenia w Polsce, a zwlaszcza 

homilia prymasa Glempa Sfl dla mnie ogromnym szokiem". 

137. LEWANDOWSKA Halina: Troch~ mniej w domu. (list do redakcji). "Polity

ka" 1989 nr 40 z dn. 7.10, s. 16. 

Czytelniczka z Bydgoszczy widzi przyczyn~ "bezdomnoSci" K. Geberta (poz. 85) 

w tym, :i:e "spoleczenstwo skazane jest na wybor mi~dzy komunizmem a katolicyz

mem". 

138. PALUSZKIEWICZ Jan: Troch~ mniej w domu. (list do redakcji). "Polityka" 

1989 nr 40 z dn. 7.10, s. 16. 

Czytelnik z Klodawy pisze 0 "ideologii iydowskiej": - ,jak kai:da inna ideologia 

sfanatyzowana potlzebuje poiywienia - nowych bodzcOw, nowych symboli. Takim 

elementem sta! si~ Karmel w Oswi~imiu". 


139. PODOLSKI Edward: Troch~ mniej w domu. (list do redakcji). "Polityka" 

1989 nr 40 z dn. 7,10, s.. 16. 

Wypowiedz Czytelnika z Kolobrzegu: "Dla Po1akow hitlerowskie Niemcy i iydoko

muna (...) Mo~kwy i jej polskich kolaborantow - to to sarno". Wypowiedz 

wywolana tematem poruszonym przez K. Geberta (pOz. 85). 

140. TROC~ mnicj w domu : listy - polemiki. ,,Polityka" 1989 nr 40, z do. 7.10, s. 16. 

Po opublikowaniu artykulu K. Geberta "Troch~ mniej w domu" (poz. 85). Autor 

otrzymal wiele list6w. Wi~kszosc wyraiala solidamosc z zaj~tym stanowiskiem. 

Gebert pisa! m.in.: "Choe decyzja Watykanu rozstrzygn~!a formalny spor woko! 

Karmelu, to antysemityzmem osmielony przez homili~ ks. prymasa pozostal" . 

Poszczeg6lne Iisty zebrane pod wspolnym, wyiej wymienionym tytulem, zostaly 

zarejstrowane oddzielnie (poz. 134, 135, 136, 137, 138, 139). 
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141. BRODSKI 10sif: List otwarty 10sifa Brodskiego. "Gazeta Wyborcza" 1989 nr 

114 z dn. 16.10. 

Rosyjski poeta emigracyjny, laureat literackiej nagrody Nobla z 1987 r., odpowiada 

na artykul Leona Wieseltiera - "Oswi~im nie jest miejscem ani dla klasztoru, ani 

dla synagogi", wydrukowanym w "International Herald Tribune" 1989 z dnia 7.09. 

List jest przedrukiem z tygodnika "Russlcaja Mysl" wychodz~cym w Paryi:u. 

Przedmiotcm polemiki jest stwierdzerue Wieseltiera, ie "Zydzi w Europie zostali 

prawie calkowicie zlikwidowani przez >>ehrzescijan, ktorzy uwaiali si~ za chrzes

cijan«." Brodski zaznacza, ie "chrzescijaninem czlowiek staje si~ poprzez czyny, 

a nie poprzez slowa", a wi~c Zyd,:,w zamordowanych w Oswi~imiu zamordowali rue 

"chrzeocijanie, ktorzy uwaiali si~ za chrzcicijan". 

142. SLONIMSKI Piotr: W zlym srodo'Wisku najlepsze ceny nie pomog~ : rozmowa 

z profesorem Piotrem Slonimskim, (rozmawiali) Wojciech Mazowieclrj i Piotr 

Pacewicz. "Gazeta Wyborcza" 1989 nr 114 z dn. 16.10. . 

1eden z tworc6w biologii molekularnej, prezes Towarzystwa Solidarite France

Pologne mowi mi¢zy innymi 0 - jak to okresla - "problemie prymasa Glempa": 

"Wyst~pienie kardynala Glempa w sprawie karmelitanek kosztowalo Polsk~ z mi

liard dnlarow" - oswiadcza. Redakcja "Gazety" odnosi si~ do powyiszej wypowie

dzi w notce redakcyjnej, przypominaj~, ie obowirgkiem jej jest rozpatrywanie 

sporu 0 Karmel "na plaszczyinie moralnej, a nie finansowej". 

143. BREIDYGANT Stanislaw: Roine glosy, rome punkty widzerua (list do 

redakcji). "Gazeta Krakowska" 1989 nr 245 z dn. 20.10, s. 5. 

Polemika, wywolana artykulem S. Borkackiego "Zajadlej nagonce przeciwstawic 

prawdf' (poz. 133). Przedmiotem polemiki s~ szczegolnie drastyczne fragmenty 

artykulu S.B., nazywaj~ Umowy Genewskie "iartem lub zdrad~". Brejdygant 

podkresla bezzasadnosc akceptowania do druku tekstu tak dramatycznie za

tytulowanego wobec faktu, ie Watykan swoj~ decyzj~ zakonczyl fOlmalrue spor. 

144. BULKA B.S.: 0 ciym maj~ pami~tac bankierzy iydowscy? "Gazeta Krakows

ka" 1989 nr 245 z dn. 20.10. 

Fragment wypowiedzi pUblikowanej na lamach "Le Monde". Tytul nadany przez 

Redakcj~. Autor podpisuje si~ "Przybyszz Polski" i mowi 0 "prowoko.cji ze strony 

kamelitanek". Ma tak:Ze nadziej~, ie "bankierzy iydowscy ~dil pami~tac 0 tych 

zbrodniach, ktore popelniono po zakonczeniu mszy, po wyjsciu z kosciola, zanim 

zdecyduj~ si~ uiyczyc swych kapitalow". 

145. DUQUESNE 1acques: Od Lutra do nazizmu. "Gazeta Krakowska" 1989 nr 

245 z dn. 20.10, s. 4-5. 

Przedruk artykulu publikowanego w "Le Point" 1989 z dnia 10.09. poswi~nego 


genezie i historii antysemityzmu. Tekst jest CZ~OCiil zbioru publikacji zamieszczonych 

pod wspolnym tytulem "Papiei i Zydzi", silsiaduj~cego ze zbiorem listow polemicz

nych nadeslanych do Redakcji w zwiilzku ze sporem 0 Karmel, pI. "Roine glosy, 

roi:ne punkty widzenia". (poz. 150). 

146. GIEROWSKI 10zef A.: Roine glosy, rome punkty widzenia. (list do redakcji). 

"Gazeta Krakowska" 1989 nr 245 z dn. 20. Ie, s.5. 

Profesor Uniwersytetu 1agiellonskiego wyst~puje w liscie przeciw opublikowaniu 

w "Gazecie Krakowskiej" cyklu artykulow Stanislawa Borkackicgo (40, 49, 61, 

106, 133). Autor wypowiedzi dostrzega w fakcie pUblikowania przez organ PZPR 

artykulow 0 wyrainie nacjonalistycznym nastawieniu zagrozenie dla opinii 

polskiej w swiecie. Przypomina niechlubny rok 1968. Szczegolnie niepokoj~ce i nie

potrzebne jest - zdaniem Autora listu - opublikowanie artykulu z 2 paidzier
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nika (poz. 133), a wi~c jui: po zaj~ciu stanowiska w sprawie konfliktuprzez 
Watykan. 
147. GLEMP Jozef: Sporne fragmenty homilii Jozefa kardynala Glempa, Prymasa 

Polski, wygloszonej dnia 26 sierpnia 1989 r. na Jasnej Gorze. "Gazeta Krakowska" 

1989 nr 245, z dn. 20.10, s. 4. 

Cz~sc wi~kszej calosci, publikowanej pod wspolnym tytulem "Papiez i Zydzi". 

Wybor pomieszcza te fragmenty homilii, w ktorych znalazly si~ zdania, ktore 

wywOOly w konsekwencji najwi~cej nieporozumien i rozdrai:nien. 

148. GRZENIA Jerzy: Rome glosy, roine punkty widzenia. (list do redakcji. 

"Gazeta Krakowska" 1989 nr 245 z dn. 20. 10. 

Czytelnik wyrai:a aproba~ wobec faktu publikowania artyku10w S. Borkackiego 

w "Gazecie Krakowskiej" (poz. 40, 49, 61; 106, 133), widzll(: w tym szan~ 


konfrontacji roi:nych pogl~d6w i argument6w. 

149. PYTKO Kazimierz: Zydzi i KoSci6l. "Gazeta Krakowska" 1989 nr 245 z dn. 

20.10, s. 4. 

Arlykul ~dllCY cz~sci~ grupy artykulow i innych wypowiedzi, pod wspolnym 

Iytulem "Zydzi i KoSciol". Zawiera om6wienie opinii w prasie swiatowej na temat 

homilii Prymasa z 26 sierpnia, kto~ "Dagcns Nyheler" nazywa "skandalicznym 

antyiydowskim wybuchem", zas "Svenska Dagbladet" oskaria kardynala Glempa 

o "m~tne zagrywki". 
150. R6zNE glosy, r6ine punkty wid zenia. "Gazeta Krakowska" 1989 nr 245 z dn. 
20.10. 

Przegl~d romych stanowisk w sprawie sporu 0 Karmel. Poszczegolne wypowiedzi 

zarejestrowano oddzielnie. 

151. WIESEL Elie: "Jestem przeraiony, ie znowu si~ zaczyna ... ". "Gazeta Kra

kowska" 1989 nr 245 z dn. 20.10. 

Pelny lekst wywiadu z laureatem Pokojowej Nagrody Nobla, opublikowanego 

w tygodniku "Stern". Profesor Elie Wiesel potwierdza, i:e spor wokol klasztoru jest 

jui zakoriczony. Po decyzji papieza zakonnice ,,~d~ musialy sift stamt~d przeniesc 

winne miejsce". Wyraia gI~boki podziw i szacunek dla papieia Jana XXIII, 

skrywany ial pod adresem obecnego papieza 0 to, ie tak poino podj~l decyzj~ 


koncz~q spor. Ostro ocenia oso~ i homiIi~ prymasa Glempa. Przerai:enie budzi 

w nim narastaj~cy "antysemityzm" w Polsce. 

152. WILKANOWICZ Stefan: Problem OSwi~cimia. "Tygodnik Powszechny" 1989 

nr 45 z dn. 5.11, s. 2. 

Naczelny redaktor "Znaku" podejrnuje problem znaczenia OSwi~imia dla ludzkosci 

i "dla tych narodow, ktore s~ z nim w szczegolnie tragiczny sposob zwi~zane". 


OdpowiadajllC na pytanie ,,0 co Zydom naprawd~ chodzi" w sporze 0 Karmel, 

Autor widzi ich racje jako wywolane podcjrzeniami, ie istnieje plan "zatarcia 

pami~i 0 nich w miejscu ich zaglady". Podejrzenia wydadz~ si~ uzasadnione, jei:eli 

spojrzy si~ oczyma Zyda na Oswi~cimskie Muzeum. Muzeum to nie stara si~ 

uwydatnic faktu, i:e Zydzi ,.maj~ w nim s:zczeg6lne miejsce". 

153. KARWOWSKI St.: W kierunku normalizacji : Polska - Izrael. "Gromada 

Rolnik Polski" 1989 nr 136 z dn. 12.11. 

Po omowieniu ustalen na drodze do osi~gni~cia normalizacji w stosunkach Polska 

- Izrael, podano wzmiankft 0 wywiadzie, jaki szwedzka gazcta "Expressen" 

przeprowadzila z kardynalem Glcmpem. Glowa Kosciola stwierdza, i:e "w Polsce 

nie rna antysemityzmu". S!ynn~, antypolsq wypowiedi I. Szamira Prymas nazwal 

"wieikim bI~dem, kt6ry z ubolewaniem przyj~Ii nawet sami Zydzi w Polsce". 
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154. FRIEDMAN Andrzej: Poznac sil; w teramiejszoSci : z dr med. Andrzejem 

Friedmanem z Towarzystwa Polsko--Izraelskiego rozmawia Jacek Strzemi:alski. 

"Kultura" 1989 nr 46 z dn. 15.11. 

Po 22 latach nieulrzymywania stosunkow dyplomatycznych z Izraelem, na wniosek 

Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych pojawia sil; realna szansa odnowienia 

wspOlpracy. W wywiadzie Jacek Strzemialski dotyka tak z1oionych spraw, jak 

"odnowienie Wzajemnych stosunkow nie tyle dyplomatycznych, He wlasnie mi\!dzy

ludzkich" z narodem, z kt6rym wsp6liycie nie polegalo - (jak mowi przedstawiciel 

strony ;i:ydowskiej) - na "Iagodnej symbiozie". 

155. STANISZKIS Jadwiga: W pulapce slereolypow : diagnozy i prognozy. 

"Tygodnik Solidarnosc" 1989 nr 24 z dn. 17.11. 

Autorka wypowiada si~ w Icwestii istnienia "polskiego antysemilyzmu". Oskar:i:enie 

to jest - jak wiadomo - konsekwencjll sporu 0 kannelitanki. "Pulapkll jest - mowi 

Autorka - slereotyp Polaka-katolika, jaki 0 sobie upowszechnili na swiecie i w ktory 

sami uwierzyli". Prowadzi on bowiem do tego, ie "cokolwiek zrobimy - ocieramy 

si~ 0 wykluczajllCY innych nacjonalizm". Problemu anlysemityzmu jednak w Polsce 

jeszcze nie rna, mimo ie chlopi z okolic Oswi~imia odmawiajl! sprzedai:y ziemi pod 

bud oWl; wielowyznaniowego Centrwn - konkluduje. 


156. PALZUR Mordechaj D.: Zwroemy sil; ku przysz!osci : rozmawiamy z ambo 

Mordechajem D. Palzurem, szefem Sekcji Interesow Izraela w Warszawie, (rozm. 

przepL) Jerzy Jagodzinski. "Kurier Polski" 1989 nr 226 z dn. 23.11. 

W wywiadzie przedstawiciei "Kuriera" podaje przyklad Kannelu, klory wskazuje, 

:i:e - jak to okresla - "moma trudny problem rozwillzac, trzeba lylko cierpliwosci 

i wzajemnego zrozwnienia". 

157. PRYMAS Polski przyjlll przewodniczllcego Mi\;dzynarodowej Rady Chrzes

cijan i Zyd6w. "Zycie Warszawy" 1989 nr 275 z do. 27.11. 

Podczas rozmowy, ktora przebiegala w cieplej atmosferze, sir Sternberg, Przewod

niczllCY Mil;dzynarodowej Rady, ponowi! zaproszenie do wzi\!cia udzialu w mil;dzy

narodowej konferencji w sprawie dialogu mi\;dzy religiami w Jerozolimie, ktorej 

gospodarzem ~dzie Izraelskie Stowarzyszenie Mil;dzywyznaniowe". 

158. Up): Szymon Peres zakonczyl wizYl\; w Polsce: hold zamordowanym w OSwi~


cimiu. "Slowo Powszechne" 1989 nr 233 z dn. 30.11. 

Szymon Peres slwierdzil, ii w czasie rozmow w Warszawie uzyskal infonnacjl;, ie 

rzlld polski zaoferowal klaszlorowi karmelitanek w Oswi\!cimiu ziemi\! oraz pomoc 

linansowll, co wnoiliwiloby jego relokacjl; . Spodziewa si~ tak:i:e, ii: Watykan zajmie 

podobne stanowisko w tej sprawie. 

159. (rp): Podroi do przeszloSci Szimona Peresa. "Sztandar Mlodych" 1989 nr 234 

z dn. 30.11. 

W czasie listopadowej wizyty szef izraelskiej Parlii Pracy odpowiadal na konferencji 

prasowej m.in. na pytania dotycZllce klasztoru karmelitanek. Powiedzial w zwillZku 

z tym: "Doceniam ofertl; rZlldu polskiego w tej sprawie. Liczl; na to, ii Watykan 

uwzg!l;dni odczucia spolecznosci iydowskiej i przeniesie klaszlor". 

160. PSZCZEL Robert: Powrot skrzypka: nonnalizacja w slosunkach pol

sko--zydowskich. "Sztandar M!odych" 1989 nr 235 z dn. 1-3.12. 

Rysujllca si~ nadzieja na pelnll nonnalizacjl; na szczeblu dyplomalycznym mil;dzy 

PoIskll a Izraelem. Szkicowo ujl;le przyczyny zerwania kontaklow. RozwijajllC lemal 

"Anlysemilyzm czy anlypolonizm" Aulor wspomina, :i:e "w oSlalnich publikacjach 

prasowych 0 Polsce, iydowski czyteinik znajduje glownie jednoslronne komenlarze 
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na temat klasztoru kannelitanek czy niefortunnego (lagodnie m6will,c) wystll,pienia 
prymasa Glempa". 
161. LESKI Krzysztof: Dyplomacja, klasztor i zgrzyt. "Gazeta Wyborcza" 1989 nr 

148 z dn. 4.12. 

W czasie listopadowej wizyty w Polsce Szyrnon Peres powiedzial 0 klasztorze 

kannelitanek: "Kladzie si~ on cieniem na jednyrn z najwa±niejszych miejsc w historii 

Zyd6w. Mam nadziej~, ie ta plama zostanie wkr6tce usuni"ta. Rzlj,d polski obiecal 

mi, ie zapewni nowll, lokalizacj~ kIasztoru i wsparcie linansowe. Reszta nalezy do 

KOScioia katolickiego". 

162. PACEWICZ Piotr: Niezgoda na wrogoSC. "Gazeta Wyborcza" 1989 nr 149 

z dn. 5.12. 

Dnia 24 listopada, w trzy miesill,ce od fatalnego zaognienia konfliktu w OswiC(cimiu, 

wuiesiono w Slj,dzie Rejonowyrn w CZC(stochowie akt oskarienia ze strony rabina 

Weissa przeciw kardynalowi Glempowi. Rabin oskaria Pryrnasa 0 pom6wienie 

zawarte w kazaniu z 26 sierpnia - jakoby Pryrnas zarzucil jego grupie intencj~ 


zaatakowania &i6str i zniszczenia klasztoru. Rabin domaga &i~ publicznego spros

towania. 

163. (Pol): Antysemityzm byl dzialaniem politycznyrn. "Gazeta Wyborcza" 1989 nr 

151 z dn. 7.12. 

Podczas spotkania z przedstawicielarni Kongresu Zyd6w Amerykanskich premier T. 

Mazowiecki, w prywatnej opinii odni6s1 si~ krytycznie do wniesienia przez rabina 

Weissa aktu oskarienia przeciw pryrnasowi Glempowi. Przedstawiciel Kongresu 

Rabin H. Siegman podkreslil, ie zar6wno antypolska wypowiedi Szamira (poz. 69), 

jak postawa rabina Weissa (poz. 29) zostaly publicznie pot~pione przez Kongres 

Zyd6w Amerykanskich. W czasie spotkania z Pryrnasem i kard. Macharskim 

poinfonnowano stron~ amerykanskll, 0 rozpocZC(ciu w przyszlym roku budowy 

Centrum w Oswi~cimiu. 


164. (rb): Zydzi z USA chClJ, pom6c Polsce : spotkanie u premiera. "Zycie 

Warszawy" 1989 nr 284 z dn. 7.12. 

Premier T. Mazowiecki wypowiada si~ m.in. w kwestii oskarienia wniesionego przez 

A. Weissa przeciw kardynalowi Glempowi (poz. 29). "W homilii kardynala znaJazly 

siC( drazliwe sfonnulowania, nad kt6rymi mogC( tylko ubolewac, ale kaidy, kto zna 

stosunki w Polsce, zdaje sobie sprawC(, ii fonnalne oskarienie wobec prymasa moze 

stanowic pozywkC( dIa antysemickich nastroj6w" - powiedzial premier. 

165. ZII;:BA Andrzej: UjeidZanie pami~ci : antysemityzm i antypolonizm to dwie 

strzygi z nieprawego loia. "Przeglll,d Tygodniowy" 1989 nr 50 z dn. 10.12, s. 1,6. 

