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Od redakcji 


Uplynflo jui ponad pol wieku od Holokaustu, a dyskusje wokol tej 
tragedii nie ustajq. Organizowane sq sympozja i kongresy, kontynu
owane badania, publikowane nowe ksiqiki - wydaje sif nawet, ie zain
teresowanie niq rosnie. Przed kilkoma miesiqcami kilkuset uczestni
kow swiatowego kongresu w Sztokholmie zastanawialo sif na przy
klad nad sposobami nauczania 0 Shoah. 

Ale nie ustajq tei kontrowersje z tym wydarzeniem zwiqzane, bo
wiem jedni zmagajq sif z glfbokim poranieniem, wyniesionym z cza
s6w Zaglady, inni muszq podejmowac bolesny rachunek sumienia 
chocvy z grzechu obojftnosci. Shoah sklania do oddania holdu wszyst
kim oJiarom, a jednoczesnie bywa przyczynq ich "posmiertnej rywali
zacji". Wywoluje glfbokq potrzebf solidarnosci i wspoldzialania - dla 
zapobiegania podobnym tragediom - a rownoczesnie wspolpracf tf 
utrudnia, poniewai rozbieinosci w sJerze znajomosci i rozumienia tej 
katastrofy bywajq bardzo wielkie; w dodatku wzmacniane sq nieraz 
przez oiywianie starych mitow i przez nowe manipulacje. 

Wgqszcz problemow i kontrowersji zwiqzanych z Zagladq - w Izra
elu, w Ameryce i w Polsce - a takie w trudnq materif stosunkow pol
sko-iydowskich wprowadza nas esej Zdzislawa Krasnodfbskiego. Do 
drukowanych w numerze tekstow, ktore rozwijajq stanowisko au tora 
Listu z Tel Awiwu, polemizujq z nim, korygujq, uzupelniajq, ale za
wsze szukajq drag oczyszczenia i porozumienia, dodajemy szereg in
nych - poglfbiajqcych i rozszerzajqcych naszq debatf - zam ieszczonych 
stronach: 

www.znak.com.pl 

Zachr;camy takie, by zajrzec na strony: 

www.Jorum-znak.org.pl 


zawierajqce m.in. materialy na temat postaw mlodzieiy wobec Shoah. 
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KORUPCJA - CZY RYBY 


NADAL NIE BIORf\? 

Wiktor Osiatynski 

Transparency International - instytucj a badajqca przejrzystose 
panstwa, a co za tym idzie, skal~ korupcji - przydzielila Polsce 44. 
miejsce l . Pozycja ta powinna nas zaniepokoie, tym bardziej ze jesz
cze kilka lat temu zaj mowalismy miejsce w trzeciej dziesiqtce. Dzi
siaj wyprzedzajq nas m.in. Mongolia, Namibia, a tak.ie Czechy i W~
gry. 

Walka z korupcjq rna dlugq i skomplikowanq histori~ . Tenden
cje do umocnienia panstwa prawa i dzialania antykorupcyjne nie 
pojawiajq si~ na og61 we wczesnej fazie kapitalizmu. Pierwszy ka
pital miewal cz~sto nieczysty rodow6d - powstawal przez prze
chodzenie d6br panstwowych w r~ce prywatne czy przez dziala l
nose tak wqtpliwq moralnie i prawnie jak handel broniq podczas 
wojny domowej w Stanach Zjednoczonyeh. Kiedy jednak pierwsi 
kapitaliSei zacz~li inwestowae sW6j majqtek w ziemi~, nierueho
mosci, przedsi~b iorstwa - m6wiqe kr6 tko, w rynek - przekonali 
si~ szybko, iz on nie moze si~ obejsc bez zasady dochowywania 
um6w, bez rZqd6w prawa. I wlasnie wtedy byli gangsterzy ezy 
kombinatorzy zacz~li domagac si~ (a nawet przekazyw ac na ten 
eel srodki), by panstwo ukr6eilo korupcj ~ i zaprowadzilo rzqdy 
prawa. Ale od tego czasu wiele si~ zmienilo i dzisiaj cywilizowane 

1 Trasparency In ternational ocenila 99 kraj6w (rok temu 85), koncen truj ijc si~ na 
tym , w jak im stopniu u rz~dn i cy p anstwow i w ykorzys tuj ij sWij wladz~ w celu 
osiijgn i~cia osobis tych korzysci. Wskainik TI jes t rezultatem badania opini i publicz
nej, opartego na 17 sondaiach, kt6re p rzeprowadza dzies i ~ c. niezaleinych in stytucji. 
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panstwa zachodnie'walczq z korupcjq, stwarzajqc standard, kt6ry 
nas powinien obowiqzywac. 

W skali swiatowej korupcja nabrala w ciqgu ostatnich 10 lat 
zupelnie bezprecedensowego charakteru. Jej dominujqcym elemen
tern jest obecnie narkobiznes - najbardziej korupcjogennq i kry
minogennq dzialalnosciq jest przegrana wojna z narkotykami, co 
wyraznie widac w Stanach Zjednoczonych. Kartele narkotykowe 
korumpujq sHy bezpieczenstwa i "piorq" pochodzqce z narkobiz
nesu pieniqdze, co z kolei zaraza normalnie funkcjonujqce firmy 
i tworzy og6lny wolumen brudnego pieniqdza, kt6ry si~ga niekie
dy 20-25% dochodu narodowego bogatych panstw. W samych Sta
nach Zjednoczonych jest to, z grubsza liczqc, 10 do 15% (w niekt6
rych miastach USA okolo 20%). 

W Polsce narkobiznes nie jest jeszcze tak powaznym zagroze
niem, ale golym okiem widac, ze mechanizmy korupcyjne Sq w zy
ciu spolecznym codziennosciq. Cz~sciowo wywodzq si~ z praktyk 
korupcyjnych okresu socjalistycznego. Wtedy lap6wki mialy przede 
wszystkim umozliwic dost~p do brakujqcych towar6w alba pozwo
lic na uzyskanie jakiegos zezwolenia czy decyzji administracyjnej . 
W gospodarce rynkowej natomiast ogromnie rozr6s1 si~ sektor za
m6wien publicznych, w kt6rym w czasach socjalizmu nie uczestni
czyly przedsi~biorstwa prywatne. Pojawila si~ konkurencja r6znych 
firm i producent6w, kt6rzy ubiegajq si~ 0 te kontrakty. Korupcja 
w sektorze publicznym jest wi~c raczej zjawiskiem nowym, choc 
bazujqcym na dawnej tradycji "zalatwiania" czy "dawania w lap~" . 
Jej rozmiary Sq tak duze, ze zagraza ona zar6wno rodzqcemu si~ 
kapitalizmowi, jak i swiezej demokracji. Jest grozna dla kapitalizmu, 
gdyz narusza zasad~ wolnej konkurencji i sprawia, ze na rynku wy
grywa nie ten, kto oferuje towar lepszy i tanszy, ale ten, kto sku tecz
niej przekupuje. W takiej sytuacji podmioty gospodarcze dostoso
wujq si~ do patologii - starajq si~ pozyskac znajomych w r6znych 
miejscach wladzy centralnej czy lokalnej lub walczq z konkurencjq 
nieczystymi metodami, na przyklad wiqzqc si~ z organizacjami prze
st~pczymi . Korupcja zagraza takZe demokracji, gdyz ogranicza moz
liwosci sprawnego i skutecznego dysponowania srodkami publicz
nymi. Takiej korupcji sprzyja takZe szczeg6lne traktowanie przez 
urz~dnik6w panstwowych wybranych grup spolecznych, kt6re dys
ponujq duzq liczbq glos6w lub silq p rzetargowq, takich jak chlopi 
czy g6rnicy. Ust~pstwa na rzecz tych grup cieszq si~ spolecznym 
poparciem, ale powodujq utrat~ srodk6w z budzetu, kt6re moglyby 
zostac przeznaczone na finansowanie przemian strukturalnych. Tyl
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ko one bowiem mogq na dluzszq met~ poprawic los zagrozonych 
grup spolecznych (w tym takZe chlop6w i g6mik6w). Co wi~cej, ta
kie ust~pstwa podwazajq neutralnosc gospodarczq panstwa i torujq 
drog~ praktykom korupcyj nym. W takiej sytuacji wyborcy latwo 
zniech~cajq si~ do demokracji, poniewaz dochodzq do przekonania, 
ze ich podatki Sq wykorzystywane na realizacj~ cel6w prywatnych 
ezy partykularnych. 

Korupcja w czystej postaei skrywa si~ za wszystkimi n iejasny
mi i niejawnymi kon traktami. Opisywane ostatnio przez pras~ 
przyklady kontraktu na parkomaty w Warszawie lub komputery
zacj i ZUS-u to tylko wierzeholek g6ry lodowej. 

Stajemy si~ ez~sciq rynku swiatowego i silq rzeezy dociera do 
nas korupcja zagraniczna. Pieniqdze, kt6re do nas naplywajq, Sq 
cz~sto "brudne", a inwestycje zagraniezne bywajq forsowane za 
pomocq korupeji. Kiedys zastanawialem si~, dlaczego przez pierw
sze pi~c lat po '89 najwi~cej obeych inwestycj i zawdzi~ezalismy 
kapitatowi wloskiemu, a nie amerykanskiemu, brytyjskiemu, nie
mieekiemu. Jaka byla tego przyczyna? Mysl~, ze polskim urz~dni
kom bardziej odpowiadal klientelistyczny, a nie naprawd~ rynko
wy spos6b zalatwiania spraw i robienia in teres6w. Wlasnie ze 
wzgl~du na pewne nawyki klien telistyezne bliZej nam do Wloch 
niZ do Stan6w Zjednoczonych ezy Wielkiej Brytanii . Kapitalizm 
w Polsce b~dzie prawdopodobnie blizszy Filipinom czy Wlochom 
niz Stanom Zjednoczonym lub Wielkiej Brytanii. 

O twarcie na swiat - takZe w przypadku korupeji - moze byc 
i r6dlem zagrozen, ale i nadziei. Obey inwestorzy mogq korumpo
wac, ale i wprowadzac wyzsze standardy przejrzys tosci. W ostat
nich lataeh kraje zaehodnie - a zwlaszeza takie instytucje jak Mi~
dzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank SWiatowy, Europejski Bank 
Odbudowy i Rozwoj u - bardzo silnie zwalczaj q korupeW. Polska 
zatem moglaby wzorem Zaehodu nasilic dzialalnosc an tykorup
cyjnq. Szkopul w tym, ze politycy doskonale wiedzq, iz korupcja 
(zwlaszeza niejasne meehanizmy finansowania parm) moze znacz
nie wzmaeniac ich potencjal - nie tylko ekonomiezny, ale i poli
tyczny. W mlodej polskiej demokracji kazdy graez ehce utrwalic 

2 O czywiscie, nie ludzt; sit;, ze swiatowa tendencja do walki z korupcji) wyply
wa jedynie z pobudek szlaehetnych . Mam wrt;cz wrazenie, ze swiat zachodni nagle 
uswiadomil sobie, iz Poludnie - Azja poludniowo-wsehodnia, ez<;sc Airyki czy nie
kt6re kraje Ameryki Poludniowej - zacz<;lo przekupywac skuteczniej niz P61noc. 
Walka z korupcjq jest zgodna z interesami bogatej P6lnoey, poniewaz przyw6dey 
panstw Poludnia okazali sit; bardzo sprawni w polityee kor.umpowania .. 
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swojq pozycj~. Stqd' bierze si~ to nieustanne targowanie - jedna 
partia dostaje fundusze niepelnosprawnych, ktos inny Poczt~... To 
bardzo niebezpieczne, bo chodzi nie tylko 0 rozdawnictwo stano
wisk, lecz takZe 0 "dzielenie lup6w", co widac najwyrazniej na po
ziomie samorzqd6w (g16wnie w wielkich miastach). Afera Kohla 
pokazuje, jak bezsilne i wydane na pokuszenie Sq partie politycz
ne nawe t w wielkich, bogatych demokracjach, kiedy nie ma jasno 
okreslonych regul placenia skladek, pozyskiwania funduszy par
tyj nych oraz mechanizm6w kontroli. 

Niestety, ciqgle nie widz~ na horyzoncie si!, kt6re chcialyby 
i moglyby z korupcjq wakzyc. Wielkie partie - SLD, AWS - z ociq
ganiem zabierajq si~ do rozwiqzywania tego problemu. A przeciez 
mozna by podjqc proste dzialania, kt6re na pewno ograniczylyby 
skal~ patologii. Wystarczyloby na przyklad p rzyjqc zasad~, ze 
wszystkie decyzje publiczne dotyczqce pieni~dzy panstwowych 
i spos6b dochodzenia do nich Sq jawne. Z przyczyn oczywis tych 
nie mozna tego zrobic przed podj~ciem decyzji, ale nic nie stoi na 
przeszkodzie, by po jej powzi~ciu ujawnic wszystkie dokumenty 
i sprawozdania, z kt6rych mozna by si~ dowiedziec, za czym glo
sowal dany radny czy pose!, jakie byly oferty konkurencyjne itd. 
Chcialbym przykladowo przeczytac, jacy radni i w jakim procesie 
wybrali firm~ instalujqcq w Warszawie parkomaty oraz do kogo 
firma ta nalezy. 

Sprawq szczeg6lnie bolesnq w Polsce jest korupcja aparatu spra
wiedliwosci. Z pewnosciq choroba ta nie dotyka wi~kszosci pol
skich sqd6w, ale wystarczy, ze skorumpowane jest 5% srodowiska, 
aby do tych 5% mogli trafic zainteresowani przest~pcy. Sqdownic
two powinno byc czyste w calosci, a jesli pojawia si~ plesn, musi 
si~ samooczyszczac, a nie oburzac si~, ze ci, kt6rzy m6wiq 0 korup
cji wymiaru sprawiedliwosci, godzq w niezawislosc wladzy sqdow
niczej . Jeszcze bardziej krytycznie wyglqda sytuacja z policjC), gdyz 
mozliwosc przekupienia policjanta najdotkliwiej kompromituje 
panstwo. Mam wrazenie, ze w Polsce nie da si~ wakzyc z lapow
nictwem, jesli nie przezwyci~zy si~ w jakis spos6b korupcj i w "dro
g6wce". W czasach PRL-u istniala niepisana zasada, ze milicjant 
przez wiele lat ci~zko pracuje, ale jeSii nikomu nie podpadnie, 20

staje w koncu oddelegowany na trzy lata do "drog6wki" i wtedy 
buduje sobie dom. Nie jestem pewien, czy od tamtego czasu wiele 
si~ zmienilo. Dop6ki minis ter spraw wewn~trznych i premier rZq
du nie zapowiedzq, ze wyrzucq z "drog6wki" kazdego policjanta, 
kt6ry chowa si~ z lizakiem w krzakach, zeby zagrozic komus man
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datem, a potem zgarnqe lapowk~, dopoty wszelkie akcje antyko
rupcyjne nie b~dq mialy zadnego sensu. 

Zasadnicza bolqczka polskiej sytuacji polega na tym, ze wciqz 
niezwykle Wqtly jest u nas mechanizm pans twa prawa, pozwalajqcy 
obywatelowi, ktory czuje si~ pokrzywdzony przez decyzj~ wladzy 
administracyjnej , odwolae si~ od niej i domagae si~ udowodnienia, 
ze orzeczenie jest sprawiedliwe. Przyczynq wielu naduiye bywajq 
przepisy 0 tajemnicy panstwowej czy sluzbowej. Nawet skqdinqd 
sluszna i potrzebna ustawa 0 ochronie danych osobowych bywa dose 
nagminnie wykorzystywana w celu skrywania informacji 0 decy
zjach wladzy publicznej i zamowieniach publicznych. W Polsce bar
dzo ograniczone Sq uprawnienia dziennikarzy, a duio wi~ksza niZ 
gdzie indziej ich odpowiedzialnose z tytulu znieslawienia albo po
m6wienia w przypadku reportazu sledczego. Jest tajemnicq poliszy
nela, ze wiele kapitalu zwiqzanego jest z UOP-em, poniewai UOP 
i tajne sluiby kontrolujq informacje gospodarcze i policyjne, ale kto 
i jak moze to opisae? Przeciez w Polsce ze wzgl~du na to, ze nowy 
kodeks karny zrnienil formuly dotyczqce przest~pstwa obrazy urz~d
nika publicznego, woj t rna wi~ksZq ochron~ prawnq niZ prezydent 
Stanow Zjednoczonych. Jesli ktos mu napisze na samochodzie "bru
das", to obraza urz~dnika panstwowego... 

Za tymi przepisarni skrywa si~ korupcja. Jesli klasa polityczna 
chcialaby udowodnie, ze nie jest skorumpowana, to powinna wpro
wadzie zrniany w ustawodawstwie, zaw~zajqC r6wniez sw6j immu
nitet. Pojawia si~ jednak pytanie, kto moze postawie politykom ta
kie zadanie. Wyborcy jako nieokreslona zbiorowose nie Sq w stanie 
artykulowae takich zqdan. Bardzo potrzebna Polsce bylaby niewiel
ka partia polityczna, niekoniecznie ubiegajqca si~ 0 wladz~ lub na
wet 0 udzial we wladzy, ale pilnujqca standard6w zycia publiczne
go. Partia, kt6ra z powyzszych postulat6w uczynilaby fundament 
programu czystego, przezroczystego panstwa, rozpisujqc je na kon
kretne kwestie: Jakie zmiany wprowadzie do kodeksu post~powa
nia cywilnego? Jak zmienie kodeks post~powania karnego? Co 
z ustawq 0 tajemnicy panstwowej oraz ustawq 0 wykonywaniu za
wodu dziennikarza? A wreszcie, jak rna wyglqdae ustawa 0 zam6
wieniach publicznych? Byloby rzeczq bezcennq, gdyby juz przy na
st~pnej elekcji wyborcy wiedzieli, ze istnieje rozsqdna sila, kt6ra 
rzeczywiscie reprezentuje interesy obywateli, a nie swoje wlasne. 

WIKTOR OSIATYNSKI, Uf. 1945, prof. dr hab., prawnik-konstytucjonalista, czto
nek zespolu doradczego Transparency Internationa l. 



Obok zmiwersalnego znaczenia Holokaustu jest tez sens 

specyJicznie polski Powinnismy bronie i strzec jako podstawy 


naszego politycznego porzqdku, "irenicy naszej wolnosci", 

zasady, ze III Rzeczpospolita nie roznicuje swych obywateli 
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jednym z najwainiejszych wkladow Polski do nowej Europy. 


PRZYWRACANIE 

PAMI~CI 


LIST Z TEL A WIWU 

Zdzislaw Krasnod?bski 

Dzisiaj w Polsce, poszukujqc nowego uj~cia naszej tozsarnosci, 
staramy si~ krytycznie przyjrzec si~ swojej historii, m6wic takZe 
o czasach i czynach, z kt6rych rue mozemy byc dumru, m6wic 0 na
szych zobowiqzaruach plynqcych takZe z zaniedban, bl~d6w czy 
nawet zbrodni przedstawicieli poprzednich generacji. Jest to pro
ces trudny, dla niekt6rych, przyzwyczajonych do laurkowej wizji 
historii, bardzo bolesny, wr~cz nie do zruesienia. Nic dziwnego, ze 
budzi wiele emocji Ale jest to, jak sqdz~, proces niezb~dny. Po la
tach przemilczen, niedom6wien, historii zafalszowanej, upi~ksza

nej w pewnych aspektach, a przeczernianej w innych, musimy jq 
sami sobie wyjasnic, aby wiedziec, kim jestesrny i kim chcemy byc. 
Jeden z najtrudniejszych problem6w to kwestia zachowarua si~ 
Polak6w wobec dokonanego wsr6d nas przez Niemc6w ludob6j
stwa na Zydach. W demokratycznej Polsce wreszcie mozliwa jest 
dyskusja na ten temat i chociaz ten proces refleksji i przypornnie
nia jest bardzo sp6iniony, stanowi on r6wruez nasz obowiqzek 
wobec ofiar zbrodni. Musimy przywr6cic Polsce pami~c 0 ruch i 
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uswiadomic sobie naszq odpowiedzialnosc, nasze zaniedbania 
i winy. 

Ten proces jest trudny takze z innego powodu. Otoz cz~sto 
okazuje si~, ze przywrocenie pami~ci moze bye rozumiane jako 
przej~cie juz gotowego obrazu tej tragedii, ktory tymczasem stal 
si~ obowiqzujqcy w Europie Zachodniej i w Ameryce. Kiedy jed
nak zaczynamy si~ zapoznawac z tym dominujqcym w kolektyw
nej swiadomosci oswieconej opinii publicznej Zachodu obrazem 
Holokaustu i innych zbrodni hitlerowskich, okazuje si~, ze pa
mi~c 0 nich jest bardzo selektywna, ze staje si~ coraz bardziej sche
matyczna. W miar~ jak odchodzq bezposredni swiadkowie, co
raz gl~biej zapadajq w niepami~c niektore wazne aspekty hitle
rowskiego ludobojstwa. Takie 0 niektorych kategoriach ofiar nie
mal juz si~ nie wspomina. Do tych zapomnianych nalezq przede 
wszystkim ci, ktorych glos nie byl do tej pory slyszany, a ktorzy 
przy tym nie nalezq do kategorii przesladowanych - a obecnie 
modnych - mniejszosci. Narody Europy Wschodniej i Srodko
wowschod niej, w tym takZe Polacy, znajdujq si~ wlasnie w tej 
sytuacji. Owo zapomnienie sprawia, ze zmienia si~ takze ogolny 
sens tego, co si~ stalo, bo nie sposob zrozumiec Holokaustu, nie 
znajqc kontekstu, w ktorym si~ on wydarzyl. Powoduje one row
niez, ze zmienia si~ sens odpowiedzialnosci Polakow. Mozna od
niesc wrazenie, ze w tej uproszczonej wersji Polakom przypisa
na zostaje rola glowna, czasami wr~cz jedyna, a przynajmniej rola 
skwapliwego pomocnika kata. Zapomina si~ rowniez 0 tym, ze 
Holokaust rozegral si~ w polu starcia dwoch totalitaryzmow. Nie
ch~c do zrozumienia komunizmu, ciqgle charakterystyczna dla 
srodowisk lewicowych, znieksztalca takze obraz zbrodni naro
dowego socjalizm u. Skand al zwiqzany ze slynnq wystawL) 
o zbrodniach Wehrmachtu, na ktorej zdj~cia pokazujqce ofiary 
zbrodni sowieckiej zostaly przedstawione jako ilus tracje zbrod ni 
hitleryzmu, jest tylko jednym z wielu tego przykladow. Nie jest 
rzecz'! przypadku, ze to dopiero polski historyk musial skorygo
wac ten blqd. Nieznana jes t takZe tragedia pierwszych lat powo
jennych w Polsce, mimo ze i one w pisywane s,! w histori ~ Holo
kaustu jako jego epilog. Nazbyt cz~sto okazuje si~ przy tym, ze 
ofiary narodowego socjalizmu gotowe S,! usprawiedliwiac zbrod
nie komunizmu. Znane tez s,! liczne przypadki, ze ofiary same 
stawaly si~ sprawcami lub milczqcymi swiad k,ami zbrodni komu
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nizmu. Niewq tpliw'ie zatem zadanie rze telnego rozliczenia siEi! 
z przeszlosciq nie stoi tylko przed Polakami. 

Impulsem do refleksji na te tematy staly siEi! dla mnie nie tylko 
lektury, nie tylko liczne rozmowy i dyskusje w Polsce, Niemczech 
i Ameryce, lecz takie podr6z do Izraela, panstwa, kt6rego podwa
liny budowali takie nasi wsp61obywatele . ZdajEi! sobie sprawEi!, ze 
niekt6re stwierdzenia zawarte w tym, majqcym fornW listu, tek
scie mogq spotkae siEi! z niezrozumieniem, a nawet nieprzyjaznq 
reakcjq. Ale mimo wszystko postanowilem podzielic siEi! swymi 
uwagami z czytelnikami, bo jestem p rzekonany, ze tylko uczciwe 
spojrzenie wstecz daje nadziejEi! na przyszlose wolnq od ponurych 
cieni przeszlosci. 

o Tel Awiwie slyszalem, ze jest to miasto zachodnie, nowocze
sna metropolia, prawie Nowy Jork, wyspa nowoczesnosci na Bli
skim Wschodzie. Poniewaz jednak podobne rzeczy slyszalem r6w
niez 0 Moskwie, nastawiony bylem do owych opinii dose sceptycz
nie. Ale, rzeczywiscie, nie brak w Tel Awiwie wysp czy calych roz
leglych archipelag6w Zachodu, i to przede wszystkim w typie 
amerykanskim - niekt6re shoping malls czy hotele Sq w istocie im
ponujqce. Nie to jednak stanowi 0 wyjqtkowosci tego miasta, tyl
ko fakt, ze ta skopiowana amerykanska nowoczesnose bezposred
nio styka siEi! z Bliskim Wschodem - oraz z Europq Wschodniq. Bli
ski Wsch6d jest tuz za rogiem, wystarczy zapuscie si~ w boczne 
uliczki, wybueha zas w postaci wielkiego, polozonego niedaleko 
centrum bazaru. Wiele fra gment6w i elemen t6w miasta, choeby 
kraw~zniki i og6lna swobodna niedbalosc, przypomina miasta 
europejskiego Wschodu tym natrEi!tniej, ze pelno tu rosyjskieh na
pis6w. Chodzqc jego ulieami, nie spos6b nie my§lee 0 tych, kt6rzy 
tutaj kiedys przybyli z polskich miasteczek. Czy rzeczywiseie mo
gli siEi! ezue tutaj bardziej u siebie? I w jakim sensie? 