Interesujll,cy artykul napisany jui po "nieszczC(snym" sporze 0 usytuowapJe klasz

toru si6strkarmelitanek w Oswicrcimiu. Czy antysemityzm w Polsce istnieje, czy nie? 

A jezeli tak - to jald jest jego charakter? Dalej Autor snuje rozwaiania 0 politycz
nym kontekScie "uczulen anty-iydowskich". . 

166. OD Wtorku do Wtorku (dzial infonnacyjny): delegacja Kongresu Zyd6w 

Amerykanskich ( ... ) ...Tygodnik Tak i Nie" 1989 nr 50 z dn. 15-17.12. 

Pelny tekst infonnacji: "Delegacja Kongresu Zyd6w Amerykanskich omawiala 

(m .in. z premierem i prymasem) pomoc gospodarczll, oraz polsko-iydowskie 

pojednanie. KZA sprzeciwil si~ niedawuemu antypolskiemu oswiadczeniu ministra 

turystyki Izraela oraz wniesieniu oskarienia przeciwko kard. J. Glempowi". 

167. DZIEN na swiecie (dzial infonnacyjny). "Rzeczpospolita" 1990 nr 7 z dn. 9.01. 

Premier Izraela Icchak Szamir oswiadczyl ie nie zamierzal potC(piac wszystkich 

Polak6w twierdzll,c, ie wyssali oni antysemityzm z mlekiem matki. Stwierdzil, ie 
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pragnie jak najlepszych stosunkow mi~dzy Polskq i Izraeiem, ale nie odwoluje 
swojego wrzciniowego oswiadczenia 0 wrodzonym antysemityzmie Polak ow. Po
wiedzia!: ,,Jestem przekonany, ze wielu, wielu Polakow jest antysemitami. Natural
nie nie wszyscy i nie zamierzam wszyslkicll pot~piac. Pragn~, aby Polsk~ i Izrael 
hlczyly jak najlepsze slosunki - mam nadziej~, ze tak si~ stanie". 
168. WILKANOWICZ Stefan: Rozpoc~to budow~ w OSwi~imiu. "Tygodnik 

Powszecllny" 1990 nr 9 z dn. 4.03. 

Dnia 19 lutego na teren budowy Centrum Informacji, SpotkaJi, Dialogu, Wy

cllowania i. Modlitwy przybyJi ks. kard. F. Macllarski oraz minister Jacek 

Ambroziak, Szef Urz~du Rady Minislrow, reprezen lujqcy premiera T. Mazowiec

kiego. Rozpoczynajqc symboliczne prace ziemne Ksiqdz Kardyna! powiedzia! m.in.: 

"Niech sprawiedliwosc, pokoj, mi!osc, promieniujll z lego miejsca" . 
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JEZNACH Boguslaw 7 
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Kahn Jean /53/ 

KANIA Stanislaw 129 
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WOLNIEWICZ Boguslaw 119 

WOZNIAKOWSKI Jacek 59, 67, /68/, 

/102/, /106/, /122/ 

ZAJI\CZKOWSKI Wac!aw 24, 91 

ZI~BA Andrzej 60, 165 


202 



PIERRE CHARLES S.1. 

PROTOKOlY M~DRCdw SYJONU 

W pazdzierniku 1934 w Zurychu i w maju 1935 w Bernie, przed 
szwajcarskimi sqdami odbyly si~ procesy, ktore przeciwstawialy jako 
oskariycieli Zrzeszenie Wspolnot Zydowskich Szwajcarii i Wspolnot~ 
Izraelickq z Berna, z drugiej zas, jako oskarzonych, Theodora Fischera, 
bylego przywod~ faszystow w Szwajcarii i redaktora dzienruka Der 
Eidgenosse oraz Silvio Schnclla, szefa Frontu' Narodowego Szwajcarii. 
Fischer opublikowal byl Protokoly M(!drc6w Syjonu, Schnell je rozkolpor
lawaI. Kantonalne prawobernenskie przewiduje kary przeciwko Sclzund
literatur, rue definiuje jednak tego niejasnego poj~ia. Niemieckim slowem 
Sclzundware okresla si~ zwyklq tandet~; Sclzundpreis oznacza n~dzne ccny, 
sarno Sclzund zly towar, odrzut... Oskanyciele zapewniaJi, ze Protokoly, 
jako falsyfikat zlosliwie przypisywany Zydom, podpadajq pod kategori~ 
Schundliteratur. 

Rozprawa w pierwszej instancji dowiodla jasno, ze Protokoly Sq falszywe 
i 14 maja 1935 roku trybunal uznal je za Schundliteratur; zgodrue z prawem 
kantonu bernenskiego oglosil tei: surowy wyrok, skazujqc Schnella na 20, 
a Fischera na 50 frankow grzywny. Oskanyciele nie pros iIi 0 ruc wi~ej. 
Nie chodzilo bowiem 0 odszkodowanie, lecz 0 zwykle zastosowanie prawa 
karnego. 

Skazani zloiyli apelacj~. Rozprawa odbyla si~ przed Sqdem Najwyi:szym 
kantonu bernenskiego 27 pazdziernika ubieglego roku "'. Wyrok, ktory 
zmienial orzeczenie pierwszej instancji i uniewinnial oskanonych, moglby 
przekonac ruezbyt zorientowanych, ze Protokoly wydaly si~ autentyczne 
prawnikom z Berna. Tak bynajrnniej rue jest. Wyrok potwierdza w tym 
'NZgl~dzie ocen~ sqdu pierwszej instancji. Powstal jednak problem prawny: 
Czym mianowicie jest Schundliteratur, karana przez kantonalne prawo 
bernenskie? Sqd w Bernie oswiadczyl, ii w poj~ciu legislatora chodzi 
o literatur~ niemoralnq lub pornograficznq (art. 14 prawa kantonalnego), 
Protokoly zas, choc napisane z pelnq zlq wolq jako zatruty i pclen jadu 
falsyfikat, przynalezq nie do literatury obsccnicznej, przed ktorq bernenskie 
prawo pragn~lo ustrzec spolecznosc, lecz do literatury politycznej, jakiej 
strzec winno federalne Panstwo, a nie kanton. Aby jednak w granicach 
wlasnych uprawruen wyrazic pot~pienie, sqd uniewinniwszy oskarionych 
obarczyl ich wszystkimi kosztami procesu. 

Na pewno wyrok pierwszej instancji stworzyc mogl ruebezpieczny 
precedens, polegajqcy na tym, ze prawie wszystkie spory religijne moglyby 

• 1931 
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znaleic swoje zakOl1czenie w s:j,dzie. I tak na przyklad w wypadku, kiedy 
protestant oskarzalby katolik6w 0 przesadny kult maryjny, s,!d musialby 
w tej sprawie wydac wyrok. Kiedy zas katolik oswiadczylby, Ze Kalwin czy 
Zwingli winni S,! herezji, trybunal musialby si~ wypowiedziec na temat 
prawowiernoSci Instytucji Chrzescijaizskiej. Zrozumiale wi~, dlaczego S:j,d 
apelacyjny odrzucil szeroko rozumian<t definicjQ Schundliteratur. 

Wyrok, kt6ry bardzo rozczarowal izraelickich oskariycieli, nie dotyczyl 
bynajmniej kwestii autentycznosci Protokol6w. MoZe niejako uchodzic za 
uchylenie si~ od zaj~ia stanowiska wobec kwestii, kt6r,! rozstrzygniQto by 
od dawn a, gdyby nie zaslepie'1ie tylu umysl6w. 

W 1905 - data jest istotna - Rosjanin Sergiusz Nilus opublikowal po 
rosyjsku, w drukarni w Carskim Siole, ksi,!zk~ osobliw,! zar6wno gdy 
chodzi 0 tytui, jak i 0 tresc. W przedmowie oswiadczyl, co nas~puje: "W 
1901 udalo mi si~ uzyskac od znajomej osoby ... r~kopis, pozostawiony do 
mojej dyspozycji, gdzie precyzyjnie i z nadzwyczajn:j, prawdziwosci,! 
przedstawiony zostal rozw6j swiatowego spisku zydowskomas0l1skiego, 
kt6ry doprowadzic musi nasz zdeprawowany swiat do nieuniknionej ruiny. 
R~kopis ten, pod og61nyro tytulem Protokoly Mt;drc6w Syjonu, przed
kladam tyro wszystkim, kt6rzy pragn,! uslyszec, zobaczyc i zrozumiee." 

Zauwazyc nalezy, ze w ksi,!zce Sergiusza Nilusa Protokoly S,! tylko 
dodatkiem. Trzon dziela stanowi poprawiona przez autora reedycja pracy 
opublikowanej w Moskwie w 1901 roku pod tytulem Wielkie w Malym, 
czy/i bliski jest Antychryst i panowanie dwbla na ziemi. "Protokoly 
M¢rc6w Syjonu" po rosyjsku Sergiusz Nilus wydal osobno w 1911, 1912 
i 1917 roku. Egzemplarz wydania z 1905 znajduje si~ w Bibliotece British 
Museum. Wlasnie w tyro wydaniu z 1905 Protokoly 0publikowano po raz 
pierwszy. 

lesieni,! 1919 Niemiec Hauptmann Mu11er von Hausen, pod pseudo
nimem Gottfried zur Beck, przeloi:yl, uzupciniaj,!c notami, przypisami 
i wszelakiego rodzaju odnosnikami, nie sam,! ksi,!zkt: Nilusa, jak si~ to 
niekiedy powtarza, lecz jej dodatek, czyli Protokoly. Tytul tomu brzmi: Die 
Geheimnisse der Weisen von Zion, a strony od 68 do 143 zajmuj,! Protokoly 
opublikowane przez Nilusa. Tom, kt6ry przedstawia siQ doskonale z punk
tu widzenia typograficznego, zadedykowany byl "ksi,!zQtom Europy" jako 
ostrzezenie przed i:ydowsk,! konspiracj,! zagrazaj,!C<t tronom i oltarzom. 

Dzielo to, patronowane przez niemicck,! arystokracjQ, skupion,! wok61 
ksi~ia Dttona von Salm, ksi~ia loachima Alberta Pruskiego,. samego 
exkaisera Wilhelma, kt6ry poleca/ je swoim gosciom w Doorn, popularyzo
wane w tanich wydawnictwach, otr,!bione przez "Deutsche Tageszeitung" 
ksi~ia Reventlow oraz przez "K reuzzeitung", kt6re nieprzerwanie glosily 
zydowskie niebezpieczenstwo, a w Protokolach widzialy wyjasnienie nie
szczQsc Niemiec, rozpoczQlo triumfaln,! karierQ w swiecie. 

Polski przeklad okolo roku 1920; trzy kolejne wydania francuskie; jedno 

204 



PROTOKOlY M~DRCCW SYJONU 

angielskie, trLy w Nowym Jorku, skandynawskie, wloskie, japonskie. 
W 1925 w Damaszku przeklad arabski, ktory oczywiScie rozprzestrzenil si~ 
jak ogien po Bliskim Wschodzie, gdzie rasowe animozje dostarczaly 
bogatej pozywki. Francuski Wysoki Komisarz Syrii zakazal sprzedaZy 
ksi'lzki, co tylko zwi~kszylo jej powodzenie. "Times" 8 maja 1920 roku 
poswi~il alarmuj'}cy artykul temu osobliwemu spiskowi, za ktory od
powiedzialni S'l Zydzi, a ktorego plan znajduje si~ w Protokolach. 
"Morning Post" dol'lczyl dwudziestu trzema dlugimi artykulami, opub
likowanyroi nast~pnie w tomie The Cause of World Unrest. Publikacja ta 
pojawila si~ natychmiast w Stanach Zjednoczonych. Henry Ford, fab
rykant samochodow, zalozyl specjalne pismo, aby zapoznac publicznosc 
z Protokolami i ujawnic zydowskie niebezpieczenstwo. Tytulem tyro byl 
The Dearborn Independent, ktory bardzo szybko uzyskal 300 tysi~y 
prenumeratorow. Tu takze artykuly poswi~cone Protokolom zebrano 
w osobnej ksi'l:zce, ktorej sprzedano ponad pol miliona egzemplarzy. 

Niby odbita fala caly ten ruch znow przebyl Atlantyk i powrocil do 
Niemiec. Theodor Fritsch przelozyl i opublikowal sfinansowan'l przez 
Forda prac~ pod tytulem Der Internatwnale Jude. W 1922 byla ona juz 
przy swoim 21 wydaniu. Potem nast'lpil prawdziwy potop: broszury, 
streszczenia, komentarze. Schuldbuch Judas Wilhelma Meistra rozszedl si~ 
w 150 tysi'lcach egzemplarzy; komentarze do Protokolow Alfreda Rosen
berga w 50 tysi'lcach. Adolf Hitler w Mein Kampf wspomina 0 Protoko
lach, aby usprawiedliwic wyj'ltkowe srodki zastosowane wobec Zydow. 
Oto fragmenty, ktore si~ don odnosz'l. "Jak dalece cale istnienie narodu 
zydowskiego oparte jest na odwiecznyro klamstwie, ukazuj,! w nieporow
nany sposob Protokoly M(;drc6w Syjonu, ktorych Zydzi tak dzisiaj 
nienawidz,!. Protokoly te S,! falszerstwem, j~czy »Frankfu rter Zeitung«, 
daj,!c tym najlepszy dowod ich autentycznoSci... Nie staramy si~ tu 
dowiedziee, z czyjej to Zydowskiej glowy wyszly owe rewelacje; wazne jest, 
ze Protokoly z przeraiaj'lc'l prawdziwoscil! odslaniaj'l nam istot~ i dziala
nia narodu zydowskiego, jego wewn~trzn'l organizacj~ i jego ostateczne 
cele." 

Nawet u nas, w Belgii, organ Narodowej Ligi SpoldzielczoSci Pracy, 
wraz ze swyroi dwoma dziennikami "L'Assaut" oraz "De Stormloop" 
przedrukowal w odcinkach francuski przeklad Protokolow i nie omieszkal 
przedstawic ichjako plan ogolnego zniszczenia spoleczenstwa chrzescijans
kiego, usprawiedliwiajl!c zarazem wszelkie srodki prewencyjne i odwetowe. 

Tu wlasnie tkwi tragiczny w~zel problemu. Nie chodzi bowiem wcale 
o zwykll! literackl! kwesti~ . Nienawisc do Zyd6w, karmiona publikacjami, 
od ktorych roilo si~ wokol Protokolow, posluguje si~ nimi, aby nawolywac 
i praktykowac gwalt wobec wszystkich Izraelitow, przedstawiajl!c ich jako 
wstr~tnych konspiratorow i zl!daj'lc od wladz publicznych - a gdy ich 
zabraknie takie od anonimowego tlumu - dzikich sankcji i zbiorowej 
odpowiedzialnosci. 
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Nie badaj~c jeszcze pochodzenia Protokolow, najpierw do nich zajrzyj
my. 

Niew~tpliwie prezentuj~ si\! jako rodzaj dosye niejasnego, a zarazem 
uproszczonego planu dezorganizacji spoleczenstwa, ktora doprowadzie rna 
do Zydowskiej autokracji. 

Nie wprowadzonego czytelnika uderzye musi taka deklaracja, jak ta 
nizej przytoczona: "Chcemy zorganizowae eentralny i silny rz~d, aby 
przej~e w nasze f\!ce wszystkie sily spoleczne ... Nasze panowanie rozwinie 
si~ ... w tak pot\!zny despotyzm, Ze h\!dzie on mogl w kazdej chwili i na 
kazdym miejscu zdusie niezadowolonych lub krn~brnych Gojow." (proto
koly·, posiedzenie 5, s. 54). "Wszystkie tryby mechanizmu panstwa 
porusza jedna sila, ktora jest w naszych r\!kach, a jest ni~ zloto" (tamze, s. 
57) ... "B¢ziemy tak uciskae chrzeScijan, ze w koncu poprosz~ nas 0 to, 
bysmy obWi rz~dy nad calym swiatem. Gdy tylko osi~gniemy tak~ 
pozycj\!, b~dziemy mogli natychmiast wchlon~e wszystkie sily rz~dz~ce 
swiatem i utworzye uniwersalny superr~d . Istniej~ce rz~dy zas4pimy 
przez potwora, ktorego nazwiemy administracj~ super~du. Jego r~, 
niby dlugie kleszcze, si\!gae b\!d~ daleko, a dysponowae h\!dzie tak~ 
organizacj~, Ze podporz~dkuje sobie wszystkie narody" (s. 59). "Musimy 
bye zdolni odeprzee kazdy opor prowokuj~c wojn\! kraju, co osmielil si~ 
stan~e na naszej drodze, z s~siaduj~cym z nim panstwem; gdyby jednak nie 
udalo nam si\! porMnie s~siadow, pol~czonych przeciwko nam, b¢ziemy 
musieli odpowiedziee im wywoluj'lc wojn~ swiatow'l" (63) . "W calej 
Europie, a z pomoq Europy na innych kontynentach, musimy oi:ywiae 
bunt, nieporozumienia i wzajemn'l wrogosc" (s. 63). "Milosierdzie Boga 
rozproszylo jego narod wybrany, a to rozproszenie, ktore swiatu wydawalo 
si~ nasz~ slaboSci'l, stanowi nasz~ sil~, co zawiodla nas na prog uniwersal
nego panowania" (s. 83). "Gdy zdob\!dziemy juz wladz\!, nasi mowcy 
dyskutowae h\!d'l nad wielkimi problemami ludzkoki, ktor'l my wreszcie 
sprowadzimy pod nasze blogoslawione jarzmo. Ktoz b¢zie wowczas 
podejrzewae, ze wszystkie te problemy wywolane zostaly za nasz~ namow'l, 
w sluzbie politycznego planu, ktorego nikt nie odkryl w ci'lgu wiekow?" (s. 
93). "B¢'lc juz panami ziemi, tolerowae b¢ziemy jedynie nasz'l religi~, 
czyli religi~ uznaj~c~ jednego Boga, z ktorym nasz los jest zwi'lzany przez 
wybor, jakiego Bog dokonal, a kt6ry okrdla rowniez los swiata" 
(s. 93-94) "Jakie jasnowidz'lcy byli nasi dawni M¢rcy, kiedy mowili nam, 
Ze aby osi'lgn'le wielki eel, nie nalezy cofae si~ przed zadnymi srodkami, ani 
tez rachowae ofiar, ktorych wymaga realizacja sprawy! Nigdy nie liczylis
my ofiar z rasy tych bydl~t Gojow" (s. 101-102). "W dniu, kiedy krol 
Izrae1a wloZy na swoj~ swi~4 glow~ koron~, ktor'l ofiaruje mu cala 
Europa, stanie si~ Patriarch~ 5wiata" {I 09). "Slowem, aby ukazae, ze 
wszystkie rz~dy Gojow Europy s~ przez nas zniewolone, objawimy nasz'l 

• Cytaty wedtug 5 wydania Lambelina, Grasset, Paris. 
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wladz~ nad jednym z nich za posrednictwem zbrodni i gwalt6w, czyli przez 
panowanie terroru, gdyby si~ zas zbuntowaly, odpowiemy strzelbami 
amerykanskimi, chinskimi czy japonskimi" (s. 64). 

Czas na tym zakonczye monotonne cytaty. Moina je znalde na kazdej 
niemal stronie Protokol6w, a ich powtarzalnose drazni. Przytoczylem je 
tutaj tylk,p, aby pokazae, jaki rodzaj odczue mog,! wywolae u latwowier
nego czytelnika, gdy odl,!czye je od caloSci Protokol6w, w kt6rych unosz'! 
si~ niby w kaluiy. 

Studiuj,!c nieeo dokladniej ca10sc Protoxol6w, latwo jednak dostrzec, iz 
te cyniczne plany swiatowego przewrotu S,! zalosnie ubogie; roi si~ w nich 
od sprzecznosci; nieustannie zakladaj,! rozwi,!zanie najwazniejszych pro
blem6w, a niedorzecznosc zalecanych tam srodk6w dziala uspokajaj,!co. 
lesli tajemniczy M¢rcy Syjonu istotnie nie maj,! innej m'!droSci pr6cz 
objawionej na tych stronicach, swiat moZe spae spokojnie. 