Oczywiseie, w Jerozolimie zderzenie eywilizaeji widae jeszeze 
wyrazniej i nigdzie jaskrawiej nie objawia siEi! falsz twierdzen nie
kt6rych intelektualist6w, ze swiat wsp6lczesny jest swiatem bez re
ligii i Boga. Naoeznie mozna siEi! jeszeze raz przekonae, ze jest to dia
gnoza 0 prowincjonalnym zasiEi!gu, trafna tylko w odniesieniu do 
niekt6rych region6w Europy P61noenej. W tym miejscu widae wsp61
ne zr6dla judaizmu, chrzeseijanstwa i islamu, ale nie spos6b takie 
nie dostrzec ieh gtEi!bokiego, a nawet, zdawaloby siEi!, nieusuwalne
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go i nieuniknionego konfliktu. Patrzqc na modlqcych si~ przy Scia
nie Placzu i w meczecie Al-Aksa, na zamurowanq Zlotq Bram~ i na
grobki na Gorze Oliwnej, mozna dojsc do przekonania, ze wlasnie 
tylko ateizacja, tylko ostudzenie uczuc religijnych, tylko "smierc 
Bogal' moglyby sprawic, zeby znikly napi~cie i wrogosc, zeby zapa
nowal duch wzajemnej tolerancji, oboj~tnosci. Ale wystarczy sobie 
przypomniec rniliony ofiar calkiem swieckiego totalitaryzmu, by 
wiedziec, Ze jest to zludzenie, za ktore drogo przyszlo zaplacic. Wy
daje si~, ze konflikt judaizmu z islamem, konflikt zydowsko-arab
ski, sprawia, iz coraz bardziej zaciera si~ w parni~ci Izraelczykow 
i Arabow dawny spor z chrzescijans twem. AntychrzeScijanski uraz 
i resentyment zywiq si~ glownie parni~ciq, dostrzeglem to w muze
ach,lecz nie zauwazylem w kontaktach z ludi rni. Na roznice religij
ne nakladajq si~ roznice cywilizacyjne, strona arabska i zydowska 
zyjq w innym czasie. Gdy z arabskim taksowkarzem, ktory rnial mnie 
zawieic do Betlejem, szukalem w Jerozolimie automatu bankowe
go, okazalo si~, ze istniejq one tylko po stronie zydowskiej. Ale prze
ciez i po tej stronie jest dzielnica ludzi zyjqcych scisle wedlug wska
zan swej religii, odrzucajqcych cywiUzacj~ wspolczesnq - najcz~sciej 

jest to jednak swiadomy wybor. Tak wi~c religijna prenowoczesnosc, 
sceptyczna nowoczesnosc i zarliwie religijna ponowoczesnosc prze
nikajq si~ tutaj i rnieszajq. W nocy po szabacie centrum Jerozolimy 
zaroilo si~ ogromnym tlumem mlodych Izraelczykow oraz Amery
kanow. Niezwykly tium, uderzajqcy swojq mlodosciq- tym bardziej 
w tedy, gdy przyjezdza si~ z Bremy, gdzie srednia wieku rnieszka11
cow si~ga prawie 40 lat (a i to tylko dzi~ki temu, ze mieszka w niej 
troch~ cudzoziemcow, mlodszych od Niemcow i majqcych wi~cej 

dzieci, a raczej w ogole majqcych dzieci) - lqczy globalnq kultur~ 
rnlod ziezowq w najnowszym wyda niu z religij nosciq, j armulk~ 

z dzinsarni, przyv.riqzanie do narodu z kosmopolityzmern, obycie 
w swiecie z obyciem z wlasnq tradycjq. Duza cz~sc kongresu socjo
logow, w ktoryrn uczestniCzylern, poswi~cona byla problernorn Izra
ela i spolecznosci iydowskiej, co bylo bardzo pouczajqce, choc jesz
cze ciekawsze niz referaty byly spacery i IIw agary " w muzeach, na 
przyklad w Muzeurn Diaspory. Centralnq postaciq byl Shrnul Eisen
stadt, wielki izraelski socjolog urodzony w Warszawie. Jego ksiqzki 
powinny zostac wreszcie zauwazone przez polskich wydawcow. 

Sesja, w ktorej wziqlern udzial, dotyczyla znaczenia Holokau
stu dla Zydow. Jak zwykle okazalo si~, ze brak wlaSciwego j~zyka, 
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zeby m6wie 0 Shoah, przypominae cierpienia i ofiary, a jednocze
snie nie popadae w falszywy ton. M6wie 0 zbrodni, nie m6wiqc 
o sobie, pot~piae biernose swiadk6w, wsp6ludzial kolaborant6w, 
nie upraszczajqc i nie uderzajqc w tony wygodnego moralizator
stwa kogos, kto korzysta z "laski p6zniejszego urodzenia" i kto sam 
nie zostal poddany pr6bie. Najciekawszy referat zostal wygloszo
ny przez prof. Gulie Ne-eman-Arad z uniwersytetu w Beer Sheva 
i dotyczyl stosunku Amerykan6w do Holokaustu. Jak wiadomo, 
jeszcze w p6znych latach 60. i 70. nikt w Stanach Zjednoczonych 
tym si~ nie interesowal. Inny z referat6w analizowal filmy Holly
woodu, pokazujqc, jak dlugo pomijano w nich milczeniem wszel
kie odniesienia do zydowskiej tozsamosci i losu, chociaz znaczna 
cz~se producent6w, rezyser6w i nawet aktor6w byla pochodzenia 
zydowskiego. Po prostu nie bylo to w tedy ani interesujqce, ani 
wskazane. Zmiana nastqpila dopiero calkiem niedawno, czego 
przykladem moze bye Lista Schindlera . Dzisiaj wi~cej tez ukazuje 
si~ publikacji poswi~conych Holokaustowi niz w pierwszych la
tach po woj nie, kiedy odkryto t~ zbrodni~. Jak zauwazyl niedaw
no recenzent "The Economist", omawiajqc ostatnio wydane ksiqz
ki na ten temat: "W latach dziewi~edziesiq tych nazistowska pr6
ba destrukcji narodu zydowskiego stala s i~ gl6wnym przedmio
tern zainteresowania nie tylko Zyd6w amerykanskich, ale i Ame
rykan6w w og61e". Dla spolecznosci zydowskiej w Ameryce, wta
piajqcej si~ juz w amerykanskie spoleczenstwo, pami~e Holokau
stu stala si~ najwazniej szym elementem in tegruj qcym jq jako 
odr~bnq wsp6lnot~, wzmacniajqcym slabnqq tozsamose. Nato
miast Amerykanie mogq si~ wreszcie utozsamiac z rolq ofiary. A 
z drugiej strony potwierdzajq mit Ameryki, przygarniajqcej 
wszystkich cierpiqcych i przesladowanych. Holokaust stal si~ cz~
sciq amerykanskiej tradycji, wr~cz cz~sciq amerykanskiej his to
rii, a lekcja, jaka z niego plynie, jest dose oczywista: "God bless 
America". 

Oczywiscie, nikt postronny nie m6glby m6wie z takq ironiq 
o amerykanizacji Shoah, jak prof. Ne-eman-Arad. Pokazywala ona, 
jak biezqce interesy polityczne wplyn~ly na decyzj~ zbudowania 
Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. Przytaczala zabawne cyta
ty, mi~dzy innymi Spielberga, kt6ry por6wnal sw6j ci~zki los w Hol
lywood do losu ofiar nazistowskich przesladowan. Zastanawiala 
si~ nad funkcjami, jakie dzisiaj spelniajq rytualy pami~ci. 
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Trzeba przy tym dodac, ze takZe w Izraelu dlugo nie m6wio
no 0 Holokauscie. Teraz stal si~ - jak wiadomo - jednym z pod
stawowych element6w panstwowej ideologii. W swietnej ksi 'lz
ce Si6dmy milian. lzraelczycy i Halakaust Tom Segev analizowal za
wile i trudne dzieje stosunku Izraela do zydowskiej kultury w Eu
ropie oraz do Holokaustu. Opowiadaj'lc si~ stanowczo za u trzy
maniem pami~ci 0 Holokauscie, stwierdzH tez, ze pami~c ta rna 
i moze miec skutki negatywne. Wszystko zalezy od wniosk6w, 
jakie si~ wyci'lga : "RzeczywiScie »dziedzictwo Holokaustu«, w tej 
formie, w jakiej uczy si~ 0 nim w szkolach i w jakiej przypomi
nane jest w czasie rocznicowych u roczystosci narodowych, rna 
w'ltpliwe konsekwencje. Z jednej strony wspiera ciasny szowi
nizm, a z drugiej poczucie, ze eksterminacja Zyd6w przez nazi
stow usprawiedliwia kazdy akt, kt6ry wydaj e si~ zwi~kszac bez
pieczenstwo Izraela - takZe ucisk ludnosci na okupowanych te
renach"l . Jesli tak jest, to trudno si~ dziwic, ze edukowana w tym 
d u chu mlodziez izraelska rna bardzo zideologizowany i jedno
stronny obraz tej tragedii, ze rza dko zainteresowana jest dia lo
giem i ze jej nastawienie do Polski jest bardzo niech~tne. Niedaw
no na jednym z moich sem inari6w wyst'lpil z interesuj'lcym re
fera tem student z Bielefeldu, dziel'lc si~ uwagami na temat mi~

dzynarodowego spotkania uczni6w polskich, n iemieckich i izra
elskich, kt6re zorganizowal. Jedna cz~sc tego spotkania odby!a 
si~ w Polsce, d ruga w Izraelu. Pod koniec pobytu w Polsce by! 
u kresu sil i bliski zalamania nerwowego z powodu trudnosci po
rozumienia si~ mi~dzy uczniami izraelskimi a polskimi, wynika
j'lcych - jak twierdzH - gl6wnie z niech~tnego czy wr~cz wrogie
go stosunku mlodziezy izraelskiej do Polak6w. Mlodziez izrael
ska wychowana pod h aslem "nigdy wi~cej nie stac s i~ ofiar'l" 
chciala jedynie odwiedzic miejsce m~czenstwa Zyd6w, a nie wda
wac si~ w dywagacj e historyczne czy etyczne lub poznawac od
mienny punkt widzenia, szukac p orozumienia. To, ze Polacy p o
nosz'l w sp6!odpowiedzialnosc za eksterminacj~, bylo d la nich 
oczywis te. Z drugiej strony stosunki mi~dzy m!odziez'l izraelsk'l 
i niemieck'l u!ozyly si~ w czasie tego spotkania bardzo dobrze. 
Mlodych ludzi !'lczyla n ie tylko wsp6lna zachod nia, "globalna" 

I Cytuj ~ z przekladu niemieckiego: Tom Segev, Die siebte Milliol1. Del' Holokausl und 
Jsraels Politik del' Eril1l1er ul1g, Reibek 1995, s. 673. 
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kultura mlodziezowa, ale i fakt, ze mlodzi Niemcy na og6l bez 
zadnych zastrzezen uznajq win~ swych dziadk6w, podczas gdy 
mlodzi Polacy takze czujq si~ spadkobiercami ofiar i przeslado
wanych oraz najcz~sciej odrzucajq sugestie wsp6lwiny czy utoz
samiania odpowiedzialnosci Niemc6w i Polak6w. Paradoks pole
gal r6wn iez na tym, ze - jak opowiadal 6w student - izraelscy 
uczestnicy spotkania pochodzili z rodzin osiadlych przedtem 
w krajach Maghrebu, ich rodziny, w przeciwienstwie do rodzin 
niekt6rych polskich uczestnik6w spotkania, bezposrednio nie 
ucierpialy wi~c w czasie wojny. Wielokrotnie moglem obserwo
wac podobne sytuacje w trialogu polsko-niemiecko-zydowskim, 
w kt6rym niemieccy rozm6wcy pelnili rol~ pelnego dobrej woli 
arbitra, kogos, kto juz swoje winy odpokutowal i stal si~ nowym 
czlowiekiem, a teraz naklania innych do wyznania win, natomiast 
polscy dyskutanci nagle znajdowali si~ w roli zatwardzialego 
podsqdnego, kt6ry wbrew oczywistym faktom upiera si~ przy 
swojej niewinnosci lub wylicza okolicznosci lagodzqce, nikczem
nie wykr~cajqc si~ od odpowiedzialnosci. Mozna nawet rzec, ze 
istnieje w umyslach dziwna zaleznosc: im bardziej "odpuszczo
ne" czy "okupione" Sq winy Niemc6w, tym bardziej winni stajq 
si~ Polacy (a takZe Litwini, Bialorusini, Ukraincy) . W og6le z per
spektywy dzisiejszej bardziej lOgiczne i latwiejsze do zrozumie
n ia byloby, gdyby wlasciwymi sprawcami okazali si~ ci wschod
ni, niecywilizowani, biedni, antysemiccy, katoliccy i nacjonali
styczni Polacy niz zachodni, zamozni, cywilizowani, liberalni, 
zsekularyzowani i proeuropejscy Niemcy. Fakt, i.e bylo inaczej, 
zdaj e si~ - szczeg61nie mlodym ludziom - jakims ponurym zar
tem his torii, niezrozumialym zbiegiem okolicznosci. 

Nieufnosc co do intencji powoduje, ze kazde wskazanie na 
kontekst tragedii, wszelkie krytyczne argumenty przeciwko obie
gowym poglqdom traktowane Sq jako pr6by relatywizacji i po
mniejszania tragedii. Sam kiedys tego doswiadczylem, gdy w cza
sie kolacji w Ameryce w zwiqzku ze sprawq Kazimierza Switonia 
pojawil si~ temat Oswi~cimia. Wspomnialem w tej rozmowie, ko
rygujqc gospodarza, 0 nowych ustaleniach w kwestii liczby ofiar 
zamordowanych w tym obozie. Natychmiast spojrzal on na mnie 
surowo i stwierdzil podejrzliwie: "Nigdy nie slyszalem 0 tak ni
skich liczbach" . Nie wiedzial, ze w Muzeum Holokaustu oczywi
scie podane Sq liczby zgodne z najnowszymi ustaleniami. 
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Oczywiscie trudnosci porozumienia z Izraelczykami czy w ogo
Ie z Zydami majq swoje gl~bokie przyczyny takZe po polskiej stro
nie. Nie chodzi tylko 0 to, co si~ kt~bi w podswiadomosci znaczne
go odlamu polskiego spoleczenstwa, uIegajqcego dawnym obse
sjom i kompleks om, lecz 0 to, czego brak w swiadomosci zbioro
wej. Hanna Swida-Ziemba slusznie pisala przed dwoma Iaty w "Ga
zecie Wyborczej" 0 "hanbie oboj~tnosci", 0 tym, ze "wi~kszosc Po·· 
lak6w do dzis nie przyswoita w swej swiadomosci istoty Holokau
stu" i ze "zjawisko to nie stalo si~ traumatycznym wstrzqsem skla
niajqcym do refleksji, ksztaltujqcym postawy i zachowania"2. Oczy
wikie wiele mozemy nauczyc si~ od Niemc6w w kwestii "prze
zwyci~zania przeszlosci" - choc nikt nie moze si~ zgodzic, ze cho
dzi tu 0 t~ samq przesziosc, 0 podobnq odpowiedzialnosc. Trzeba 
takZe podkreslic, ze roznica mi~dzy Niemcami a Polskq nie polega 
na tym, ze w Niemczech nie rna antysemityzmu, a w Polsce szerzy 
si~ jak zaraza (przeczq temu poglqdowi wyniki badan socjologicz
nych), lecz na tym, ze w Niemczech w sferze publicznej Sq pot~
piane i de facto zakazane wszelkie wypowiedzi mogqce obrazac 
pami~c ofiar czy relatywizowac zbrodni~ i ze pami~c 0 Holokau
k ie stala si~ cz~sciq tradycji panstwowej. Roznica mi~dzy Polskq 
a Niemcami jest takZe roznicq mi~dzy krajem od dawna demokra
tycznym i liberalnym, w ktorym mozna byio swobodnie dyskuto
wac, a krajem, w kt6rym dyskusje takie staiy si~ mozliwe dopiero 
od niedawna. Por6wnywac trzeba by zatem Trzeciq Rzeczpospoli
tq nie z obecnq Republikq Federalnq, lecz z Republikq Federalnq 
w dziesi~c lat po jej ustanowieniu. Choc jestem peien uznania dla 
tego, co Niemcy uczynili w kwestii "przezwyci~zania przeszlosci", 
wcale nie mam pewnosci, czy por6wnanie to wypadloby na nie
korzysc Polski, gdyby nie udzial aliant6w. 

A przy tym przypadek niemiecki jest w pewnym sensie latwiej
szy - wina niewqtpliwego sprawcy latwiejsza jest do zaakcepto
wania niz wina swiadka zbrodni. 0 tym, ze w Polsce wiele si~ zmie
nia, swiadczy chocby ostatnia dyskusja wokol ksiqzki Jana Toma
sza Grossa - w zasadzie dalszy ciqg dyskusji niekonczqcej si~ od 
czasu artykulu Jana Blonskiego w "Tygod niku Powszechnym" 
z 1986 roku. Po latach przemilczenia dyskusje sitq rzeczy mUSZq 
byc czasem gwaltowne i bolesne. 1m wi~cej i konkretniej si~ mowi, 

' Hanna SWida-Ziemba, Hanba obojr/110Sci, "Gazeta Wybort za", 17 VIII 1995. 
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tym lepiej. Przypomnienie 0 tych, kt6rzy zyli i zostali zamordo
wani posr6d nas, cz~sto zostawiajqc swoje domy i inne mienie, 
skwapliwie potem zaj~te, przej~te i-co tu duzo m6wie - rozkra
dzione przez miej scowq ludnose, a potem komunistyczne wladze, 
powinno odbywae si~ takZe na poziomie region6w i miast. I odby
wa si~, 0 czym swiadczy przyklad PIOl1.ska. Nie sqdz~ jednak, ab" 
problemem moralnym byli d la nas Polacy, kt6rzy - jak ci, opisar i 
w pami~tniku dr. Klukowskiego, cytowanym przez Jana Tomasza 
Grossa w Upiornej dekadzie - wzi~li czyn ny udzial w mordowaniu 
Zyd6w lub wydawali ich Niemcom. W ich pot~pieniu jestesmy 
zgodni wszyscy. Jedyny moralny problem, jaki mozemy miee w od
niesieniu do tych uczyn k6w, wynika stqd, ze niestety nie wszyst
kich - ze zbyt niewielu z nich - dosi~gly wyroki smierci wydawa
ne przez polskie panstwo podziemne. 

Ale jest jeszcze druga strona problemu pami~ci 0 Holokauscie. 
Brak pami~ci w Polsce moze bye rozumiany jako brak owego ele
mentu globalnej kultury masowej, owej zrytualizowanej pami~ci, 
tego niemal mechanicznego aktu ekspiacji, wsp6lczucia, uj~tego 
w ramy historycznej interpretacji, kt6ra moze wydawae si~ dosta
tecznie szczeg6lowa i wiarygodna Teksanczykowi, ale nie komus 
urodzonemu i wychowanemu w Europie Srodkowej, jako brak 
wersji zestandaryzowanej, "zmacdonaldyzowanej", hollywoodz
kiej, a takZe zestandaryzowanej reakcji moralnej i uczuciowej, cze
gos, co dziennikarka Cora Stefan nazwala "Betroffenheitskult". 

A przeciez nawet jesli si~ stanie to, co postuluje Hanna Swida
-Ziemba, polska pami~e 0 Holokauscie musi bye i b~dzie inna niz 
owa wersj a hollywoodzka. Nie tylko dlatego, ze nie mozemy wpi
sac Holokaustu po prostu w ciqg przesladowan Zyd6w przez chrze
scijan lub widziec w nim kulminacj~ etnicznych i poli tycznych 
konflikt6w II Rzeczypospolitej, lecz takZe dlatego, ze pami~tajqc 

o jednych zamordowanych, nie mozemy i przeciez n ie powinni
smy zapomniee 0 innych, kt6rzy z punktu widzenia dZisiejszych 
potrzeb politycznych na Zachodzie zmieniajq si~ w ofiary drugiej 
kategorii, mniej wazne, mniej niewinne. Stqd na przyklad cz~sto 
zadawane peine zdziwienia pytanie, czy rzeczywiScie w Oswi~ci
miu gin~li jacys Polacy. Obecnie mozna czasami odniese wrazenie, 
ze II wbjna swiatowa rozpocz~la si~ dopiero w roku 1941 (przy
najmniej wojna tota lna i ludob6jcza, ta "prawdziwa"), a kampa
nia 1939 to tylko jeden z wielu konflikt6w polsko-niemieckich, za
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winiony zresztq przez Polakow uciskajqcych mniejszosci narodo
we. W ogole istrueje coraz wyrazniejsza tendencja, aby niemieckie 
poczynania wobec Polakow wpisywac juz nie w histori~ totalita
ryzmu, rasizmu i ludobojstwa, lecz w histori~ narodowych, nacjo
nalistycznych konfliktow, godnych pozalowania, ale w jakims sen
sie "normalnych". Niemcy popelniali wprawdzie zbrodnie wobec 
Polakow, ale takZe i Polacy majq wiele na sumieniu, najpierw spra
wiali wiele problemow, a potem, wyp~dzajqc Niemcow z ziem za
chodruch, w duiej mierze wyrownali rachunki. (Hrabia Lambsdorf, 
twierdzqc, ze rue rna potrzeby ptacic odszkodowan pols kim przy
musowym robotnikom rolnym, bo przeciez Polacy zawsze praco
wali na roli w Niemczech, zastosowal t~ rozpowszechnionq, choc 
rzadko wypowiadanq interpretacj~ do konkretnego przypadku. 
StosujqC t~ samq liru~ argumentacji, mozna by tez na przyklad 
twierdzic, ze nie rna zadnego powodu organizowac nauki polskie
go dla dzieci ruemieckiej Polonii, skoro tradycyjnie Polacy w Niem
czech zawsze uczyli si~ w szkole tylko ruernieckiego. Moze udalo
by si~ tez powolac na inne tradycje, na przyklad "Ansiedlungkom
mission" czy na rugi pruskie. Wydawalo si~, ze Niemcy nie chcieli 
juz nigdy do tych tradycji nawiqzywac). 

Oczywiscie wojna byla przez rozne grupy przezywana odmien
nie. Jak pokazujq badania biograficzne przeprowadzone przez so
cjologa z Uruwersytetu t6dzkiego Kaj~ Kaimierskq i przedstawio
ne na konferencji w Berlinie na temat biografii w podzielonej Eu
ropie, Polakom na Kresach wydawalo si~, ze Wehrmacht przynosi 
im wybawienie. Z drugiej strony dla cz~sci Iudnosci Kres6w, 
zwlaszcza mniejszosci, wojna rozpocz~la si~ dopiero w 1941. Po
twierdzil to na wspomnianej konferencji, opierajqc si~ na swoich 
odczuciach i przezyciach, urodzony w Brzezanach historyk izra
elski Szimon Redlich, kt6ry prowadzi ruezmiernie interesujqce i po
ruszajqce badania por6wnujqce doswiadczenia Polakow, Zyd6w 
i Ukraincow. Dla r6znych grup, narod6w i spolecznosci wojna tak
ze skonczyla si~ w innym momencie. Jak wiadorno, dla Polak6w 
skonczyla si~ na dobrq spraw~ dopiero w roku1989. Ten fakt z tru
dem przebija si~ do swiadomosci zachodnioeuropejskiej, zwtasz
cza ruemieckiej. Ostatnie lata wojny i pierwsze lata powojenne tonq 
w mrokach europejskiej niepami~ci. Dlatego uderzajq wyjqtki. Je
den z tych wyjqtk6w rna ogromne znaczenie dla stosunkow pol
sko-zydowskich i w ogole obrazu Polski w swiecie: pogrom w Kiel

18 



PRZYWRACANIE PAMI F; CI 

cach. Zostal on wpisany w histori~ H olokaustu. Jest przedstawia
ny - na przyklad w Muzeum w Waszyngtonie - jako kOI1.COWY akt 
tej tragedii, kropka nad "i", ostatni zbrodniczy czyn, zamykajqcy 
histori~ Zydow w Polsce, w ogole w Europie - po tem zaczyna si~ 
historia lzraela. Jest to interpretacja, z ktorq trudno si~ pogodzic 
nie tylko dlatego, ze historia si~ oczywiscie nie SkOI1.Czyla, 0 czym 
swiadczy nie tylko fakt, ze w Niemczech powstaje na nowo wspol
nota zydowska i ze odradza si~ ona takZe w Polsce, ale dlatego, ze 
trudno jest uznac, aby Kielce byly dalszym ciqgiem Holokaustu, 
aby "Polacy kOI1.Czyli dzielo Hitlera". 

Zupelnie nie miesci si~ w wersji hollywoodzkiej fakt, ze Holo
kaust zdarzyl si~ w sytuacji dramatycznego i morderczego konflik
tu dwoch totalitaryzmow (a takZe ich wspolpracy do 1941 roku) 
oraz ze Polska po 1944 roku byla kraj em okupowanym. Z punktu 
wid zenia tej uproszczonej wersji sowiecki totalitaryzm w ogole 
znika z pola widzenia. Mozna zrozumiec, ze Armia Czerwona byla 
dla wi~kszosci ocalalych Zydow armiq wyzwolenczq. Dziwne jest 
jednak, ze d la wielu takq pozostala. W Muzeum Diaspory w Tel 
Awiwie widzialem wystaw~ zdj~c fotografa rejestrujqcego drog~ 
Armii Czerwonej do Berlina, w zasadzie bez komentarza, co ozna
czal marsz tej armii dla narodow Europy Srodkowowschodniej. 

Ale zdarzajq si~ tez komentarze poruszajqce do gl~bi, peine 
resentymentu, jednostronne az do granic zaslepienia. Jednq z naj
bardziej wstrzqsajqcych ksiqzek, jakie ostatnio przeczytalem, jest 
ksiqzka Yaffy Eliach There Once Was a World. Ksiqzka ta byla fina
listkq National Award w 1998 roku, mozna jq kupic wsz~dzie, na
wet na lotniskach, byla przedstawiana w programach radiowych 
etc. Yaffa Eliach jest znanq osobq, profesorem Brooklyn College, 
zalozycielkq pierwszego w USA Centrum Dokumentacji i Badan 
nad Holokaustem, czlonkiem komisji do spraw upami~tnienia Ho
lokaustu powolanej przez prezydenta Cartera, jest tez tworczyniq 
"the Tower of Life" w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, stalej 
ekspozycji zdj ~ciowej ukazujqcej zycie wspolnoty zydowskiej w Ej
szyszkach. W swej ksiqzce przedstawia z pieczolowitosciq i milo
sciq zycie tej wspolnoty na przestrzeni wieku. Ostatnia cz~sc ksiqzki 
poswi~cona jest okresowi wojennemu. W 1996 autorka opubliko
wala na lamach "New York Times" artykul (przedrukowany po
tern w "Gazecie Wyborczen, w ktorym opisywala mord popelnio
ny przez zolnierzy AI< na jej matce i bracie niemowl~ciu; ona sama, 
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jej ojciec i drugi, starszy brat ocaleli tylko dzi~ki temu, ze nie od
kryto ich kryj6wki. Polemizowali w6wczas z tym artykulem Adam 
Michnik, a takZe Jaroslaw Wolkonowski, kt6ry badal dzieje Okr~
gu Wilenskiego AK ("GW" 8 VIII 1996). Wskazano, ze w akcji AK 
chodzilo 0 walk~ z NKWD, a rodzina prof. Eliach ucierpiala przy
padkowo, gdyz mieszkal w ich domu radziecki kapitan, kt6rego 
pojmanie bylo celem akcji. W "Zeszytach Li terackich" w 1997 uka
zaly si~ tei wspomnienia mieszkanca Ejszyszek, kt6ry opisuje zda
rzenia zupelnie inaczej. 

Byc moze to autorka, a nie jej polscy polemisci, rna racj ~, i zol
nierze AK popelnili czyn, kt6ry im przypisuje. Ale nawet w tym 
wypadku trudno zrozumiec, jak ktos, kto jest profesorem w No
wym Jorku, moze pisac 0 NKWO jako 0 organizacji niosqcej spra
wiedliwosc, uzywac okreslenia "biali Polacy", twierdzic, ze AK 
walczyla przede wszystkim 0 "Polsk~ bez Zyd6w". Yaffa Eliach jest 
bowiem przekonana, ze "mimo lojalnosci wielu Zyd6w w stosun
ku do Polski, to oni - a nie Niemcy czy Rosjanie - stali si~ gl6w
nym przedmiotem atak6w AK jako wrogowie Polski"3; tak tez wi a
snie opisuje w swej ksiqzce jej akcje: AK zajmowala si~ gl6wnie 
mordowaniem ukrywajqcych si~ Zyd6w. 

Eliach przedstawia w swej ksiqzce straszne cierpienia Zyd6w 
z Ejszyszek. Opisuje tez zemst~ na Niemcach oraz - przede wszyst
kim - na AK. To, co stalo si~ po wkroczeniu armii radzieckiej, mo
globy potwierdzac najgorsze uprzedzenia. Au torka pisze: "Zydzi 
zabijali Bialych Polak6w, gdy ich zlapali". Przedstawia nie bez sa
tysfakcji efekty akcji oczyszczania okolicy, w kt6rej bierze udzial 
jej ojciec, wedlug wspomnien opublikowanych w "Zeszytach Hi
storycznych" starszy lejtnant NKW04 . 

"Martwe ciala akowc6w, wi~kszosc z nich ubranych w co naj
mniej jeden lub dwa strz~pki dawnych polskich mundur6w, byly 
wystawione na widok publiczny na rynku. Rz~dy zamarzni~tych 

cial pozostawaly tam przez tygodnie, rosnqC w miar~, jak doda
wane nowe ladunki cial przywiezionych ci~zar6wkami . Wkr6tce 
szeregi rozciqgaly si~ az do ulicy Radunskiej i Wilenskiej" (s. 672) . 
Autorka zaczyna krytycznie oceniac NKWO i sowieckq sprawie

3 Yaffa Eliach, There Ollce Was a World, BostonINew Yo rk/London 1998, s. 612. 
'Witold Andruszkiewicz, Holokallsl IV Ejszyszkach, "Zeszyty Historyczne" 120 (1997), 

s. 83-96. 
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dliwosc dopiero wtedy, gdy jej ojciec zostaje aresztowany za rabu
nek, a nast~pnie skazany na syberyjski ob6z. Dopiero gdy polity
ka wladz radzieckich zaczyna si~ zmieniac i staje s i~ mniej przy
chylna zydowskiej spolecznosci, Eliach zaczyna p isac a stalinizmie: 
"Na wiosn~ 1945 Zydzi stali si~ nieistotni dla og61nej strategii Ro
sjan", "miejscowi Zydzi zostali wyeliminowani z ieh eentralnych 
pozycji w NKWD" (s . 673). Praces jej ojea byl "pokazowy", ale nie 
byl pokazowy proees akowcow, w ktorym cztereeh z nieh zostalo 
skazanych na kar~ smierci. Autorce trudno jest tylko wyjasnic, dla
czego w ramaeh j-epatriacji, gdy pojawila si~ mozliwosc wyboru, 
200 tys. Zydow (w tym wielu w sp61praeownikow nowej wladzy) 
opuscilo Wilno i udalo si~ do Polski, skora nic dobrego ich nigdy 
ad Polakow nie spotkalo, a ad Zwi'lzku Radzieckiego zaznali tyle 
dobra. Podkresla, ze chodzilo tylko a stacj~ posredni'l w drodze 
do Izraela. 

Pracownicy Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, z kt6rymi 
rozmawialem na temat tej ksi'lzki, dystansowali si~ ad autorki. 
Wspomnieli, ze takZe jej starszy brat inaczej przypomina sobie ra
dzinn'l tragedi~. Mirna to ksi'lzka jest ezytana przez tysi'lce czytel
nikow, a autorka pracuje obecnie nad filmem a Ejszyszkach. Jej 
sugestywnie przedstawiona wizja historii jes t zapewne szerako 
podzielana. 

Inny - ehoc oczywiscie nie tak drastyczny - przyklad stanowi 
autobiografia Marcela Reieh-Ranickiego, niemiecki bestseller ubie
glego roku. Jak refren powtarza si~ w tej ksi'lzce, ze autor nigdy nie 
ezul si~ zwi'lzany z Polsk'l, w kt6rej si~ urodzil i w ktorej mieszkal 
po wojnie do 1958 roku, lecz z Niemcami. Milosc do literatury nie
mieekiej i gest Willy Brandta sprawily, ze mimo przezyc w getcie 
warszawskim i smierei rodziny w obozach zaglady wi~z ta nie zo
stala przerwana; nie jednak - jak si~ zdaje - nie oslabito niech~tnego 
stosunku Autora do Polski. Do partii ws t'lpil w 1945 d latego, ze - jak 
pisze - zawdzi~czal swe zycie Arrnii Czerwonej. Wspomina a swo
jej dzialalnosci w komunistycznej cenzurze i tajnych sluzbach (tak
ze w roli konsula w Londynie, zajmuj'lcego si~ inwigilacj'l srodo
wisk ernigraeyjnych), ale zupelnie j'l bagatelizuje. Fakt, ze wielu ofi
cerow, kt6rzy powrocili do Polski, znalazlo si~ na lawach oskarzo
nych, umkn'll chyba jego uwagi. W ogole, czytaj'lc opis zycia w Pol
sce lat 40. i 50., mozna dowiedziec si~ a osobistych klopotach Re
icha-Raniekiego, a rue a terrorze stalinowskim, a tym, ze dlugo trwala 
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wojna domowa, ze gint;li ludzie, ze odbywaly sit; procesy. Dla niego 
wojsko, do ktorego wstqpil, to po prostu polskie wojsko (i skladalo 
sit; prawie z samych anal£abetow, z wyjqtkiem Stanislawa Jerzego 
Leca i samego Marcelego Reicha), nowe paii.stwo to nowa, lepsza 
Polska. Opis swojej ernigracji opatruje nastt;pujqcym komentarzem: 
"Wszyscy wiqzali z komunizmem wielkie nadzieje. Po przezwyci~

zeniu wielu pOCZq tkowych trudnosci moze powstanie w Polsce spra
wiedliwe pailstwo, spoleczeii.stwo, w ktorym byloby rniej sce row
niez dla Zydow. 0 tym byli przekonani. Ale gorzko si~ rozczarowa
li. W pierwszych latach powojennych potrzebowano ich gwaltow
nie. Ale teraz nie byli juz potrzebni, cieszono si~, ze opuszczajq Pol
sk~. Jeszcze ich nie wyp~dzano - to dopiero nastqpilo pozniej, w 1968 
roku, gdy Zydzi, wsrod nich wielu czlonkow parhi i takZe starzy 
komunisci, uchodzili za wrogow nowej Polski i byli napit;tnowani 
jako »syjonisci«. Mieli szczt;scie, ze istnialo na zierni paii.stwo, ktore 
zawsze gotowe bylo ich przyjqe - Izrae1"5 . Jest to opis sytuacji od
zwierciedlajqcy raczej osobiste losy i postaw~ autora niz calej zbio
rowosci, do ktorej odnoszq si~ jego slowa. Uderza, ze Reich-Ranicki, 
ktory udal si~ nie do Izraela, lecz do Niemiec, sam nigdy nie czuje 
si~ w zadnej rnierze odpowiedzialny za swoj udzial w tym, co nazy
wa "pokonywaniem poczqtkowych trudnosci". I nawet nie przyj
dzie mu do glowy, ze ktos moglby go oceniae inaczej. W licznych 
omowieniach i komentarzach tej ksiqzki nikt nawet si~ nie zajqkni)i 
o polskim okresie dzialalnosci "papieza niernieckiej krytyki literac
kiej", jak nazywa si~ w Niemczech Reicha-Ranickiego. Autor jest po
wszechnie chwalony i niedawno otrzymal preshzowq nagrod~. Bye 
moze niedlugo stanie si~ autorytetem moralnym. 

Problem nie sprowadza si~ do przemilczeii. ludzi takich jak 
Reich-Ranicki czy resentymentu osob myslqcych podobnie jak Yaffa 
Eliach. Krystyna Kersten pisala w swoich fascynujqcych i pelnych 
mqdrosci esejach (niestety, 0 ile mi wiadomo, nie przelozonych na 
nierniecki czy angielski): 

Polsey i zydowsey historyey, nie wyzwoliwszy si~ w pelni z ciqzenia wei<jz 
zywotnyeh szablon6w myslenia i reagowania, nastawieni obronnie, nie po
trafili dogl~bnie wyjasnic owego splotu przyezyn, kt6re sprawily, ze w pol

5Marcel Reich-Ranicki , Mein Lebell, Stuttgart 1999, s. 381. 
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skim spoleczenstwie antysemityzm przetrwal zaglad~ Zyd6w, a niemala cz~sc 
iydowskiej spolecznosci tak bezrefleksyjnie, rzec moina by, opowiedziala si~ 
za wladzq komunist6w, jakby jej wlasny dramat uczynil j') slep,) na to, ie 
nowy porzqdek jest wprowadzany przy uiyciu przemocy, z pogwa!ceniem 
wolnosci i suwerennosci Polski, wbrew polskiemu spoleczenstwu6 . 

Wydaje si~, i.e dopiero uznanie tych dw6ch fakt6w - przetrwa
nia antysemityzmu oraz owej slepoty - pomogloby pokonac ba
rier~ niezrozumienia i uprzedzen. 

Krystyna Kersten pisala tez, i.e wzajemne stosunki Polak6w 
i Zyd6w zostaly po wojnie zdominowane przez fantomy zydoko
muny i reakcji. Te fantomy w jakiejs innej formie ciqgle nas nawie
dzajq, nazwy si~ zmienily, obsesje pozostaly. To one - oraz obawa 
przed nimi - sprawiajq, ze tak trudno jest otwarcie i uczciwie m6
wic 0 tamtych czasach. 

Pot~pienie stalinizmu i komunizmu nie rna i nie moze miee nic 
wsp6lnego z odgTZewaniem dawnych etnicznych konflikt6w. Ale 
tez przezycia wojenne, fakt, ze ktos byl ofiarq hitleryzmu, nie moze 
bye usprawiedliwieniem jego dzialan w czasach stalinowskich. 
Natmalnie moina zrozumiec, dlaczego ktos, kto nie czul si~ do
brze w II Rzeczypospolitej, sklonny byl przylqczyc si~ do tych, kt6
rzy ustanawiali nowy ustr6j, oraz ie tych, kt6rzy przezyli Holo
kaust, zwlaszcza jesli zaznali zla od Polak6w, b6l i rozgoryczenie 
mogly pchnqc w r~ce Sowiet6w. Ale to, co robil ojciec Yaffy Eliach, 
nie jest niczym innym jak uczestnictwem w zbrodniach; takZe dzia
lalnosc Marcela Reich-Ranickiego w DB podlegae musi jednoznacz
nej ocenie. 

Jedno jest tez przy tym pewne: autentyczna pami~e Holokau
stu jest mozliwa, jesli w og6le nie zatracimy pami~ci zbiorowej. 
Dzieje Izraela przekonujq nas wlasnie 0 wielkiej sile i potrzebie 
pami~ci. Czasami jednak spotyka si~ w Polsce dqienie - do zlu
dzenia przypominajqce postaw~ lewicy niemieckiej przed zjedno
czeniem - aby z jednej strony calkowicie oderwae si~ od przeszlo
sci i oddae jq w r~ce historyk6w - co znaczy w tym wypadku "spry
watyzowae", zamknqc w archiwach, pozbawic politycznego zna
czenia - z drugiej zas - wyrobic w Polakach poczucie odpowie
dzialnosci za zle czyny i zaniechania. Ale bez poczucia ciq,glosci 

6 Krystyna Kersten, PolaCt), Zydzi. komullizm. Arwlomia p61prawd 1939-68, Warszawa 
J992, s. 112. 
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narodowej nie mozna mowie 0 poczuciu odpowiedzialnosci za to, 
CO robito i wyrzqdzilo poprzednie pokolenie. Nie mozna tez po
stulowae, aby pami~e ta dotyczyla tylko jakichs odcinkowhistorii, 
jakichs wydarzen, natomiast milczee 0 innych, nie narazajqc si~ na 
zarzut dowolnosci czy wr~cz manipulacji . Nie chodzi tak.ie - moim 
zdaniem - 0 dekonstrukcj~ "mitow narodowych", lecz 0 lepsze ich 
rozumienie, 0 osadzanie w kontekScie, a tak.ie 0 poszerzenie na
szego kanonu. Dzis nie musimy bowiem przeciwstawiae bohate
row getta bohaterom powstania warszawskiego. Do naszej trady
cji nalezq i jedni, i drudzy. 

Obok uniwersalnego znaczenia Holokaustu jest tel. sens spe
cyficznie polski. II Rzeczpospolita poniosla moralnq i politycznq 
porazk~, gdyz nie udalo si~ stworzye wi~zi narodowej i 10jainoSci 
panstwowej ponad podzialami etnicznymi i religijny'mi. Polscy 
Zydzi nie stali si~ w swej wi~kszosci Polakami, tak jak Zydzi ame
rykanscy stali si~ Amerykanami. Bye moze nie bylo wtedy na to 
szans, dZisiaj zdaje si~, ze jest za paino. Nie sposob nie mySlee 
o tym, chodzqc po ulicach Tel Awiwu. Nie sposob nie myslee, ze 
losy Izraela, tego odleglego kraju, Sq powiqzane z naszymi losami. 
Z tego powiqzania moina u czynie podstaw~ porozumienia, 
a z tamtej naszej oboj~tnosci (bo nie ulega w qtpliwosci, ze uczyni
lismy zbyt malo) powinnismy wyciqgnqe konsekwencje dla Rze
czypospolitej - jak Niemcy w Republice wyciqgn~li konsekwencje 
ze zbrodni III Rzeszy - mianowicie powinnismy bronie i strzec jako 
podstawy naszego politycznego porzqdku, "irenicy naszej wol
nosci", zasady, ze III Rzeczpospolita nie roinicuje swych obywate
li wedlug ich narodowosci, ze majq oni rowne prawa i rowne obo
wiqzki oraz ze 0 byciu Polakiem nie stanowi pochodzenie etnicz
ne. Taka jest zresztq nasza tradycja - tradycja I Rzeczypospolitej. 
Ta republikanska tradycja stanowi 0 naszej - jednej z nielicznych 
- wyiszosci nad naszymi niemieckimi sqsiadami. Moze bye ona 
jednym z najwazniejszych wkladow Polski do nowej Europy. 

ZDZIStAW KRASNODI;:BSKI, ur. 1953, prof. dr hab., socjolog i hlozof, wykladowca so· 
CJologii oraz historii kultury Europy Wschodniej i Srodkowowschodniej na uniwersyte· 
cie w Bremie. Wydal m.in.: Rozumienie ludzkiego zachowania (1986), Upndek idei poslnm 
(1991), Poslmodemistyczne rozlerki kullury (1996), Max Weber (1999). 
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Polacy Zagladr odnotowali dose pobieinie, gdyi dotyezyla nie 

ieh i po ezrsei dokonala sir poza zasirgiem ieh wzroku, 


w gettaeh i obozaeh. To zas, co zostalo z Zaglady zapamirtane 

i podane dalej, to przede wszystkim to, eo eheiano zapamirtae 


i utrwalie: wsp6lezueie, solidarnose, pomoe. Szmaleowniey nie 

zostawili swoieh pamirtnik6w. Ale pam ire iydowska ieh 


zapamiftala. Zapamirtala dokladnie. Szantaiyst6w, 

denunejator6w, przes"7adowe6w. 


KLOPOTY z PAMI~CIi\ 


Konstanty Gebert 

Gdy na ekrany polskich kin w 1986 roku wszedl- na kr6tko
slynny film Claude Lanzmanna Shoah, komentator jednego z pism 
podziemnych napisal w swej recenzji, ze mozna odniese wrazenie, 
iz film jest za dlugi. Ale wyobrazmy sobie - pisal recenzent - ze 
polski emu rezyserowi udaloby si~ zrobie dokumentalny film 0 Ka
tyniu . Tez trwalby kilka godzin, a my siedzielibysmy na brzegu 
fo tela, wstrzymujqc oddech i w nieskOllczonose oglqdajqc kazdq 
brzoz~, kazdq sosn~ i kazda grud~ skrwawionej ziemi. Bye moze 
poprzez to por6wnanie - niedoskonale, bo wszak w Katyniu nie 
wymordowano calego narod~ -latwiej b~dzie polskiemu czytel
nikowi zrozumiec, czym dla Zyd6w stala si~ Zaglada. 

Szoa bowiem jest dzis centralnym wydarzeniem naszej histo
rycznej swiadomosci, cZy'ms w rodzaju antytezy tego, co zdarzylo 
si~ na gorze Synaj. Tam Zydzi zostali wybrani p rzez Boga na ka
plans two, w Zagladzie - przez ludzi na m~czenstwo. Przez bardzo 
konkre tnych ludzi. Przez niemieckich architekt6w hitlerowskiej 
Endloesung. 

I gdyby do tego tylko ograniczala si~ historia Zaglady, to po
zostalaby ona sprawq dwustronnq, zydowsko-niemieckq. Nie by
loby powodu, zeby interesowali si~ niq na przyklad polscy publi
cysci, chyba zeby snue analogie mi~dzy rozmaitymi aspektami 10
s6w przesladowanych. 

Ale hitlerowska Zaglada Zyd6w dokonala si~ w okreslonym 
miejscu i czasie. W podbitej przez Niemc6w Europie i z jej udzia
tem, po niemal dw6ch tysiqcleciach chrzescijanstw3, kt6re uczylo 

25 




KONSTANTY GEBERT 

pogardy i nienawisci do Zyd6w. I te dwa czynniki sprawily, ze Za
glada stala si~ spraw'1 uniwersaln'1' w kazdym zas razie uniwersal
n'1 w kr~gu kultury europejskiej. Polscy publicysci zas maj'1 dodat
kowe jeszcze powody, by interesowac si~ tym, jak jest ona pami~
tana. Bowiem pami~c 0 Szoa jest tez, posrednio i wyrywkowo, pa
mi~ci'1 0 Polsce. To w Polsce dokonal si~ zr'1b Zaglady, z Polski byla 
polowa jej ofiar i Polacy byli takZe wsr6d jej wykonawc6w. 

Tego ostatniego czynnika swiadomosc polska nie zarejestro
wala niemal zupelnie. Szok, zd umienie i pr6by zaprzeczenia histo
rycznej prawdzie wywolane niedawnym ujawnieniem wymordo
wania w 1941 roku w Jedwabnem 1640 Zyd6w przez Polak6w po
kazuj'1 to raz jeszcze. Trudno si~ zapewne temu dziwic. Nar6d pol
ski tez padl ofiar'1 niemieckiego lud<?b6jstwa i w spos6b naturalny 
skupil si~ - podobnie zreszt'1 jak Zydzi - przede wszystkim na 
wlasnym cierpieniu. A nie jest prawd'1, ze cierpienie uszlachetnia. 
Przeciwnie: sprawia, ze koncentrujemy si~ na cierpieniu wlasnym 
i stajemy si~ oboj~tni na cierpienie cudze. Tak jest z polsk'1 percep
cj'1 zydowskiego cierpienia. Tak jest zreszt'1 tez z zydowsk'1 per
cepcj'1 cierpienia polskiego, 0 czym swiadcz'1 chocby przytoczone 
przez Zdzislawa Krasnod~bskiego przyklady. Najbardziej jednak 
dobitnie widac to we wspomnieniach Antka Cukiermana. Cukier
man, jeden z dow6dc6w ZOB, w maju 1943 roku przedostal si~ 
z plon'1cego getta na stron~ aryjsk'1 . Opisuje szok, jakiego doswiad
czyl, id'1c ulicami Warszawy. To bylo miasto zyj'1ce w pokoju - wspo
mina. Ludzie siedzieli w kawiarniach, smieli si~, ulicami pod r~k~ 
chodzili zakochani ... 

Nikt zapewne, kto wiosn'1 1943 roku mieszkal w Warszawie po 
aryjskiej stronie muru, nie odni6sl takiego samego, co Cukierman, 
wrazenia. Miasto bylo przygniecione fal'1 terroru 0 niespotykanym 
dot'1d nat~zeniu, doszlo do pierwszych ulicznych egzekucji. Na 
kazdym, kto by przybyl nie tylko, powiedzmy, z neutralnego Sztok
holmu, ale nawet z okupowanego przeciez Paryza, Warszawa mu
siala sprawiac w6wczas wrazenie mias ta zdruzgotanego przemo
cq, sparalizowanego strachem, dygocz'1cego nienawisci'1 . 

Na kazdym, tylko nie na przybyszu z ge tta. To wzdluz mur6w 
okalaj'1cych dawn'1 Dzielnic~ P6lnocn'1 przebiegala w 1943 roku 
granica mi~dzy dwoma wsp6listniej'1cymi w6wczas w Europie 
swiatami: swiatem zycia i swiatem smierci. Doswiadczenie miesz
kanc6w niskich numer6w ulicy Zelaznej bylo w6wczas podobniej
sze do doswiadczenia mieszkanc6w wolnego Sz tokholmu niz do 
doswiadczenia mieszkanc6w wysokich numer6w tej samej ulicy. 
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Ulic~ w polowie prze'dzielal mur getta, i ci, ktorzy mieszkali na pol
noc od muru, mieli wszyscy zostac wymordowani. Wiedzieli 0 tym. 
Na poludnie od muru wiedziano, ze wi~kszosc przezyje. To roznica 
jak mi~dzy hospicjum dla nieuleczalnie chorych a zwyklym od
dzialem intemistycznym szpitala. I to hospicjum, w ktorym pacjen
ci Sq wi~zniami, a personel skraca im zycie, lecz zwi~ksza cierpie
nie. 

T~ radykalnq odmiennosc percepcji zawsze trzeba miec na uwa
dze, gdy myslimy 0 polskich i zydowskich doswiadczeniach czasu 
wojny. To nie byla bowiem dla Polakow i Zydow ta sama wojna 
i roznica jest tu duzo wi~ksza niz w przypadku Polakow i - po
wiedzmy - Francuzow. Polska swiadomosc historyczna zapami~
tala jq wi~c inaczej niZ zydowska. Roznica polega nie tylko na stop
niu intensywnosci koszmaru, lecz na tym, co bylo pami~tane . Pola
cy - jak swiadczy 0 tym na przyklad zanalizowana przez profesora 
Feliksa Tycha literatura zrodlowa - Zaglad~ odnotowali dosc po
bieznie, gdyz dotyczyla n ie ich i po cz~sci dokonala si~ poza zasi~
giem ich wzroku, w gettach i obozach. To zas, co zostalo z Zaglady 
zapami~tane i podane dalej, to przede wszystkim to, co chciano 
zapami~tac i utrwalic: wspolczucie, solidarnosc, pomoc. Szmalcow
nicy nie zostawili swoich pami~tnikow. Nowi wlasciciele "pozy
dowskiego" - aktow kupna-sprzedazy. 

Ale pami~c zydowska ich zaparni~tala . Zapami~tala dokladnie. 
Szantazystow, denuncjatorow, przesladowcow. Tych, ktorzy spra
wiali, ze czasem ukrywajqcy si~ po stronie aryjskiej woleli wrocic 
do getta, bo tam bezpieczniej . Tak jak pami~c poIska stala si~ wy
biorcza i utrwalila wszystko, tylko nie to, pami~c zydowska utrwa
lila to wlasnie. Dzis, w szescdziesiqt lat pozniej, tych dwoch zapi
sow niemal nie sposob skonfrontowac z obiektywnq rzeczywisto
sciq, bo na naszych oczach umierajq ostatni swiadkowie. Pami~c 
staje si~ historiq, doswiadczenie tekstem. Tekstem, ktory rywali
zuje z innymi tekstami, do nich si~ odnosi, z nich czerpie sily i z ni
mi walczy. 

Tak jest tez z tekstem Krasnod~bskiego, ktorym chc~ si~ tu za
jqC jedynie w cz~sci odnoszqcej si~ do zydowskiej pami~ci Zagla
dy. Nie mog~ mu odpowiedziec, odwolujqc si~ do rzeczywistosci, 
ktora przestala istniec, zanim si~ urodzilem. Jedyne, co z niej po
zostalo w moim doswiadczeniu, to swiadomosc, ze gdyby nie prze
stala istniec, ja bym si~ nie urodzit. Nie urodzilby si~ tez w tej cz~
sci swiata zaden inny Zyd. Nie byloby komu ich plodzic i rodzic. 
Od tej mozliwosci dzielilo nas jedynie kilka lat. 
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Krasnod~bski pisze powodowany dobrq WOlq i stara si~ bye 
zr6wnowazony w sCjdach . Przytacza przyklady stanowisk po stro
nie zydowskiej istotnie nie daj qcych si~ obronie i jak fil igran prze
bija przez jego tekst cos, co do czego on i ja bylibysmy zgodni: ze 
obraz Polski w oczach zydowskich cz~sto - w kazdym razie wy
starczajqco cZE;'sto, by bylo to bez trudu zauwazalne - jest wypa
czony. Tak jest z calq pewnosciq, jezeli chodzi 0 Polsk~ wsp6lcze
snq, postrzeganq przez pryzmat wypowiedzi ksi~dza Jankowskie
go, napisy "Zydy do gazu" na ulicach naszyc~ miast i kamienie, 
jakie czasem leq w s tron~ autokar6w Marszu Zywych. My - Pola
cy i Zydzi, kt6rzy w tej Polsce mieszkamy - wiemy przeciez, ze 
wydarzenia te, haniebnie prawdziwe, nie Sq jednak reprezentatyw
ne, ze Polska wyglqda nieco inaczej. 

Ale czasem chcialoby siE;' nie musiee bez konca odpowiadae, 
tiumaczye, zaswiadczae i dawae siowo honoru. Chcialoby si~, by 
Polska, w imieniu kt6rej te zapewnienia Sq skladane, sama wyszla 
na ulice i zamanifestowaia sw6j sprzeciw. Jak we Francji, gdzie po 
zbezczeszczeniu zydowskiego cmentarza w Carpentras sto tysiE;'
cy ludzi z prezydentem republiki na czele przeszlo Polami Elizej
skimi, by zaprotestowac przeciwko tej hanbie. Od tqd dla wszyst
kich bylo jasne, ze to nie "Francuzi" czy "Francja", lecz czterech 
konkretnych drani ponosi win~ za Carpentras. Lecz w Polsce, gdzie 
demonstrowano juz chyba przeciwko wszystkiemu, jedyne rachi
tyczne manifestacje przeciwko antysemityzmowi urzqdza - bar
dzo dzielna zresztq - lewicowa mlodziez. To, jak niewiele ludzi 
bierze w nich udzial, rna r6wnie jednoznacznq, choe odwrotnq, 
wymowfi jak tiumny charakter manifestacji paryskiej. A zresztCj 
u nas sp rawcy cmen tarnych bezczeszczen pozostajq nieznani i bez
karni. 

Skoro jednak u trwalony wsr6d cz~sci wsp6lczesnych Zyd6w 
obraz Polski, jako kraju antysemickiego i tyle, okazuje si~ wypa
czony, gdy go por6wnamy z wlasnym doswiadczeniem, to silna 
musi bye pokusa, by odrzucic takZe obraz Polski czasu wojny, jaki 
zapami~tala swiadomosc zydowska, skoro nie jest on zgodny z tym, 
co swiadomose polska zapamiE;'tala i przekazaia dalej . Tak zdaje sifi 
czynie Krasnodfibski, gdy ubolewa nad "przejmowaniem [z Za
chodu do Polski - przyp . m6jl gotowego juz obrazu tej traged,ii". 
Ma on przy tym calkowitq racj ~ , gdy m6wi, ze glos innych niz Zy
dzi ofiar niemieckiego ludob6jstwa jest mniej slyszany. Przypisuje 
on to "obecnie modnym mniejszosciom". Doprawdy nie wiem, co 
- opr6cz rozkosznej dezynwoltury - ma znacz¥e ten ostatni zwrot, 
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ale merytorycznie rna on racj~. Gdyby pami~e swiata byia propor
cjonalna do cierpien, to 0 ludobojstwie Polakow pisano by mniej 
wi~cej polow~ liczby ksi,/zek, jak'/ napisano 0 Szoa, powstawala 
by proporcjonalna liczba filmow i tak dalej. Kazdy wie, ze tak nie 
jest - cierpienie Polakow ginie w cieniu cierpienia Zydow. Jak mial 
kiedys powiedziee burmistrz Nagasaki, jest tylko jedna rzecz gor
sza od bycia pierwszym miastem, na ktore zrzucono bomb~ ato 
mow,/: bye drugim takim miastem. Na szczycie cierpienia jest miej 
sce tylko dla jednego. . 