Si~gnijmy po kilka przyklad6w. Cale cztery posiedzenia, 20,21, 22 i 23, 
poswi~ne S,! programowi finansowemu M~drc6w, kt6ry zamierzaj,! 
wprowadzie w swoim swiatowym super-rZ4dzie. Powiadaj,! oni, a nawet 
podkreslaj,!, ze ich polityka oparta jest na liczbach. Protokoly nie podaj,! 
ani jednej. Przyjrzyjmy si~ temu. 

Unikae b~d,! obci4iania ludu zbyt ci~zkimi podatkami (s. 122); ~d,! 
czuwae, aby brzemi~ to bylo sprawiedliwie rozlozone, co nie jest nazbyt 
nowym programem. lako 0 niezwyklej innowacji m6wi,! 0 progresywnym 
podatku od wlasnosci (s. 123) oraz 0 obci,!zeniu oplat'! skarbow,! 
wszystkich wazniejszych transakcji. Dodaj,!c dosye naiwnie: "Policzcie 
tylko, ile razy wysokosc tej taksy przekroczy dochody rz,!d6w Goj6w!" 
(s. 125). Pieni,!dze ~d,! kursowae. Powolana zostanie Izba Obrachun
kowa, jakby Izba taka nigdzie nie istniala i byla czyms niezwyklym (s. 126). 
Naiwnosc polityki monetarnej Protokol6w jest tak wielka, ze ona sarna 
dowiesc by mogla niekompetencji i gl~bokiej ignorancji tych, co je 
zredagowali. Oto przyklad: "Wieeie zapewne, ze pieni,!dz opieraj,!cy si~ na 
zlocie byl zgub,! panstw, kt6re si~ nim posiuzyly, nie mogly bowiem 
zaspokoie wszystkich potrzeb ludnosci. Nasz rz,!d wprowadzi do obiegu 
ilose pieni¢zy proporcjonaln,! do sily roboczej kraju, a pieni,!dz ten ~dzie 
papierowy albo nawet drewniany. Wypuscimy wystarczaj'!C4 ilose pieni~
dzy, aby kazdy z naszych poddanych mial ich dosye, dodaj,!c odpowiedni,! 
sum~ przy kazdych urodzinach i odejmuj,!c j,! przy kazdym zgonie" 
(s. 128). Naiwnosc taka doprawdy przekracza wszelkie gran ice; porn ie
szano tu problem emisji pieni,!dza z problemem jego dystrybucji, natomiast 
stworzenie nowej waluty podporz'!dkowanej wahaniom demograficznym 
to niew'!tpliwie jeden z wynalazk6w godnych doskonalego ignoranta. 

lest cos jeszcze lepszego. Cytuj~: "W naszym rz,!dzie dbae b~dziemy 
bardzo, aby nie nast,!pilo zahamowanie obiegu pieni,!dza (nie m6wi si~ 
jednak, w jaki spos6b zostanie to przeprowadzone). Nie ~dziemy wi~ 
mieli przymusowych pozyczek panstwowych, z wyj'!tkiem obowi,!zkowych 
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1% bonow Skarbu, ktorych niskie oprocentowanie nie narazi panstwa na 
straty i nie wzbogaci krwiopijc6w" (s. 131). 

To tak:le cudowna glupota. M~rcy zdajll si~ wierzyc, ze wystarczy, aby 
lcqzyly pienilldze poszczegolnych obywateli, a panstwo zawsze miee ich 
~zie dosyc w kasach, by finansowac wlasne przedsi~wzi~cia. Totez, nie 
troszczllc si~ bynajmniej 0 stop~ zysku na rynku papierow wartosciowych, 
oswiadczajllc raz na zawsze, ze poniewaZ zniesiono renty wieczyste 
i kapitaly panstwowe, pozyczkodawc6w niezawodnie przycillgnll 1 % bony 
Skarbu. M~rcy zamykajll to pi~kne expose nast~pujllcym zdaniem: "Oto, 
co dowodzi naszego geniuszu oraz faktu, ze jesteSmy narodem wybranym 
przez Bogan. Geniusz ten jeszcze jasniej objawi si~ na 21 posiedzeniu, Jcjedy 
to powracajllc do narodowych pozyczek, oswiadczajll, iZ wszystkie pory
czJcj Sll "obecnie wzmocnione przez to, co nazywa si~ nie skonsolidowanym 
dlugiem"; a jest to rownie prawdziwe, jak twierdzenie, ze wszyscy susZll 
swoje ubrania zanurzajllc je w wodzie. Serio juz pytam, jakiZ to debiutuj4CY 
w naukach ekonomicznych kandydat mialby choc cien szansy na zdanie 
najbardziej elementarnego egzaminu popelniajllc tak olbrzymie bI~dy? 

A teraz genialne pomysly dotyczllce organizacji gield. "Zniszczymy 
rynek kapitalowy, bo nie pozwolimy, aby nasz prestiz m6g1 zostac 
z:;lchwiany przez hos~ lub be~ naszych kapitalow (pytam tylko jakich, 
skoro nie b~dzie juz panstwowej wlasnoSci), ktorych nominalna wartosc 
ustalona h\:dzie przez prawo, bez moZIiwoSci fluktuacji. Hossa jest 
powodem bessy(!) i to przez hos~ udalo nam si~ zdyskredytowac publiczne 
fundusze Gojow ... Nasze administracje panstwowe zdolne h\:dll rzucic na 
rynek miliony handlowych akcji, lub tez wykupic je w cillgu jednego dnia. 
Dzi~ki temu wszystkie handlowe interesy b~ll w naszych r~kach. Latwo 
sobie wyobrazic, jaka h\:dzie nasza silal" (s. 136). M~drcy nie zdradzajll, 
w jaki sposob panstwo, ktore nie moze odwolac si~ do pozyczki, a tylko 
bardzo umiarkowanie obcillza podatnika, dokona tych cudownych posu
ni~c. A to przeciez kluczowy punkt. Dzi~ki podobnemu literackiemu 
procederowi moma oswiadczyc, ze jest si~ panem deszczu i wiatru, a potem 
wycillgnllc s14d wniosek, ze panuje si~ nad pogodll·na calej planecie. 
M~rcy Syjonu, albo raczej ten z nich, ktory rozwija ow pi~kny dyskurs, 

konkluduje: "Ukazalem wam nasze sekretne plany ... i nasz4 polityk~ 
finansowll" (s. 137) i konczy: "Zloto - najwi~ksza sila obecnych czasow 
- zgromadzone jest w naszych ~kach. W cillgu dwoch dni mozemy 
wydobyc z tajemnych skarbcow kazdll jego ilosc" (tamze). 

Dla wszystkich, kt6rzy wierzll w Protokoly, Zydzi przedstawili tam swoj 
program finansowy, jego najsubtelniejsze koncepcje. Pytam wi~: czy jest 
na swiecie jakis minister finansow, jakis bankier, czlowiek interesu, a nawet 
zwykly czytelnik, ktory zachowal jeszcze zdrowy rozslldek i posiada 
podstawy ekonomii, kt6ry nie uznalby tego - jesli mozna go tak nazwac 
- planu za niezborny i glupi belkot? Czy jest w nim chocby poz6r 
jakiejkolwiek polityki finansowej, choc jedna sensowna lub rzeczywista 
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sugestia? Jd li zaS konspiratorzy, kt6rych si~ nam przedstawia, odslonili 
sekret systemu, zabezpieczajl!cego panstwo przed wszelkim bankructwem 
i dostarczajl!cego nieskonczonych bogactw, bez pozyczek, bez przesadnych 
podatk6w, a tylko dzi~ki grze 1% bonow Skarbu, szybko z tego 
skorzystajrny. Skonczll si~ deficyty budzetowe, bezrobocie, kryzys; jak 
mowill Protokoly, wystarczy tylko skonsolidowaC pOZyczki plynnym 
dlugiem, wydawac papier przy kazdych urodzinach i zabierac przy kai:dym 
zgonie, zasll!pic walut~ z/Oll! walull! drewnianl! i ustalic prawem "nominal
nl!" (s. 136) wartost papier6w wartoSciowych, bez moZliwoSci ich wahan. 

I te oto niedorzeczne bzdury wydaly si~ w oczach milion6w czytelnik6w 
przerai:aj l!co uczonym systemem, kt6 ry spowodowac mia! swiatowll zgub~. 

Pono<: M~rcy Syjonu wszystko przewidzieli. Istotnie, na 9 posiedzeniu 
m6will: "Wysuwa si~ zastrzei:enia, ze w wypadku gdyby nasze plany 
zostaly przedwezesnie odkryte, narody rzuCl! si~ na nas z broni,! W ~ku; 
przewiduj,!c tak,! mozliwosc, przysposobic mozemy tak wielkl! sil~, ze 
przyprawi ona 0 dri:enic najm~znjejszych z ludzi" . Deh, och, a wz to za 
sila? Cytuj~: "Do tego czasu miejskie kolejki i podziemne przejScia 
powstan'! we wszystkich miastach. Z tych podzicmnych miejsc wysadzimy 
w powietrze wszystkie miasta swiata wraz z ich instytucjami i dokumen
tami" (s. 70-71). To doprawdy bardzo proste. 

Protokoly zawierajll nie tylko program finansowy: cala pierwsza cz~sc 
przedstawia "sekretne plany uruchomione w stosunkach Zyd6w z Gojami" 
(s. 137). To tu wlilsnie roi si~ cd najbardziej cynicznych formu!. Kiedy 
pr6buje si~ zrozumiee system, jawi si~ on jako apologia despotyzmu, lecz 
despotyzDlU oswieconego, kt6ry zachowuj'!c pozory liberalizmu i moralno
Sci, zabezpieeza sobie call! rzeezywist'! wladz~ i nie klopoeze Zad nymi 
skrupulami. Hum jest glupi i zly; potrzcba mu autok raty, !eez ten despota 
rue powienien wygl l!dac na tyrana; powinien si~ jawic jako opiekun. 
W pierwszej cz~sci Protokol6w ez~sto okresla si~ go miancm Prezydenta. 
Zamiast wypowiedziec wojn~, przyw6dca ten postara si~ wywolac zam~t 
u sllsiad6w, a potem wkroezy jako SWO!sty pokojowy arbiter. Miast 
uczciwyeh administrator6w, otaezac si~ on b~zie kreaturami, kt6re 
zawdzi~zajl!C mu wszystko, tym lepiej ~d,! mu sluZyc. Zamiast prasy 
niezalemej miec b~zie pra~ oficjalnll, cenzura zas dopilnuje, aby nie 
opublikowano niezego, co mogloby mu zaszkodzic. To on sam powola 
dzienniki opozyeyjne, kt6re pisac b~ll tylko to, co im pozwoli napisac 
i tym skuteczniej oddzialywac na opini~, ze uehodzic b~d l! za wolne. 
Niezawisle slldownietwo zastllpill ~dziowie odsylani na wezesn'! emcrytur~ 
(55 lat), co pozwoli mnoZyc nominacje i stworzy mozliwoSci dla nepotyz
mu; miejsce armii narodowej zajmie silna policja; zas dla odwroeenia uwagi 
opinii od kwestii politycznyeh, praktykowac si~ ~dzie program wielkieh 
rob6t publieznych. Wszyscy zajmowac si~ ~dll handlem i przemyslem, 
a wzamian za skonfiskowanl! wolnosc, pelnll garScill rozdawac si~ ~dzie 
przywileje i korzysci. "Opanowalismy s,!downietwo, machinaeje wyborcze, 
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pra~ i wolnosc jednostki, a - co jeszcze wainiejsze - szkolnictwo i nauk~, 
podstawowy fundament wolnego istnienia" (s. 69). 

W calej pierwszej cz~Sci Protokolow zadziwiajllca jest precyzja pewnych 
szczegol6w organizacyjnych oraz niezbomosc calosci. Do prerogatyw 
Prezydenta nalezeC b~dzie mianowanie przewoqnicZllcego i wiceprzewod
niczllcego Izby Deputowanych i Senatu (s. 78). ~zie on mogI propono
wac nowe przejSciowe prawa, a nawet zmieniac repubIikanskll Konstytucj~ 
(tamie). ~zie mogI takie regulowac orzecznictwo slldowe (tamie). 
Liczba deputowanych zostanie zmniejszona (s. 77), jesli upierac si~ oni 
~dll przy dzialaniach opozycyjnych, pominie si~ ich apelujllc do narodu 
(s. 78). Prezydent ~dzie "odpowiedzialny", nie wiadomo jednak przed 
kim, skoro lzby nie posiadajll "prawa dyskutowania rozwillzan podj~tych 
przez Rzlld" (s. 77). Redaktor Protokolow nie zna zresztll podstaw 
funkcjonowania instytucji politycznych, choe oswiadcza, ie sll one szeroko 
znane (s. 74). Nie rozroznia nawet trzech rodzajow wladzy i kiedy chce je 
wYmienic, opuszcza wla~ ~dziowskll i pod dwiema roznymi nazwami 
wymienia wlad~ wykonawczll (s. 75). 

By utrzymae w respekcie pras~, M~drcy nie znalezli nic lepszego niz 
oplaty skarbowe, por~zenia, grzywny i zakazy. Wszystko to jest dosyc 
stare i priypomina osobliwie ustawodawstwo Drugiego Cesarstwa we 
Francji . Ostatnia wreszcie perelka sposrod innych, jakie mozna tu zebrac: 
"Tam, gdzie zostanie dokonana zbrodnia, powinna bye ona znana tylko 
przez ofiar~ i tych, co dzi~ki przypadkowi byli jej swiadkami, ale tylko 
przez nich" (90). Te gigantyczne naiwnoSci nie wymagajll komentarza. 

1m staranniej bada si~ same Protokoly, tym wydajll si~ one bardziej 
absurdalne, sprzeczne i dziecinne; infantylizm ten wzmagajll jeszcze 
niektore prowokacyjnie cyniczne oswiadczenia. Reszta jest nieudolna. 010 
jako przyklad nowa organizacja procedury prawnej, bez rozroi:nienia 
spraw cywilnych od karnych: "Ograniczymy wi~ pole dzialania prawnika, 
ustawiajllc adwokata na tym samym poziomie co ~dziego, obarczonego 
stosowaniem prawa (?). Adwokaci, jak i ~ziowie, nie b~dll si~ mogli 
kontaktowac ze swymi klientami i zapoznajll si~ z materialem zawartym 
w aktach dopiero wtedy, gdy stanll oni przed slldem. Honoraria ich ~dll 
stale, niezalezne od sukcesu lub poraZki ichobrony. Stanll si~ tak zwyklymi 
referentami obrony, stanowillc przeciwwag~ dla oskari:yciela (prokurato
ra), ktory ~dzie referentem na rzecz oskari:enia. Procedura prawna 
zostanie w ten sposob znacznie skrocona. Dzi~kl temu uzyskamy obron~ 
uczciwll i bezstronnll, kt6q kierowac b~dll nie interesy materialne, ale 
gl~bokie przekonanie wewn~trzne adwokata" (113-114). 

Po przejrzeniu calosci Protokolow narzuca si~ pierwszy wniosek. Nie 
zawierajll one absolutnie niczego, co chocby z daleka przypominaloby plan 
lub jakllkolwiek organizacj~. Autorzy nie majll poj~ia 0 elementach 
ekonomii finansowej, i:adnego wyobrai:enia 0 instytucjach poIitycznych; 
lllczll niezwyk1ll naiwnosc zbezczelnymi pretensjami. Nic tu konstruktyw
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nego, nawet nie przygotowania do ogolnego zamr:tu; wsz¢zie tylko jawne 
sprzecznosci. Rzucam wyzwanie ka.zdemu, kto z tych stronic, uchodZlicych 
za program, zdola wydobyc chociaz jego cien. 

Od tego momentu tajemnica sir: pogl~bia. Sk~d si~ wzir:ly te Protokoly? 
Przeciez istniej~. Ktos je zredagowal. Jakie jest ich irodlo? 

Juz w 1905 roku Sergiusz Nilus zapewnial, Ze zostaly odczytane na 
tajnym posiedzeniu podczas zydowskiego Kongresu syjonistow w Bazylei, 
w sierpniu 1897; mialy przedstawic Izraelitom, zebranym tam z inicjatywy 
Theodora Herzla, ogolny plan podboju swiata przez Zydow. Szpieg, 
wyslany na ten kongres przez carski rz~d, mial ponoe zdobyc jedn~ kopir:, 
a po wielu dosyc nieprawdopodobnych przygodach, przedstawianych 
w kilku istotnie rozni~cych si~ wersjach, rr:kopis rzekomo tratil w koncu do 
r~k Nilusa. 

Zbytecxna jest zapewne uwaga, ze ow pierwszy Kongres syjonistow mial 
bardzo ograniczony eel: zorientowanie si~ w mozliwokiach ruchu syjonis
tycznego. Zaproszenie, ktorego fotograticzna odbitka zostala opublikowa
na, zapewnia, Ze wszystkie posiedzenia i debaty brrd~ w pelni publiczne. 
Organizatorzy gwarantuj~, iz :laden rz~d, a zwlaszcza rz~d Rosji, nie 
brrdzie mogl si~ czuc ura.zony tym, 0 czym brrdzie si~ mowic i co brrdzie si~ 
robic w Bazylei; ze nie zdarzy si~ nic, co mogloby pozostawac w sprzeczno
Sci z prawami jakiegokolwiek kraju, lub ze zobowi~zaniami obywatelskimi 
uczestnikow kongresu. Nigdy nie zdolano udowodnic, iz mialo miejsce 
jakiekolwiek naruszenie tych warunkow ani tez, Ze przeprowadzono jedno 
chocby tajne posiedzenie. Nilus zapewnia jednak, iz odbylo sir: ich 24. Nikt 
nigdy 0 nich nie slyszal; swiadectwa dziennikarzy, stenografow i samych 
uczestnikow, zlozone na proeesie 0 znieslawienie, ktory odbyl si~ przcd 
trybunalem w Bernie, s~ niepodwa.zalne. 

ZresZ4 dyskusja na ten temat jest zbyteczna. Zrodlo powstania Protoko
low jest znane. W dniach 16, 17 i 18 sierpnia 1921 cal~ tr: historir: 
opublikowal "Times". Korespondent gazety w Konstantynopolu znalazl 
skrzynkr: ksi~Zek porzuconych przez otieera dawnej armii carskiej, na1ez~
cego takZe do tajnej policji politycznej, Ochrany, a w niej francuski tom 
z wyrwanymi pierwszymi stronami. Czytaj~c go Anglik zorientowal si~ 
natychmiast, Ze zawiera on cal~ seri~ fragmentow rownoleglych do tekstu 
slawnych Protokolow. Identyfikacja byla szybka. Chodzilo 0 dzielko 
paryskiego adwokata Maurice'a Joly Dialog w piek/e mi(!dzy Machiavelem 
i Monteskiwzem. albo polityka Machiavela w XIX wieku spisany przez 
wsp6lczesnego, Bruksela, A. Mertens, rue de I'Escalier 22, 1864, 1II-337 
stron wraz z przedmow~ datowan~ w Genewie, 15 pazdziernika 1864. 
Cytuj~ wedlug egzemplarza z Krolewskiej Biblioteki w Brukseli, ktory 
osobiScie przegl~dalem, a ktory nosi sygnatur~ III.2151.A. Istnieje taue 
wydanie arionimowe, Paryz, 1865, oraz wydanie bez nazwiska autora, 
Bruksela, 1868. 
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Celem pracy bylo ostre skarykaturowanie polityki Napoleona III, ktory 
przedstawiony zosW jako despota, usilujllCY zachowaC pozory liberala. 
Imi~ Napoleona nie zostalo tu jednak nigdy wymienione. przemawia za 
niego Machiawel. Monteskiusz zas odgrywa rol~ uczciwego czlowieka, 
ktorego oburza hipokryzja i cynizm rozmowcy. 