St,/d tez zapami~tano ludobojstwo Zydow, nie Polakow, Hiro
szim~, nie Nagasaki. Co wi~cej - i to bardzo wazne - zapami~tano 
je tak, jak je zapami~taly same ofiary. Do tej pory tak nie byIo: 
pami~e Ormian 0 ludobojstwie, ktorego padIi ofiar,/ , nadal musi 
rywalizowae z tureck'/ tez,/, jakoby nie bylo zadnego ludobojstwa. 
Nie bylo tak tez i potem: bosniacka pami~e 0 tym, co wydarzylo 
si~ w Bosni, scierae si~ musi z pami~ci,/ serbsk,/. Jedynie wyj'/tko
wose Szoa i nieporownywalny z niczym status t~j zbrodni sprawi
Iy, ze jej rein terpretacja nie stala si~ mozliwa. Zydowska pami~e 
Zagiady staia si~ pami~ci,/ powszechn,/. 

Tu trzeba rozroznie dwa aspekty tej pami~ci: to, co zostalo za
pami~tane, ito, jaki si~ z tego robi uzytek. W tej drugiej kwestii 
moje pogl,/dy bliskie s'/ temu, co referuje Krasnod~bski z wyst,/
pienia profesor Gulie Ne-eman-Arad (? - chyba Julie Neeman-Arad) 
i znanej ksi,/zki Toma Segeva. W kwestii pierwszej jednak rozni
my s i~ zasadniczo. 

Krytykuj'/c na rozne, dose ogolnikowe sposoby t~ pami~e 0 Za
gladzie, Krasnod~bski przytacza dwa konkretne przyklady: ksi,/z 
ki Yaffy Eliach i Marcela Reich-Ranickiego. Funkcjonuj'/ one w je
go liscie jako swoiste pars pro toto i musz,/ budzie u czytelnika obu 
rzenie i gniew. Jezeli tak istotnie pami~ta si~ na Zachodzie ZagIa 
d~, to pami~e ta - pomysli czytelnik - istotnie jest "jednostronna 
az do granic zasiepienia". 

Owszem, ZagIad~ pami~ta si~ na Zachodzie tez tak, choe by
najmniej ani nie tylko, ani nawet nie przede wszystkim tak. Polski 
czytelnik winien jednak zadae sobie pytanie, d laczego w ogole 
pami~e taka jest mozliwa. 

Cz~sciow,/ odpowiedz daje na to wczesniej sam Krasnod~bski, 
gdy mowi 0 "gl~bokich przyczynach [trudnosci porozurnienia z Zy
damiJ po poiskiej stronie", wydaje si~ jednak, ze on sam nie zdaje 
sobie sprawy, jak bardzo s'/ one gl~bokie. Istniej,/ bowiem polskie 
winy czasu Zaglady - i nie sprowadzaj,/ si~ one jedynie do przy

29 




KONSTANTY GEBERT 

wolywanej za profesor Swidq-Ziembq "hanby oboj~tnosci" i roz
kradania mienia pozydowskiego. I nie jest tez tak, ze spraw~ moz
na zalatwic prostym stwierdzeniem, ze w pot~pieniu tych, kt6rzy 
"wzi~1i czynny udzial w mordowaniu Zydow lub wydawali ich 
Niemcom", "jestesmy zgodni wszyscy", i ze "jedyny problem mo
rainy" stanowi to, iz "nie wszystkich" dosi~gly wyroki smierci pan
stwa podziemnego. 

Byloby tak, gdyby istotnie spoleczenstwo polskie czasu wojny 
zjednoczone bylo w solidarnosci z mordowanymi Zydami, a tych, 
kt6rzy si~ z niej wylamywali, spotykal- z wyjqtkami - wyrok sqdu 
podziemnego. Nie taki jednak obraz Polski zachowala pc::mi~c zy
dowska. 

Zapami~tala ona Polsk~ czasu okupacji, w ktorej panie w kawiarni 
~astanawiajq si~ na glos, czy siedzqcy obok chlopczyk nie jest aby 
Zydem, tym samym ryzykujqc jego zyciem, gdyby mialy racj ~ (Mi
chal Glowinski, Czarne sezol1Y; to on byl tym chlopczykiem). Zapa
mi~tala PC?lsk~, w kt6rej zdarzalo si~, ze ukrywajqcy si~ po stronie 
aryjskiej Zydzi wracali do getta, bo juz nie rnieli czym si~ okupic 
szmalcownikom (Noemi Szac-Wajnkranc, Przemin~io z ogniem). Za
pami~tala Polsk~ Jedwabnego i Szczuczyna, Radzilowa i Wizny. Pol
sk~ Szczebrzeszyna doktora Klukowskiego. Polsk~, w ktorej po 
wojnie ratujqcy Zydow nadal narazeni byli na spo!eczny ostracyzm: 
protestowali, gdy "Tygodnik Powszechny" ujawnil zaraz po 1945 
roku ich nazwiska. W pol ':Vieku poiniej starowinka w Kielcach, ktora 
w czasie wojny ratowala Zydow, nadal blagala mnie, zebym nie po
dawal w prasie jej nazwiska: ba!a si~ sqsiad6w. Rzeczpospolita zas, 
po kl6tniach i sporach, dopiero niedawno nadala pozostalej jeszcze 
przy zyciu ich garstce kombatanckie uprawnienia. 

To prawda - Las Sprawiedliwych w Jad Waszem, gdzie co trze
cie d rzewko opatrzone jest polskim nazwiskiem, to wymowny 
dow6d niewyobrazalnego wprost bohaterstwa tysi~cy Polak6w, 
a wiemy zapewne tylko 0 cz~sci z nich . Jestesmy im winni bezgra
niczny szacunek, wdzi~cznosc i milosc -Iecz ich Las nie moze s!u
zyc jako parawan dla !ajdakow. 

A po wojnie by!y Kielce i inne mordy, z ktorych ten by! jedynie 
najwi~kszym i naj lepiej zbadanym. Nie rozumiem, dlaczego Kra
snod~bski uwaza, iz nie by! to "dalszy ciqg Holokaustu". Chyba ze 
uznamy, iz Holokaust to jedynie to, co czyniq Niemcy, zas polskie 
zabijanie Zyd6w, powiedzmy od pogromu we Lwowie, poprzez 
Przytyk, Jedwabne do Kielc, rna swojq w!asnq, odr~bn,! historio
grafi~. ' 
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Ale tak wlasnie uwazajq ei zydowsey pami~tnikarze i history
ey, z ktoryeh poglqdami Krasnod~bski tak stanowezo polemizuje. 
Nie zgadzam si~ z nimi: Kielce to konsekweneja Treblinki, nie Przy
tyku. Ale nie dziwi~ si~ tez, ze ktos, kto doswiadezyl tego morder
ezego eiqgu dziejow, a potem przez pol wieku ezekal daremnie na 
polski rozraehunek z historiq, mogl w kOI1.cU znienawidzic "Bialo
polakow" i uwierzyc w slusznosc wyrokow NKWD, ezy tez uwa
zac, ze sluzba w UB nie stanowi moralnego problemu. 

Zeby nie bylo niejasnosci: uwazam istotnie, ze Yaffa Eliaeh 
w swej relaeji z Ejszyszek rozmija si~ w znaeznym stopniu i z praw
dq historyeznq, i z elementarnq przyzwoitoseiq. To obeiqza jej su
mienie. Ale jej obraz Polski, ehoc wypaezony, nie jest przeeiez tyl
ko falszywy. Polska swiadomosc winna przynajmniej odnotowac 
to, ze taka pami~c jest mozliwa - i ze przeehowala si~ w niej ez~sc 
tej prawdy 0 Polsce, jakiej Polaey uznac nie eheq. 

Z tej prawdy trzeba si~ rozliezyc, zanim zaeznie si~ ~nnym wy
stawiac swiadectwa moralnosci. To prawda, ze takZe i Zydzi majq 
swoje rozliezenia z przeszloseiq - ale jedno z drugim nie ma nie 
wspolnego. Polska ze.swojq przeszloseiq musi si~ rozliezyc nie dla
tego, ze jest to winna Zydom - ehoc jest. Polska jest to winna przede 
wszystkim sobie. 

Jezeli Polska nie chee zamykac si~ w moralnym autyzmie spo
wodowanym szokiem cudzego spojrzenia na niedawnq histori~, je
zeli nie ehee okopywac si~ na pozycjaeh wieeznie skrzywdzonej i nie
zrozumianej przez swiat, jezeli ehee, by jej mlodziez nie musiala juz 
szukac szkieletow w szafie - musi spojrzec w swojq przeszlosc tak
ze zydowskimi oezami. Zrobili to Niemey i dzis istotnie stosunki 
zydowsko-niemieekie Sq lepsze niZ zydowsko-polskie. Stalo si~ tak 
jednak nie ze wzgl~du na to, co zdarzylo si~ podezas wojny, leez ze 
wzg1~du na to, co mialo miejsce juz po niej. To prawda - Niemey 
mieli pi~cdziesiqt lat liberalnego panstwa w kt6rym, inaezej niZ w ko
munistycznej Polsce, taka debata i takie rozliezenie byly mozliwe. 
Ale gluehe, p61wiekowe milczenie polskiej emigraeji w demokra
tyeznyeh krajaeh Zaehodu na temat polskieh postaw ezasu Zaglady 
pokazuje, ze nie tylko w sposobnosci rzeez. TakZe i w usposobieniu. 

Ma raej~ Krasnod~bski, gdy pisze, ze Zaglada dokonywala si~ 
"w sytuaeji dramatyeznego i morderezego styku dwoeh totalitary
-:m6w". Tyle tylko, ze nie jest jas.ne, jaki z tego wyeiqga wniosek. 
Ze nienawisc wielu Polakow do Zyd6w da si~ wytlumaezyc takZe 
i tym, ze sporo Zyd6W opowiedzialo si~ po stronie Sow!etow? 
Owszem, to prawda, podobnie jak prawdq jest, ze sporo Zyd6w 
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opowiedzialo si~ P? stronie Sowiet6w ze wzgl~du na nienawisc 
wielu Polak6w do Zyd6w - a antysemityzm w Polsce starszy jest 
od komunizmu. Ale podczas gdy mozna zrozumiec - co rue znaczy 
usprawiedliwic - kogos, kto po wojnie wst~puje do UB, by tropic 
morderc6w swego narodu, i nie wie, lub rue chce wiedziec, ze wstq
pil do organizacji zbrod niczej, to czy doprawdy lepiej rozumiemy 
na przyklad morderc6w ci~zarnej kobiety, Reginy Fisz, jednej z 44 
ofiar kieleckiego pogromu, gdy uznamy, iz uwazali si~ oni za bo
jownik6w walki z zydokomunq 0 wolnq Polsk~? 

Konkluduje Krasnod~bski, ze "republikanska tradycja" Polski, 
zasada, ze "III Rzeczpospolita nie r6znicuje swych obywateli we
dlug ich narodowosci", moze byc "podstawq porozumienia" z Zy
dami, a zarazem "stanowi 0 naszej [tj. polskiej - przyp. m6j] - jed
nej z nielicznych - wyzszosci nad naszymi niemieckimi sqsiada
mi". Trudno 0 wi~ksze nieporozumienie. 

Jezeli Krasnod~bski mial na mysli por6wnania historyczne Pol
ski i Niemiec okresu mi~dzywojennego, to trafil jak kulq w plot, 
bowiem Rzeczpospolita numerus clausus i numerus nul/us, pr6b za
kazu uboju rytualnego (byl to gl6wny temat obrad Sejmu w 1939 
roku! ) i wygloszonego przez premiera "bojkot ekonomiczny 
owszem" wielkimi krokami zmierzala - podobnie zresztq jak inne 
panstwa regionu - w stron~ niemieckich wlasnie rozwiqzan, przed 
kt6rymi uratowala Polsk~ jedyrue niemiecka inwazja. Jesli zas cho
dzi 0 wsp6lczesnosc (bo komunistyczne interludium mozemy tu 
pominqc), to wszak Republika Federalna nie tylko w oczywisty 
spos6b nie dyskryminuje swych obywateli wedlug ich narodowo
sci, ale wr~cz czyni wielkie starania, by obywatelom nie b~dqcym 
etnicznie Niemcami dopom6c w realizacji pelru praw, w czym istot
nie si~ od Polski r6zni. Bundesrepublika utrudnia natomias t uzy
skanie obywatelstwa przez ludzi urodzonych w Niemczech, lecz 
nie b~dqcych etnicznie Niemcami. Jes t to istotnie godne napi~tno 
warua, ale Polska niestety Post~pl;lje tak sarno. 

Co zas si~ "porozumienia" z Zydami tyczy, to rzecz jasna nie 
byloby ono mozliwe, gdyby Polska stosowala dyskryminacj ~ et
nicznq, tyle ze stwierdzenie takie doprawdy wydaje si~ postula
tern minimum. Co najwazruejsze jednak, obywateli nie dlatego nie 
nalezy dyskryminowac, zeby byc lepszym od Niemc6w czy zeby 
dogadac si~ z Izraelem. Obywateli nie nalezy dyskryminowac, bo 
majq przyrodzone i niezbywalne prawa. Kropka. 

Wieku Polak6w nie rozpoznaje swego narodu i kraju w obra
zie, jaki utrwalila i przekazala zydowska pami~c czasu wojny. Wie
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Iu Zydow nie rozpoznaje swych doswiadczen w obrazie, jaki prze
chowuje pami~c polska. Sarno w sobie nie jest to czyms dziwnym 
ani groinym, gdyz wszeika pami~c zawsze jest selektywna. 

Rzecz w tym jednak, ze te dwie pami~ci s,! ze sob,!, jak widac, 
w dosc radykalnej sprzecznosci. Jest rzecz'! wazn'! dla Polski, by 
si~ tej sprzecznosci sine ira et studio przyjrzata. 

KONSTANTY GEBERT, publicysta, pisuj,!cy takZe pod pseudonimem "Dawid War
szawski", redaktor naczelny miesi~cznika "Midrasz" . 

WYDAWNICTWO 'II'B' 
opublikuje we wrzesniu 2000 r. glosn,! juz w swiecie ksi,!zk~ 

Wladyslawa Szpilmana 


PIANISTA 


Niezwykiy, porywaj,!co napisany pami~tnik znanego pia
nisty i kompozytora, cudem ocalonego w czasie wojny. Pa
mi~tnik stanie si~ podstaw'! nowego filmu Romana Polan
skiego. Zdj~cia rozpoczn'! si~ w Polsce z koncem roku. 
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Nie zamierzam tlumaczyc tych wsp6lobywateli, kt6rzy mimo 

straszhwej kaini narodu zydowskiego majq czelnosc glosic 


poglqdy antysemickie. Trzeba jednak pami~tac (wbrew 

propagowanym dzis haslom "wybierzmy przyszlosc"), ze przez 

ostatnie p61wiecze Polska pozostawala krajem zniewolol1ym 

i proces pojednania mi~dzy Polakami i Zydami byl znaczl1ie 


utrudniony. 


WYJSC Z NIEWOLI 

UPRZEDZEN

/ 


Wladyslaw Bartoszewski 

Bywam w Izraelu mniej wi~cej dwa razy w roku. Mam zatem 
dose sporo wlasnych spostrzezen na tematy, kt6re porusza Zdzi
slaw Krasnod~bski. Musz~ przyznae, ze jego uwagi zaskoczyly mnie 
trafnosciq, tym bardziej i.e przeciez autor Listu z Tel Awiwu zawital 
do Izraela po raz pierwszy. Zdzislaw Krasnod~bski ogromnie wni
kIiwie demaskuje nieporozumienia, uprzedzenia, kIisze i krzyw
dzqce stereotypy, kt6re pokutujq w mysleniu 0 stosunkach pol
sko-zydowskich. Slusznie gani niezwyklq wprost ignorancj~ i aro
gancj~ prof. Eliach, nie bez racji zwraca uwag~ na dwuznacznose 
moralnq sprawy Marcela Reich-Ranickiego. 

Kwestie poruszane w Przywracaniu pami~ci Sq nie tylko trudne, 
ale i ogromnie delikatne, bo przeciez w Polsce podejmowanie ich 
moze bye podchwytywane przez tych, kt6rzy szukajq pozywki dla 
krzewienia narodowosciowych uprzedzen.. Nie brakuje ludzi za
slepionych, wybi6rczo nasluchujqcych tylko tych glos6w, kt6re 
moglyby utwierdzie ich w ksenofobii, i wlasnie to sprawia, ze malo 
kto decyduje si~. m6wie 0 sprawach bolesnych dla wsp61nej pa
mi~ci Polak6w i Zyd6w. 

Zdzislaw Krasnod~bski pisze 0 ideologizacji pami~ci polskiej 
i pami~ci zydowskiej. Chcialbym dodae kilka uwag na temat zr6
del tych zjawisk. Moja generacja pami~ta jeszcze czasy przedwo
jenne, a to wlasnie tamtych lat si~gajq stereotypy i mity obecne 
w pami~ci zydowskiej i polskiej. Jakie byly w naszym spoleczen
stwie dominujqce (i - jak wszelkie generalizac;e - falszywe) opinie 
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na temat Zydow? Otoz Polacy na ogol patrzyli na nich co najmniej 
podejrzliwie, uwazajqc, ze w nieodleglej przeszlosci byli oni na
rz~dziem w r~kach zaborcow, zwlaszcza Rosjan (to w Kongresow
ce mieszkalo najwi~cej wyzl!awcow religii mojzeszowej). Niekto
rzy utrzymywali nawet, iz Zydzi ch~tnie dawali sobq manipulo
wac. Po lacy mieli im za zle, ze nie czuli si~ polskimi patriotami i nie 
uczestniczyli w ruchu niepodleglosciowym (w rzeczywistosci wielu 
Zydow wlqczalo si~ w walk~ narodowowyzwolenczq). Nieufnosc 
Po!akow budzila tez kulturowa i religijna odr~bnosc oraz cz~sta 
u Zydow tendencja do samoizolacj i. Dodatkowo mocne byly ste
reotypy, ktore kazaly postrzegac Zydow jako nacj~ niezdolnq do 
pracy fizycznej, trudniqq si~ najch~tniej handlem i lichwq. Przy
kro 0 tym mowic, ale wielkq moc mialy uprzedzenia natury religij
nej - niewolne od nich byly szkoly i uczelnie. Ucz~szczalem do 
dwu cieszqcych si~ dobrq opiniq gimnazjow katolickich w Warsza
wie i pami~tam, z~ od wi~kszosci nauczycieli nigdy nie uslyszalem 
dobrego slowa 0 Zydach. Gdybym czerpal SWq wiedz~ na ich te
mat wylqcznie ze szkoly, bylbym bardzo nieufnie nastawiony do 
wyznawcow judaizmu. 

Dodac musz~, ze szczegolnie w ostatnich 4-5 przedwojennych 
latach bylismy swiadkami zorganizowanego politycznie krzykli
wego i agresywnego an tysemityzmu, szczegolnie zenujqcego 
w niektorych srodowiskach uniwersyteckich. Jeszcze w ostatnim 
roku zycia Jozefa Pilsudskiego zdelegalizowano, po dwu miesiq
cach jawnego dzialania, tzw. Oboz Narodowo-Radykalny. Po smier
ci Pilsudskiego natomiast cz~sc jego dawnego srodowiska takZe 
odchodzila od jasnej linii tolerancji i dobrego wspolzycia z mniej
szoSciami narodowymi przez niego reprezentowanej; widoczne to 
bylo na co dzien. 

Po stronie zydowskiej dawalo 0 sobie znac wielowiekowe do
swiadczeniu zycia w diasporze, lqczqce si~ z zaleznosciq od sil rZq
dZi}cych ezy sfer ~plywow w konkretnych warunkach historycz
no-politycznych. Zydzi, ktorzy przez osiem pokolen byli obywa
telami Rosji, Austrii czy Niemiec, po listopadzie 1918 roku nagle, 
z dnia na dzien, stali si~ obywatelami nowego pans twa, w ktorym 
obowiqzywal j~zyk polski, dla cz~sci z nich zupelnie n iezrozumia
ly. Oczywiscie z tym nowym panstwem nie mogli si~ identyfiko
wac, bo kulturowo czy historycznie nie czuli si~ z nim zwiqzani. 
Mieli sentyment do krajobrazu, wsi, miasteczek, pewnyc~ regio
now, ale na ogol nie byli zakorzenieni w polskiej tradycj i. Zydow
ska inteligencja z zaboru rosyjskiego studiowala cz~sto na uczel
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niach panstw zaborczych (na ogol omijanych przez Polakow), na 
ktorych nie mogla zapoznac si~ ~ polskq kulturq. Warto dodatko
wo przypomniec 0 marzeniach Zydow 0 wlasnym panstwie (ru
chu syjonistycznym), ktore oslabialy mozliwosc peine go zakorze
nienia w niepodleglej Polsce. Z drugiej strony jednak istniala zna
CZqca cz~sc spolecznosci zydowskiej - glownie zlaicyzowana - ktora 
calkowicie wrosla w polskq kultur~; wystarczy przywolac pionie
row Polski niepodleglej - zalozycieli fundacji, budowniczych, wy
dawcow, uczonych, pisarzy, artystow. I posrod tych ludzi wielu 
doznawalo goryczy upokorzen we wlasnej ojczyinie. 

Tak wyglqdala w ogromnym uproszczeniu sytuacja przed wy
buchem II woj ny swiatowej. Nie b~d~ wdawal si~ w szczegoly 
powszechnie znane - jesli chodzi 0 czasy okupacji, ale chcialbym 
zwrocic ':lwag~ na owczesny stan swiadomosci spolecznej. Otoz 
fakt, ze Zydzi nagle zostali pozbawieni praw i potraktowani jak 
bydlo przeznaczone na rzei, byl zupelnym zaskoczeniem i niko
mu nie mogl pomiescic si~ w glowie. 0 planach hitlerowcow do
wiadywalismy si~ ex post (0 rozbudowie Oswi~cimia, w ktorym 
przetrzymywana byla polska inteligencja poczqtkowo glownie 
z poludniowej i centralnej Polski, wiedzielismy, ale nikt nie przy
puszczal, jaki jest cel tych przygotowan). W tych nowych, straszli
wych warunkach mniejszosc zydowska mogla liczyc jedynie na 
pomoc najblizszego otoczenia - Polakow, ktorzy w duzej cZ~Sci 
wyniesli z czasow przedwojennych antyzydowskie uprzedzenia. 
Dramatyzm sytuacji polegal na tym (0 czym mielismy si~ dopiero 
przekonac), ze to wlasnie ziemie polskie przeznaczono na miejsce 
eksterminacji 3/4 ludnosci zydowskiej. Mordowano takZe na in
nych terenach, ale ze wzgl~du na rozmiary zbrodni symbolem za
glady stal si~ Oswi~cim, i wlasnie ten fakt zawazyl na ocenie 
cz~sto niesprawiedliwej - stosunku Polakow wobec Holokaustu. 
Otoz mimo wzajemnej nieufnosci czy niech~ci postawa Polakow 
Gako zbiorowosci) wobec Zydow byla nawet nieco lepsza od ana
logicznych zachowan w innych krajach (co wcale nie znaczy, ze 
byla wylqcznie bohaterska czy nawet powszechnie wzorowa). Ani 
rzqd londynski, ani zaden jego przedstawiciel w kraju nigdy nie 
zhanbil si~ deklaracjq antyzydowskq, czego nie mozna powiedziec 
na przyklad 0 legalnym rzqdzie francuskim Vichy czy kolaboran
tach w Belgii lub Norwegii ... Podczas okupacji nie powstala zadna 
polska partia faszystowska wspolpracujqca z Niemcami, a jak wi a
domo, ugrupowania takie dzialaly w Rumunii, Siowacji, na Wft
grzech ... Niektorzy argumentujq, ze mozna bylo bardziej zdecy
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dowanie i na wi~ksz,! skal~ prowadzic akcje pomocy Zydom, pa
mi~tajmy wszakie, jak ogromn,! cen~ (niepor6wnanie wyzsz,! niz 
w innych krajach) placili ci, kt6rych s,!dzono za ratowanie zycia 
ludnoSci "niearyj ~kiej". To wlasnie dlatego na pocz'!tku dzialalno
sci Rady Pomocy Zydom, kt6r,! wsp6lorganizowalem, latwiej bylo 
ukryc w czyims domu skrzyni~ amunicji czy drukarni~, niz znalezc 
schronienie dla ukrywaj,!cego si~ Zyda. Wynikalo to r6wniez (na
wet jesli nie byl to pow6d domin uj,!cy) z nierzadk~ spotykanego 
podczas okupacji przekonania, ze eksterminacja Zyd6w to "nie 
nasza sprawa". 

Malo kto m6wi 0 tym glosno, tymczasem wiele os6b, kt6re 
~nane byly przed wojn,! z pogl,!d6w antysemickich, pomagalo 
Zydom podczas okupacj i. Kr~gi konserwatywno-~atolicko-zie
mianskie nie utrzymywaly przed wojn,! stosunk6w z Zydami, tym
czasem to wlasnie ci ludzie cz~sto przelamywali swe uprzedzenia 
i ratowali uciekinier6w z getta. Ku mojemu zaskoczeniu paru mo
ich skrajnie endecko nastawio~ych nauczycieli z gimnazjum w cza
sie wojny czynnie pomagalo Zydom. 

M6wi,!c 0 latach okupacji, trzeba przypomniec, ze Polacy spoty
kali si~ z analogicznymi przesladowaniami ze strony ~bu najezdz
c6w - Niemc6w i Rosjan. Tej symetrii nie odczuwali Zydzi, kt6rzy 
masowo szukali schronienia na terenach podbitych przez Zwi'!zek 
Sowiecki i wlasnie dzi~ki ucieczce na wsch6d uratowali si~ od zagla
dy. Paradoksalnie zatem ogromna rzesza Zyd6w zawdzi~czala zycie 
okupacji sowieckiej (mimo lagr6w, glodu i przesladowan, kt6re to 
nieszcz~scia dotykaly przeciez ich takie). Ta asymetria w stosunku 
Zyd6w do naszych okupant6w bywa przyczyn,! nieporozumien 
i krzywdz,!cych mit6w. Wielu Polak6w bezrefleksyjnie powtarza, ze 
"Zydzi" (w og6le Zydzi) ochoczo poparli rosyjskiego okupanta i ko
munizm (choc istotnie zsekularyzowana mlodziez zydowska miala 
lewicowe ci,!goty). Z kolei Zydzi w dzialaniach Polak6w przeciw 
wladzy sowieckiej dopatruj'! si~ czasem antysemityzmu. Przykla
dem takiego zafalszowania jest ocena akcji w Ejszyszkach. A pr~e
ciez doszlo do niej w warunkach ponownej okupacji sowieckiej i Zy
dzi, kt6rzy w6wczas zgin~li, zgin~li jako funkcjonariusze komuni
stycznej wladzy, a nie jako potomkowie Abrahama (podczas wojny 
domowej w Hiszpanii stracilo zycie wielu rewolucjonist6w pocho
dzenia zydowskiego, ale nikt w zwi,!zku z tym nie pos,!dza genera
la Franco 0 antysemityzm). 

Zdzislaw Krasnod~bski przytacza opini~ prof. Kersten, kt6ra 
pisala, ze na stosunkach polsko-zydowskich ci'!z'! dzis p rzede 
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wszystkim dwa uprzedzenia. Po stronie zydowskiej podnosi si~ 
zarzut, ze polski a~tysemityzm przetrwal czasy Zaglady, po pol
skiej na tomiast, ze Zyd~i byli slepi na zlo komunizmu. Tymczasem 
ryczaltowe oskarzenia Zyd6w 0 wsp6ludzial w zbrodni stalinizmu 
wydajq mi si~ r6wnie krzywdzqce, jak negatywne oceny dzialan 
AK w Ejszyszkach. Ludzie, kt6rzy zostali uwiedzeni (czy zastra
szeni) przez falszywq re ligi~ , jakq byl komunizm, wywodzili si~ 
z rozmaitych kr~g6w spolecznych, kulturowych, narodowych czy 
religijnych. Mnie osobiscie bardziej bolal udzial w aparacie stali
nowskim polskiego ziemianina czy inteligenta niz osoby pocho
dzenia zydowskiego, kt6rej nie musialy lqczyc z Polskq szczeg61
nie mocne wi~zi kulturowe. Bylem szesc i p61 roku wi~iniem stali
now skim i nie przypominam sob ie, by przesluchiwali mnie ubecy 
pochodzenia zydowskiego. S~dzia Piotr A., kt6ry mnie skazal, by! 
polskim przedwojennym inteligentem, natomiast moim obroncq 
(szlachetnym, choc majqcym znikomy wplyw na przebieg proce
su) byl Polak pochodzenia zydowskiego - Zygmunt Gross (ojciec 
Jana Grossa), czlowiek niezmiernie mily i zyczliwy. Z drugiej stro
ny oburzajqce jest dla mnie powolywanie si~ na polski antysemi
tyzm przy uzasadnianiu uchylania s i~ od odpowiedzialnosci za 
udzial w zbrodniach stalinowskich, jakie rna na swoim sumieniu 
na przyklad Helena Wolinska (choc nigdy jej osobiscie nie spotka
lem; jej odr~czny podpis, zatw ierdzajqcy akt oskarzenia, widnieje 
w moich aktach z 1952 roku). 

Nie znajduj~ oczywiscie usprawiedliwienia dla ludzkiej glupo
ty i nie zamierzam tlumaczyc tych wsp6lobywateli, kt6rzy mimo 
straszliwej kai ni narodu zydowskiego majq czelnosc glosic dzis 
jeszcze poglqdy antysemickie lub tez bagatelizowac zlo. Trzeba 
jed nak pami~tac (wbrew propagowanym dzis haslom "wybierzmy 
przyszlosC"), ze przez osta tnie p6lw iecze Polska pozostawala kra
jem zniewolonym i proces pojednania mi~dzy Polakami i Zydami 
byl znacznie utrudniony. Nie powstal w czasach PRL-u dokument 
analogiczny do lis tu biskup6w polskich do biskup6w niemieckich, 
inicjujqcy autentyczny dialog polsko-zydowski czy ch rzescijan
sko-zydowski, i dopiero dzialalnosc naszego w ielkiego rodaka 
Jana Pawla II przynosi w tej materii prawdziwy przelom. Musz~ 
powiedziec, ze odczuwam ogromny dlug wdzi~cznosci - i jako 
katolik, i jako Polak - wobec Karola Wojtyly, kt6ry kwesti~ dialo
gu mi~~zy judaizmem i chrzescijanstwem, ale takZe mi~dzy Pola
kami i Zydami, postawil w samym centrum swego zycia i poslugi 
kap lanskiej. Wydawaloby si~, ze stosunki pblsko-zydowskie Sq 
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juz tak powiklane, otoczone grub,! warstw'! uraz6w, kompleks6w, 
nienawisci i b6lu, ze nk nie jest w stanie ich naprawic, tymczasem 
konsekwentna postawa Jana Pawla II pokazuje, ze nie wolno po
rzucac nadziei. Pielgrzymka Papieza do Ziemi Swi~tej, b~d,!ca uko
ronowaniem jego wieloletniej cierpliwej pracy, stala si~ bezprece
densowym wydarzeniem - nie tylko dla chrzescijan i Polak6w, ale 
i dla Zyd6w. Sledzilem przed telewizorem kolej ne etapy wizyty 
Jana Pawla II w Izraelu i musz~ przyznac, ze do dzisiaj jestem wzru
szony, gdy mysl~ 0 wizycie Papieza w Krypcie Pami~ci w Jad Wa
szem. W tej krypcie w 1963 roku mialem zaszczyt zapalic ogierl 
podczas uroczystosci przyznania mi tytulu IIsprawiedliwego po
sr6d narod6w". To nie przypadek, ze Papiez spotkal si~ tam z Zy
dami polskiego pochodzenia, takZe wadowiczanami - w krypcie 
rozbrzmiewala polska mowa. Jestem gl~boko przekonany, ze przyj
mowano go w Izraelu takZe jako Polaka. Z wizyty w Krypcie Pa
mi~ci szczeg6lnie zapadla mi w pami~c Twarz Ojca Swi~tego, na
cechowana cierpieniem bliskim placzu, kied y mySlal 0 tym, co sta
10 si~ z milionami niewinnych zydowskich wsp61braci - ta twarz 
m6wila wi~cej niz jakiekolwiek s!owa czy gesty. Otrzymalem ostat
nio wiele list6w od znajomych Zyd6w - Papiez calkowicie podbil 
ich serca. Niech mi b~dzie wolno zacytowac w tym miejscu jeden 
z nich, napisany przez mojego przyjaciela prof. Israela Gutmana, 
warszawiaka z rocznika 1923, bylego wi~znia Oswi~ciniia i wice
przewodnicz,!cego Mi~dzynarodowej Rady Oswi~cimskiej, kt6ry 
byl na spotkaniu z Papiezem w Jad Waszem: 

Drogi Wladku, 
Pobyt Jana Pawta II w Izraelu byl doprawdy wydarzeniem ogromnej 

wagi. Mam nadziejt;', ze te spotkania stanowi'l przelomowy punkt w stosun
kach mit;'dzy religiami w ogole, ale ze i otwieraj'l widocznie tez okres wza
jemnego zaufan.ia i zblizenia. Przez lata staram sit;' czytac, co ten Wielki Papiez 
mowi i pisze 0 Zydach i Holokauscie, ale te jego odwazne, wynikle z glt;'bo
kiej analizy i indywidualnych uczuc oswiadczenia byly prawie nie znane w kra
jul. Ten kr6tki okres przygotowania do wizyty i sam czas pobytu zostal 
przeze mn ie i innych nalezycie wykorzystany, by przedstawic sposob mysle
nia i osobisty wklad Papieza we wlasciwym swietle. Nie mniej , a moze wit;'cej, 
wynikalo z jego sposobu zachowania i wypowiedzi, w ktorych bylo tyle god
nosa i wspolnoty. On potrafil podbic serca naszej ludnosci. Ty najlepiej wiesz, 
ze to nie jest wcale 1atw'l spraw'l. I wszyscy tutaj zdaj'l sob ie doskonale spra
wt;' z tego, ze ten Papiez, ktory przybyl z Rzymu, jest Polakiem i niezaleznie 
od tego, .ze jest Biskupem Rzymu, jest rowniez swiadkiem tego, co zaszlo 

1 510wa "w kraju" odnoszq si~ do pans twa Izrael - przyp. red. 
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w Polsce, i pod gl~bokim wrazeniem tragedii Zyd6w W og6le i Zyd6w pol
skich w szczeg61nosci. 

Jak wykorzystae szans~, kt6rq otwarla wizyta Papieza w Izra
elu, na peine pojednanie mi~dzy Polakami i Zydami? Nie widz~ 
zadnej latwej recepty, ale do moich cech nalezy naiwna ufnose 
w zwyci~stwo dobrej sprawy w historii. Wiara ta nie zwalnia od 
potrzeby zaangazowania, ale wlasnie bardzo pomaga dzialae. Wie
rz~, ze przelamanie muru oboj~tnosci czy niech~ci mi~dzy Polaka
mi i Zydami jest mozliwe, choe nie nastqpi pr~dko. Trzeba przede 
wszystkim walczye z wszelkimi przejawami glupoty i zaslepienia. 
Warto nawiqzywae kontakty z elitami zydowskimi - nauczyciela
mi, wychowawcami, dziennikarzami, politykami, uczonymi; to oni 
ksztaltujq opini~. Pewne skromne wyniki juz Sq, ale wciqz wiele 
pozostaje do zrobienia. Bardziej obiecujqcy dla stosunk6w pol
sko-zydowskich wydaje mi si~ dialog z obywatelami Izraela niZ 
z zydowskq diasporq. Zydzi w Izraelu Sq osadzeni w swoim kraju 
i myslq 0 wychowaniu przyszlych pokolen. Diaspora natomiast 
jak kazda emigracja - musi przypominae 0 swoim istnieniu, zwra
cae na siebie uwag~ opinii publicznej, naglasniae nawet najdrob
niejsze zagrozenia ... Szanuj~ zydowskq diaspor~, doceniam jej za
slugi i osiqgni~cia w wielu krajach swiata i w jakims stopniu rozu
miem jej postaw~, niemniej najwi~ksze nadzieje na pojednanie 
polsko-zydowskie wiqz~ z panstwem Izrael, z Ziemiq Swi~tq na
szych religii. 

WtADYSLAW BARTOSZEWSKl, ur. 1922, pisarz, historyk, senator obecnej kaden
cji, b. ambasador RP w Wiedniu (1990-1994) i minister spraw zagranicznych RP 
(1995). Czlonek zespolu "Tygodnika Powszechnego", profesor KUL. W latach II wojny 
swiatowej uczestnik konspiracji katolickiej, zolnierz AK, pracownik Delegatury Rz'l
du RP na kraj, wsp61pracownik Rady Pomocy Zydom, wielokrotnie odznaczany 
w licznych krajach, w Polsce m.in. Orderem Orla Bialego (1995). Wydal m.in.: Tell 
jest Z ojczyzny mojej (1967), 1859 dni Wa rszawy (1974) . 
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nas takZe przykra, jesii obnaza takie strony polskiego 
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Hanna Swida-Ziemba 

Mojq wizj~ Shoah i zwiqzanych z Zagladq relacji polsko-iydow
skich, a takie aksjologicznq ocen~ tych fakt6w przedstawilam 
przed blisko dwoma laty w artykule Hafzba obojftnosci ("Gazeta 
Wyborcza", 17 VIII 1998). Fenomen Holocaustu jest tak wstrzqsa
jqcy i napelniajqcy grOZq, ie moina 0 nim pi sac bezposrednio tyl
ko raz - dla mnie w kaidym razie bylo to doswiadczenie zbyt trau
matyczne, abym byla w stanie je powt6rzyc. W dyskusji wywola
nej tekstem Zdzislawa Krasnod~bskiego chc~ wi~c skupic si~ tyl
ko na jednym zagadnieniu: jak przezwyci~iac obciqienia i mani
pulacje, kt6rymi obrosla pami~c 0 Holocauscie, i jak nawiqzywac 
wsp6lprac~. 

Przezwyci~ianie owo nie jest rzeCZq prostq, bowiem po obu 
stronach (i polskiej, i iydowskiej) funkcjonujq - mimo iZ od tamtej 
tragedii uplyn~lo jui blisko 60 lat - nieprzyjazne i trwale falszywe 
mity. Mit ze swej natury odporny jest na wszelkie weryfikacje, 
towarzyszy mu silnie emocjonalnie zabarwiona wiara, kt6ra wr~cz 
wzdraga si~ przed konfrontacj q z faktami. Kaida informacja nie
zgodna z mitem odrzucana jest jako stronniczy falsz. Mit podtrzy
mywany jest nie tylko przez wiar~, ale i przez wzajemnq komuni
kacj ~ jego wyznawc6w, przy r6wnoczesnej izolacji os6b i informa
cji mitowi owemu zadajqcych ktam. Konfrontacja mi t6w prowadzi 
jedynie do umocnienia wiary w mit wlasny i radykalnego odrzu
cenia mitu przeciwstawnego. Okrucienstwo wojny w bylej Jugo
slawii wynikalo wlasnie z tego, i e skonfliktowane spolecznosci 
powszechnie i bezwzgl~dnie uwierzyly w mity zawieraj qce tak 
odraiajqcy "obraz wroga", ii nie pozostawialo to miejsca na litosc. 
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Napi~cia polsko-zydowskie dajq nadziej~ na przezwyci~zenie, gdyz 
w nieprzyjaznych mitach zanurzona jest tylko cz~se (znaczqca, de 
jednak cz~sc) obu spoleczenstw, a zarazem po obu stronach nie 
brakuje ludzi gotowych oceniae zjawiska racjonalnie i szukac po
rozumienia. 

Specyfiki fa lszywych mit6w po stronie zydowskiej upatruj~ 
w tym, ze ich autorami nie Sq ludzie, kt6rzy sami przezyli Holo
caust. Dla nich doswiadczenia Zaglady dlugo byly zbyt trauma
tyczne, by dzielie si~ nimi z opiniq swiatowq czy przyszlymi poko
leniami. Gdy wreszcie 0 Holocauscie zacz~to m6wie, glos tych, kt6
rzy go przetrwali, wyr6znial si~ realizmem. Przekonalam si~ 0 tym 
po opubl}kowaniu Hanby obojftnosci. Otrzymalam wtedy wiele li
st6w od Zyd6w rozsianych p o calym swiecie; nawet jezeli oni sami 
alba ich najblizsi d oznali podczas wojny osobistej krzywdy od 
Polak6w, pami~tajq takZe 0 tych, kt6rzy niesli im pomoc, i dalecy 
Sq od ryczaltowych oskarzen pod naszym adresem. W wielu swia
dectwach powtarza si~ tez opinia, ze polska in teligencja - nawet ta 
o orientacji narodowo-endeckiej - zachowywala si~ podczas woj
ny bardzo przyzwoicie, n iejednokrotnie ukrywajqc Zyd6w. Gene
ralnie wi~c zydowscy swiadkowie Holocaustu wolni Sq od zmito
logizowanej niech~ci do Polak6w, na kt6rq wskazuje w swoim ar
tykule Krasnod~bski . Antypolskie stereotypy powielajq natomiast 
alba ich dzieci, alba potomkowie tych srodowisk zydowskich, kt6re 
wojn~ przezyly w ZSRR bqdz bezpiecznie w Stanach Zjednoczo
nych (bye moze racj~ rna tu Herling-Grudzinski, upatrujqc genezy 
owych mit6w w wyrzu tach sumienia wywolanych biernosciq wla
snych rodzic6w, kt6rzy podczas wojny nie pospieszyli z pomocq 
Zydom srodkowo- i wschodnioeuropejskim). 

Nie kwestionujqc istnienia krzywdzqcych dla Polak6w mit6w 
po stronie zydowskiej, chcialabym jednak postawic podstawowq 
tez~: Jedynq drogq " ro zbro j e nia" m it6w i l i kwidacj i 
napi~c jest walka z mitam i wl asnymi, a ni e m it am i 
" d r ug i ej stro n y" . Pr6by "rozbrajania" cudzych rnit6w przez 
racj onalne wskazywanie ich falszywych punkt6w jedynie podsy
ca emocje. Najbardziej nawet rzeczowa krytyka "mitu obcego" przy
nosi w konsekwencji strukturalne umocnienie obu mit6w. Wy
znawcy mi tu przeciwstawnego czujq si~ bowiem dotkni~ci naszy
mi argumentami, a z kolei wyznawcom mitu wlasnego argumenty 
te dostarczajq dodatkowej pozywki. 

Wychodz,!c z takiego zaiozenia, krytycznie oceniam artykul 
Zdzislawa Krasnod~bskiego, tym bardziej ze .jest on adresowany 
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do czytelnik6w polskich. Na pewno nie sprzyja on przezwyci~ze

niu obop6lnych uprzedzen. Co wi~cej , zawarte w nim racjonalne 
argumen ty mog'l nawet wsr6d tych pol skich czytelnik6w, kt6rzy 
nie podzielaj'l "mitu wlasnego", wytworzye poczucie krzywdy, 
a tym samym oburzenia na "drug'l stron~". Slabo zaakcentowane 
w artykule uwagi na temat polskiej odpowiedzialnosci za brak j ~

zyka komunikacj i mi~dzy obiema stronami nie r6wnowaz'l emocji 
zwi'lzanych z opisami falszywych mit6w "strony zydowskiej"; nie 
sprowokuj'l refIeksji, nie stonuj'l poczucia rozgoryczenia. 

Szansa na budow~ porozumienia pojawia si~ w6wczas, gdy 
mitom na temat nas samych przeciwstawimy nie ich krytyk~, lecz 
p r aw d ~ "0 n as s a m y c h, nawet jesli ta prawda moze bye dla nas 
takZe przykra, jesIi obnaza takie strony polskiego spoleczenstwa, 
kt6rych wolelibysmy nie dostrzegae. Przedstawianie prawdy 0 nas 
samych wymaga od nas (tzw. "racjonalnych" Polak6w) przeele 
wszystkim "rozbrojenia" mit6w zywych w polskim spoleczen
stwie, co najmniej zmniej szenia skali ich oddzialywania. 0 praw
dzie opartej na rze telnych danych trzeba m6wie o twarcie i odpo
wiednio i'l naglasniae. Zacz'le musimy oel przyznania stronie zy
dowskiej, ze w wielu kwestiach to ona rna racj~ . Tylko t'l drog'l 
stworzymy szans~ tym srodowiskom zydowskim, kt6re wielz'l po
trzeb~ przezwyci~zenia nastawien antypolskich. 

Tymczasem nawet w powaznych tekstach dos trzegam slady 
kr'lz'lcych wsr6d Polak6w mit6w. Podstawowy z nich glosi, ze an
tysemityzm jest w dzisiejszej Polsce zj awiskiem marginalnym, 
a pojedyncze incydenty S'l naglasniane przez opini~ zydowskq na 
swiecie, kre uj'lc krzywdz'lcy obraz naszego kraj u . Tymczasem 
w moim przekonaniu postawy antysemickie s'l w Polsce rozpo
wszechnione dose szeroko (znacznie szerzej nawet, niz uchwytuj'l 
to badania socjologiczne), a r6wnoczesnie antysemityzm jest pro
blemem, kt6rego nie chce si~ zauwazae ani 0 nim dyskutowae. 
Oczywiscie falszywy jest r6wniez mit przeciwstawny, m6wi'lcy, iz 
"Polacy wyssali an tysemityzm z mlekiem matki". Tym niemniej na 
podstawie swoich doswiadczen (a moje swiadectwo jest 0 tyie wia
rygodne, ze przez wiele lat nie dostrzegalam we wlasnym otocze
niu przejaw6w antysemityzmu i uznawalam to zjawisko za pato
logiczny margines) i badan sklonna jestem twierdzie, ze po roku 
1989 nastawienia antyzydowskie narastajq. 

Antysemityzm ten rna szczeg6lny charakter. Spektakularne 
ekscesy antysemickie - tak bardzo szkoelzqce obrazowi Polski za 
granicq - zdarzajq si~ rzadko i nawet jesli ich "bohaterami" Sq oso
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by znane Oak ksiqdz Jankowski), to nie spotykajq si~ z poklaskiem. 
Co wi~cej, hasla antysemickie wypisane na sztandarach niekt6
rych ugrupowan nie przysparzajq tym partiom spolecznego po 
parcia. Z drugiej jednak strony pami~tamy, jak doszcz~tnie znisz
czona zostala popularnose Hanny Gronkiewicz-Waltz w wyniku 
wymierzonej w niq parodniowej antysemickiej kampanii Radia 
Maryja. Na antysemityzmie nie ujedzie si~ wi~c daleko, ale "zde
maskowanie" prawdziwego lub rzekomego "zydowskiego pocho
dzenia" danego polityka szkodzi jego karierze. 

Pierw szym elementem specyficznego dla dzisiej sz~j Polski 
"podsk6rnego" antysemityzmu jest ~pos6b identyfikacji "Zyd6w". 
Ot6z dla znaczqcej cz~sci Polak6w "Zydem" jest ten, kto rna c hoe 
by jednego przodka pochodzenia zydowskiego. Nie liczq si~ 
inni przodkowie, wlasne poczucie narodowe, wyznanie, a wi~c sa
moidentyfikacja czlowieka. Rzecz przy tym charakterystyczna, ze 
nie mamy tu do czynienia z rodzajem "rasowego nacjonalizmu", 
ale z antysemityzmem, gdyz tych samych kryteri6w nie odnosi si~ 
do ludzi majqcych inne korzenie (niemieckie, biatoruskie, litew
skie, nawet wEi!gierskie), co przeciez w Polsce zdarza si~ bardzo cz~
sto; przeciwnie, w przypadku tej drugiej kategorii ludzi ch~tnie 
uznajemy ich polskq identyfikacj~ za podstawowq, zwlaszcza gdy 
dotyczy to postaci wybitnych (przyktad spektakularny to Cho
pin). Identyfikacja "rasowa" jest wi~c zarezerwowana dla os6b po 
chodzenia (bodaj cz~sciowo) zydowskiego. Bodaj kropla "skazo
nej krwi" naznacza je niezmywalnym pi~tnem. 

Zdzistaw Krasnod~bski pi~ze: "Poiscy Zydzi nie stali si~ w swej 
wi~kszosci Polakami, tak jak Zydzi amerykanscy stali si~ Amery
kanami. Bye moze nie byto na to szans, dzisiaj zdaje si~, ze jest za 
P?ino". Ot6z wydaje mi si~, ze owych "szans" nie majq dod z i 5 
"Zydzi" definiowani zgodnie z ustawq norymberskq, czyli - inny
mi stowy - ci Polacy, kt6rzy bez wzgl~du na pochodzenie i wszyst
ko, co ich w Polsce spotkato, czujq si~ Polakami, ale wlasnie przez 
nasz spos6b identyfikacji "zydostwa" czue si~ m u s z q r6wnocze
snie Zydami, cz~sto naznaczeni w ten spos6b wbrew swej woli, 
przezywajqcy ten fakt jak kompleks czy stygmat. Stykam si~ z ta
kimi ludimi w swoim srodowisku i wiem, ze cz~sto daje si~ im od
czue, ze choe s'lludimi wartosciowymi, to jednak nie Sq do k0l1ca 
"swoi", nie Sq flU siebie". Zdarza mi si~ uczestniczye w spotkaniach 
towarzyskich, podczas kt6rych nagle ktos ob~ieszcza swoje "od 
krycie": "A w iesz? X jest Zydem!" (owo "bycie Zydem" polega cz~
sto na tym, ze jeden z prapradziadk6w byl pochodzenia zydow
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skiego... ). Bardzo cz~sto zdarza si~, ze osoba czujC!ca si~ stuprocen
towym Polakiem, ale majC!ca choeby' odlegle korzenie zydowskie 
slyszy od swoich przyjaci61: "Ty jak? Zyd...". Wypowiedziom owym 
nie mllsi towarzyszye niech~e do Zyd6w (a w kazdym razie do tej 
konkretnej osoby). Ale czy podtekstem tego rodzajll stygmatyza
cji nie jest de facto antysemityzm? 

Przytocz~ charakterystyczny przyklad. Podczas rozmowy na 
tematy polityczne z dose przypadkowo poznanymi osobami wy
lonila si~ konklllzja, ze z perspektywy czasu najlepszym rzC!dem 
okazal si~ gabinet Tadellsza Mazowieckiego. Na to odezwala si~ 
pewna pani: "No tak, macie panstwo racj~, ale on jest podobno 
Zydem... ". Nie rna wi~c znaczenia to, czy rzC!d byl dobry czy zly, 
jakie sc! zasillgi danego polityka, a jedynie jego rzekomo zydow
skie pochodzenie! Charakterystyczne jest ito, ze gdy wraz z trze
cim lIczestnikiem zdarzenia odpowiedzielismy owej pani, ze prze
ciez nie rna to zadnego znaczenia - zamilkla. Wlasnie tak funkcjo 
nuje w Polsce antysemityzm: przez to milczenie dotarlo do mnie, 
ze i my - oburzeni jej reakcjC! - stalismy si~ "obcy", "nieczysci", nie 
zaslllglljemy jllz na zallfanie. "Zdradzilismy si~". 

Kolejny "lIprzedzeniowy" stereotyp odnosi si~ jllz nie tyle do 
"obcej krwi", do narodowej czy wyznaniowej samoidentyfikacji 
poszczeg61nych os6b z wlasnC! zy~owskosciC!, lecz do pewnego 
z e w n ~ t r z neg 0 naznaczenia. "Zydzi" to osoby wyposazone 
w okreslone cechy: sprytne, takie, co si~ wsz~dzie "wcisnC!", kt6 
rym los naszego spoleczenstwa jest oboj~tny, kt6re zalatwiajC! tyl
ko wlasne interesy. Tacy 11Idzie sc! niebezpieczni dla Polski i obcy, 
stanowiq "wewn~trzne zagroz~nie". Nie przypadkiem polski mit 
antysemicki nakazuje szukae Zyd6w w... rzC!dzie Uakiejkolwiek 
bylby on orientacji politycznej). Polacy wiedzC! 0 Zydach bardzo 
malo. Kiedy na zaj~ciach ze stlldentami wspomnialam 0 przedwo
jennych dzielnicach biedoty zydowskiej, wywolalo to powszech
ne zaskoczenie, gdyz wedle stereotypowego obrazll Zyda jest on 
czlowiekiem maj~tnym. 

Jeszcze innym skladnikiem mitu antysemickiego jes t zbitka 
"zydokomuna", kt6rC! profesor Krasnod~bski posillguje si~ zbyt 
latwo. To prawda, ze do przedwojennego ruchu komunistycznego 
nalezalo bardzo niewielu "rdzennych" Polak6w, natomiast stosun
kowo dllzo Zyd6w, kt6rzy chcieli wyrwae si~ z kr~gu naznaczenia 
czy z kr~gu swych patriarchalnych rodzin. Zydowscy komunisci 
byli jednak odst~pcami od judaizmu, wyJ.<1~tymi przez swoje ro
dziny i swojC! spolecznose. Dla religijnego Zyda syn komunista sta
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nowil taki sam dramat jak dla poboznego katolika. Tego faktu mit 
polski zupelnie sobie nie przyswoil, postrzegajqc zroznicowanq 
rzeczywistosc swiata zydow~kiego jako monolit. Tymczasem na 
rzeczywistosc t~ skladali si~ Zydzi religijn i i komunisci, asymilan
ci i syjonisci, kosmopolityczni milionerzy i biedota ... Wsrod moich 
kolegow ze szkoly podstawowej w zaj~tym przez Rosjan Wilnie 
bylo siedmiu Zydow, ale podczas akcji zakladania druzyny "pio
nierow" wszyscy odmowili, rnimo ze wywierano na nich duzo wi~k
szy nacisk niz na pozostalych uczniow (pami~tam, ze szesciu ze 
wspomnianej siodemki przedstawilo si~ komisarzowi jako "Pola
cy wyznania mojzeszowego", a os tatni jako ".lyd wyznania moj
zeszowego"); jedynym zas dzieckiem, ktore dalo si~ zwerbowac, 
byl chlopiec 0 pochodzeniu polskim. Malo tego: zydowscy kole
dzy wst~powali do "Zwiqzku Dzielnych Polakow" (zalozonego 
przez chlopcow z mojej szkoly) i razem z nami protestowali prze
ciw ko zmuszaniu nas do tal1ca w Wielki Piqtek. Dzieci wszystkich 
wyznan solidarnie dawaly wyraz obcosci, dzielqcej ich od panstwa 
ateistycznego. Podobnie dzialo si~ po wojnie. Co prawda, w orga
nach bezpieczenstwa bylo stosunkowo wiele osob pochodzenia 
zydowskiego i gdy dzis oskarza si~ je 0 udzial w zbrodniach stali
nowskich, nie mozna - jak robi to na przyklad prokurator WoliI'l
ska - twierdzic, ze stanowi to przejaw antysemityzmu. Ale nawet 
po wojnie Zydzi, ktorzy zaangazowali si~ w budowanie komuni
zmu, stanowili mniejszosc, a trzon calosciowo uj~tego aparatu wla
dzy stanowili Polacy z "awansu spolecznego" (by nie wspomniec 
juz 0 "doradcach" radzieckich). Pami~tam dobrze, jak moja przyja
ciolka ze studiow, syjonistka, przed wyjazdem do Izraela w 1949 
mowila mi na temat stalinizmu: "To straszne, jak to dobrze, ze wy
jezdzam, u nas. b~dzie calkiem inaczej". Taka byla w tym czasie 
postawa wielu Zydow ocalalych z Zaglady. Jak w swietle tych fak
tow wyglqda mit "zydokomuny"? 