Wystarczy kilka cytatow, aby ustalic paralelizm Protokolow i Dialogu. 
Wiemy, Ze w egzemplarzu Dialogow znalezionych w Konstantynopolu 

w 1921 roku brakowalo pierwszych stronic. Otoz Protokoly zaczynajll si~ 
ex abrupto na 8 stronie Dialogow Joly'ego. 

Joly 

Zostawmy wi~ slowa ... by trzy
mac si~ idei. Oto jak sformuluj~ 
moj system. 

Zly instynkt u czlowieka jest 
silniejszy niz dobry. 

Wszyscy ludzie pragnll dominacji. 

... nie rna takiego, co nie stalby 
si~ ciemi~ycie\em, gdyby mogl ... 

wszyscy lub prawie wszyscy go
towi sll poswi~cic prawa innych 
dla wlasnych interesow. 

Kto utrzymuje w ryzach te 
krwawe zwie~ta, co zowill si~ 
ludimi1 

U pocZ'ltkow spoleczeristw leZy 
brutalna i niepohamowana ' sila, 
po tern jest prawo, czyli znowu sila 
regulowana przez form~. 

Wolnosc polityczna to idea 
wzgl~dna. 

Paristwo jest zgubione, albo 
dlatego, ze si~ dzieli i rozpada pod 
wplyv/em wlasnych konwulsji, al
bo tez podzialy czynill je lupem 
zagranicy. W tych warunkach na
cody wolll despotyzm od anarchii 
- '::z.yz S:J: w bl~zie? Raz ukon
stytuowane Paristwa majll dwa ro
dzaje wrogow: wewn~trznych i ze
wn~trznych. Jakiej broni uzyjll 

Protokoly (wyd. Lambelina) 

Porzucmy wsze\kll frazeologi~ 
i badajllc kai:d:J: id~... sformuJuj~ 
wi~ nasz system. 
Zauwazyc trzeba, ii: ludzie 0 zlych 
instynktach &:l liczniejsi nii: ci, co 
majll dobre (siC!). 

Kai:dy czlowiek pragnie wla
dzy . 

Kazdy chcialby zostac dyktato
rem, gdyby mogl. 

... niewielu jest, kt6rzy nie byli
by gotowi poswi~e wspolne dob
ro, by osi~n¢ wlasnll korzysc. 
Co utrzymywalo w ryzach te dra
piezne bestie zwane ludimi1 

W poczlltkach spolecznego ladu 
poddali si~ brutalnej i slepej sile; 
poiniej prawu, kt6re jest tll samll 
silll, lecz zamaskowanll. 

Wolnosc polityczna to idea ... 

Paristwo wyczerpuje si~ we wlas
nych konwulsjach, lub wewn~trzne 
spory wydajll je na lask~ zewn~trz
nych wrogow, i od~d moZe bye 
uwai:ane za nieodwolalnie straco
ne. Despotyzm objawia mu si~ 
jako deska ratunku ... Jesli kai:de 
Paristwo rna dwoch wrogow i jesli 
moZe zastosowac przeciwko wro
gowi zewn~trznemu wszystkie sro

212 



PROTOKOlY MI;DRCQW SYJONU 

w wOJme przeciw obcym... czy 
przeka4 swoje plany ataku? Czy 
zaka4 sobie wzajem nocnych ata
kow... bitew mi~zy oddzialami 
o nierownych silach. 

Czyi czysty rozum moi:e kiero
wac podnieconymi masami? 

s. 10. Naiwnym jest pot~pienie, 
jakie spotkalo Traktat Ksi~cial 
Czyiby polityka nie byla w sporze 
z moralnoscil!? 

s. 63. Machiavel: Per me reges 
regnant. 

s. 73. Miast myslec 0 naprawie 
opinii publicznej, trzeba jl! naj
pierw oszolomie, uczynic niepew
nl! przez zdumiewajl!ce sprzeczno
Sci. 

dki wallO, ktore nie zostaly uzna
ne za niemoralne, na przyklad nie 
przekazae mu pillnow ataku ... 
i zaskoczyc go noq z przewai:aj~
cymi silami... 

Czy sprawny rozum moZe miee 
nadziej~, ie poprowadzi masy po
slugujl!c si~ ... perswazjl!? 
s. 5. (opuszczona przez falszerza) 

Polityka nic nie rna wspolnego 
z moralnoScil!. 

s. 37. Per me reges regnant ... 
Nasi prorocy powiedzieli nam ... 
s. 39. Aby zawladnl!e Opinil! pu
blicznl!, trzeba jl! najpierw uczynic 
niepewnl! ... wyrai:ajl!c tyle sprze
cznych opinii, ie chrzeScijanie 
w koncu zgubil! si~ w tym labiryn
cie. 

Ograniczamy si~ tutaj do przekazania wynikow kilku porownan. A mi
mo to w zestawieniu cytowanych fragmentow zaleinosc Protokolow od 
Dialogow jest wyrazna. 

Kontynuujmy wi~: 

s. 75. Wprowadzilbym na przy
k1ad olbrzymie monopole finan
sowe, rezerwuary maj~tku publi
cznego, od ktorych tak Scisle zale
iee b~dzie los wszystkich prywat
nych fortun, i:e zostalyby pocWo
ni~te wraz z panstwowym kredy
tern nazajutrz po wszelkiej kata
strolle politycznej. Monteskiuszu, 
jestes ekonomist~, docen wi~ wa
rtose tej kombinacji. 

s. 42. Niebawem wprowadzimy 
olbrzymie monopole; rezerwuary 
kolosalnych fortun, od ktorych 
tak zalei:ne ~d~ nawet wielkie 
fortuny chrzeScijan, i:e zostalyby 
zaprzepaszczone, podobnie jak 
kredyt Pans twa, nazajutrz po ka
tastrofie politycznej. Panowie 
ekonomiSci tu obecni, ocencie wa
g~ tej kombinacji. 

Zbytecznym jest odnotowanie naiwnosci naszego falszerza idose nie
zdarnego sposobu, w jaki Monteskiusza usuni~to z tej narracji. 

s. 75 (Nalei:y) przesadnie roz
wijac przewag~ Pans twa, czynic 
zen opiekunczego wlad~, inicjuj~
cego i nagradzaj~cego. 

Musimy wszelkimi srodkami 
pogl~biae znaczenie naszego rz~
du, przedstawiaj~c go jako prote
ktora i tego, co nagradza. 
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Tu i owdzie nasz policjant dodaje tendencyjne sformulowania: 

s. 76. Arystokracja jako sila 
polityczna znikn~la, lecz ziemians
ka buriuazja jest jeszcze elemen
tern oporu. 

Moze koniecznym ~dzie zubo
ienie jej lub nawet calkowite zruj
nowanie. Wystarczy na to zwi~k
szye koszta obcillzajllce wlasnosc 
ziemskll· 

s. 77. Skutecznym oddzialywa
niem przeciwko wielkim przemys
Jowcom... ~dzie zach~canie do 
nieproporcjonalnego luksusu, 
podnoszenie zarobkow dzi~ki gl~
bokim uszczerbkom naruszajllcym 
trodla produkcji . 

... W razie pqtrzeby gorliwose 
wobec wielkich zasad ekonomicz
nych wygodnie zakryje prawdziwy 
eel. 

s. 77. Trzeba doprowadzie do 
tego, aby w panstwach byli juz 

- tylko proletariusze, kilku milione
row i zolnierze. 

s. 43. Arystokracja chrzekijans
ka znikn~a jako sila polityczna, 
lecz jako wlakicielka dobr ziem 
moie nam jeszcze szkodzie. Nale
zy wi~ koniecznie jll wywlasz
czye... najlepszym sposobem jest 
zwi~kszenie podatk6w za wias
nose ziemskll. 

s. 44. Aby zrujnowac przemysl 
chrzekijan rozwijac b~dziemy... 
zamilowanie do luksusu, dllzye do 
podnoszenia zarobk6w... zr~znie 
i gl~boko niszczllC zrodla produk
cji. 

Maskowae b~.dziemy prawdziwe 
cele ... pragnieniem upowszechnia
nia wielkich zasad ekonomicz
nych, kt6re dzis wykladamy. 

s. 45. W panstwach powinni juz 
tylko pozostae ... proletariusze, ki
Iku milioner6w i zolnierze. 

Falszerz, przekupiony aby zohydzie Zyd6w, nie zawsze starannie 
wykonywal swojll robot~. Odczytuje na opak zdania Dialogow. 

Oto przyklad: 

s. 77. Na zewnlltrz trzeba pod
niecae z kranca na kraniec rewo
lucyjne wrzenie, ktore tlumi si~ 
u siebie. Wynikajll stlld dwojakie 
znaczne korzysci. Liberalne pod
nieeenie na zewnlltrz pozwala 
ukrye ucisk wewn~trzny. Co wi~
cej, dzi~ki temu trzyma si~ w sza
chu wszystkie mocarstwa, gdzie 
mozna do woli czynie porzlldek 
lub zam~t. Wazny punkt to splll
tac, dzi~ki intrygom gabineto
wym, wszystkie nici europejskiej 
polityki. 
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s. 45. W calej Europie musimy 
wzniecac zam~t, niezgod~ i niena
wise ... 
Korzyse jest podw6jna. 
(Opuszczenie) 

Z jednej strony trzymamy 
w szachu wszystkie kraje, kt6re 
b~dll wiedzialy, ze mozemy dowo
Inie wywolywae zam~t lub przy
wracac spokoj. Po drugje nasze 
intrygi zaPl:!cZll wszystkie nici na
willzane w gabinetach panstw ... 
dzi~ki polityce. 
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s. 79. Wladza b~zie musiala s. 48. Nasz reiym musi otoczyc 
przyci~gn~c do siebie wszystkie sily si~ wszystkimi sitami cywilizacji, 
i wszystkie talenty cywilizacji, posrOd ktorej ~dzie dzialaL 
w ktorej Zyje. ~dzie musiala oto Otoczy si~ publicystami, rzeczo
czyc si~ publicystami, rzeczoznaw znawcami prawa... administrato
cami prawa, ludZmi administracji, rami. Ci ludzie znac b¢~ wszyst
specjalistami, ktorzy znaj~ do gl~bi kie tajniki spolecznej egzystencji; 
tajemnice Zycia spolecznego, kt6- znac b~d~ wszystkie j~zyki... 
rzy mowi~ wszystkimi j~zykami... 

...potrzebny jest procz tego Otoczymy nasz rz~d calym swia
swiat ekonomistow... bankierow, tern ekonomistow... bankier6w, 
przernyslowc6w, kapitalistow ... przernyslowc6w. A zwlaszcza mi
ludzi maj~cych miliony, bo w gru lionerow, bo tak naprawd~ 0 

ncie rzeczy wszystko rozwi~Ze wszystkim zadecyduj~ cyfry. 
kwestia cyfr. 

s. 96. Nie wiedziee czemu naro s. 56. N arod Zywi szczegoln~ 
dy Zywi~ milosc dla energicznych milosc ... dla geniuszy politycznych 
geniuszy sily. W odpowiedzi .na i na wszystkie ich akty przemocy 
wszystkie akty przemocy uslyszy odpowiada slowami: "To podle 
cie: ... To nie jest w porz~dku, ale ... ale jakie zr~czne ... jak dobrze 
to sprytne, dobrze zagrane, mocne. zagrane, jakie bezczelne." 

Machiavel oznajmia 0 zamachu stanu. Chodzi niew~tpliwie 0 2 grudnia. 
Rosjanin tym zamachern stanu obarcza M~rcow Syjonu nie wyj;lsniaj~c, 
czym moze byc swiatowy zamach stanu. Machiavel mowi dalej, a krok 
w krok za nim pod~za carski policjant: . 

s. 97. Kaz~ ratyfikowac zamach Kix:ly dokonamy jJi; ~ zamachu 
dokonany przeciwko panstwu. strum, powiemy lOOom: "Wszystko s:zb 
Powiem ludowi: "Wszystko szlo jak na~_ ~y wi~c przy
Zle, wi~ wszystko zniszczylern ... " czyny waszych m~k ... 

Na og61 Rosjanin opuszcza odpowiedzi Monteskiusza, zszywa natomiast 
cyniczne wypowiedzi Machiavela, zdarza mu si~ jednak nie zauwazyc 
zmiany osoby. 

s. 98. Machiavel: s. 60. M usimy doprowadzic 
WprowadZ{: glosowanie bez rozroz wszystkich do ogolnego glosowa
nienia klas ani roinic podatkowych, nia, bez rozr6Znienia klas i r6Znic 
przy pomocy lctorego od razu zor podatkowych ... by ustalic absolu
ganizowany zostanie absolutyzm. tyzm wi~kszoSci ... 

Jak widac, to co u Joly'ego jest srodkiem, Rosjanin uczynil skutkiem. 
Usun~wszy pierwsz~ "korzysc" polityki Machiavela, wprowadzil "wtorn~" 
w srodek nast~pnego zdania. Trudno 0 mniejsze intelektualne ·skrupuly. 
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Monleskiusz: zniszczymy znaczenie chrzeScijan
Tak, gdyz od razu zlarniecie ... jed skiej rodziny... zmienimy Iud 
nose rodziny ... i uczynicie z liczby w talc.. slepll sil~, iz nigdzie nie 
slepll sily, kierowanll zgodnie b~dzie w stanie poruszac si~ nie 
z wasz'l, wolll. kierowana. 

Glosowanie.,o kt6rym mowi Machiavel, to oczywista aJuzja do napole
onskiego plebiscytu. Z wlaSciwym sobie prostactwem Rosjanin dodaje od 
siebie t~ nieslychan'l glupot~: "absolutyzm wi~kszoSci". Cala organizacja 
parlamentarna, ktofll zajmujl!, si~ Protokoly (s. 60-67), jest skalkowana 
z D ialog6w; ale i tu niezbyt inteligentny falszerz pozostawia sw6j slad: 

s.102. Wszydzie, pod roznymi 
nazwami, lecz z bardzo podob
nymi atrybutami odnajduje si~ or
ganizaci~ ministerialnl!" Sen at, cia
10 ustawodawczc, Rad~ Panstwa, 
s'ld kasacyjny. Daruj~ panu zbyte
czne rozwini~cie dotycz'lCC wzaje
mnych mechanizm6w tych wladz, 
kt6rych tajemnice znacie lepiej 
ode mnie . 

s. 61. Te same mmeJ wi~ej 
rzeczy istniej,! we wszystkich kra
jach pod r6znymi nazwami: Re
prezentacja, Ministerstwa, Senat, 
Rada Panstwa, Cialo ustawodaw
cze i Cialo wykonawcze. 
Nie musz~ warn trumaczyc mecha
nizmu wzajemnych stosunkow 
tych instytucji, gdyz Sq warn dob
rze znane. 

Poniewaz Sl!,d Kasacyjny nie mial swojego odpowiednika w carskiej 
Rosji, nasz policjant usunql go z wyliczenia. 

Nie spos6b cytowae wszystkiego. Nalezaloby wydrukowac obie prace. 
Zasygn.llizujmy jeszcze tylko cale ustawodawstwo dotycz'lce prasy, przepi
sane slowo w slowo z Dialogow. 

P rasa zostanie podzielona na gazety oficjalne, nieoficjaine oraz gazety 
ud ajqce opozycj~ (Dialogi, s. 140; Protokoly, s. 78). 

Joly Protokoly 
s. 140. Jak bog Wisznu, moja s. 70. Miee byd'l, jak hinduski 

prasa miee ~dzie sto ramion i te bog Wisznu, sto r'lk ... kt6re po
ramiona podadz'l dlon wszystkim prowadz'l opini~ we wlasciwym 
odcieniom opinii. kierunku. 

Tcnie sam Wisznu pojawil siy jUl wczeSniej i kazda z jego stu 14k 
trzymala, u Joly'ego i u Rosjanina, jakis zakres machiny spolecznej (s. 
liS). 

Odnalezc tez mozna "pr6bne balony": 

Pr6buj~ r6Znych kombinacji, s. 81. Energicznie b~ziemy kry
projekt6w, naglych ustalen, tego, tykowac w naszych p610ficjalnych 
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co wy we Francji nazywacie prob gazetach nasze wlasne probne ba
nymi balonami. lony. 

Prasa b~dzie oblozona oplatami stemplowymi, a ksi~i licZllce zaledwie 
dwieScie lub trzysta stron narazone ~dll na podwojne oplaty. KorzySci 

. tego systemu wyszczegolnione Sll niemal identycznie u Joly'ego (185) 
i w Protokolach (s. 77). 

Regulaminy dotycZllce slldewnictwa, odsylanie na emerytur~ ~dziow 
obj~tych ograniczeniem wieku ~(55 lat) oraz korzysci, jakie absolutyzm 
czerpae b¢zie z tych srodkow dzialania, wszystko to slowo w slowo 
znajdujemy u Joly'ego (s. 166) i w Protokolach (101). Tyle ze zamiast 
znieSc Slld Kasacyjny (Joly, s. 173), Rosjanin znosi prawo kasacyjne, co nie 
jest szczegolnie udatne (s. 104). Polityk~ Napoleona III wzgl~dem papiest
wa, francuski garnizon w Rzymie, kuratel~ nad papiezem (Joly, s. 
204-205), wszystko to odnajdujemy w Protokolach (s. 114). Rosjanin nie 
zadal sobie trudu odroznienia si~ od oryginalu: 

"Kiedy nadejdzie chwila ostatecznego zniszczenia Dworu papieskiego, 
palec niewidzialnej ~ki wskai:e ludom ten Dwor. Kiedy jednak ludy rzu~ 
si~ nan, my pojawimy si~ jako jego obroncy, aby nie dopuScic do rozlewu 
krwi. Dzi~ki temu zmyleniu uwagi wnikniemy do miejsca, ktorego juz nie 
0puScimy ... " 

Machiavel nie zapomina tez 0 Uniwersytetach: 

Joly Protokoly 
s. 195. Nie ~dzie si~ tam pro s. 107. Wykluczymy z nauczania 

wadzic studiow polityki konstytu prawo obywatelskie ... kwestie po
cyjnej. lityczne. 

Motywacja natomiast przelozona jest doslownie: 

s.196. W wieku 18 lat czlowiek s. 108. Zoltodzioby ... tworZll 
wtfllca si~ do ukladania konstytu konstytucyjne projekty, tak jakby 
cji, tak jak pisze tragedie. ukladali tragedie. 

Poniewaz nie mozna powiedziee wszystkiego - oto na koniec typowe 
zdanko powtorzone w dokladnie r6wnoleglych fragmentach: 

s. 159. Sulla powr6cil jako b6g, s. 93. Sulla zostal ub6stwiony ... 
nikt nie dotknlll wlosa na jego (nikt) nie dotknlll wlosa na glowie 
glowie. Sulli. 

Sam porzlldek dialog6w jest Porzlldkiem Protokol6w. Caly system 
finansowy opisany jest w dialogach 18, 19, 20 i 21. To 20 i 21 rozdzial 
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Protokolow. Falszerz wl,!czyl tam niedorzecznoSci, ktore wytkn~li juz 
znawcy problemu, a ktore powinny byly otworzyc rowniez i mniej 
przenikliwe oczy. 

Usun'!l Dialog 22, ktory mOWl 0 budowlach napoleOliskich i, nie 
wymieniaj,!c go z nazwiska, krytykuje Haussmanna orazjego megalomani~ 
architekta. 

Czy trzeba to ci,!gn,!c dalej? 
Ci, ktorzy przecz'! istnieniu plagiatu, nie konfrontowali obu prac, albo 

tez ich niekompetencja k1"ytyczna kaze im miJczeC. Na koniu lub piechotq 
prawda rna prawo, by nie zastawiano jej drogi. 