Nie nalezy zapominac, ze po roku 1956 to wlasnie komunisci 
pochodzenia zydowskiego najgl~biej, najbardziej szczerze i kon
sekwentnie dzialali na rzecz liberalizacji systemu. Oddali wielkie 
zaslugi dla rozwoju polskiej kultury, publikujqc czy umozliwiajqc 
publikacj~ szeregu ksiqzek, ktore w istotny sposob przelamywaly 
monopol marksizmu w naukach spolecznych. Zaplacili za to cen~ 
w roku 1968, a ich miejsce zaj~li komuniSci "z awansu" pod wodzq 
generala Moczara, ktory stal na czele nagonki antysemickiej. 

Przemyslenia wymaga takZe kwestia postaw Polakow podczas 
wojny. Nie chodzi tylko 0 postaw~ wobec .lydOWl Piescirny mit 0 tym, 
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ze jako pierwsi przeeiwstawilismy si~ Hitlerowi, ze dziemie zaeho
wywalismy si~ podezas okupaeji niemieekiej, ze prawie wszysey 
dzialali w konspiraeji. To historyezna nieprawda . Do podziernia na
lezaly gl6wnie warstwy inteligeneko-ziemianskie, natorniast Iud 
polski najez~sciej traktowal wojn~ jako ezas walki 0 byt, 0 przetrwa
nie, a wielu wr~ez jako mozliwosc dorobienia si~ na szmuglu i spe
kuJaeji, wyrwania si~ z kr~gu biedy i bezroboeia, w jakim zamkni~ci 
byli od pokolen. Partyzanci cz~sto widziani byli na \-\lsi tIe, obawia
no si~ ich przechowywac,l~kano si~, ze z powodu ich bliskosci spad
nq na wiosk~ represje, z nieeh~eiq wspierano ieh materialnie. Powie
dzonka zawsze odtwarzajq procesy spoleezne. W czasie okupacji 
funkcjonowalo powiedzenie: "jednemu wojna, drugiemu krowa 
dojna". Dobrze oddaje ono dwoistosc postaw spoleeznych. Powin
nismy oddawac czesc bohaterom czas6w wojny, ale pozbyc si~ rnitu, 
ze "ealy nar6d polski stawial ezolo okupantowi" . 

Trzeba pami~tac 0 podzialaeh i skl6eeniu wewnqtrz ruehu opo
ru. Obejmowalo to takZe postaw~ wobec Zyd6w. Jeden z jego odla
m6w - Narodowe Sily Zbrojne - nawolyvval do t~pienia Zyd6w. 
Pami~tam z czas6w wojny gazetki narodowo-prawieowe, w kt6
rych krytykowano Zofi~ Kossak-Szezuckq za jej apel 0 niesienie 
pomocy Zydom i wprost stwierdzano, i e to, co robiq Niemey, jest 
co prawda zbrodniq, ale w konsekweneji jest korzystne dia Polski. 
Czytalam to w ezasie Zaglady, gdy wilenskich Zyd6w mordowano 
na Ponarach, i dlatego -rnimo ze bylam dzieckiem -wywarlo to na 
mnie tak wstrzqsajqce wrazenie, ii pami~tam tresc tyeh artykul6w 
do dzis. Zr6inicowane byly r6wniez zachowania spoleezne . Nie 
jest prawdq, ze "Polaey ratowali Zyd6w" - ratowaly konkretne oso
by, niekt6re zakony, specjalne kom6rki ruchu oporu. Przewazala 
natomiast oboj~ tnosc, ez~sto bierne wsp6lczucie, a nie brakowalo 
i szmalcownik6w. 

* 

Trwalosc przeciwstawnyeh mit6w: polski ego i zydowskiego 
trudno wyjasnic w kategoriach raejonalnych. Si~gnijmy wi~c po 
pewien obraz. Wyobrazmy sobie nast~pujqCq sytuacj~: okrutny 
zbrodniarz wi~zi dwie matki i ieh dzieci . Jednej zabija wszystkie 
ezworo dzieei, drugiej - tylko jedno sposr6d czterech. Spr6bujmy 
postawic si~ w polozenie tych matek po uwolnieniu. Wszyscy sil
siedzi wsp6lczujq tej , kt6ra stracila wszystkie dzieci, tragedia dru
giej z matek idzie w zapl;mnienie. To zwielokrotnia poczueie krzyw
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dy i zaczyna rodzic resentyment. Pierwsza tymczasem, dotkni~ta 
straszliw,! zalob'!, zadaje sobie pytanie, jak to si~ staio, ze tamta 
zdolala ocalic tr6jk~ dzieci. Czy nie udalo si~ jej to kosztem cu
dzych dzieci? W ten spos6b powstaje spiraJa wzajemnej nieufno
sci i zal6w. Tak mniej wi~cej postrzegam stosunki polsko-zydow
skie i ci,!z,!ce na nich traumy. Polacy czuj,! si~, jakby c~ciano im 
odebrac m~czenstwo, kt6re przeciez bylo rzeczywiste. Zydzi bro
ni,! wyj'!tkowosci swojej tragedii. Jedynym sposobem na uzdro
wienie pami~ci polskiej i pami~ci zydowskiej jest bezstronne 
i uczciwe dociekanie prawdy historycznej. Nie mozemy si~ tego 
obawiac i nie wolno nam skladac tej sprawy na barki przyszlych 
pokolen. 

HANNA SWIDA-ZIEMBA, socjo]og, prof. dr hab., wykladowca Instytutu Stosowa
nych Nauk Spolecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wydala m. in. Mechanizmy 
zniewolenia czlowieka. Refleksje u schylku formacji (1990), Czlowiek wewl1?irznie zniewolo
ny. Mechanizmy i kOl1sekwel1cje min ione; formacj; - analiza psychologiczna (1997). 

NOWOSC WYDAWNICTWA "!tIB' 

Elibieta Przybyl 


PRAWOSLAWIE 


seria "Kr6tko i w~zlowato" 

Kompetentny, przyst~pny i ciekawy opis prawoslawia 
w calej jego r6znorodnosci i zlozonosci. Autorka, wykladow
ca Zakladu Historii Chrzescijanstwa w Instytucie Religio
znawstwa UJ,w spos6b prosty i zrozumialy wyjasnia najtrud
niejsze kwestie z zakresu historii, teologii i duchowosci pra
woslawia, uzupelniaj '!c je plastycznym opisem liturgii i reli
gijnych obrz~d6w. Ksi,!zka zadowoli zar6wno tych, kt6rzy 
po raz pierwszy zetkn~li si~ z t'! tematyk,!, jak i tych, kt6rzy 
chcq poznac j,! gl~biej . 

Cena detal. 22 zt. Zam6wienia : bezpla tna infolinia 0800 130082. 
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Jeden niezr6wnowazony poglqd /((two rodzi 

niezr6wnowazone reakcje. Oopuszczanie do tego, by 
Holocaust dalej dzielil Polak6w i Zyd6w jest posmiertnym 

triumfem jego sprawc6w. 

ZACZi\C 00 SIEBIE 

Wojciech Roszkowski 

,,2al nie obumiera, b61 nie zanika. Gniew i oburzenie nie odst~
puje nas. Historia m~czenstwa i smierci 2yd6w europejskich nie 
pozostawi w spokoju sumienia ~ywilizowanych narod6w swiata" 
- powiedzial podczas Marszu Zywych w 2000 roku w Brzezince 
prezydent Izraela Ezer Weizman1 • Nie ulega wqtpliwosci, ze tra
gedia Holocaustu byla, nawet na tIe innych przypadk6w zorgani
zowanego ludob6jstwa XX wieku (na przyklad Ormian czy Cyga
n6w), zjawiskiem unikatowym . Spok6j sumienia zakl6ca wiele 
pytan. Jedne z nich majq charakter uniwersalny, inne dotyczq szcze
g6lnie stosunk6w polsko-zydowskich. Sarno ich stawianie jest cza
sem bardzo trudne. Jeszcze trudniejsza bywa odpowiedz. 

Jak pogodzic pami~c 0 tej straszliwej zbrodni z naszq "normal
nq", codziennq sklonnosciq do poszukiwania szcz~scia? Jak pomie
scic t~ pami~c i t~ sklonnosc w jednym sumieniu i jednej wyobraz
ni? Jest to pytanie 0 wrazliwosc wsp6kzesnego czlowieka, 0 po
dzielnosc jego uwagi. Jest ona skupiona na dorainosci, ucieka w la
twe doznania, ba, nawet szuka ucieczki w rzeczywistosci wirtual
nej. Dominuje dzis zludzenie, ze mozna zyc bez problem6w. Praw
dziwe problemy zostawia si~ na uboczu, pomija si~ je w nadziei, 
ze nas nie dotknq. TakZe pytanie 0 miejsce smierci i cierpienia we 
wsp6kzesnej cywilizacji. Problem cierpienia i smierci nie byl ni
gdy popularny, ale dzis odwracamy si~ od niego zbyt cz~sto z dzie
cinnym brakiem wyobraini. Jednoczesnie jednak nie spos6b zyc 

I Jerzy Sadecki, IN g /qb pamifci, z mys/q 0 przesz losci, "Rzeczpospolita", 4 V 
2000. 
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tylko rozpamiE;'tywaniem tragedii z przeszlosci. Jak wiE;'c znaleic 
zloty srodek, jak pogodzic wrazliwq moralnie pamiE;'c 0 przeszlo
sci z odpowiedzialnym mysleniem 0 terainiejszosci? 

Jak rna siE;' Holocaust do innych przypadkow ludobojstwa i czy 
takie porownania majq w ogole sens? Dla osob narodowosci zy
dowskiej lub pochodzenia zydowskiego oczywiste jest zdanie 
wypowiedziane przez SarE;' Bershtel z Metropolitan Books: "Nie rna 
wazniejszego tematu do rozwazan od tego, dlaczego wydarzyl siE;' 
Holocaust"2. Ale czy nie jest rownie naturalne, ze mieszkancy Ti
moru Wschodniego myslq raczej oofiarach mordow indonezyj
skich, Ormianie 0 przesladowcach tureckich, ze Polacy oplakujq 
w wiE;'kszej mierze ofiary Katynia? Nie znaczy to, by bagatelizo
wac ofiary "nie swoje", by pamiE;'tac tylko 0 ofiarach "swoich". 
Wszyscy jestesmy ludzmi i rna my obowiqzek wspolczue z tymi, 
ktorzy cierpiq niesprawiedliwie, ale emocjonalnie zawsze bardziej 
przejmujq nas ofiary z najblizszego otoczenia. Jednak w tym sen
sie Holocaust musi bye Polakom szczegolnie bliski, bo dotknql tak 
wielu sposrod mieszkancow ziem polskich. Ponadto pamiE;'c <? Ho
locauscie winna byc przedmiotem szczegolnej troski, bo Zydzi 
bywali ofiarami przesladowan w bardzo roznych czasach i miej
scach. Czyzby wiE;'c uniwersalnose antysemityzmu wymagala od 
nas szczegolnej pamiE;'ci 0 Holocauscie i rozumienia jego szczegol
nego charakteru? 

Na swoj sposob kazdy przypadek ludobojstwa, a wiE;'c maso
wych mordow na ludziach nalezqcych do jakiejs kategorii, jest 
unikatowy. Przesladowania ,;wrogow ludu" w XX wieku takZe 
przekraczaly granice, ale nie miaty charakteru rasowego, tylko "kla
sowy". A przesladowania chrzescijan? Zgoda, ze nigdy nie objE;'ly 
one tak ogromnej wiE;'kszosci przesladowanej populacj i, ale byly 
i Sq dose powszechne. Dokqd dojdziemy, poslugujqc siE;' takimi 
por6wnaniami? Zalezy to od intencji, w jakiej siE;' ich dokonuje. 
Jesli podkreslamy wyjqtkowosc jakiejs osoby, nie oznacza to au to
matycznie, ze calq resztE;' ludzi skazujemy na niepamiE;'e. Jesli za
uwazamy czyjes cnoty, nie ganimy przez to innych ludzi. PamiE;'ta
jqC 0 czyichs zaslugach, nie pomniejszamy przez to zaslugi innych. 
Jesli pamiE;'tamy 0 ofiarach innych niz ofiary Holocalls tu , nie czy
nimy tym ostatnim niczego zlego, wiE;'cej - nie musimy 0 nich za
pominae. 

2 Laura Shapiro, Bailie over the Holocaust, "Newsweek", 23 III 1998, s. 51. 
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Czyjq wlasnosciq jest Holocaust? Oczywiscie,. ze w pierwszej 
kolejnosci jest on straszliwym doswiadczeniem Zyd6w. Podczas 
konferencji Wilson Center European Alumni Association w Prze
gorzalach w 1998 roku Michael Pinto-Duschinsky zaprotestowal, 
kiedy ktos okreslil Holocaust przede wszystkim jako zlo wyrzq
dzone czlowiekowi przez czlowiek~. Pin to-Duschinsky podkreSlil, 
ze ofiary Holocaustu gin~ly jako Zydzi. W pewnym sensie mial 
racj~, ale nie do koflCa. Jesli .czlowiek morduje niewinnego czlo
wieka, na przyklad Niemiec Zyda, czyni to przede wszystkim jako 
czlowiek czlowiekowi i to musi budzie najgl~bszy sprzeciw. Taki 
tez musi bye najgl~bszy sens analizy Holocaustu. Jesli bowiem uzna
my, ze przewaza tu niemieckose sprawcy lub zydowskose ofiary, 
to powstaje zasadne, choe brutalne pytanie: co my - przedstawi
ciele innych narod6w - rnamy do tego? Dlatego raczej przyznal
bym racj~ Shlomo Avinieriemu, kt6ry powiedzial w6wczas, ze 
Holocaust to problem Europy, a scislej biorqc - kazdego z nas. 

Odm6wilbym w og6le dyskusji z siewcami "klamstwa oswi~
cimskiego". Sq oni niebezpieczni, bo deformujq pami~e. Naglasnia
nie ich poglqd6w jest szkodliwe, gdyz moze je ugruntowae wedle 
zasady propagandy Goebbelsa - "klamcie duzo, zawsze cos zosta
nie" . Jest jednak niezwykle delikatny problem stopnia odpowie
dzialnosci za zbrodni~ i jej okolicznosci. Smiere czlowieka budzi 
sprzeciw, a lincz jest rzeCZq obrzydliwq. Zbrodni nie wolno relaty
wizowae. Ale czy tak sarno mozna ocenie beznami~tne gazowanie 
setek transport6w anonimowych ludzi i pogrom ludzi uwazanych 
za winnych wsp6lpracy z okupan tem sowieckim na Kresach 
Wschodnich, dokonany za przyzwoleniem hitlerowc6w? Nie po
trafi~ powiedziee. W kazdym razie cytowana przez Zdzislawa Kra
snod~bskiego i glosna ksiqzka Yaffy Eliach3 

, w kt6rej polskie AK 
ukaza~e jest jako sUa walczqca nie z Niemcami, lecz z ukrywajqcy
mi si~ Zydami, wkroczenie zas Armii Czerwonej i NKWD kladzie 
w koncu kres polskim ekscesom, znakomicie pasuje do stereotypu 
zydokomuny. Przypominajq go takZe wspomnienia Marcela 
Reich-Ranickieg04 

• Wiele wysilku wlozono w Polsce w przezwy
ci~zenie tego stereotypu, a obecnie wraca on do nas jednak - 0 dzi
wo - z zagranicy. 

J Yaffa Eliach, There Orlce Was a World: a Nine·Hundred-Years Chronicle of the Sh iell of 
Eyshyshok, Little, Brown, Iloston 1998. 

4 Marcel Reich·Ranicki, Mein Leben , Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1999. 
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Jaki uzytek r<?bimy z tragedii? W tej kwestii wszelkie oceny nie 
pochodzqce od Zyd6w lub os6b pochodzenia zydowskiego mogq 
si~ wydawac stronnicze. Jednak i w srodowiskach zydowskich nie 
rna tu zgodnosci. W slynnej polemice z Gershomem Sholemem 
Hannah Arendt zacytowala pewnego polityka izraelskiego, kt6ry 
jej powiedzial: "jako osoba 0 poglqdach socjalistycznych nie wie
rz~ oczywiscie w Boga, tylko w nar6d zydowski". Odpowiedi ta 
wstrzqsn~la niq i zmusila do w yznania: "wielkosc narodu zydow
skiego objawiala si~ w tym, ze niegdys wierzyl on w Boga, i to w ten 
spos6b, ze jego ufnosc i milosc do Boga g6rowaly nad jego stra
chern. A teraz ten nar6d wierzy tylko w siebie? Co dobrego moze 
z tego wyniknqC?"5 

Pytanie Arendt zwraca uwag~ na niezwykle istotny aspekt 
Holocaustu. Po co mamy pami~ tac 0 tej tragedii? Czy po to, by
jak powiedzial w Przegorzalach Shlomo Avinieri - zyc z n iej w sen
sie materialnym lub politycznym, by budowac na niej wlasnq toz
samosc? ezy raczej po to, by nigdy juz nie wr6cily czasy nienawi
sci rasowej? Pami~c latwo ulega instrumentalizacji. Ci, kt6rzy uzy
wajq tragedii Holocaustu jako instrumentu, pr~dzej czy p6iniej 
ujawniajq swe motywy oraz przekraczajq granice sprawiedliwosci 
i zd rowego rozsqdku. Brnq oni emocjonalnie w nieuprawnione 
por6wnania i brak proporcji. 

W ten w lasnie spos6b ukazuje si~ czasem swiatu obraz Pola
k6w nie tylko jako biernych swiadk6w, ale i wsp6lnik6w nazizmu, 
ba, nawet jako gl6wnych winnych. W ten takZe spos6b rodzi si~ 
reakcja obronna Polak6w, kt6rzy zaprzeczajq jakiejkolwiek polskiej 
odpowiedzialnosci za nieszcz~scia Zyd6w. A przeciez, choc uroje
niem Sq obrazy umundurowanych Polak6w pomagajqcych hitle
rowcom, choc nie istnialo zinsty tucjonalizowane yvsp61dzialanie 
polskie w Holocauscie, a tysiqce Polak6w chronil~ Zyd6w ryzyku
jqC zycie, to jednak bylo i "szmalcownictwo", a Zyd6w z Jedwab
nego i innych miasteczek Bialostocczyzny pomagali hitlerowcom 
mordowac Polact. 

Sprawa Holocaustu wymaga wielkiej wrazliwosci moralnej. 
Tymczasem stal si~ takZe instrumentem politycznym. Pisze 0 tym, 
omawiajqc interesujqcq ksiqzk~ Petera Novicka, dziennikarka "New 
York Times" Eva Hoffman w "Gazecie Wyborczej" . Przypomina ona, 
ze zaraz po II wojnie swiatowej Holocaust nie istnial w swiado

5 Hannah Arendt, Eichman n w Jero2olimie, Znak, Krak6w, 1998, s. 397-398. 
6 Andrzej Kaczynski, Ca/opaienie, "RzeczpospoIi ta", 5 V 2000 r. 
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mosci amerykanskiej jako centralny problem wojny, a tworca po
j~cia ,Judobojstwo", prawnik zydowski .pochodzqcy z Polski, Ra
fal Lemkin stwierdzal, ze eksterminacja Zydow byla prawie calko
wita, ale zauwazal przy tym, iz zamiarem nazistow bylo rowniez 
zlikwidowanie Polakow, Rosjan i innych narodow slowianski~h. 

Dzis poglqd taki bylby nie do przyj~cia w niektorych kr~gach Zy
dow amerykanskich z powodow dalekich od prawdy 0 tragedii 
Holocaustu. Novick zauwazyl, iz Holoca ust byl coraz intensyw
niej wykorzystywany politycznie od wojny 1967 roku, a szczegol
nie 1973 roku, gdy groiba zaglady zawisla nad pans twem Izrael 
i nalezalo zmobilizowae poparcie dla tego panstwa wsrod spolecz
nosci zydowskiej w USA. Stopniowo spr~wa Holocaustu stala si~ 
czynnikiem cementujqcym tozsamose Zydow amerykanskich. 
Akcje mobilizujqce t~ spolecznose w obronie Izraela i wlasnej toz
samosci doprowadzily do swoistej, dose makabrycznej licytacji 
o rozmiary tragedii poszczegolnych grup etnicznych w Stanach, 
a nawet 0 wylqcznose w cierpieniu. Na przyklad czarni radykalo
wie nie mogli zniese, by ktos "przescignql" tragedi~ niewolnictwa. 
Mqdry artykul Evy Hoffman zasluguje na szczegolnq uwag~, uro
dziwszy si~ bowiem w Krakowie, zna ona warunki polskie i nie
pokoi jq fakt sprowadzania Holocaustu do wybuchow subiektyw
nych emocj i, "paranoiczna atmosfera" tworzona do niedawn a 
wokol Marszow Zywych, "wrogose przybyszow do miejscowej 
ludnosci" oraz "wqskie" pojmowanie stosunkow polsko-zydow
skich? . 

Tymczasem jeden niezrownowazony poglqd latwo rodzi nie
zrownowazone re.akcje. Dopuszczanie do tego, by Holocaust dalej 
dzielil Polakow i Zydow jest posmiertnym triumfem jego spraw
cow. Celnie podsumowala sytuacj~ Krystyna Kersten, piszqc, ze 
"w polskim spoleczenstwie antysemityzm przetrwal zaglad~ Zy
dow, a niemala cz~se zydowskiej spolecznosci tak bezrefleksyj nie, 
rzec by mozna, opowiedziala si~ za wladzq komunistow, jakby jej 
wlasny dramat uczynil jq slep'l na to, ze nowy porzqdek wprowa
dzany jest przy uzyciu przemocy, z pogwalceniem wolnosci i su
werennosci Polski, wbrew spoleczenstwu polskiemu"8 . 

Co wi~c zrobilismy w Polsce, by zapobiec wzr<;!staniu posiewu 
nienawisci z czasow Holocaustu? Czy 0 losach Zydow polskich 

7 Eva Hoffman, Holocaust i polilyka, "Gazeta Wyborcza", 19/20 II 2000 r. 
8 Krystyna Kers ten, Po(acy, Zydzi, komu nizm, Biblioteka Kwartalnika Pol itycznego 

"Kry tyka", NO Wa, Warszawa 1992, s. 112. 
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i 0 ich zagladzie uczy si~ dostatecznie W naszych szkolach, czy nie 
zbyt latwo bierze si~ glosne oswiadczenia niekt6rych radykal6w 
zydowskich 0 polskiej odpowiedzialnosci za Holocaust za miaro
dajne dla calej spolecznosci zydowskiej? Jak malo wiemy w Polsce 
o zr6znicowaniu ideowym w Izraelu i w diasporze! Ale czyz stro
na zydowska nam to ulatwia, skoro z uplywem czasu polska od
powiedzialnosc za Holocaust wydaje si~ w oczach cz~sci zydow
skiej opinii rosnqc, a wycieczki mlodziezy izraelskiej przybywaly 
do Polski z gotowymi tezami i bez ch~ci nawiqzywania kontakt6w 
z Polakami? Jak dlugo nieufnosc i ignorancja, a nawet obop6lne 
zalozenie zlej woh b~dq obciqzac stosunki polsko-zydowskie? Wie
rz~, ze ~statnie wypowiedzi papieza Jana Pawla II oraz kolejne 
Marsze Zywych dadzq nadziej~ na przezwyci~zenie wzajemnych 
uprzedzen. Wsp6lnota w wierze w jednego Boga czy nawet tylko 
zwykla przyzwoitosc zobowiqzujq do tego wszystkich, ale przede 
wszystkim - kaZdego z osobna. Kazdy tez powinien zaczqc od siebie. 

WOJCIECH ROSZKOWSKJ, historyk, prof. dr hab., pracuje w lnstytucie Studi6w Poli
tycznych PAN. Wydal m.in.: Najl10wsza his/oria Polski 1914-1993 (jako Andrzej Alber, kil
ka wydan), P6lwiecze. Historin swinta po 1945 roku (1997),00 horyzontu i z powrofem (2000). 
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Nie rna jednej polskiej prawdy 0 Zagladzie, 0 postawach 

spoleczenstwa polskiego w tamtym straszliwym czasie. 


Bohaterstwem jednych ludzi czy grup nie spos6b obdzielic 

calego spolecze-nstwa, podobl'lie jak I'liegodziwosci jednych 


przedstawicieli dal'lego narodu nie przel'loszq sif 

au tomatycznie na ich wsp61ziomk6w. 


CZY ISTNIEJi\ 

ODR~BNE PAMI~CI 


o SHOAH: POLSKA 

•

I ZYDOWSKA? 

Feliks Tych 

Dose rozpowszechnione jest u nas w Polsce mniemanie, ze 
w sprawie Zagiady i doswiadczenia wyniesionego z tamtych 
straszliwych czas6w istniejq d w i e p raw d y: prawda polska 
i prawda zydowska. 