Per me reges regnant ... ten cytat z Pisma Swi~tego (prz. 8, 15. Dz~ki 
mnie kr610wie panujq ... podany w katolickiej lacinie przez M~drcow 
Syjonu na Kongresie w Bazylei, gdzie mowiono po hebrajsku, sam 
wystarczaj,!co zdradzal falszerza. Nie wykazal on nawet tyle ostrozno
sci, aby podac go w oryginalnej wersji hebrajskiej: bi Melachim 
yimlachou. 
Wi~j, zdradzil si~ pomylk,! w dacie. Na dziesi'!tym posiedzeniu M~rcy 

Syjonu "oswiadczaj,!, ii podejm,! kroki, aby mianowano Prezydent6w, 
maj,!cych na swoim koncie taki skandal jak Panam~, albo tez inne rownie 
podejrzane afery" (s. 76). Tego fragmentu oczywiscie nie rna w dialogach 
Joly'ego, opublikowanych w 1864 roku. To dodatek falszerza. Jedynym 
prezydentem Republiki Francuskiej, ktory wchodzi tu w rachub~, jest 
Emile Loubet, wybrany 18 lutego 1899, kt6rego ludek paryski, po 
powrocie z Wersalu, powital okrzykami "Panama, Panama". Jakiz powaz
ny czytelnik z cal,! pewnosci,! nie wywnioskowalby st'ld, ze ten fragment 
Protokol6w napisany zostal po tym wydarzeniu? Otoz Kongres Syjonistow 
w Bazylei, gdzie rzekomo zredagowane zostaly protokoly, odbyl si~ 
w sierpniu 1897 roku. 

Dowody falszerstwa s,! tak przytlaczaj'!ce, ze najbardziej zazarci prze
ciwnicy przyznali to w koncu. Rozpaczliwe kr~tactwa, do kt6rych si~ 
odwolywali, by nie pozbywac si~ zatrutej broni Protokolow, nie przynaleZ'! 
juz do zadnej wiedzy. 

Twierdzono, ze Maurice Joly byl Zydem; zmieniono mu imi~ na 
Mojzesza Joela, mimo opublikowania jego swiadectwa chrztu z nazwis
kami rodzic6w chrzestnych ("Paix et Droit", Paris, Iistopad 1924). Ale 
niezaleinie od tego, czy bylby Zydem czy Turkiem, fakt ten w niczym nie 
zmienialby natury jego Dialogow. Nie S,! one programem odnowy czy tez 
swiatowego przewrotu, a jedynie krytyk,! "machiavelicznych" rz,!d6w 
Napoleona III ... Rz,!d ten pogrzebala kl~ska militama 2 wrzesnia 1870 
roku. 

Mowiono tez - otrzymalem nawet Iisty na ten temat - Ze syjoniSci 
zebrani w Bazylei w 1897 zrobili celowy plagiat z Joly'ego, by na wypadek 
odkrycia ich Protokolow moc posluzyc si~ tym alibi i przekonywac, ze to 
falsyfikat. Wyjasnienie to jest rownie przekonywaj'!ce, co twierdzenie, iz 
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piramidy egipskie zbudowano, aby sluZyly jako most na Dunaju, zas 
paryska katedra Notre-Dame to forteca, ktora oslaniae miala przejScia 
przez Pireneje. Stwierdzilismy, ie ksillZka Joly'ego to jedynie satyra na 
Drugie Cesarstwo. Natomiast czys~ glupo~ jest twierdzenie, iz przepisa
nie tego tomu oraz dodanie cynicznych deklaracji i szeregu niedorzeczno
Sci, przeksztalca jll w program swiatowej dominacji. 

Na koniec, bo trzeba juz kOl1czye, przeciwnicy Zydow zapewniali, ze 
kwestia autentycznoSci Protokolow jest calkowicie jalowa, gdyz nawet 
falszywe, pozostajll one prawdziwe. Odzwierciedlajll bowiem dokladnie 
sposob post~powania i myslenia Zydow. Podobne twierdzenie wyrazone 
zostalo piorem Adolfa Hitlera. Wykluczajll one wszelkll dyskusj~. Jesli 
oskarZenie zbudowane jest na samym sobie, niezaleznie od wszelkich 
dowodow, jesli te dowody moina zniszczye nie wywolujllc ich wycofania 
lub zmiany, nie rna juz ani krytyki, ani wiedzy, ani sprawiedliwosci, 
a wszelkie oszczerstwa Sll dozwolone. 

Reasumuj~ wi~ i wycillgam wnioski: 1. Traktowane jako program, 
Protokoly M¢rc6w Syjonu Sll jedynie cillgiem dziwacznych dywagacji bez 
znaczenia, zdradzaj:J:cych nieustannie niekonsekwencje redaktora i jego 
nieznajomose najbardziej elementarnych poj¢. Nikt nie moglby nigdy ich 
urzeczywistnie, rojll si~ bowiem od sprzecznosci i widomych glupstw. 

2. Dowiedziono, ze Protokoly to falsyfikat, niezr~znie splagiatowany 
z satyrycznego dzielka Maurice'a Joly i ulozony z zamiarem zohydzenia 
Zydow przez podniecanie bezmyslnych i slepych nami~tnoSci tlumu. 

3. Kongres syjonistow w Bazylei nie rna absolutnie nic wspo\nego 
z uloieniem Protokolow. 

4. Mozna by dyskutowae 0 celach, ktore postawili sobie autorzy 
falsyfikatu. Wydaje si~, ii: rna on zwillzek z wewn~trznll sytuacjll Rosji 
w roku 1905 oraz carskim manifestem z 30 paidziernika tegoz roku. Aby 
jednak nie w1llczae domyslow do jasnej konkluzji, pominiemy ten punkt. 

Zydzi, ktorych chciano uczynie winnymi Protokolow, Sll w istocie ich 
niewinnymi ofiarami. To musi zostac powiedziane i ogloszone przez 
szacunek dla prawdy, ktorej sluzba jest naszym absolutnym obowi:J:zkiem. 

Czy potrzebna tu jer,zcze konkluzja? 
Zniech~aj:J:cy jest fakt, i:e w naszej Europie, dumnej ze swej wiedzy 

i pelnego arsenalu krytyki historycznej, rownie oczywisty falsyfikat, dzielo 
ciemnego i niez~cznego policjanta, moglo zmylie i wcilli jeszcze myli 
tysillcc ludzi. 

Czy nie powinnismy uznae gl~bokiej prawdy tej oto uwagi Newmana: 
ludziom nigdy nie brakuje logiki, Sll przeraiaj:J:co, nieodparcie logiczni. 
Dziellica ich niezgoda nie pochodzi z bi~dow rozumowania. Ma ona swoje 
Zrodlo w duzo gl~bszej strefie wewn~trznej nii: ta, gdzie rodzll si~ oceny; 
sam Newman nazywal assumptions owo m~tne i zarazem narzucaj:J:ce si~ 
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nastawienie, ktore angazuje calego czlowieka, wraz z jego pragnieniami, 
nami~tnosciami, l~kami i szalenstwami, nie wylllczajllc marzen i urazow. 
WychodZllc od tego nastawienia logika pracuje na przekor wszystkiemu, 
rzadko troszcZllc si~ 0 dopasowanie do rzeczywistoSci, ale wlllczajllc 
wszystko, co napotka, do narzuconych z gory wnioskow. 

Czyz Pan nie powiedzial Nikodemowi, :i.e zanim zrozumie, musi TUlSci 
denno i uwolnic si~ od wszystkiego? Nienawisc jest jednak jak legendaroa 
suknia Dejaniry, ktorej nie mogl si~ pozbye Herkules. Niestety, nienawiSC 
to skarb, a czlowiek strzeZe go zajadle i z wsciekloScill kamieniuje tych, 
kt6rzy pr6bujll mu go ode brae. 

Pierre Charles S.I. 
przelozyla 

Wanda Bfonska 

Artykul ten ukazal si~ w "Nouvelle Revue Theologique" w r. 1938, nr 1. 
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KRONIKA KRAKOWSKA 
Marzec - kwiecie6 1990 

WczeSniejsza niz zwykle wiosna przyniosla odczuwalne symptomy 
przelomu. Nast~puje powolna zmiana spolecznego klimatu, mieszkancy 
Krakowa zaczynajll si~ czuc jakby bardziej u siebie, jakkolwiek trudno 
jeszcze stwierdzic, w jakim stopniu zdolaliSmy si~ otrzllsnllc z totalitamego 
marazmu i niewiary. Nie ulega wlltpliwoSci zdecydowane przyspieszenie, 
a nawet konkurencyjnosc wydarzen w zyciu intelektualnym i publicznym, 
znaczne oZywienie potencjalu kulturalnego. Wobec nawalu spotkan, sesji, 
r6znych przedsi~wzi¢ powstaje niejednokrotnie problem wyboru, trudno 
nad~c za iloScill atrakcyjnych propozycji. Nie wszystkie przeto godne 
uwagi inicjatywy mogll znalezc odpowiednie zainteresowanie i rezonans . 

• 
Nie majll klopotu z przycillganiem aktywnej publicznoSci krakowscy 

dominikanie. Zarowno w czasach dobrych dla kultury, jak i zlych, 
dominikanski kapitularz - b~dllcy osrodkiem duszpasterstwa akademic
kiego - t~tni Zyciem, nie opada temperatura aktywnoSci i dyskusji. 
Dominikanie cillgle poszukujll nowych, trudnych, aktualnych tematow, 
wylawiajll i lansujll ludzi, stawiajll duze wymagania, tworzllc tym samym 
jeden z najbardziej elitarnych - jesli chodzi 0 dobor uczestnikow - a za
razem otwartych dla szerokiej publicznoSci "salonow" intelektualnych 
Krakowa. 

Ogromnym zainteresowaniem cieszyl si~ ostatnio Tydzien Spoleczny 
Katolicy wobec nowej Po/ski (12- 15 III). Dominikanska "Beczka" byla 
doslownie rozsadzana - zwlaszcza podczas inauguracyjnego dwuglosu 
Adama Michnika i o. Andrzeja Kloczowskiego OP - przez napierajllcy 
Hum; ten, ho nie dostal si~ do kapitularza, musial zazwyczaj stac w rownie 
przepelnionych kruzgankach. Przez cztery dni moglismy brac udzial 
w pasjonujllcych spotkaniach, prowokujllcych niejednokrotnie wykladach 
oraz burzliwych dyskusjach, przeobraZajqcych si~ raz po raz w ostre 
konfrontacje pomi~zy odmiennie argumentowanymi postawami i orien
tacjami katolickimi . 

Cztery byly zasadnicze tematy Tygodnia: Katolickie obrachunki, Katolic
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kie zasady, Polilyczna odpowiedzia/nosc kalolik6w oraz Budowanie Niepod
leglej. Glowny iniejator spotkan, o. Ludwik Wisniewski OP, zdolal skupic 
roznorodnie dobrany sklad prelegentow: od poslow - Miehnika, Jozefy 
Hennelowej i Marka Jurka, poprzez przedstawicieli nowyeh, mieni~eyeh 
si~ katoliekimi, partii polityeznyeh - Ryszarda Bendera i Antoniego 
Macierewieza, po wybitnyeh ksi~zy intelektualistow - o. Kloczowskiego 
i Jozefa Zyeiriskiego; a tatie znanyeh katoliekieh publieystow i pisarzy 
- Halin~ Bortnowsk~, Jerzego Turowieza, Tadeusza Zyehiewieza i wielu 
innyeh. 

Wszyscy byli · zgodni, :ie KOSciOi w okresie istnienia totalitaryzmu 
z nawi'l,zk'l wypeinil swoj'l, misj~ sluzenia spoleczeristwu. Chronil on 
podstawowe wartosci narodowe, byl oaz'l, wolnoSci, gdzie lcazdy po
szukuj'l,ey mogi znalezc swoje miejsce; z uwagi na brak normalnego zyeia 
publieznego - jako jedyna niezale:ina instytueja - odgrywal rozmaite role 
polityezne: wyst~powal w imieniu ealego spoleczeristwa, ochranial opozyej~ 
w stanie w('ljennym, mecenasowal pisarzom i artystom. Obecnie sytuaeja 
ulegla radyk:alnej zmianie, przestalismy wespol z KOSciolem egzystowac 
w obl~zonej twierdzy - ehe~e stac si~ nowoczesnym, otwartym spoleczerist
wem, musimy na nowo budowaC zr~by demokraeji. Podezas dominikan
skiego Tygodnia ujawnil si~ przeto zrozumiaiy l~k katoliekieh intelektualis
tow, ezy KOSciol sprosta potrzebom i wymaganiom nowyeh ezasow: ezy 
pozb~dzie si~ biurDkratyeznyeh nawykow i swieckieh "ei~gotek" (T. 
Zyehiewiez), ezy odrzuci katolieyzm "harcerski" i "folklorystyezny" z jego 
nowomow'l i sloganami (ks. J. Zycinski), ezy ~dzie KOSciolem pielg
rzymuj~eym i profetyeznym, otwartym na jednostkowe przezycie (0. A. 
Kloezowski OP), ezy zrozumie konieeznosc wi~kszego zaanga:iowania si~ 
swieckieh w instytuejaeh KOScioia (A. Szostkiewiez). 

Od poez'l,tku spotkan zarysowal si~ zasadniezy spor 0 sens i potrzeb~ 
tworzenia partii katoliekieh ezy wyznaniowyeh, ktore stwarzaj'l, niebez
pieezenstwo mieszania dwoeh odr~bnyeh porZlldkow - religijnego i po
litycznego - a tym samym prowadz'l nieuehronnie do instrumentalnego 
wykorzystywania i wulgaryzaeji nauki KoSciola. Wskazywano, :ie w kraju, 
gdzie zdecydowan'l, wi~kszosc stanowi'l katoliey, partie pragn~ce istniee 
w przymierzu polityeznym z KOSciolem, mog'l, jedynie dzielic swoieh 
wyznaweow i wiernyeh. Jak podkreslali Pawel Kloczowski i Ryszard 
Legutko, przyklad partii ehadeckieh w Niemezeeh Zaehodnieh i we 
Wloszech, dla ktoryeh nakaz walki 0 wladz~ j biez~ea taktyka s~ 
wazniejsze od sfery religii i moralnosei, powinien przestrzegac nas przed 
popelnieniem podobnyeh bl¢ow 

Po zakonezeniu Tygodnia Spoleeznego wyehodzilo si~ z dominikan
skiego kapitularza z jednej strony z buduj~eym przdwiadezeniem, ze 
jestdmy zdolni do rozwaznego i krytyeznego myslenia 0 KOSciele, 
uswiadamiania sobie zawezasu ewentualnyeh ideologieznyeh niebezpie
ezenstw i pulapek: z drugiej zas pozostawal dlugotrwaly niesmak z powodu 
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niejednokrotnie demagogicznych wypowiedzi przedstawicieli partii naro
dowo-katolickich, odwolujllcych si~ do jedynego i prawdziwego "glosu 
narodu", a takie idllcych w slad za tym reakcji tej cz~Sci publicznosci, 
kt6ra nie ukrywala swego obsesyjnego przekonania 0 istnieniu "Zydomaso
nerii" rozkladajllcej od wewnlltrz KoScio!. 

• 
Idli chcemy faktycznie powr6cie do Europy, zaistnie6 w jej politycznych 

i ekonomicznych strukturach typu Parlament Europejski czy Wspolny 
Rynek, musimy konsekwentnie i cierpliwie uczye si~ norm tam obowillzu
jllcych. W tym procesie koniecznej i bye moze dlugotrwalej adaptacji 
pomocni stae si~ mogll reprezentanci naszej diaspory. W ostatnich dwoch 
miesillcach przybylo do Krakowa wiele znakomitosci z emigracji. GOScilis
my ich takie w naszych redakcjach. Byli to m.in.: Wlodzimierz Odojewski, 
laureat tegorocznej nagrody im. Stanislawa Vincenza, Barbara Torunczyk 
z "Zeszytow Literackich", Iakub Karpinski i Irena Lasota z Instytutu na 
Rzecz Demokracji w Europie Wschodniej oraz panstwo GraZyna i Krzysz
tof Pomianowie. Z publicznymi wykladami wystllpili Iakub Karpinski (w 
Instytucie Filologii VI na zaproszenie "Brulionu", 29 III) oraz Krzysztof 
Pomian (w Studenckim Klubie Dyskusyjnym UJ, 10 IV), dzielllC si~ swoimi 
refleksjami na temat nieuniknionych zagrozen i przeciwienstw zwi~nych 
z okresem przejSciowym od totalitaryzmu do otwartego, demokratycznego 
spoleczenstwa. 

Iakub Karpinski, zajmujllcy si~ od lat problematykll komunizmu, 
stwierdzil na wst~pie, ze jego specjalizacja nie stala si~ bynajmniej - pod 
wplywem przewrotu dokonujllcego siy w bloku sowieckim - archeologill, 
lecz pozostaje Zywll naukll - nalezy nadal poglybiae wiedz~ 0 komunizmie, 
gdyz jeszcze dlugo bydzie on trawie organizm spoleczny. Autor takich 
waznych ksillzek, jak Ewo!ucja czy rewo!ucja, Niepodleglosc od wewTUllrz, 
Mowa do ludu, wskazal na pozostalosci starego systemu w tak waznych 
instytucjach panstwowych, jak wojsko i policja, gdzie cillgle istniejll 
wewn~trzne mafie powillzane z analogicznymi instytucjami w "sprzymie
rzonych" do niedawna krajach. Zdaniem Karpinskiego, Konieczny jest 
rowniez dlugotrwaly proces reedukacji przeci~tnych obywateli, zazwyczaj 
psychologicznie ubezwlasnowolnionych i biernych. Nic nie wskazuje zatem 
na to, ze mo:iemy zbyt wczeSnie popadae w eufori~ zwyci~stwa i orzekae, ze 
wyszlismy juz z komunizmu. 

Natomiast prof. Krzysztof Pomian z Centre National de la Recherche 
Scientifique w ParyZu, w zwartym i doskonale skonstruowanym wykladzie 
udowadnial zalety ustroju demokratycznego - jedynego systemu, ktory 
zdolny jest bez uzycia przemocy dokonywae samoregulacji i korygowae 
wlasne bl¢y. Iak mowil gose z Paryza, sprawnie funkcjonujllca demokra
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cja umiej(:tnie kanalizuje j wykorzystuje konruktowewzgl~dem siebie grupy 
interesu, b¢~ sib! motorycznll Zycia spolecznego. Demokracja nie jest 
przy tym tozsama z wolll wi~kszoSci, jak chcial tego Rousseau, a w kai:dym 
razie vox populi dla rozSlldnych Europejczykow nie moZe bye ani wyrocz
nill, ani regulll- z tej choeby prostej przyczyny, Ze aktualna wi~kszose jutro 
moZe stae si~ mniejszoScill. Obowillzuje wi~ w demokracji zasada wzajem
nOSci: "Nie czyii drugiemu, co tobie niemile". 

Obaj prelegenci przestrzegali przed zbyt latwym odruchem zniechyccnia 
wobec przejSciowych niepowodzeii demokracji - systemu, ktOry wymaga 
cierpliwosci i taktyki malych krokow - i przed zrzeczeniem si~ publicznej 
od powiedzialnosci na rzecz charyzmatycznego wodza . 

• 
Tak bardzo dla nas pozywne zwillZki intelektualne z Francjll piel~gnuje 

od lat Instytut Francuski, w Krakowie zadomowiony i skutecznie posred
nicZllCY w przeplywie idei i wzorrow myslenia - w paryskim zwlaszcza 
wydaniu. Przypomniee wystarczy tylko okres stanu wojennego, kiedy to 
dla wielu sposrod nas gOScinne sale przy ulicy Sw. lana byly jedynie 
dostypnym miejscem kontaktu z zYWll, wolnll kulturll. Taki:e i dzisiaj nie 
slabnie aktywnosc Instytutu w upowszechnianiu najciekawszych intelek
tualnych rozwillzaii i kulturalnych propozycji wspolczesnej Francji. Fran
cuski styl myslenia - z jego racjonalizmem, przywillzaniem zarowno do 
jednostkowej wolnoSci, jak demokracji - okazuje si~ przydatny zwlaszcza 
w kontekscie zmian zachodZllcych w Polsce i plynnego cillgle procesu 
demokratyzacji. 

W styczniu gokil w lnstytucie Guy Sorman, wybitny pisarz i publicysta 
polityczny, zwolennik "paiistwa minimum" podporzlldkowanego regulom 
demokracji i wolnego rynku, zas z koiicem marca (30 III) mielismy 
moznosc ponownego spotkania z Andre Glucksmannem (po raz pierwszy 
przyjechal tu w stanie wojennym), ktory w ramach odbywajllcego si(: 
w Krakowie ogolnoeuropejskiego zjazdu Lekarzy Swiata (Medecins du 
Monde), wyglosil wyklad pod znamiennym tytulem: Wyjse z komunizmu, 
znaczy wejse w histor~ (Sortir de communisme c' est rentrer dans l'histoire). 

Glucksmann juz samym sformulowaniem tytulu stanlll w opozycji do 
gloszonych ostatnio pogllldow (zwlaszcza przez Fukuyamy w Amerycc) 
o bliskim juz koiicu historii, zwiastowanym jakoby przez rozpad imperium 
radzieckiego i ostateczne zwyciystwo idei kapitalizmu i demokracji. Glucks
mann, jeden z najwnikliwszych analitykow sytuacji wsp6lczesnego swiata, 
autor wielu glosnych ksilliek, m.in. 0 glupocie intelektualistow (La bitise), 
wytrawny znawca problematyki totalitaryzmu, przeciwstawia podobnym 
teoriom ocen~ tylei: inteligentnll, co zdroworozsllrlkowll: to komunizm 
:mmrozil histori~, zas~pil jll kalendarzem ahistorycznym, gdzie wszystko 
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si~ powtarza, sprowadza do ceremonii i rytualu - upadek komunizmu 
oznacza powrot do historii, ale nie tej znaczonej wielkimi postaciami 
i podporz~dkowanej rozwill2aniom finainym, lecz historii pop r 0 stu. 

Francuski intelektualista, podkreSlaj~c wag~ sprzeciwu etycznego (Soli
, darnosc, Karta 77), ktory doprowadzil do fiaska reZymow totalitarnych 

w srodku Europy, wskazuje jednoczdnie, iz owo poczucie etyczne zwyk
lego obywatela - nie latwa moralnosc, lecz wola przezwyci~Zenia chaosu 
- jest tym fundamentem, na ktorym moma odbudowae jednosc Europy. 
Powrot do historii, powrot do Europy dokonuje si~ wedlug Glucksmanna 
poprzez wielkie doswiadczenie negatywnc tego wieku - doswiadczenie 
OSwi¢mia i Kolymy, ktore nie tylko uswiadomilo rozmiary zla, ale takze 
pokazalo, co i jak wieleznaczy zye normalnie. Ta normalnosc 
- ujmowana w kategoriach europejskich - to wolnosc sumienia, prawo do 
gloszenia wlasnych pogl~dow, prawo do stowarzyszania si~, prawo do 
wolnych wyborow, prawo do pracy i ochrony zdrowia - a zatem zesp61 
JX>dstawowych zasad skladaj~cych si~ na system demokracji, jedyny - to 
znow trzeba podkreslie - umozliwiajllcy jednoczesne poszanowanie jedno
stki i respektowanie dobra ogolu. 

Glucksmann nie uwaza bynajmniej, aby demokracja oznaczala drog~ do 
raju powszechnej szcz~sliwoSci, lecz przeciwnie - jest to bariera przeciwko 
pieklu, jakie stworzyla nasza cywilizacja. Tak jak wstrzlls doznany pod 
wplywem zniszczenia Troi ustanowil akt kreacyjny europejskiej swiadomo
Sci, tak sarno Europa wspolczesna moze ukonstytuowac si~ na nowo 
poprzez spojrzenie w twarz horrorowi i ocalenie tym samym rudymentow 
swojej tozsamoSci. 

Z Krakowa Andre Glucksmann zamierzal udae si~ wraz z delegacj~ 
Lekarzy Swiata na Litw~ - radziecka straz graniczna odmowila im jednak 
prawa wjazdu. . 

• 
Swoj niezwyczajny jubileusz obchodzil "Tygodnik Powszechny" (25 III, 

nr 2126), pismo - fenomen, od 45 lat ksztaltujllce niezalezn~ opini~ 
publiczn~ w Polsce, jedyne 0 takim profilu i metryce w bloku radzieckim, 
i na dodatek przez caly czas prowadzone przez tego samego redaktora 
- Jerzego Turowicza, ktory potrafti przeprowadzic je - przy wcillz 
rosn~cym autorytecie - przez wszystkie proby i meandry powojennej 
rzeczywistosci. Niezmienn~ cech~ "Tygodnika" jest uczciwosc i rzetelnosc 
wobec czytelnika, wywazony krytycyzm i dobry smak, ktory nakazywal 
przyjmowac zawsze ze stoickim spokojem nawet najbardziej napastliwe 
ataki na pismo i jego redaktora. "Tygodnik" mozna okreslic bez patosu 
"matk~ :iywicielkll" niedawnej opozycji. Lamy czasopisma byly otwarte 
dla tych, ktorzy gdzie indziej byli skazani na miJczenie i nieobecnosc. By 

15 -ZNAK 225 



• 

ZDARZENIA - KSIAiKI - LUDZIE 

uczcic ow jubileusz, Adam Michnik zamiescil w "Gazecie Wyborczej" 
dziykczynn'l laurky: nlaczego kochamy "Tygodnik Powszechny". 

lednakze nasza abna mater doznala ostatnio wyrainego oslabienia. 
"Tygodnik" opuscil Krzysztof Kozlowski, "polityczny mozg" redakcji, 
l:tc~cy w sobie upor i i:elazn'l konsekwencjy z niepospolityro darem 
dyplomacji. Nic wiyc dziwnego, ze premier Mazowiecki powierzyl mu 
jedn'l z najbardziej odpowiedzialnych misji w swoim rz'ldzie - reorganiza
cjy Ministcrstwa Sprotw Wewnytrznych. Od powodzenia tej misji bydzie 
zalezala niew'ltpliwie przyszlosc dokonuj'lcych siy w Icraju reform. Odszedl 
rowniez z redakcji, zasilaj'lc plac6wky dyplomatyczn'l w USA, drugi 
"Koziol", Maciej Kozlowski - dziennikarz, ktory ze swobod'l i kompeten
cj'l umial pisac wlasciwie 0 wszystkim: gJobalnej polityce, ekonomii, 
historii i obyczajach. W "Tygodniku" uwidocznila siy przeto tyro mocniej 
pewna luka pokoleniowa pomiydzy "starymi" a najmiodszymi redak
torami. Osoba Naczelnego gwarantuje jednak zachowanie ci'lgloSci i po
ziomu pisma. Nie sposob w to nie wierzyc. Spojrzec wystarczy na 
wpolsatyryczny, wpolsyroboliczny portret wisz'lcy w jednyro z redakcyj
nych pokoi: lerzy Turowicz, z wiencem laurowyro na skroniach i twar~ 
wiecznego Olimpijczyka z ufnoSci'l patrzy w przysrlosc . 

• 
"Tygodnik Powszechny" zapewne dlugo jeszcze nie bydzie mial w Kra

kowie godnego siebie konkurenta, jakkolwiek na przelomie marca i kwiet
nia zaroilo siy od nowych czasopism, z ktorych wymienienia warta jest 
chocby - na zasadzie curiosum - "Gazeta Galicyjska" i "Kurier Krakow
ski" - bardzo poz'ldane pismo riemieSlnik:ow i kUpc6w. 

Z koncem marca (28 ill) wyszedl anonsowany juz wczesniej niezalezny 
dziennik, wydawany przez srodowisko "Arki" - "Czas Krakowski". 
Pojawienie siy pierwszego numeru poprzedzila swietnie przygotowana 
reklama - z haslem: CZAS pracuje dla Gehle - a takze numery probne 
- wszystko w najlepszym zachodnim stylu. "Czasowi" nie udalo siy 
wprawdzie zyskac miana pierwszego niezaleznego dziennika w Krako
wie, gdyz wyprzedzila go pod tyro wzglydem nazbyt pospiesznie zredago
wana "Depesza", jednak nie ona, lecz wlasnie dziennik "Arki" jest 1'l 
gaze1'l, z ktor'l utozsamia siy niezalezna opinia publiczna Krakowa. 

"Czas" od razu nadal pewien ton klimatowi miasta - mozna go kupic 
w kiosku, ale takze w sklepie razem ze swiezymi bulkami i mlekiem, 
w kawiarni lub od ulicznego gazeciarza. Pismo stawia dopiero pierwsze 
Icroki i jest jeszcze nierowne. Nielatwo mu sprostac duZym wymaganiom, 
tyro bardziej, ze jako miary poziomu wyznaczylo sobie "Czas" dawny 
- elitamy i profesorski. Dobre komentarze polityczne Ter\eckiego, Rokity 
i Anny Zechenter, rewelacyjne cotygodniowe felietony Lema, drobiazgi 
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spod pi6ra BIOIiskiego, Turowicza, Prokop a, lana l6zefa Szczepanskiego, 
s~siaduj~ nierzadko ze zwykl~ dziennikarsk~ latwizn~. Chcialoby siy 
r6wniez, aby "Czas" dawal wzorzec dobrej polszczyzny, wypieraj~c zargon 
typowy dla dotychczasowej codziennej prasy. Udaje siy to - jak dot~d 
- z polowicznym skutkiem. Taki:e szata graficzna pozostawia wiele do 
Zyczenia - nieciekawa i zgrzebna, zbyt malo odr6Znia siy od innych gazet. 
Pismo posiada jednak duzy kredyt zaufania i nie mniejszy potencjal 
- nalezy zatem oczekiwac i Zyczyc mu, aby ruzwinylo siy w jak najlepszym 
kierunku. 

Drugim wydarzeniem na rynku nowej prasy stalo siy oficjalne wydanie 
"NaGlosu" (koniec kwietnia, z da~ styczen 1990) - periodyku "po
swiyconego literaturze oraz innym sztukom", kt6ry dot~d ukazywal siy 
w nietypowej formie pisma "m6wionego". "NaGlos" m6wiony powstal 
w roku 1983 w odpowiedzi na rozwi~zanie Zwi~zku Literat6w Polskich 
i odebranie srodowisku krakowskiemu miesiycznika "Pismo". Nastypuj~ce 
po sobie numery "NaGlosu", odczytywane przy tlumnie zgromadzonej 
publicznoSci najpierw w KIK-u, a potem u dominikanow, nawi~zywaly 
w prostej linii do tej, sil~ przerwanej tradycji, z drugiej zas strony, w miary 
kolejnych wydan-prezentacji wypracowaly formuly wlasn~: pis m a 
- m i ej s cas pot k ani a, ktore bylo - jak pisze w artykule wstypnym jego 
redaktor naczelny, Bronislaw Maj - "po trosze teatrem, happeningiem, 
takie »salonem«". 

Formy pisma robionego na zywo przetrwaly rowniez w "NaGlosie" 
drukowanym - nie tylko w jego otwartym, spontanicznym charakterze, 
preferowaniu jako gatunku biesiady Uterackiej i rozm owy , lecz takze 
poprzez odredakcyjne wprowadzenia do kazdego tekstu i zdjycia autorow. 
Pismo przyrz~dzone jest jak lekka, pozywna i wyszukana zarazem strawa 
- moze i chee konkurowac pod tym wzglydem tylko z "Zeszytami 
Literackimi". W przeciwienstwie jednak do elitarnych "Zeszytow", 
"NaGlos" stawia przed sob~ eel wyszukiwania, publikowania, wspomaga
nia ludzi mlodych i - jak napisal Blonski - "nowych naprawdy" . 

• 
Miejscem, w ktorym bezsprzecznie lansuje siy takich wlasnie ludzi, jest 

w Krakowie galeria "Zderzak " , istniej~ca od lat piyciu i zaliczana do 
najciekawszych polskich galerii ostatniej dekady. Pocz~tki "Zderzaka" s~ 
dla kontekstu, w jakim formowala siy mloda sztuka polska lat 80-tych 
bardzo wymowne - wystawy odbywaly siy na strychu dybnickiego domu 
w warunkach nie tyle nielegalnosci, co polprywatnoSci (pod ochronnym 
parasolem Stowarzyszenia Historykow Sztuki). Ostatnio galeria - prowa
dzona od pocz~tku przez mlod~ krytyczky Marty Tarabuly (przez dluzszy 
czas przy wspoludziale malarki Bettiny Berd) - poszerzyla swoj~ 
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przestrzen ekspozycyjnll 0 stylowy salon w siedzibie SHS przy ulicy 
Grodzkiej, rozpoczynajllc tyro samyro nowy etap dzialalnoSci. Podobnie 
jak opozycyjne do niedawna pisma, tak sarno i "Zderzak" - galeria 
okreslajllca si~ jako niezaleZna i altematywna - p~ej czy pOzniej musiala 
wejS6, w nowych warunkach, w szersZll przestrzen publicznll, ulec nie tyle 
komercjalizacji, co profesjonalizacji, ze wszystkimi tego konsekwencjami. 
Bezinteresowne zaangaiowanie z tamtych lat ustllPilo celowemu, wielo
plaszczyznowemu dzialaniu, wymagajllcemu nie mniejszej pasji i oddania. 
Galeria szuka i promuje mlode talenty, zdobywa dla nich publicznosc, 
przycillga i inspiruje krytyk~ - upowszechnia wartoSci. 

"Zderzak" z zasady pokazywa! artystow spoza Krakowa, dokonujllc 
zwykle bardzo trafnego wyboru. Z galerill Tarabuly zwillzane Sll od 
poczlltku najlepsze nazwiska nowej generacji - GJ,"zyb, Modzelewski, 
Sobczyk, ostatnio taki;e WoZniak i Bauer. 

Inauguracja salonu na Grodzkiej (12 Ill) odbyla si~ jednak pod znakiem 
artystki krakowskiej i na dodatek starszego jui: pokolenia - a11ystki, kt6rll 
jednak rowniei: trzeba bylo odkryc, a w kaidym razie na nowo docenic. By! 
to swoisty hommage dla Wandy Czelkowskiej, rzezbiarki trzymajllcej si~ na 
uboczu i z rzadka tylko wystawiajllcej swe prace. 

Czelkowskiej oddano do dyspozycji obie galerie "Zderzaka": na Grodz
kiej mialo miejsce Przypomnienie po latach (I2-17III), a wi~ pokaz prac 
starszych, z lat 60-tych i 70-tych, na d~bnickim strychu zas artystka 
wzniosla swojll rysunkiem rzeibionll Elegif (8-11 1II) - monumentalne, 
"mondrianowskie" drzewo, rozrastajllce si~ na dziesi~iu polllczonych 
blejtramami plotnach i tworzllce ,przestrzen tylei: misternie uPorzlldkowa
nll, co nieskonczonll. 

Kolejne, szybko po sobie nast~pujllce wystawy, prezentowaly jui: tylko 
artystow mlodych. Warte odnotowania sll zwlaszcza oba pokazy z Grodz
kiej - Ryszarda Wozniaka (21-30 III) i Anny Marii Bauer (4-12 IV), 
artystow 0 wyrazistej jui: indywidualnoSci, ujawniajllcych dwie odmienne 
we wspolczesnym malarstwie drogi. 

Ryszard Wozniak z warszawskiej "Gruppy", wliczanej do czolowki 
polskich "dzikich", wystawil obrazy uderzajllce sWll skondensowanll silll. 
Jego Mehle - nie wiedziec dlaczego - nazwano kapitulacjll, ucieczkll od 
niedawnej kontestacji i drapiei:nosci, w "przytulny biedermeier". Sll tu 
wprawdzie wielkie kanapy, stoi pikowany fotel, ale nie dajll one ani 
poczucia wygody, ani bezpieczenstwa - one po prostu strasZll. WoZniak 
osillgal wczdniej wraienie grozy stodkami nazbyt moZe oczywistymi (np. 
Monlai glowicy z roku 1982) - teraz opanowa! do perfekcji metod~ 
bardziej wyszukanll. 

Jego pojedyncze Mehle-potwory zamarle Sll w bezruchu, trwajll w zlow
rogiej, pustej przestrzeni budowanej przez zderzenie dwu nasyconych 
zgrzytliwym kolorem plaszczyzn. Na tych obrazach wszystko moZe si~ 
zdarzyc, lub jui: si~ wydarzylo. Przy FOlelu alpini.sly pozostaly tylko 

228 



ZDARZENIA - KSIAiKI - LUDZIE 

wykwintne, zielone pantofelki; wielka, plamista ropucha wdrapuje si~ na 
bordowOl kanap~; nad innOl - ostroz614 - zawislo, jakby w zlym proroct
wie, czarne skrzydlo. W tych g~stych, zamkni~tych, osaczajOlcych prze
strzeniach nie mozna pozostac dlugo - ale jest z nich na szez~Scie wyjscie: 
ku przestrzeni symbolicznej, otwartej, ktarej obecnosc przywoluje Blake'm 
inspirowany rysunek w obrazie pod znaczOlcym tytulem Drabina. 

Malarstwo Anny Marii Bauer istnieje na antypodach stosowanej przez 
Woiniaka formy. Tam metaforyczny, monumentalnych rozmiarow przed
miot - tutaj dekoracyjnie uproszczona kaligrafia, sluzqca symbolicznemu 
Opisywaniu swiala. Materia u Anny Marii Bauer poddana zostala al
ehemicznej transmutacji (seria gwaszy Naczynie peine cudow), przeobrazila 
si~ w system dziesi~ciu znak6w - dekalog - w kt6rych zdaje si~ zawierac 
esencja i tajemnica zycia i natury, sil dzialajqcych na ziemi, nad niq i pod 
niq. Labirynt, spirala, wulkan, gara, brama, kaplanka, alchemiczny tygiel, 
deszcze, fruwaj~cy aniol, czlowiek bijqcy poklony - rysowane Sq jak 
hieroglify-zakl~cia, ukladajq si~ w autonomiczny j~zyk, dajqcy dost~p do 
swiata wyobraini. 

I jdli sztuk~ Wozniaka i Bauer pomimo oczywistyeh raznie moZe cos 
Iqczyc, to wlasnie cwo przeczucie przestrzeni, ktara nie zamyka si~ tu 
i teraz, lecz trwa gdzieS indziej - au-de/b. . 

• 
Potrzeba duchowoSci manifestujqca si~ tak wyrafnie w sztucc generaeji 

lat 80-tych, przejawia si~ rowniez na wiele innych sposobow. Jednym 
z nich jest odkrywanie zapomnianych kultur - a zwlaszcza swiata kultury 
i:ydowskiej. Zaczynamy widziec i rozumiec nie istniejqcy juz, zniszczony 
przez Holocaust wymiar zycia, jego bogactwo i duchowq, metafizycznOl 
gl~bi~ . 

Dlatego tez tak waznym wydarzeniem stal si~ w Krakowie II Festiwal 
Kultury Zydowskiej (22 IV-6 V) - przedsi~wzi~cie gigantyczne w swoieh 
rozmiarach, powstale z zamyslu i pasji dwach mlodych krakowian: 
Krzysztofa Gierata i Janusza Makucha, chcqcych sugestywnie i wszech
stronnie pokazac, czym byla i jest kultura Zydaw polskich, jak wielkie 
wspalne dziedzictwo utracilismy na skutek tragedii Shoah. 

Spektrum prczentowanych propozyeji bylo niezwykle: dwudniowa sesja 
naukowa z udzialem m.in. ambasadora Izraela, Mordechaja Palzura, 
znanej pisarki zydowskicj, Miriam Akavii i prof. Rafaela Scharfa z Lon
dynu; festiwal muzyki jidysz kierowany przez niemieekiego pidniarza 
Manfreda Lemma; przeglqd filmowy, w programie ktorego znalaz!y si~ 
dwie swiatowe prapremiery tiL-now Agnieszki Holand Hillerjunge Salomon 
i Andrzeja Wajdy Korczak, czy wreszcie pokazy teatralne, wystawy 
plastyczne i wspolne zwiedzanie zydowskiego Kazimierza. 
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Niektorzy zarzucali Festiwalowi, i.e przypomina wielki show, pojawialy 
si~ rowniei reakcje antysemickie, moma jednak bez obawy powiedziee, ie 
przez tych kilkanaScie dni Krakow, "miasto i matka Izraela" - jak go 
nazwala w swej pi~knej ksillZce Moja winnica Miriam Akavia - zostal 
oiywiony na nowo duchem iydowskim. 