Jest to stanowisko wygodne, gdyz poprzez sankcjonowanie 
zasady kilku prawd, uwalnia obie "strony" od koniecznosci wni
kania, jak bylo w rzeczywistosci. Ot6z chciaIbym podwazye to prze
konanie. Metafora znana ze slynnego filmu Akiro Kurosawy Ra
shomon: ze p rawda jest r6zna w zaleznosci od tego, kto jq opowia
da - nie moze bye zaakceptowana przez historyka, gdyz podwaza 
racjonalnose jego zawodu i przenosi go bardziej w sfer~ fikcji lite
rackiej niz wiedzy 0 przeszlosci. Owszem, prawda bywa r6znie 
opowiadana, ale rzeczq historyka jest dojse na podstawie tych r6z
nie opowiadanych prawd do tego, jak to naprawd~ bylo. Jest to 
elementarny kanon zawodu historyka i kazdego, kto pisze na te
maty historyczne. Nie mozna mu udzielae dyspensy od obowiqz
ku dociekania prawdy i podzielenia si~ niq ze swymi czytelnikami. 
Szczeg6lnie wtedy, gdy chodzi nie 0 pytanie, jak Hannibal prze
szedl przez Alpy, lecz 0 calkiem swiezej daty postawy moraIne 
w I a s n e g 0 spoleczenstwa. 
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Wychodzqc od tej przeslanki, podjqlern w ubieglym roku ba
danie (kt6re nada} prowadzli') dotyczqce tego, jak w polskich (w sen
sie: niezydowskich) dziennikach i pamili'tnikach wojennych, pu
blikowanych i niepublikow anych, odbity jest drarnat Zaglady. 
W wyniku tych lektur stwierdzilern ponad wszelkq wqtpliwosc, ze 
istnieje bardzo duzo tekst6w autorstwa niezydowskich swiadk6w 
Zaglady, kt6rzy reagujq na rnordowanie swoich zydowskich wsp61
ziornk6w w spos6b r6wnie rnoralnie wrazliwy jak przedstawiciele 
ofiar. I stwierdzilem r6wniez, ze istnieje jeszcze wili'cej tekst6w, 
kt6rych autorzy nie Sq Zagladq w naj rnniejszyrn stopniu przejli'ci, 
nie znajdujq w sobie wsp6lczucia dla ofiar; a trafiajq sili' i takie za
piski wojenne, kt6rych autorzy wyrazajq zadowolenie z tego, ze 
Hitler rozprawi! sili' z Zydarni, i sqdzq, ze powojennej Polsce wyj
dzie to tylko na dobre. Polskie dzienniki i wspornnienia wojenne 
obfitujq takZe w inforrnacje .0 licznych przypadkach wydawania 
Niemcorn ukrywajqcych sili' Zyd6w, tropienia ich w czasie nierniec
kich akcj i likwidacyjnych itp. I wielu au tor6w brzydzi sili' takimi 
czynarni swoich ziornk6w. 

Nie rna wili'c jednej polskiej prawdy 0 Zagladzie, 0 postawach 
spoleczenstwa polskiego w tarntym straszliwym cZasie, podobnie 
jak nie ma jednej prawdy zydowskiej i jak nie rna zbiorowej od
powiedzialnosci zad nego narodu za jego zbrodniarzy czy niego
dziwcow. Bohaterstwern jednych ludzi czy grup nie spos6b ob
dzielic calego spoleczenstwa, podobnie jak niegodziwosci jednych 
przedstawicieli danego narodu nie przenoszq sili' autornatycznie 
na ich wspolziornk6w. 

Te proste, wydawaloby sili', prawdy nie Sq jednak powszechnie 
wyznawane. Spolecznosci chli' tnie przywlaszczajq sobie bohater
skie czyny swoich rodak6w. Z kolei pili' tnowanie innych przedsta
wicieli wlasnego narodu, szczeg6lnie gdy w grli' wchodzq nie jed
nostki, lecz wili'ksze grupy spoleczenstwa, i gdy pili' tnujqcymi Sq 
ludzie postrzegani jako obcy - uwazajq za obrailiwe dla calej zbio
rowosci, za godzqce w narodowq racjli' stanu. 

Zachow ujqc wszelkie proporcje, nie spos6b w tyrn rniejscu nie 
zauwazyc, ze Nierncy nie czujq si li' z reguly urazeni, gdy glosno 
rn6wi sili' 0 wojennych zbrodniach i ludob6jstwie, dokonywanych 
przez tysiqce z nich w okresie II wojny swiatowej, przy mikzqcyrn 
tolerowaniu tego stanu rzeczy przez resztli' spoleczenstwa. Przyj
mujq z pokorq nieustannq obecnosc tego ternatu w mediach i lite
raturze historycznej, zar6wno swiatowej, jak i niemieckiej, gdyz 
wiedzq, ze holdowanie prawdzie historycznej, nawet gdy jest ona 
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niewygodna, to nie~b~dny warunek wiarygodnosci demokracji, 
ktorq potrafili zbudowac pO wojnie, i ladu moralnego, ktorego chq 
bacznie strzec pO haniebnych doswiadczeniach sprzed przeszlo 
polwiecza. W ten wlasnie sposob stali si~ wiarygodnymi partnera
mi demokratycznych panstw swiata. W styczniu tego roku, na mi~
dzynarodowej konferencji zwolanej przez szwedzkiego premiera 
do Sztokholmu w sprawie nauczania 0 Holokauscie, nie kto inny 
jak niemiecki minister kultury stwierdzil z trybuny kongresowej, 
ze swia t niepotrzebnie ich, Niemcow, oszcz~dza, gdy mowi 
o "zbrodniach nazistow", miast mowic wprost: 0 zbrodniach Niem
cow. Bo nie sami hitlerowcy je popelniali, lecz takZe zwykli Iudzie. 

Tym bardziej wi~c, jak si~ wydaje, mozna wymagac otwartego 
mowienia 0 zroznicowanych postawach Polakow wobec Zaglady 
Zydow, gdyz to nie oni byli jej au torami i n ie oni byli rowniez jej 
wykonawcami. Zdarzalo si~ jednak, i to wcale nie rzadko, ze znaj
dowali si~ wsrod nich dobrowolni pomocnicy mordercow. Mowi~ 
to z calq odpowiedzialnosciq zarowno jako swiadek historii tam
tych Ia t, jak i czytelnik tysi~cy wiarygodnych relacji z epoki. Za
rowno polskich, jak i zydowskich. I mowi~ to takZe jako czlowiek, 
ktory sam zawdzi~cza swe zycie niezwyklemu bohaterstwu Pola
kow; jako ktos, kto wie z wlasnego doswiadczenia oraz doswiad
czenia rozleglych lektur zrodlowych, ze polscy Sprawiedliwi to nie 
nieliczne jednostki, lecz cala armia ludzi dobrej woli, ogromnej 
wrazliwosci moralnej i zupelnie niezwyklej odwagi. Ale zarazem 
ludzi bardzo osamotnionych we wlasnym spoleczenstwie. 

Przez cztery powojenne dziesi~ciolecia w Polsce nie chwalono 
si~ tym, ze ~poleczenstwo polskie mialo tak wielu bohaterow akcji 
ratowania Zydow. Co wi~cej - nie rozglaszali tego rowniez sami 
bohaterowie. Musialy' istniec ku temu wazkie powody. Znamy je 
wszyscy: ratowanie Zydow nie bylo popularnym tematem. Nie 
bylo jednak popularnym tematem rowniez chwalenie si~ ochotni
CZq pomoq okazywanq oprawcom. Zapewne pewnq rol~ odgry
wal tu strach przed karqr choc poza pierwszym powojennym okre
sem malo kto, zarowno w establishmencie, jak i w szerokich war
stwach spoleczenstwa, interesowal si~ w Polsce identyfikowaniem 
i karaniem szmalcownikow, denuncjar:tow czy osob polujqcych 
w czasie okupacj i na ukrywajqcych si~ Zydow. ludz~ si~, ze glow
nq przyczynq stanowil mimo wszystko wstyd za to zachowanie 
si~, a w kazdym razie swiadomosc, ze nie jest to przedmiot chwaly. 

Ostatnio w polskich mediach pojawila si~ sprawa z bio ro w e
g o mordu popelnionego w bialy dzien na swoich tysiqc kilkuset 
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zydowskich sqsiadach przez mieszkancow miasteczka Jedwabne 
w polnocno-wschodniej Polsce 10 lipca 1941, tuz po wyparciu z tych 
terenow Armii Czerwonej i wkroczeniu Niemcow. Wszystkich zy
dowskich mieszkancow miasteczka ich polscy sqsiedzi zap~dzili 

do wielkiej stodoly i spalili zywcem. Wszystkich: kobiety, starcow 
i dzieci. Zrobili to zupelnie ochotniczo, oczywiscie za aprobatq 
Niemcow, podburzani i kierowani przez kilku, znanych z imienia 
i nazwiska miejscowych prowodyrow. Ta straszliwa i prawie nie
wiarygodna opowiesc, przy ktorej blednie pogrom kielecki 1946 
roku, jest niestety niepodwazalnq prawdq. Dobrze udokumen to
wa~q histori~ tej najwi~kszej zbrodni dokonanej p rzez Polakow 
na Zydach oglosil wlasnie nowojorski historyk, prof. Jan Tomasz 
Gross, w ksiqzce Sqsiedzi. Historia zaglady iydawskiego miasteczka (Sej
ny 2000, Wydawnictwo Pogranicze). 

Zastanawiajqce w tej historii jest, ze 0 zbrodni w Jedwabnem 
wczesniej nie napisal zaden polski historyk, choc dokumenty tego 
czynu byly w zasi~gu r~ki, od wypadkow tych dzieli nas juz lat 5C;, 
a od zniesienia cenzury -lat 11. By! wi~c czas, by po te dokumenty 
si~gnqc. 

Moze jednak jeszcze bardziej in trygujqcy jest fakt, ze nie oglo
sili tej dokumentacji rowniez historycy zydowscy, choc w samym 
tylko Archiwum Zydowskiego Instytutu Historycznego znajduje 
si~ od pol wieku szczegolowa relacja bezposredniego swiadka 
wydarzen, ktoremu uda!o si~ uciec z tej smiertelnej oblawy dzi~ki 
znalezieniu schronienia u polskiej mieszkanki tejze miejscowosci. 
Zawsze bowiem znajdzie si~ choc jeden, a w tym wypadku jedna 
Sprawiedliwa. Tyle ze owa sprawiedJiwa osoba musia!a potem ucie
kac az za ocean, gdyz naruszyla zasad~ omerty, zmowy milczenia. 

Odpowiedz na to, dlaczego milczeli historycy zydowscy, jest 
stosunkowo prosta: przed 1989 rokiem nie sposob bylo og!osic 
tych dokumentow, nawe t gdyby ktos chcial to uczynic, gdyz nie 
pozwolilaby na to cenzura (choc w oparciu 0 doniesienie ZIH do 
prokuratury 0 przest~pstwie wszcz~to w latach 50. sledztwo prze
ciwko prowodyrom mordu, zamkni~ te nie naglasnianym proce
sem sqdowym ,, 0 wsp6lprac~ z okupantem hitlerowskim"). Moz
na bylo to jednak zrobiC za granicq. Nie uczyniono tego ani wtedy, 
ani pozniej, gdyz nie chciano zaogniac i tak nie najlepszych sto
sunk6w polsko-zydowskich. Zbrodnia ta byla przy tym tak mon
strualna, ze az niewiarygodna. 

Powstaje pytanie, czy historycy polscy i zydowscy przez to 
miIczenie przyczynili si~ do po p r a w y stosunkow polsko-zydow
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skich czy tez odwrotnie - z a ham 0 w a I i oczyszczenie a tmosfery 
wok61 tych stosunk6w i przez "uspienie" tych dokument6w w ar
chiwach w spos6b niezamierzony pozostawili tykaj,!q bomb~ ze 
garow'!, kt6ra musiala kt6regos d nia wybuchn,!c. Jes tem p rze
konany, ze my wszyscy, kt6rzysmy milczeli, bl,!dzilismy. 

Teraz powstaje natomiast problem nowy: by nie pr6bowac po
przez Jedwabne postrzegac calego polskiego spoleczenstwa, do 
czego na pewno znajd,! si~ ochotnicy. Trzeba jednak przede wszyst
kim podkresl ic, ze nie mozna dopuscic do milczenia w tej sprawie. 
Uzdrowic stosunki polsko-zydowskie moze bowiem tylko p ra w
d a , niezaleznie od tego jak niewygodna i bolesna by byla . 

Nie jest to jedynie pogl,!d, hipoteza czy moraine wyznanie wia
ry, lecz empi ryc zne doswiadczen ie , opieraj,!ce si~ chocby 
na obecnym stanie stosunk6w niemiecko-zydowskich, znacznie 
lepszych przeciez niz stosunki polsko-zydowskie. Mimo faktu 
podkreslmy to jeszcze raz - ze to n i e Pol acy, lecz Ni e m cy 
wymordowali nar6d zydowski. T~ popraw~ stosunk6w niemiec
ko-zydowskich, udalo si~ osi,!gn,!c, gdyz nikt w Niemczech nie 
m6wil, ze istnieje prawda niemiecka i prawda zydowska. P r z y j ~
to zasad ~ jednej pr a wdy. 

R6wniez i tam przez dlugie lata od tej prawdy uciekano. W okre
sie adenauerowskim nie chciano spoleczenstwa z ni,! konfronto
wac. Nie naJegali na to r6wniez alianci. Uczynilo to jednak z wla
snej inicjatywy powojenne pokolenie historyk6w niemieckich, 
wbrew establishmentowi. Uczynily to r6wniez niemieckie media, 
tez gl6wnie dopiero wtedy, gdy do glosu doszlo w nich pokolenie 
powojenne. 

Przypuszczam, ze byc moze p odobnie staloby si~ i u nas w Pol
sce, gdyby nie kurtyna zapuszczona nad problematyk,! Hoiocau
stu w czasie 45 la t istnienia Polski Ludowej. Bylo to swoiste tabu 
z zimn,! krwi,! narzucone przez cz~sc rz'!dz'!cych i ich pochlebc6w, 
by utrwaJic powstaly w wyniku Holocaustu krajobraz "nareszcie 
jednonarodowej" Polski bez Zyd6w. Mam na mysli tych, kt6rzy 
uzyskali wi~kszosc we wladzach partii komunistycznej (wtedy juz 
raczej ludowej przeciez, a nie elitarnej). Przez innych, w t e j z e par
tii, to sarno tabu bylo uznawane za obowi,!zuj,!ce nie z pobudek 
antysemickich, lecz po to, by dodatkowo nie antagonizow.ac sto
sunk6w z nie oplakuj,!cym w swej wi~kszosci znikni~cia Zyd6w 
spo!eczenstwem, nad kt6rym obj ~to wladz~ z pogwakeniem de
mokracj i. Chciano jak najdalej odsunqc od partii pi~tno "zydoko
muny". W sumie, t'! najlatwiejsz,! i zarazem najbardziej w'!tpliw,! 
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moralnie drogq zamierzano (i dzialo si~ to nie bez pewnego sukce
su) ulatwie proces legitymizowania "wladzy ludowe( poprzez 
schlebianie tym, ktorzy na pochlebstwa moralnie nie zaslugiwali. 
Chciano zapuscie kurtyn~ nad sprawami, do ktorych spoleczen
stwo wracae z roznych przyczyn nie pragn~lo . Ofiarq tego zabiegu 
legitymizacyjnego stala si~ jednak kondycja moralna samego pol
skiego spoleczenstwa. 

15 maja tego roku uczes tniczylem w Lodzi w ceremonii nada
nia honorowego obywatelstwa tego miasta prof. Janowi Karskie
mu. Przed wejsciem do Teatru Nowego, gdzie odbywala si~ uro
czystosc, stal g~sty, podniecony dum fotografow i kamerzystow 
telewizyjnych. Myslalem, ze czekajq na nadejscie tego najwi~k
szego sposrod zyjqcych polskich bohaterow wojennych, czlowie
ka wyjq tkowej odwagi wojskowej i cywilnej, ktory m.in. w i m i e 
ni u s pole cze ns tw a polskie go probowal zaalarmowacswiat 
o ludobojstwie dokonywanym przez Niemcow na pol skich Zyda~h. 
W swym daremnym wysilku perswazyjnym poszedl dalej od Zy
dow amerykanskich, ktorzy wciqz "nie wierzyli" . Zapewne dlate
go, ze uwierzye bylo trudno, ale i dlatego, ze tak bylo wygodniej. 
Okazalo si~ jednak, ze ow dum reporterow i kamerzystow nie cze
kal na prof. Karskiego, lecz rzucil si~ jak stado glodnych wilkow do 
holu teatralnego za Romanem Polanskim, ktoremu rowniez nada
wano tego dnia honorowe obywatelstwo miasta. Wybral Polaka, 
k tor emu 5 i ~ pow i 0 d 10, a nie tego, ktory kojarzy si~ ze spra
wami wstydliwymi i ktory takZe w misji zaalarmowania swiata 
o Zagladzie poniosl kl~sk~ . Ale przeciez to on wyszedl jako moral
ny zwyci~zca z proby czasu wojny, a nie jego sceptyczni interloku
torzy. 

Kojarzy mi si~ ten incydent w jakims sensie ze stosunkiem Pola
kow do Jana Pawla II. Polacy wielbiq Papieza. Polskiego Papieza. I ja 
podziwiam tego Wielkiego Czlowieka. Nie chcialbym bye uWaZany 
za swi~tokradc~, obawiam si~ jednak, ze w stosunku wielu naszych 
ziomkow wobec Niego jest wiele uwielbienia powierzchownego, 
nie si~gajqcego do Jego Przeslania. Malo kto w Polsce stosuje si~ do 
tego, co Papiez mowi 0 sprawie zydowskiej, sprawie antysemity
zmu, sprawie Zaglady. Nie marginalnej przeciez wlasnie w tym kra
ju, ktory ja~o jedyny w wyniku hitlerowskiego ludobojstwa doko
nanego na Zydach stracil l0% swoich obywateli i na terenie ktorego 
Hitler spelnial swoj wyrok smierci takZe na Zydach calej E~opy. Nie 
upowszechnia tych nauk nawet wi~kszose kleru. Czyz nie warto 
pochylie si~ nad przyczynami tej swoistej blokady? 
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Chcialoby si~ wi~rzyc, ze zapowiedziq zmiany tej postawy sta
nie si~ poruszajqcy rachunek sumienia dokonany 20 maja przez 
Pryrnasa Glempa w czasie koscielnych obchod6w Wielkiego Jubi
leuszu. 

Teraz kilka sl?w 0 stronie zydowskiej. Polacy, jak wiadomo, na 
og61 nie majq u Zyd6w za granicq "dobrej prasy". Pami~ta si~ tam, 
r6wniez w legendzie, 0 stopniu an tysemityzmu w przedwojennej 
Polsce. GI6wne jednak zarzuty rodz~ si~ z postaw duzej cz~sci Po
lak6w wobec Zaglady. Zagraniczni Zydzi nie chcq na og61 przyjqc 
do wiadomosci, iz Polacy byli r6wniez spoleczenstwem ofiar oku
pacji niemieckiej. Moze jednak w jeszcze wi~kszyrn stopniu te po
stawy zydowskie rodzq si~ z pami~ci wlasnej i przekazanej 0 tym 
- by uzyc pewnego skr6tu myslowego - jak ci nieliczni ocaleni 
z Holocaustu potraktowani zostali po wojnie przez swoich nie
dawnych sqsiad6w, gdy pr6bowali wr6cic do swoich domostw. 
Mieszczq si~ tu i Krak6w 1945, i Kielce 1946, i "akcja" wywlekania 
z pociqg6w oraz mordowania Zyd6w wracajqcych do kraju po 
straszliwej wojnie. 

Kiedy na przyklad w swoich odczytach przed publicznosciq 
zydowskq za Oceanern klad~ nacisk na to, ze Auschwi tz zostal 
stworzony pierwotnie dla Polak6w, spotykam si~ z niedowierza
niem i podejrzliwosciq. Przepytywany bywam r6wniez, takZe nie 
bez podejrzliwosci, z tego, dlaczego w Polsce po doswiadczeniach 
wojennych, po Kielcach, po 1968 roku, pozostalem. 

Trzeba jednak nieustannie pami~tac 0 tym, ze z punktu widze
nia posylanych na smierc( a wczesniej glodzonych i straszliwie de
gradowanych w gettach Zyd6w sytuacja Polak6w w czasie okupa
cji niernieckiej byla komfortowa. Nie kazdy Polak, ale za to kazdy 
Zyd od niemowl~cia do starca byl przez okupanta ex definitione 
skazany na smierc. Polacy poza obozarni nie gin~li z glodu, mogli 
si~ poruszac po kraju. Mogli rodzic dzieci, 0 kt6rych wiadomo bylo, 
ze rnajq duze szanse na dalsze zycie. I dow6d najwazniejszy, dla 
tych ludzi niepodwazalny: Polacy w 95% przezyli okupacj~, Zydzi 
polscy natomiast, kt6rzy pozostali pod okupacjq niemieckq, zo
stali w 98% wymordowani. Wlasnie ta nier6wnosc ofiar rodzi 
u duzej cz~sci Zyd6w pospieszne uog6lnienia . Mozna w ten spo
s6b tlumaczyc antypolskie stereotypy. Nie rnozna ich jednak 
us p raw i e d I i w i a c . Dopiero teraz wsr6d instytucji zydowskich 
w swiecie, zajrnujqcych si~ dziejami Zaglady j naukarni z niej ply
nqcymi, narasta zrozumienie potrzeby glosniejszego m6wienia 
o Sprawiedliwych, udzielenia im wi~kszej uwagi. 
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Irytujqce byly wypowiedzi cz~sci opiniotw6rczych srodowisk 
zydowskich, nie usatysfakcjonowanych szlachetnymi i podniosly
mi, przelomowymi wypowiedziami Jana Pawla II w czasie piel
grzymki do Ziemi Swi~tej w sprawie stosunku do Zyd6w i Zagla
dy. Gorqco bym jednak pragnql, by slow a Papieza znalazly wi~k
sze echo w Jego Ojczyznie. Tak si~ jednak dotqd nie stalo i sytuacja 
ta jest r6wniez zastanawiajqca. 

Podobnie - zachowujqc wsz~lkie proporcje - gniewaly mnie na 
przyklad oskarzenia niekt6rych Zyd6w, ze szlachetny i bardzo pi~k
ny fi lm Wajdy 0 Korczaku jest antysemicki. Jedyne, co ja sam mia
lem temu filmowi do zarzucenia, to byl fakt, ze Wajda pozwolil 
odtw6rcy g16wnej roli zydlaczyc, podczas gdy sam Korczak m6wil 
- jak wiadomo - przepi~knq i wolnq od wszelkich nalecialosci pol
szczyznq. Przyklady takie mozna by mnozyc. 

Kazda strona ma swoich ekstremis t6w, swoich rabin6w Weis
sow czy swoich Switoni6w. Nie wolno jednak dopuszczac do tego, 
by to oni zdominowali scen~ medialnq, jak to si~ niegdys, w znacz
nej mierze za sprawq naszej telewizji (a konkretnie dziennika tele
wizyjnego) stalo. 

Na zakonczenie chcialbym jeszcze raz powt6rzyc g16wne prze
slanie tych rozwaza~ : zmienic wzajemne nastawienie do siebie du
zej cz~sci Polakow i Zyd6w - a mam tu na mysli glownie przedsta
wideli starszego i sredniego pokolenia, gdyz mlodziez jest juz 
w znacznej cz~sci od pewnych fobii wolna - moze tylko mo w i e 
n i e p r a w d y. Tylko na niej, jak w przypadku niemieckim, mozna 
jakos rozsqdnie ulozyc sobie wzajemne stosunki. Najwazniejsze 
jednak: nie nalezy na cal e s pol e c z nos c i przenosic animozji 
zrodzonych z zachowania si~ jednostek czy nawet wi~kszych grup 
wywodzqcych si~ z danego spoleczenstwa. Nalezy odejsc od zasa
dy odpowiedzialnosd zbiorowej, ale nie poczuwac si~ do potrzeby 
ochrony milczeniem zachowan nagannych, w bl~dnym przeswiad
czeniu, ze godzq one w narodowq "racj~ stanu". 

FELl KS TYCH, ur. 1929, prof. dr hab., h istoryk, dyrektor Zyd owskiego Instytutu 
Historycznego w Warszawie. Ostatnio wyda! Dlugi ciell Zaglady. Szkice hislorycZIle 
(Warszawa 1999). 
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W Polsce brak powszechnej swiadomosci cywilizacyjnego 

znaczenia Holokaustu, nie jest tez na ogol wlasciwie oceniane 


zlo antysemityzmu. POlaCl) mowiq, ie oni r6wniez cierpieli 

i poniesli ogromne straty. To prawda, ale martyrologia 


Polakow by/a jedl1ak innego rodzaju - Polak6w nie skazano na 

smierc jako ca/y nar6d. 


UCZMY SI~ Bye RAZEM 


Israel Gutman 

Tekst Zdzislawa Krasnod~bskiego przeczytalem z zaintereso
waniem. Wiele jego spostrzezen wydaje rni si~ trafnych, mam jed
nak kilka zastrzezen i odczuwam potrzeb~ paru uzupelnien. 

Zaczn~ od sprawy Holokaustu w Ameryce. Nie sqdz~, zeby za
interesowanie Zagladq pojawito si~ tam dopiero w latach 70. To 
prawda, ze dalo 0 sobie znac pMno... Ale sytuacja ulegla radykal
nej zmianie w latach 60., co mialo zwiqzek z procesem Eichmanna. 
Rzeczywiscie spory wplyw na pobudzenie swiadomosci Holokau
stu mial film Spielberga, ale znacznie wczesniej ogromnq rol~ ode
graly pami~tniki, glownie Anny Frank i Elie Wiesela . Dzis kazdy 
uniwersytet amerykanski prowadzi jakies studium 0 Zagladzie, 
a w niektorych stanach wprowadzono obowiqzkowe nauczanie 
o Holokauscie takZe w szkolach srednich. Powstalo tez sporo po
pularnych ksiqzek opisujqcych doswiadczenie Shoah. Mozna po
wiedziec, ze Zaglada przenikn~la do swiadomosci przeci~tnego 
Amerykanina - przy czym nie chodzi tu tylko 0 znajomosc faktu, 
ale i 0 jego znaczenie dla cywilizacji zachodniej, bowiem te histo
ryczne wydarzenia Sq przeciez sygnalem jakiegos jej upadku i ka
Zq postawic zasadnicze pytania dotyczqce filozofii , swiatopoglq
du, wychowania ... 

Warto poswi~cic kilka slow ocalonym, ktorzy osiedlili si~ w USA. 
W pierwszym okresie ich wplyw na ksztaltowanie opinii byl zniko
my - musieli si~ nauC'zyc j~zyka, urzqdzic i zadomowic. Kiedy jed
nak wrosli wamerykanskie spoleczenstwo, szybko zyskiwali na 
znaczeniu - wielu z nich stalo si~ ludirni bogatymi i wplywowymi, 
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dzi~ki nim powstalo Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, a dzis 
kazde wielkie miasto amerykanskie chce miec takie muzeum. 

W Ameryce dokonal si~ proces identyfikacji Zyd6w z Holo
kaustem. Ta katastrofa jest spoiwem ich wsp6lnoty, bo przeciez 
j~zyk, spos6b zycia i wyksztakenie Sq amerykanskie; inaczej niz 
w przedwojennej Polsce zydowskosc nie oddziela ich od og6lu spo
leczenstwa. Cz~sc z nich pozostaje - w r6znym stopniu - religijna, 
ale wielu nie rna zwiqzku z judaizmem i dlatego szczeg6lnie waz
na jest dla nich identyfikacja z cierpieniem narodu zydowskiego. 
Czy wystarczy ona na dlugo? To wielki znak zapytania. Moze tyl
ko na jedno czy dwa pokolenia? 