Anna i Zbigniew Baranowie 

KLEMENS 
(Wspomnienie 0 profesorze Klemensie Szaniawskim) 

o jego chorobie wiedzieliSmY od kilku miesi~y. SledziliSmY jll z najwi~k
szym niepokojem. Z uplywem tygodni, a potem dni, stawalo si~ pewne, i.e 
jest to choroba, ktora nie zna litosci. Ludzilismy si~, czekalismy na cud. 
Klemens Szaniawski, czlowiek niezwyklej szlachetnoSci i wybitny uczony, . 
profesor Uniwersytetu WarszawsJciego, zmarl dnia 4 marca 1990 r. 

lako filozof naleial do tej szlachetnej odmiany racjonalistow, ktorzy, 
wymagajllc maksimum od siebie, pozostajll otwarci na inne orientacje, 
potrafill zrozumiee ich sens, a gdy to zawodzi - zdobyc si~, mimo szczypty 
zachowanego dla siebie sceptycyzmu, na autentycznll tolerancj~. Prof. 
Klemens Szaniawski byl wybitnym filozofem, uznanym w swiecie specjalis
tll w zakresie 10giJci i metodologii nauk, a taue autorem prac i zakresu 
etyki. Uczen Ajdukiewicza, Kotarbinskiego i Ossowskiego, Jcontynuowal 
w swej pracy najlepsze tradycje Szkoly Lwowsko-Warszawskiej, swiadcZllc 
tym samym 0 jej iywotnoSci i znaczeniu. Matematycznll Scislosc umyslu 
IllCzyl z ogromnll kultufll humanistycznll, miloScill do poezji i muzyki: 
uwielbial Milosza i Lutoslawskiego. 

Racjonalizm, tak bardzo mu drogi (poj~iu racjonalizmu poswi~cil jeden 
ze swych ostatnich odczytow), wymagal oden jasnoSci mysli, precyzji 
j~zyka i-co najwainiejsze - uzasadnienia dla przyjmowanych i gloszonych 
twierdzen, takie tych, ktore mialy znalezc przedluienie w praktyce 
codziennego iycia. A w Zyciu mlldrosc filozofa spotkala si~ i szc~sliwie 
zharmonizowala z dobrocill serca. Klemens byl po pro stu dobry. lego 
racjonalizm nie mial nic wspolnego z suchym doktrynerstwem; byl raczej 
odpowiedzill m¢rca na iywe problemy i potrzeby czlowieka. Nie zawiodl 
nigdy: ani jako i:olnierz Armii Krajowej w czasie oJcupacji, ani jako 
uczony, wychowawca, organizator iycia naukowego. Zapisal pi~knll kart~ 
w swej biografii dzi~ki bezJcompromisowej postawie, jakll zajlll - jako 
dziekan owczesnego Wydziaiu NauJc Spolecznych UW - w czasie pami~t
nych wydarzen marcowych 1968 r. Bral na serio problemy, jakie stawialo 
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przed nim zycie - i znajdowal najwlasciwszll drog~ ich rozwillzywania. Stal 
si~, dla wielu, prawdziwym autorytetem moralnym: jednym z tych, jakze 
nielicznych przeciez, do ktorych zwracamy si~ myslami w sytuacjach 
najtrudniejszych, starajllc si~ odgadnllc, jak ey postllpili na naszym 
miejscu. Wierzyl, bo nie mogl nie wierzyc, w autonomicznll wartost dobra 
i oczekiwal - nie biernie bynajmnicj! - jego zwyci~stwa, mimo czas6w 
zlych. ezy moma si~ dziwic, Ze do grona jego najbliZszych przyjaciol 
naieZal ks. Jerzy Popieluszko? 

Odznaczal si~ niezwyklll delikatnoscill, rzadko juz dzis spotykanll. 
gl~bokll kulturll, wielkll skromnoscill. Przymioty te ujawnialy si~ w jego 
zachowaniu przy bardzo rozmaitych okazjach, taki:e w naukowych dyskus
jach, gdzie bronillc swego stanowiska potrafil to czynic w spos6b nie tylko 
nie zrazajllcy, ale wr~cz ujmujllcy przeciwnika, z bystrymi ognikami 
w oczach i rownoczesnym lagodnym usmiechem, ktory nie dopuszczal do 
wybuchu \nburzonych nami~tnosci. 

Byl stanowczy i lagodny, sprawiedliwy i wyrozUlnialy. Mogtem niejedno
krotnie obserwowaC te jego przymioty, chocby wtedy, gdy siadalismy przy 
jednym stole egzaminujllc mlodych dominikan6w, studentow filozo lii ze 
Studium Dominikanskiego w Krakowie, doklld przyjeidZal regularnie, by 
wykladac metodologit: nauk. Mialem okazj~ podziwiac jego sposob 
dyskutowania, kultur~ wypowiedzi, zaangaiowanie w rozwiqzywanie, 
nieraz "na gorqco", pojawiajllcego si~ wlasnie problemu. 

Zaangazowanie, w1llczanie si\! w sprawy wame i wielkie, bylo jego 
duchoWll potrzebll. Od lat pracowal w grupach dyskusyjnych, radzllcych 
nad naprawll Rzeczypospolitej. Gdy "wybuchla" Solidamosc, stal s~ 
jednym z jej najwai:niejszych m6zg6w. Ale nie stronil i od pracy 
organizacyjnej. Wybrany po profesorze Tadeuszu Kotarbinskim prezesem 
Pp,lskiego Towarzystwa Filozoficznego pelnil t~ funkcj.,; do smierci, 
przeprowadzajllc Towarzystwo, bez strat, przez ci~ikie lata stanu w ojen
nego. 

przewodniczyl powolanemu w 1981 r. Porozumieniu Stowarzyszen 
Naukowych i Artystycznych. Byl wsp6ltworq Towarzystwa Krzewienia 
i Popicrania Nauk - picrwszego, ktore zlikwidowano (i kt6rego nie 
pozwolono reaktywowac) bezposrednio po ogloszeniu stanu wojennego; 
dzi~ki inicjatywie prof. Szaniawskiego Towarzystwo dzialalo jednak dalej, 
tyle ie jako Sekcja Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. A gdy w no
wych warunkach wznowilo sWll pelnll dzialalnosc, zostal wybrany jego 
prezesem. 

Wybrany (w roku 1984) przez Senat Uniwerstytetu Warszawskiego 
rektorem tej uczelni, nie zostal zatwierdiony przez owczesnego ministra 
nauk, szkolnictwa wyiszego i oswiaty. Wtadza ludowa nie lubila profesora 
Szaniawskiego. 13 grudnia 1981 r. zostal aresztowany. Przez lata ad
mawiano mu paszportu, uniemozliwiajllc wyjazd na roczne stypendium do 
USA, gdzie wreszcie mial zapewnione znakomite warunki do pracy 
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naukowej (udalo si~ to dopiero w roku ubieglym). Wladza wiedziala 
dobrze 0 jego pogl,!dach, postawie, zaangazowaniu politycznym. Nie 
mylila si~: gdy tylko zarysowala si~ perspektywa obrad "okl'llglego stolu", 
prof. Szaniawski zostal przez Lecha Wal~s~ powolany do prac przygotowa
wczych, uczestniczyl tez w sesji inauguracyjnej, jaka odbyla si~ w lutym ub. 
roku. Wszystko wskazywalo na to, Ze Klemens Szaniawski odegra 
w najblizszej przyszloSci takze wybitn'! rol~ polityczn'! w Zyciu Rzeczypos
politej Polskiej. Stalo si~ inaczej .. . 

Zycie oswoilo nas z bolesn,! prawd,!, i:e na wojnie gin'! najdzielruejsi. Ale 
ci,!gle trudno nam si~ pogodzie z mysl,!, ze wlasnie wtedy, gdy rorum 
i m,!drosc, szlachetnosc i prawosc zaczynaj,! bye wreszcie ceruone najwYZej, 
odchodz,! najm,!drzejsi i najlepsi. Klemens byl tak bardzo potrzebny. 
Potrzebny nauce, Polsce, nam - jego przyjaciolom, wszystkim .... Zostalis
my umruejszeni 0 wielk,! wartose. Jak rzadko kiedy sprawdzaj,! si~ dzis na 
nas gl~bokie slowa Johna Donne'a: 

No man is an island, entire of itself; every man is a piece of the continent, 
a part of the main; if a clod be washed away by the sea, Europe is the less ... ; 
any man's death dismishes me, because I am involved in mankind; ... 

Wtadystaw Str6zewski 

Tekst powyi:szy zostal opublikowany w "Przegl~dzie Polskim" z 15 rnarca 1990. 

CZYTAJJ\C MIESII;CZ N IKI 

KATOLIK A POLlTYKA 

"Krolowa Apostolow", miesi~znik (obecnie wskutek trudnosci finan
sowych praktycznie dwumiesi~nik), od kiikunastu lat odgrywa wazn'! 
rol~ w spolecznym i intelektualnym Zyciu katolickim, co rue jest - jak mi si~ 
wydaje - naiezycie doceniane. Jedn'! z przyczyn mog,! bye nadai istniej,!ce 
uprzedzenia tzw. "normalnych czasopism swieckich" do prasy dewocyjnej. 
Miesi~znik wydaje Stowarzyszenie Apostoistwa Katolickiego czyli Ksi~ia 
Pallotyni, redaktorem naczelnym jest znany od iat duszpasterz inteligencji 
ks. Jan. Palyga, ale w Radzie redakcyjnej i w zespole znajdujemy nazwiska 
zarowno dyrektora poznanskiego Pallottinum ks. Stefana Duszy, jak 
i swieckich intelektualistow. 

Na ostatni (98-99) numer "Krolowej Apostolow" ch~ zwr6cie uwag~ 
czytelnikow "Znaku" nie tylko z pragnienia, by odnotowae istnienie 
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wainego pisma katolickiego ksztaltujllcego powaZnll opini~ koscielnll po 
okresie "solidarnoSciowym" (tym pierwszym), lecz takze z powodu ar
tykulu Tomasza Wolka Wqtpliwosci polityka katolika. Wiele si~ ostatruo 
na temat poiitycznego angaiowania si~ katolikow dyskutuje i pisze, 
a artykul Wolka wydal mi si~ znakomitym skrotem pailicych problemow 
chwili wyrazonych ~zykiem osobiScie zaangaZowanego w polityk~, a jed
noczeSnie "wiedZllcego czego chce" i zrownowazonego wewn~trznie kato
lika. 

"Wyjasni~ moZe od razu - pisze autor - ze mowiliC 0 polityku, 
niekoniecznie mam na mysli wybitnego m~za stanu, ministra czy posia. 
Chodzi mi 0 znacznie szerszy przekroj, obejmujllcy tych wszystkich ludzi, 
ktorzy politykll si~ zajmujll blldz tez Sll w nill uwiklani, jednoczdnie zaS 
poczuwajll si~ do katolicyzmu". OczywiScie mowa jest wi~ 0 znakomitej 
wi~kszosci Polakow, bo ktoz dzis w polityk~ w tym kraju nie jest uwiklany? 
I oto ta wielka rzesza ludzi znalazla si~ obecnie, na wiosn~ 1990 roku, 
w nowej sytuacji "koscielnej". Bo KOSciol, ten instytucjonalny, jak 
i w ogole wzajemne relacje pomi¢zy panstwem (jui: nie ideologicznym) 
a ludimi wierZllcymi i ich Hierarchill kompletnie si~ zmieniiy. Konczy si~ 
era komunizmu,. a instytucje kOScielne i katolickie przestaiy bye jedynymi, 
"oficjalnymi" oazami, gdzie chronili si~ ludzie opozycji, artysci i cala ta 
prawdziwa Polska, ktora jest w naszych sercach. "Ambony odgrywaly 
- pisze Wolek - z koniecznosci rol~ pariamentarnych mownic, a or~dzia 
i homilie zawieraly w sobie rowniez treSci polityczne ... Obecnie premierem 
jest praktykujllCY katolik, a milicjanci przychodzll do kosciola Sw. Brygidy 
z imieniem Chrystusa na ustach. Oto miara przeobraien, jakie dokonaly 
si~ w przecillgu jednego tylko roku". 

Pierwsza reakcja na ~ nowll, wolnoSciowli sytuacj~ to,zdaniem Wolka, 
pojawienie si~ wsrOd nielicznych, lecz dose zazwyczaj halasliwych kol 
katolickich opinii, ze w nowych okolicznosciach Polska winna bye 
"panstwem katolickim". Oczywiscie publicysta, (a my z rum razem), 
zupe/nie nie moze si~ zgodzie z tll pokusi! katolickiego totalitaryzmu 
nawillzujllcego do czasow "cuius regio eius religio", tyle Ze w odwr6conym 
porzlldku (dzis chodzi 0 panstwo ideologiczne). "JeSli chodzi 0 mnie 
- czytamy dalej - czulbym si~ fatalnie w katolickim panstwie. Mimo ze 
jestem katolikiem, a moze wlasnie dlatego". 

Ale "panstwo katolickie nam nie grozi", pociesza Autor. "Pozostaje 
natomiast wiele innych wlitpliwoSci. Powstajll oto ugrupowania polityczne, 
a nawet partie nie tylko odwoiujllce si~ do inspiracji religijnej, lecz 
w niektorych przypadkach rowniez z nazwy i szyldu katolickie (wzgl~dnie 
chrzeScljanskie)". Tomasz Wolek wlltpliwoSci tych nie stara si~ roztrzllsae 
i przyznaje, Ze w mysl papieskich encyklik czy dokument6w Magisterium, 
takie angazowanie jest uprawnione. ·Wiemy lez sklldinlld, :ie, jak do tej 
pory, ugrupowania 0 charakterze partyjnym a nosZllce szyld czy to 
katolicki, czy chrzeScijanski rue majll duzego poparcia spolecznego. 
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"W'ltpliwosci polityka katolika" Tomasza Wollca S'l jednak jeszcze inne. 
"Zastanawiam si~ na przyklad - czytamy dalej w jego artykule - co maj'l 
POCZ'lC ei polityeznie ezynni katoliey, ktoryeh temperament i wrailiwosc 
kieruj'l gdzie indziej nii do partii katoliekiej. Czy S'l przcz to gorszymi 
katolikami? A jdli wartosci ehrzeScijanskie ehCl! wprowadzaC w iycie 
w szcregaeh stronnictwa konserwatywnego, liberalnego czy ludowego? 
Powraca poza tym stare pytanie: ezy w kraju i narodzie, tak katoliekim jak 
Polska, naprawd~ konieezne jest doslowne odwzorowanie tej liezebnej 
przewagi w formie czysto polityeznej? Pod postaci'l partii i stronnietw?" 
Nas~pna, moie nawet najpowainiejsza w'ltpliwosc to pokusa, ez~sto 
nawet nieuswiadamiana, poslu~iwania si~ autorytetem KOSciola, jego 
politycznej instrumentalizaeji. "Daleki jestem - ezytamy w zakonezeniu 
- od przypisywania poIskim katolikom polityeznym podobnego typu 
zamiarow. Nie w'ltpi~ w ieh uezciwosc. Mimo to wszakie odezuwam 
ogromne wahania i wlitpliwoSci. Dziel~ si~ nimi z Czytelnikami, i:ywille 
przekonanie, ie raeje S'l podzielonc i zniuansowane. Co do mnic, uwaiam, 
ze rownie dobrze - a maZe i Iepiej - da si~ doehowac wierze wiemoSci 
i przejawic lojalnosc wzgI¢em KOSciola, wyst~uj'le pod »neutralnym« 
polityeznie znakiem. I tak tei: zamierzam uczynic". 
T~ ostatni'l deklaraej~ Tomasza Wollca zacytowalem nie dlatego, Ze jest 

on jui znanym i publieystll i dzialaczem, ale glownie z tej racji, Ze wyraia 
ona w moim poczuciu vox populi i to poniek:td glos "Iudu boiego" 
w Polsce. Jego wi~kszosei. Co eiekawe bowiem, wsrod mas katolickich, 
ktore uzyskaly wolnosc wyznawania i praktykowania swej wiary, a takie 
maj", moiliwosc swobodnej dzialalnoSci spoleeznej i polityeznej, ogolnym 
wr~z nastawieniem jest niech~ do samego okreslenia "partia". S14d nowe 
ugrupowania ehrzeScijanskie (ezy katoliekie) wol", przybierac inne nazwy: 
"stronnictw", "unii" itp. Ale slowna gimnastyka nie tu nie pomoie. 
Pami~c upartyjnionego okresu "komuny" nie da si~ szybko zatrzee. Przy 
tym wewn~trzne przemiany polskiego katolieyzmu pod wplywem nie tylko 
Soboru, ale bardziej moie soborowego "polskiego Papieia" si~gn~ly 
gl~biej, nii siy pesymistom wydaje i poczucie "bycia prawdziwym ehrzes
cijaninem" w iyeiu wspolczesnej Polski jest rozumiane bardzo "bezpartyj
nie". 

Kto wie, czy populamosc Tadeusza Mazowieekiego nie jest tak wielka 
m.in. dlatego, ie jest on wr~z uosobieniem idealu spoleeznego i politycz
nego udzielania si~ katolika praktykuj'lcego, ktory sluiy wszelkiemu 
do bru , Polsce b~d",cej ojczyzn'l wszystkich ludzi dobrej woli bez wzgl¢u 
na przekonania i swiatopogl'ld. Uwaiam osobiScie, Ze tak wlasnie jest, 
zwlaszcza po przeczytaniu jego ostatnio wydanej przez "Bibliotek~ »Wi~
ri«", ksilliki Druga twarz Europy. Oto intelektualna i religijna deklaraeja 
m~i:a stanu, ktory daje swiadeetwo Bogu, bez "uiywania Jego imienia 
nadaremno". W kraju, w ktorym jui naduiyto wszystkich wielkich slow, to 
jedno - imi~ Boga - pozostaje dla Iudzi naprawd~ swi~te. 
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Otwarte jest oczywikie pytanie, jak potoczy si~ polityczna historia 
polskiego katolicyzmu w dobie walki 0 nowy ksztalt ustroju nie tylko 
ekonomicznego, ale i spolecznego. Kokiol nie tylko dopuszcza, lecz wr~z 
nakazuje katolikom udzial w imi~ "wspolnego dobra" w i:yciu politycz
nym. Egoistyczna walka 0 wlasny tylko dobrobyt, luksus nie zajmowania 
si~ biedami - czy bied~ (ekonomiczn~ lub moraln~) - blimich jest wr~z 
grzechem. W drastycznych wypadkach moZe bye grzechem ci~i:kim, jak 
pokazuje ewangeliczna przypowiesc 0 milosiernym Samarytaninie. Nie 
unikniemy tatie pytania, czy w obliczu ewentualnego tworzenia si~ partii 
antykl~rykalnych lub indyferentnych etycznie, w takich sprawach jak 
problem aborcji czy tei: nowe formy opieki, zabezpieczenia spolecznego 
slabych, chorych i starych, nie istnieje potrzeba zorganizowanej "partyj
nie" przeciwwagi. To jest rol~ swieckich. Odrzucic wypada tylko nac
jonalistyczne Pl"lldy cisn~ce si~ pod "chrystusowe sztandary", bo nac
jonalizm i szowinizm nie da si~ pogodzie z Ewangeli~. Przypominaj~ one 
ow ryk tlumu przed palacem Pilata, tlumu wzburzonego, ii: Jezus nie 
okazal si~ Mesjaszem, kt6ry wyzwala narOd zydowski z rzymskiej niewoli. 
ChrzeScijanstwo przez polskiego czarta przedrzemione nieraz stawalo ~i~ 
w przeszloSci totalitame. 

Wracam wi~ do wniosku glownego: tak, najszersze rzesze katolikow 
polskich, a wielu z nich to rolnicy i robotnicy, s~ swiadome swej wiary 
i gI~bokiego przywi~zania do KOScioia i nie pragn~ upartyjniania wiary. 
W dyskusji podj~tej przez Tomasza Wolka nie wspomina si~ jednak 
o jeszcze jednej moi:liwoSci dzialania, ktore rozwija si~ w KOSciele po II 
Soborze Watykanskim. ChrzeScijanskie demokracje i inne partie wy
znaniowe zamjeraj~. Mno~ si~ natomiast stowarzyszenia, ruchy, grupy 
odnowy czy to spoleczno-moralnej, czy to duchowej. One to tei: s~ nam 
najbardziej teraz potrzebne. 

Marek Skwarnlcki 
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LIST Z 1~?1' 


NA PROZNO SZCZEKAJA WSCIEKtE 

SZAKALE SOCJAL-DEMOKRACJI 


Telewizja francuska wyswietlila ostatnio dokumcntalny film Loziriskiego 
pt. "Polska 45-56". Doskonaly montaz kronik filmowych wraz z ciekawy
mi, choc, moim zdaniem, troch~ jednostronnymi komentarzami lana 
16zefa Lipskiego, Jacka Kuronia i Lechoslawa Goidzika, przypomnial 
m.in. mocno zdumionym mlodym Francuzom, jak to w krajach realnego 
socjalizmu zorganizowano pompatyczn<l, oficjaln<l i na poz6r masowo 
odczuwan<l zalob~ po smierci Stalina. 

Kilka lat temu przeprowadzilam badanie prasy francuskiej z dni 
bczposrednio po smierci ponurej pami~i 16zefa Wissarionowicza. Od
krylam wtedy, ze reakcje zachodnie nie r6i:nily si~ specjalnie od wschodniej 
psychodramy. 

We Francji przez dwa dni flagi spuszczone byly na znak zaloby. 
Francois Mauriac pisal na ten temat w "Lc Figaro": Nasze sztandary 
spuszczone na znak ialohy po smierci Stalina sq znakiem sprzecznosci 
w polityce francuskiej, do ktorych zmuszajq nas okolicznosci, a nad ktorymi 
nie panujemy. OCZywi.fiCie. zdwniewa mnie 10. ale na pewno mniej nii ton 
naszej prasy, klora niepohamowanie kadzi Irupowi. 

RzeczywiScie, smicrc Stalina data upust fali artykul6w i dcklaracji, kt6re 
dzisiaj, po 37 latach, wprowadzaj<l czytelnika w zadum~. Kazdy mial cos 
do powicdzenia. Najpierw Komitet Centralny Francuskiej Partii Komunis
tycznej, pogr<lzony w zi3.lobie, pospieszyl z zapewnicniem KC KPZR, ze 
francuscy komunisci pazostanq wierni stalinowskim zasadom partii. oraz 
nieuhlaganej walce przeciw odchyleniom od slusznej !inii marksistowsko-
leninowskiej, jak rowniei stanowczosci w wykonywaniu zadail i w kontroli 
wdraiania podjt;tych decyzji. Z czego wynikalo to, 0 czym dzisiaj wie kazdy, 
zc KPF czuwala nad zrealizowaniem zadan wynikaj~cych z decyzji 
podj\!tych gdzie indziej i ze trzeba bylo do tego slanowczosci i surowej 
kontroli. 

Wieczna chwala Stalinowi!. pisali czlonkowic KC KPF. Pamirc 0 nim 
wiecznie brdzie zyla w naszych sercach. Jego nauka zawsze hrdzie oswietlac 
nam drogr. Wedlug jego przykladu i przykladu j ego partii, naszego wzoru. 
uczy c sit; bt;dziemy • .fak iSc naprz6d do komunizmu. 

Na pr6ino szczekajq wsciekle szakale socjal.,temokracji przeciw wiel
kiemu zmarlemu. przebil Etienne Fajon, a Lawrentij Beria, nk dlugo potem 
zlikwidowany, a cytowany przez "L'Humanite": Wszystkie narody wiedzq. 
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ie towarzysz Stalin iywil gorqcq milose do narodu chitiskiego i ie wierzyl on 
w ogromnq silf chitiskiej rewolucji. 

Bardziej krytyczny "Le Monde" w swoim artykule ws~pnym analizuj~c 
stalinizm mowil 0 niezwyklej sytuacji, ktora doprowadzila do tego, :ie 
komunistyczne partie calego 8wiata staly si~ pionkami do dyspozycji 
Kremla pod pretekstem, :ie ocalenie ojczyzny socjalizmu powinno stac 
ponad wszystkim. To w im~ tych zasad - pisal komentator - komuniSci 
chiftscy wydawani byli w swoim czasie w rfce katow Czang Kai-szeka. 
a wojna w Hiszpanii uiyta byla przez stalinowcow do celOw nie majqcych nic 
wspolnego ze zwycifstwem rewolucji. Nic. moiemy bye tego pewni. nie zmieni 
sif od tej strony, chyba ie Mao Tse-tung zglosi pretensje do kierowania 
rewo[ucjq swiatowq. 

W tym samym duchu pisal Gilles Martinet w "L'Observateur", :ie 
przewaga rosyjska w ruchu komunistycznym, podobnie jak kiedys przewa
ga francuska w rewolucji bUrZuazyjnej, mo:ie skonczyc si~ wraz ze smierci~ 
generalissimusa Stalina: Moie nie zastanowiono s~ dostatecznie n,adfaktem. 
ie obecnie najwybitniejszym iyjqcym komunistq jest Mao Tse-tung. a nie 
Malenkow. I w tym samym kontekScie, kremlinolog z tego pisma zwr6cil 
szczegoln~ uwag~ na fakt, Ze w politbiurze Nikita Chruszczow awansowal 
na pi~te miejsce. Z tego wynika, ie Chruszczow zostal powolany do 
sprawowania bardziej odpowiedzialnych funkcji. 

Gilles Martinet jest dzis starym mentorem francuskich socjaldemo
kratow i trockistow. Pami~tam, jak na sympozjum 0 pieriestrojce w Paler
mo (w 1987 roku) przemawial do obecnych Rosjan: Waszq interwencjf 
w Budapeszcie moiemy zrozumiec, albowiem w wolnych wyborach mogla 
wygrae reakcyjna prawica. ale inwazja Czechoslowacji godzila w lewicf ... 

Powrocmy do smierci Stalina. Jugoslowianska agencja prasowa, dwa 
lata przed pojednaniem Nikity, Chruszczowa z marszalkiem Tito, przypo
minala, Ze Dla Jugoslowian. Stalin byl tym czlowiekiem. ktory pogrzebal 
osiqgn~cia Rewolucji Paidziernikowej i byl symbolem groiby przeciw 
pokojowi na swiecie. albowiem byl on tworcq agresywnego bloku. 

W Stanach Zjednoczonych, jak donosil lewicowy dziennik "Combat", 
Dwight Eisenhower przemowil w imieniu Ameryki, ktora modli/a sif. ieby 
Bog wszechmogqcy czuwal nad Rosjq. Watykan zaS, trzezwiej widz~ 
sytuacj~, tylko przeb'.l.czal czlowiekowi. ktory bfdzie odpowiadal za swoje 
czyny. 

Francuski centrysta Edgar Faure, ktory w latach siedemdziesi~tych 
blysn'll stwierdzeniem, :ie Zwi'lzek Radziecki rozwi'lzal pomys\nie wszyst
kie problemy narodowoSciowe, zauwaZal w 1953 w "Combat", Ze wsrod 
wielkich dyktatorow wspOlczesnego swiata. Stalin wydawal sif bye jedynym. 
ktory nie poddal sif upojeniu. megalomanii czy histerii. Raymond Aron 
w "Le Figaro" daleki byl od podzieiania tej opinii: Cromwell wyobraial 
sobie. ie byl mfiem opatrznosciowym. lak jak Stalin podawal sif za 
wyraziciela histor;;. 
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Wreszcie. na dlugo przed raportem Chruszczowa. jed en wnikliwy umysl 
w dzienniku "Le Monde" w ten sposob os~dzil stalinizm: Jest to rewolucja 
bez romantyzmu. prowadzona z nieublaganq determinacjq. aby zapewnic 
SZCZf.fcie ludzkosci. bez zadnego ustfpstwa na rzecz uczucia czy lilOSci. 
Dqzenie do tego matematycznego szczfscia zapelnilo obozy koncentracyjne 
i masowe groby. zmienilo miliony ludzi w roboty. [nnych pozbawilo 
najbardziej elementarnej godnosci. Ten tylko moglby przewyzszyc taktyczny 
sukces Stalina. kto pogodzilby rewolucjf z wolnosciq. 

Anonimowy autor artykulu wst{:pnego - more byl to sam Hubert 
Beuve-Mery - obdarzony byl wielkim darem przenikliwoSci. Ta sarna 
nadzieja przyswiecaia "rewizjonistom" w 1956 roku. "nowej lewicy" 
w 1968 i dzis za czas6w pieriestrojki. 

Pozostaje jednak pytanie: jak si{: do tego ma chrzeScijanstwo? W od
czuciu francuskiej lewicy chrzeScijanie maj~ wielkie zasiugi dzi{:ki dzialaniu 
na rzecz jednoSci Europy. Ale slabo rozumie si{: papiesk~ wizj~ kultury 
chrzeScijanskiej, st~d sklonoosc do przeciwstawiania jej kulturze pluralizmu 
; demokracji. 

To wprowadzenie antagonizmu mi~dzy chrzeScijanstwo i demokratyczny 
pluralizm jest bI~ne i niebezpieczne. niew~tpliwie wypacza mysl lana 
Pawla II. Staralam si~ to pokazac w najkrotszy sposob publikuj~c w "La 
Croix I'Evenement" "slowniczek", objaSniaj~cy podstawowe idee Papieia 
wi~4ce si~ z Ostpolitik, podkreslaj~c mi~zy innymi ich zbieinosc z tezami 
Pawla Wlodkowica. 

Aleksandra Kwiatkowska-Viatteaux 
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LlSTzl~ 


Po raz pierwszy odk:td sobie przypominam - to znaczy od blisko 
czterdziestu lat - Wielki Tydzien jest w Bukareszcie obchodzony publicz
nie. W poniedzialek wrocilem z ParyZa i zobaczylem w telewizji pierwszy 
odcinek filmu Zefirelliego "Jezus", ostatni pokazywano w Niedziel~ 
Wielkanocn:t. A dyrekcja telewizji dzi~kowala arcybiskupowi za jego 
otrzymanie ... 

W prasie codziennej, nie tylko opozycyjnej, mowi si~ duzo 0 tych 
Swi~tach, daje teologiczne wyjaSnienia. To sarno w tygodnikach, ktorych 
jest juz bodaj trzydziestka. 

Telewizja transmituje wieczorne naboZenstwa, w Wielk:t Sobot~ liturgi~ 
prawoslawn:t z Timisoary, katolick:t z katedry w Bukareszcie, bardzo 
wloskiej z wygl:tdu: fasada przypomina Orvieto, wn~trze florencki Santa 
Croce. Te transmisje za~ly si~ juz w wigili~ Bozego Narodzenia, kiedy 
jeszcze na ulicach swistaly kule. Telewizja si~ stara - transmisja prawoslaw
nej mszy w lcazd:t niedziel~. Oby to trwalol 

W polityce kampania wyborcza w pelnym biegu. Tymczasowy prezydent 
Jon lliescu odwiedzil Arad i Baia Mare w Siedmiogrodzie (z krotkim 
zatrzymaniem si~ w zradykalizowanej, niech~tnej Frontowi Timisoarze). 
Jego glowny konkurent, Radu Campeanu, przywodca liberalow, pojechal 
do Polski i zostal przyj~ty przez Wal~s~. Campeanu (66 lat z czego 
9 w wi~zieniu, od 1978 r. we Francji) zdolal ze starej partii liberalnej 
(powstala w 1948 roku) uczynic dzis silne stronnictwo, atrakcyjne dla 
inteligencji. Partia ta byla u wladzy przez wi~ksZll cz~sc okresu 1880-1937. 
Pami~ta si~ 0 tym - pewien stary ksi:tdz powiedzial mi: "Nie ufajcie 
liberal om, to byla masonska partial" 

Campeanu moze rywalizowac z lliescu, ale opozycja jest podzielona. 
Partia narodowo-<:hlopska (raczej odpowiednik polskiej Narodowej De
mokracji a nie Stronnictwa Ludowego) tez wystawia swego kandydata na 
fotel prezydencki - jest nim Jon Ratiu, potomek siedmiogrodzkiej rodziny 
z politycznymi tradycjami, mieszkaj:tcy doU}d w Anglii. Jego partia 
uzyskala wi~kszosc absolutn:t w wyborach 1946 roku, ale dzis jest slabsza. 

Chyba najlepszy z tygodnikow to ,,22", wydawany przez gruN intelek
tualist6w, ktorych mistrzem byl filozof Noica (1909-1987), zwi~ny 
z nurtem kantowskim i heideggerowskim. Znajduj~ tam wlasnie przejrnuj:tcy 
artykul Radu Enescu zatytulowany Mit brennender Sorge. Jego troska to 
SiedmiogrOd - pismo stara si~ dzialac na rzecz rumunsko-w~gierskiego 
pojednania. Temu tygodnikowi mozna by jedynie zarzucic zbytni:t elitarnosc 
i slabosc ducha chrzeScijanskiego - mimo znakomitych artykul6w z dziedzi~ 
ny socjologii religii i zaproszenia na swe lamy przedstawiciela unickiego 
biskupa Gherla...Quj. Czuj~ tu raczej ducha jakiegos neoplatonskiego kr~gu. 
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Warto jeszcze dodac, ze grupa ta byla przez ostatnie dziesi¢ lat bliska 
Sibiu, obecnemu ministrowi kultury. 

Na zakonczenie garSc infonnacji w telegraficznym skr6cie: 
- odmowa wizy dla bylego krola Michala spowodowala manifestacje 
w Bukareszcie, choc prawdziwych monarchistow jest malo; 
- powrot patriarchy Teoctista, skompromitowanego wspolpraCl! z daw
nym reZymem, a obecnie "wezwanego" przez Swi~ty Synod (takZe 
mianowany przez stare wladze) wywolal protesty inteligencji, ale bez 
skutku; 
- nominacje biskllPOW katolic;kich: siedmiu lacmskich, pi~iu unickich; 
wedle narodowosci: siedmiu Rumun6w, czterech W~gr6w, jeden Niemiec. 
Biskup Bukaresztu podniesiony do godnoSci arcybiskupa; 
- trudnosci prasy mimo calkowitej likwidacji cenzllry: brak papieru, 
zmniejszanie obj~tosci i naklad6w; 
- zmartwychwstanie prasy katolickiej, po czterdziestu latach: dwa miesi~
czniki rumunskie, jeden dwutygodnik po rumunsku dla unit6w, jeden 
tygodnik po w~giersku. 

Wielkanoc, swi~to Zmartwychwstania: surrexit Dominus vere. Takie 
zmartwychwstanie rumunskiego narodu, jego kultury, KOSciola, wolnej 
prasy ... 

Radu Duduica 
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lbis issue is almost exclusively devoted to a discussion of problems 
centered around the former concentration camp in Auschwitz. It treats not 
so much of its history or the way it operated as of a universal meaning of 
this place and this occurrence, as well as points of dispute it has engendered 
and tasks it sets before us. The scope of subjects is signalled and delineated 
by an introductory article (Stefan Wilkanowicz: "Auschwitz as a Problem 
of Germans, Poles lI.nd Jews"). 

Reflection on these matters began twenty years ago with a discussion 
launched by Cracow's Club of Catholic Intelligentsia, with former camp 
prisoners participating in it. At that time we focused our attention 
primarily on the weight of the moral lesson taught by the Auschwitz 
Museum (one liable to much serious doubting) and Polish-German 
relations, as a representative of Aktion Suehnezeichen, an organization 
which undertook an effort towards restoring good Polish-German rela
tions by sending expiatory pilgrimages to former concentration camps in 
Poland, was also present. 

That early discussion initiated putting out a special edition of "Znak" 
entitled The Auschwitz Retreat. Some texts, which have retained their 
up-to-dateness, appear again in the present number. Limitations and 
suggestions as to the character of the museum and the way it worked had 
to wait until the present day to be put into practice. 

The contents of the second part include articles and documents 
concerning mostly Auschwitz and the Jews. First we find discussions of 
Shoah (H. Bortnowska, J. Dujardin, 1. Greenberg), followed by an ample 
description of the dispute which has sprung up around the Carmelite 
nunnery, supplemented by a bibliographical list od texts related to this 
question which have been published in Polish journals. 

Our aim was to illuminate the problem of Auschwitz and Shoah from 
a variety of angles, to present different points of view, and to depict 
various reactions this event and this special place have evoked. This 
intention shows both in the texts themselves and in the way of composing 
them into a whole. A contrastive juxtaposition of two utterances: one by an 
ex-prisoner ("Auschwitz a Symbol of Many Nations' Victims, a Sanctuary 
of Poles") and the other by a young Jew ("Auschwitz in the Jewish Eyes") 
can be particularly instructive. 

This presentation of manifold viewpoints is meant to serve the purpose 
of achieving a better mutual understanding and building a road to 
cooperation in the name of a brighter future. 
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Ce numero est consacre dans sa quasi-totalite au probleme pose par Ie 
camp d'Oswi~im, probleme qui sera aborde, non pas tellement d'un point 
de vue historique ou sous I'angle de son fonctionnement, mais p1utot dans 
la signification du lieu et de I'evenement: c'est Ie sens de I'article 
d'introduction (Stefan Wilkanowicz, "Auschwitz, un probleme pour Al
lemands, Polonais et luifs"). 

Ce theme avait fait I'objet de nos n:flexions il y a vingt ans, lorsque Ie 
Club des intellectuels catholiques de Cracovie prit I'initiative d'un debat 
auquel participerent notamment d'anciens depoites de ce camp. 
A l'epoque, nous avions surtout examine I'impact du musee d'Oswi~im 
sur ses visiteurs (musee qui englobe Ie terrain de I'ancien camp, et dont la 
fonction suscitait de serieuses reserves), et les relations polono-allemandes, 
en presence du representant de l' "Aktion Suehnezeichen", organistion qui 
a initie Ie tr'I.vail de reconciliation entre Allemands et Polonais par des 
pelerinages de penitence vers les ex~amps de concentration existant en 
Pologne. 

Ce debat est a I'origine d'un numero special de Znak, Mite pour la 
circonstance et portant Ie titre de: "Recollection oswiecimienne" (No 195, 
1970). Certains de ses textes que nous reeditons ici, n'ont pas perdu leur 
valeur d'actualite. Et les postulats formules aI'epoque sur Ie caracrere et Ie 
fonctionnement du musee, sont en cours de realisation aujourd'hui. 

La seconde partie du cahier comprend des articles et des documents 
concernant OSwiycim et les luifs: asavoir des reflexions sur la Shoah (par 
H. Bortnowska, Ie Pere J. Dujardin et du rabbin I. Greenberg) et Ie dcit 
detaille du litige sur Ie monastere des carmelites, complete par une 
bibliographie des articles parus dans la pre sse polonaise sur ce sujet. 

Notre propos est de montrer les difTerents aspectes du probleme 
d'Oswi~cim et de la Shoah, de presenter les difTerents points de vue et les 
diverses manieres de reagir face acet evenement et ace lieu. Cette intention 
demeure presente aussi bien dans les articles que dans leur confrontation. 
De ce point de vue, il serait interessant de comparer la voix d'un ancien 
deporte ("Oswi~im, symbole des victimes d'une multitude de nations, et 
sanctuaire pour les Polonais") et celie d'un Juif ("Oswiycim aux yeux des 
Juifs"). 

Cette presentation des difTerentes opinions doit servir a une meilleure 
comprehension mutuelle et a la mise en oeuvre d'une cooperation en vue 
d'un avenir meilleur. 
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