W Izraelu granica mi~dzy Zydami ~eligijnymi i niereligijnymi 
nie jest ostra, istniejq formy posrednie. Zydowska tradycja jest tra
dycjq historycznq, niekoniecznie religijnq, ale min:o laicyzacji Bi
blia pozostaje najwazniejszq ksi~gq dla kazdego Zyda w Izraelu. 
Izraelczyk zyje w kraju, w kt6rym wszystko przypomina mu zy
dowskie dziedzictwo - m6wi po hebrajsku, zyje literaturq tego 
j~zyka i ta~ wychowuje swoje dzieci. Jestesmy obywatelami tego 
pans twa i Zydami z punktu widzenia narodowego, a nie religijne
go - taka jest juz wi~kszosc, choe nie przytlaczajqca i dose zr6zni
cowana. Niekt6rzy na przyklad obchodzq swi~ta zydowskie, ale 
domagajq si~ funkcjonowania publicznej komunikacji w soboty, 
czego nie da si~ przeforsowae ze wzgl~du na szczeg6lny uklad 
polityczr:-y - nie mozna stworzye rzqdu niezaleznego od partii reli
gijnych Zyd6w. ~resztq zaden rZqd nie chce rezygnowae z religii 
j!lko lqcznika z Zydami amerykanskimi. Nikt nie chce laicyzacj i 
Zyd6w ameryka~skich, jesli mialaby ona prowadzie do zerwania 
ich zwiqzk6w z Zydami izraelskimi. Utrzymanie czy tworzenie 
most6w mi~dzy nimi a mieszkancami Izraela to skomplikowane 
zadanie. 

Zdzislaw Krasnod~bski wspomina 0 asymetrii mi~dzy stosun
kami zydowsko-polskimi i zydowsko-niemieckimi. Istotnie, rela
cje Izraela z Niemcami Sq lepsze niZ z Polskq (chociaz ja osobiscie 
nie mog~ si~ przem6c i nie jezdz~ do Niemiec. To dla mnie za trud
ne... Oczywiscie nie przychodzi mi do glowy, by oskarzae mlode 
pokolenie Niemc6w 0 zbrodnie ich przodk6w lub by po t~piae 

wszystkich Niemc6w, kt6rzy byli dorosli w czasie wojny, ale nie 
mog~ zapomniee, ze zyjq tam ci, kt6rzy realizowali Zaglad~). Niem
cy bowiem zrobili rachunek sumienia i starali si~ pokutowae. Oczy
wiscie Polacy nie ponoszq wsp6lodpowiedzialnosci za Zaglad~ 
nie wymyslili i nie realizowali Holokaustu. Byla jednak fala mor
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derstw na Zydach w~acaj'}cych po wojnie do swoich siedzib. 0 tym 
sif? w Polsce nie mowi ani nie pisze w p <?drf?cznikach. Inna kwestia, 
ktora kladzie sif? cieniem na stosunku Zydow do Polakow, to spra
wa pogromu w Kielcach. Nie uwazam, ze nalezy 0 nim stale przy
pominac i wytykac go Polakom. Ale nie mozna tlumaczyc, ze to 
tylko sowiecka prowokacja. Przeciez bez wzglf?du na motywy tej 
zbrodni Polacy byli jej wykonawcami. Idealizowanie Polakow nie 
jest dobr'} metod'} ich wychowania. 

Fakt, ze wspominam 0 tych przykrych zdarzeniach, nie ozna
cza oczywiscie, iz bliski jest mi stereotyp Polaka-przesladowcy 
Zydow. W Jad Waszem konsekwentnie go zwalczamy. Mowimy 
o Polakach ra tuj'}cych Zydow - m.in. w Encyklopedii Sprawiedliwych, 
ktor'} przygotowujemy do druku. Wspominamy 0 Iiczbie urato
wanych i 0 tym, jak pomoc ta byla trudna i niebezpieczna. Co roku 
spotykam sif? z instruktorami, ktorzy jezdz'} do Polski z grupami 
izraelskiej mlodziezy. Ciqgle ich namawiam, zeby nie ograniczali 
programu podr6zy do odwiedzin w bylych obozach czy w paru 
miejscowo~ciach waznych dla Zydow. Apelujf? do nich, by mowili, 
czym dla Zydow w ci'}gu wiekow byla Polska, aby organizowali 
spotkania z mlodymi Polakami. Mam jednak wrazenie, ze dla roz
winif?cia tych kontaktow brakuje jakiejs organizacji, kanalow ko
munikacji, struktur wykonawczych. Trzeba je stworzyc. 

Zdzislaw Krasnodf?bski wspomina 0 historycznej ignorancji 
mlodziezy izraelskiej i jej negatywnym stosunku do Polakow. Nie 
mozna zapominac 0 tym, ze w Izraelu mieszka duzo Zydow po
chodz'}cych z Polski, w tym spora rzesza emigrantow zmuszonych 
do wyjazdu po 1968 roku. Oni maj'} glf?boki i uzasadniony zal do 
Polakow. Ich dzieci 0 tym wiedz'}. Mozna jednak zapytac, jaka jest 
znajomosc historii w mlodym pokoleniu Polakow. Czy polska mlo
dziez wie 0 roku '68, a taki:e 0 powojennych pogromach? 

Wydaje sif?, ze w Polsce brak powszechnej swiadomosci cywili
zacyjnego znaczenia Holokaustu, nie jest tez na ogol wlasciwie 
oceniane zlo antysemityzmu. Polacy mowiq, ze oni rowniez cier
pieJi i poniesli ogromne straty. To prawda, ale martyrologia Pola
kow byla jednak innego rodzaju - Polakow nie skazano na smierc 
jako caly narod, nie zostali wyniszczeni tak jak Zydzi, sposrod kto
rych ocalal pewnie jeden na stu.. . Nikt nie szukal Polakow we Fran
cji czy na W~grzech, a i w Polsce, jesIi ktos byl ostrozny i nie anga
zowal sif? w konspiracj~, mial spore szanse na przetrwanie. Ow
szem, duchowni i intelektualisci poniesli procent?wo wysokie stra
ty, ale mimo wszystko byIi w innej sytuacji niz Zydzi. 
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Dobrze si~ stalo, ze Zdzislaw Krasnod~bski poswi~cil sporo 
miejsca pracy Yaffy Eliach, kt6ra zajmowala si~ sprawq Ejszyszek. 
Nie mam sympatii dla tej autorki - nie jest autorytetem w sprawie 
Holokaustu i jej ksiqzki nie przetlumaczono na hebrajski. Nie po
winno si~ zamykac oczu na to, ze oddzialy AK na Wilenszczyznie 
walczyly z partyzantkq sowieckq 0 wyzwolenie Polski . Dlatego 
wlasnie Zydzi, kt6rzy znaleili si~ po przeciwnej st.ronie, gin~li z rqk 
zolnierzy AK jako wrogowie Pol~ki, a nie jako Zydzi. Mozna si~ 
natomiast zastanawiac, dlaczego Zydzi zasilili partyzantk~ sowiec
kq. Jednq z przyczyn jest to, ze AK (inaczej niz AL) ich nie chciala. 
To nie przypadek, ze Aba Ko~ner - zaprzysi~gly wr6g komunizmu 
- znalazl si~ wraz z kilkuset Zydarni w partyzantce sowieckiej. I bal 
si~ Polak6w. Wi~kszosc Zyd6w z Polski, zar6wno z powod6w kla
sowych, jak i religijno-kulturowych, czula si~ w Rosji Sowieckiej 
zupelnie obco. Ale zywili wdzi~cznosc, ze Rosjanie ich uratowali. 
Mimo wszystko bylo to wyzwolenie. 

Zdzislaw Krasnod~bski analizuje takZe p rzypadek Marcela 
Reicha-Ranickiego. Ot6z moim zdaniem jego ksiqzka nie jest an
typolska. Pojawiajq si~ tam co prawda akcenty antypolskie, ~le 
takZe antyzydowskie. On zresztq nie jest ani Niemcem, ani Zy
dem, ani Polakiem - i nigdy nie byl komunistq. Dla niego najwaz
niejsze jest wlasne ego, a jego ojczyzna to - jak sam wyznawal
literatura . To prawda, ze Reich-Ranicki byl attache kulturalnym 
w Londynie i rna na swoim sumieniu sprawy wstydliwe, ale z rezi
mem wsp6ldzialali r6wniez rozmaici pisarze-Polacy (takZe ludzie 
z ONR), a nie jedynie Zydzi. Nie zachwycam si~ Zydami, kt6rzy 
wsp61pracowali z wladzq sowieckq, ale zauwazam, ze w takim przy
padku Zyd jest postrzegany inaczej niz rozmaici Piaseccy. 

Na koniec musz~ wspomniec 0 wizycie Jana Pawla II w Izraelu. 
Od czasu wizyty Sadata - kt6ra przyniosla tak wazny dla nas pok6j 
- nie bylo w naszym kraju wydarzenia r6wnie znaczqcego i praw
dziwie wzruszajqcego. Przybyl do nas czlowiek czyniqcy sprawie
dliwosc, kt6ry rna niezwykiy dar jednania ludzi. Byla to podr6z prze
lomowa i dlatego nie mozna zmarnowac szansy, kt6rq ona otwiera. 

Zastan6wmy si~ wsp6lnie, co mozemy robic dalej - w Polsce, 
w Izraelu. Razem. 

nof:o'wal S. W 

[SRAEL GUTMAN, ur. 1923 w Warszawie, byly wi~zien Oswi~cimia, profesor histo
rii, kierownik Centrum Badan nad Holokaustem przy Instytucie Pami"ci M~czenni
k6w i Bohater6w Jad Waszem w Jerozolimie, wiceprzewodnicz'lcy Mj~dzynarodo
wej Rady Oswi~cirnskiej . 
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ROZMAWIAJA 

KS. MICHAL CZAJKOWSKI, ANDRZEJ FRISZKE, 


STANISLAW KRAJEWSKI I STEFAN WILKANOWICZ 


REDAKCIA: Zdzislaw Krasnod~bski zwraca w swym eseju uwag~ na to, 
i.e pami~c 0 HoLokauscie - pami~c, kt6rej trzeba strzec i kt6rq naLeiy prze
kazywac nast~nym pokoLeniom - ulega dzisiaj jednak pewnej ideologiza
cji. Obrasta mianowicie w stereotypy, kt6re Jalszujq prawd~ historycznq, 
na przyklad stereotyp przypisujqcy PoLakom rol~ "skwapliwego pomocni
ka nazist6w". Czy Panowie podzielacie t~ ocen~ proJesora Krasnod~bskie
go? 

STANISLAW KRAJEWSKI: Moim zdaniem tekst Krasnod~bskiego 
bardzo umiej~ tnie i rzetelnie wprowadza w sedno problemu. Cie
sz~ si~, ze ten tekst powstal i w zasadzie zgadzam si~ z jego tresciq. 

W jednym punkcie diagnoza profesora Krasnod~bskiego za
czyna - na szcz~scie - tracic aktualnosc: chodzi 0 rozbieznosc po
dejscia historyk6w zydowskich i historyk6w polskich. Uczestni
CZqC niedawno w konferencji, ktora odbyla si~ w Nowym Jorku, 
moglem przekonac si~ , ze badacze z Polski i z Izraela w wi~kszosci 
spraw m6wiq jednym glosem. 

Podzielam opini~, ze historia Holokaustu stala si~ cz~sciq kul
tury masowej i w zwiqzku z tym wiedza 0 niej jest powszechna, 
ale bardzo plytka. Przede wszystkim brakuje znajomosci kontek
stu his torycznego, znajomosci reali6w okupacji w Polsce. Na Za
chodzie cz~sto nie dostrzega si~ jej grozy. Dominuje przekonanie, 
ze Polacy uchylali si~ od niesienia pomocy Zydom. I tu jednak na
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s t~puj 'l powolne zmiany. Podczas wspomnianej konferencj i w No
wym Jorku p rofesor Paulsson z Londynu przedstawil statystyki 
liczbowe dotycz'lCe szans przetrwania Zyd6w w okupacyjnym 
Amsterdamie i w Warszawie. Okazuje si~, ze - jesli pomin'lC Po
wstanie Warszawskie, w kt6rym zgin~lo takie wielu ukrywaj'lcych 
si~ Zyd6w - szanse te byly zblizone, co rzuca jakies wazne swiatlo 
na kwesti~ polskiego antysemityzmu i pokazuje zaslepienie takich 
autor6w jak Yaffa Eliach. 

Z drugiej strony, Polacy nie mog'l wypierac z pami~ci fakt6w za
kl6caj 'lcych czysty obraz, wedlug kt6rego byli podczas Holokaustu 
jedynie niewinnymi swiadkami. Wkr6tce ukaZe si~ ksiqika Jana To
masza Grossa, kt6ra bardzo utrudni dyskusj~ 0 postawach Polak6w 
w czasach Zaglady. Ksiqika przedstawia histori~ Jedwabnego, mia
steczka lez'lcego w dzisiejszych granicach Polski, a nie gdzies daleko 
na Kresach Wschodnich. Po roku 1939 znalazlo si~ ono w r~kach Ro
sji. Gdy jednak w lipcu 1941 tereny te zaj~te zostaly przez Wehrmacht, 
polska polowa miasteczka wymordowala zydowskq polow~ miastecz
ka. Ten mord na masowC! skal~, kt6rego ofiarami padlo tysi'lc kilkaset 
os6b, dokonany zostal bez zadnego udzialu Niemc6w, bez zadnych 
specjalnych srodk6w technicznych ani bez inspiracji zewn~trznej. Po 
prostu pod wodz'l miejscowego burmistrza Polacy dr'lgami, siekiera
mi itp. w okrutny spos6b wymordowali swoich zydowskich s'lsiad6w. 
Zdaniem Grossa, kt6ry zbadal wszystkie dane i dotarl do powojen
nych dokument6w (kilka os6b zostalo wtedy postawionych przed 
s'ldem, ale generalnie spraw~ starano si~ zatuszowac), nie bylo ja
kicM szczeg6lnych powod6w zbrodni, na przyklad przesladowan 
Polak6w przez Zyd6w podczas okupacji radzieckiej. Stajemy tutaj 
wobec faktu niewytlumaczalnego i przera.iaj'lcego. 

Trzeba liczyc si~ z tym, ze pojawienie si~ ksi'lzki 0 Jedwabnem 
nasili glosy nieprzychylne Polsce. Malo kto b~dzie pytal 0 propor
cje i 0 to, w jakiej mierze takie przypadki jak historia opisana przez 
Grossa wplywaj'l na og61ny obraz zachowan Polak6w. Tym bar
dziej jednak polska opinia publiczna powinna zmierzyc si~ z pa
mi~ci'l 0 czasach Zaglady. Choc dzisiaj m6wi si~ 0 tym bez por6w
nania wi~cej niz w poprzednich dziesi~cioleciach, to jednak rozli
czenie si~ z przeszlosci'l dalekie jest od zakonczenia. 

KS. MICHAL CZAJKOWSKI: To, co wydarzylo si~ w Jedwabnem, 
jest rzeczywiscie straszne. Kielce usuwaj'l s.i~ w cien wobec tej 
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zbradni. Ale pokazanie etycznej slepoty Zyda amerykanskiego, 
a zwlaszcza amerykanskiej Zydowki, tez jest potrzebne. NKWD 
i UB to nie byly stowarzyszenia charytatywne. Wydaje mi si~, ze 
Zdzisiaw Krasnod~bski bardzo pi~knie unika dwoch skrajnosci: 
bezrefleksyj nej apologetyki naszej polskiej i ka tolickiej niewinno
sci oraz generalizujqcych pot~pien. Podaje fakty niewygodne d la 
obu strano Mam nadziej ~, ze coraz cz~sciej b~dziemy w ten sposob 
pisac i dyskutowac. Historii nie mozna traktowac jako laurki. 

Przypominam sobie burzliwe reakcje na artykul Michala Ci
chego opublikowany w"Gazecie Wyborczej". Wziqlem wtedy 
udzial w spotkaniu, podczas ktorego Cichy i cale srodowisko "Ga
zety" zostalo bardzo ostro skrytykowane, zwlaszcza przez kilku 
dawnych zolnierzy AK. Poniewaz byl to czas Wielkiego Postu, to, 
zabrawszy gtos, mowilem 0 potrzebie pokuty i przyjrzenia si~ 
wlasnym winom. Podkreslalem przy tym, iz fakt, ze w AK trafiali 
si~ takZe antysemici, w niczym nie umniejsza jej heroizmu i wiel
kosci. 

Sprawa Jedwabnego przypomniala mi opowiesc mlodego ksi~

dza, ktory po swi~ceniach trafil do malej mazowieckiej parafii. 
Podczas rekolekcji wielkanocnych wspomnial kiedys 0 problemie 
zydowskim i widocznie poruszyl jakqs bolesnq strun~, bo na spo
wiedzi kilku chlopow wyznalo nie tylko, ze rabowali Zydow, ale 
i ze mordowali ocalenc6w, kiedy ci wracali z obozow. Trzeba te 
hanbiqce post~pki zachowywac w zbiorowej pami~ci, a z drugiej 
strony n ie mozna godzic si~ z nieobiektywnym patrzeniem na 
postawy Polakow i z krzywdzqcymi uogolnieniami. 

ANDRZEJ FRISZKE: Podobnie jak przedmowcy, tekst profesora 
Krasnod~bskiego uwazam i za wywazony, i za gl~boki. Zach~ca 
on do rozmowy nie tylko na temat pami~ci Holokaustu, ale i - sze
rzej - na temat stosunk6w polsko-zydowskich. Ta ostatnia rozmo
wa jest tak trudna, gdyz zderzajq si~ w niej dwie tradycje naro
dow uciemi~zonych. Skqd wzi~lo si~ poczucie uciemi~zenia u Zy
dow - nie trzeba tlumaczyc. Natomiast polska swiadomosc naro
dowa zbudowana zostala w wieku XIX w oparciu 0 dqzenie do 
zachowania zagrozonej tozsamosci. Stqd bral si~ mit wlasnej nie
winnosci, wyobrazenie przeszlosci pozbawionej gl~bszych skaz. 
Ta tradycja bezgrzesznosci tak gl~boko zakorzenila si~ w powszech
nej mentalnosci, ze wypychamy z pami~ci fakty nieprzyjemne, 
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dotyczqce czy to antysemityzmu, czy kolaboracji z wladzami car
skimi, czy na przyklad obozu w Jablonnej podczas wojny roku 1920. 
Nasze reakcje na przypominanie nam 0 tej niechlubnej stronie 
naszej p rzeszlosci bywajq histeryczne. TakZe Zydom - 0 czym 
swiadczy przyklad profesor Eliach - trudno n ieraz uwierzyc, ze 
w dZiejach spolecznosci zydowskiej w Europie Srodkowej Sq mo
menty wstydliwe. 

Czy schematy, w jakich utkn~la pami~c 0 relacjach Polakow 
i Zydow, da si~ przezwyci~zyc - nie wiem. Powszechna swiado
mose historyczna rna si~ nijak do wiedzy historykow. Systematycz
ne, rzetelne nauczanie cz~sto przegrywa z mitami, ktore pozwala
jq duzym grupom spolecznym tlumaczyc swiat. MysI~, ze na przy
klad wiedz~ 0 Jedwabnem b~dzie polskiemu spoleczenstwu bar
dzo trudno sobie przyswoic, tak bulwersujqce Sq to fakty. Duze 
znaczenie rna oczywiscie kwestia proporcji - to, czy takie Jedwab
ne bylo jedno, czy tez bylo ich pi~tnascie . Nie da si~ jednak za
przeczyc smutnej i haniebnej prawdzie, ze w latach 30. znaczqcy 
odlam polskiego spoleczenstwa owladni~ty byl antysemityzmem 
(aby si~ 0 tym przekonac, wystarczy wziqc do r~ki jakqkolwiek 
gazet~ prawicowq z tamtego okresu). 

STEFAN WILKANOWICZ: Mieczyslaw Pszon powiedzial kiedys: 
dwa narody wybrane na jednym terytorium - to za duzo... Jest 
w tym stwierdzeniu cos trafnego. A na zderzenie mesjanizmu pol
skiego z mesjanizmem zydowskim nalozyl si~ jeszcze bardzo sil
ny mesjanizm rosyjski, a w czasie wojny - mesjanizm niemiecki. 
To oczywiscie mesjanizmy skrajnie rozne, ale wszystkie ksztaltujq
ce w jakis sposob poczucie wyzszosci i oddzielenia. 

MysI~, ze Zdzislawowi Krasnod~bskiemu bardzo dobrze uda
10 si~ uchwycic gl6wne problemy, deformacje, luki, manipulacje ... 
Dla mnie najciekawszy byl jego opis sytuacji amerykanskiej , tego, 
jak przeksztalcal si~ tam obraz Shoah. Jeszcze bardziej skompliko
w ane bylo to w przypadku Izraela, co swietnie pokazuje w swoich 
ksiqzkach Halina Birenbaum: w pierwszych latach powojennych 
Zaglada stanowila temat wstydliwy, tych, kt6rzy ocaleli, trakto
wanD jako podejrzanych lub tch6rzy, dopiero z czasem uczyniono 
z pami~ci 0 Holokauscie ideologi~ cementujqcq wi~z narodowq. 
Chodzilo 0 scalenie nap lywajqcych do Izraela emigrant6w z Etio
pii, Rosj i czy Ukrainy. Ale ideologizacja pamiE?ci zbiorowej jest za
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biegiem bardzo niebezpiecznym, otwiera bowiem drogft' rozma
itym manipulacjom. 

KS. MICHAL CZAJKOWSKI: Mesjanizm zdeformowany w kazdym 
przypadku jest rzeCZq niefortunnq, zwr6cilbym jednak uwagft', ze 
nie mozna stawiae mesjanizmu zydowskiego na tej samej plasz
czyinie co inne mesjanizmy. Jako chrzescijanie, pamift'tamy, ze Iud 
zydowski jest ludem wybranym, nie dlatego, ze jest lepszy, ale dla 
misji, kt6rq powierzyl mu Pan B6g. To powolanie, trudne powola
nie. Pami~tam, jak kiedys Papiez m6wil do jakiejs grupy Zyd6w 
o wybraniu narodu zydowskiego, na co ktos ze sluchaczy prze
rwal m u slowami: gdybyz nas to mniej kosztowalo ... 

ANDRZEJ FPJSZKE: Tekst Krasnod~bskiego uswiadomil mi ska
1ft' pewnego zjawiska, a mianowicie gtft'bokie niezrozumienie 
przez opinift' swiatowq sytuacji Polak6w w czasach okupacji. Ne
gowanie szczeg61nego charakteru tej okupacji, a nawet przesu
wanie momentu wybuchu wojny na rok 1941 to rzecz bardzo 
krzywdzqca dla Polak6w i jest jasne, ze musi wywolae op6r pol
skiego spoleczenstwa, co z kolei rykoszetem uderzy w naszq go
towose do dialogu na trudne tematy. Negowanie naszych ofiar 
nie moze bye cenq za pamift'e 0 cudzych ofia rach. Dlatego podej
mujqc temat naszej odpowiedzialnosci historycznej, musimy 
domagae sift' od Zyd6w pamift'ci 0 polskich doswiadczeniach i ich 
tragizmie. 

KS. MICHAL CZAJKOWSKI: Sklonnose do monopolizacji wla
snego cierpienia wystft'puje i po stronie zydowskiej, i po stronie 
polskiej. Nawet pami~taj qc 0 zagladzie Zyd6w, cZft'sto zapomi
namy 0 jej wyjqtkowosci i niepor6wnywalnosci z cierpieniami Po
lak6w. Z kolei Zydzi muszq wystrzegae sift' tego, co rabin Leon 
Klenicki nazwal triumfalizmem cierpienia. Podobnq mysl wyra
zit kardynal Cassidy, m6wiqc w Jerozolimie, ze byloby rzeczq nie
bezpiecznq, gdyby jedynq teologiq, jakq uprawiajq Zydzi, byla 
teologia pro testu. 

REDAKCJA: Wskazaliscie Panowie na mit oJiary i na mesjanizm jako na 
ir6dla uprzedze fz ciqiqcych na stosunkach polsko-i ydowskich. Jakie sq 
inne przyczyny Jalszywych mit6w, niedopowiedzefz, luk czy manipulacji? 
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STEFAN WILKANOWICZ: Przede wszystkim niewiedza, niezna
jomose elementarnych faktow, statystyk, proporcji. W badaniach 
Demoskopu sprzed zaledwie paru lat jedynie kilka procent respon
dentow udzielilo z grubsza prawdziwej odpowiedzi na pytanie 
o liczebnose Zydow w Polsce. Znaczna wi~kszose wskazywala na 
liczb~ 0 wiele wyZSZq, a byli i tacy, ktorzy sqdzili, ze Zydow jest 
dzisiaj w naszym kraju wi~cej niz przed wojnq ... Mialo to pewnie 
zwiqzek z kampaniami wyborczymi, podczas ktorych pojawia si~ 
wqtek zbyt duzych wplywow zydowskich. Skoro zas majq duze 
wplywy, to trudno myslee, ze jest ich garstka w 40-milionowym 
narodzie. Skoro zas jest ich duzo, a statystyki tego nie wykazujq, 
to znaczy, ze si~ ukrywajq. Skoro zas si~ ukrywajq... Oto cz~sty 
stereotyp myslenia an tysemickiego. 

REDAKC]A: Na tym przykladzie dobrze widac, i e swiadomosc zmitolo
gizowana dokonuje specyjicznej selekcji wiadomosci 0 swiecie - przyjmu
je tylko te, kt6re w jakis spos6b zdajq si~ potwierdzac trwaiy mit. 

KS. MICHAL CZAJKOWSKI: W ten sposob, zdaniem niekt6rych 
an tysemitow, caly polski Episkopat sklada si~ z Zydow, z wyjqt
kiem jednego biskupa, ktory jest Niemcem ... Antysemityzm to 
grzech, wymaga wi~c nawrocenia, ale rola prawdziwej informacji 
jest jednak bardzo istotna. Cdy slucham antysemitow, ktorzy przy
chodzq na moje wyklady nieraz z zeszytami, notatkami, cytatami 
z Talmudu i na kazdq wqtpliwose odpowiadajq z niezbitq pewno
sciq, mysl~ sobie, ze gdybym posiadal na temat Zydow takq "wie
dZ~", tez pewnie stalbym si~ antysemitq... 

REDAKC]A: Co jeszcze ciqiy na wzajemnej pami?ci polsko-iydow
skiej? 

ANDRZEJ FRISZKE: Komunizm. Tutaj w pelni podzielam zdanie 
Zdzislawa Krasnod~bskiego. To jest sprawa, w ktorej nie wolno 
nam ustqpie. Nie moze bye tak, ze jed na zbrodnia jest rozgrzesza
na przez innq zbrodni~, ze potworne wojenne doswiadczenia Zy
dow mogq bye dla jakichS przedstawicieli tego narodu usprawie
dliwieniem niecnych czynow popelnianych po wojnie. Tu klania
jq si~ przyklady nie tylko Reicha-Ranickiego, ale i Salomona Mo
rela. Mozna zastanawiae si~ nad ludzkimi motywami, nad oko
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licznosciami, w jakich losy ludzkie ulozyly si~ tak, a nie inaczej, 
ale nie moze to prowadzie do rozgrzeszania. 

Wiqze si~ z tym szersza kwestia, stale zresztq podnoszona przez 
antysemit6w: udzial nieproporcjonalnie wysokiej ilosci Zyd6w 
w ruchu komunistycznym. Rzadko zastanawiamy si~ nad przy
czynami tego zjawiska. 

KS. MICHAL CZAJKOWSKI: Dzialo si~ tak, z jednej strony, ze 
wzgl~du na odrzucenie przez spoleczenstwo polskie, z drugiej 
ze wzgl~du na wiar~, ze w spoleczenstwie komunistycznym wresz
cie nie b~dzie antysemityzmu. Dopiero z czasem komunisci zydow
scy przekonywali si~ na wlasnej sk6rze, czym jest komunizm. 
A trzeba pami~tae i 0 tym, ze komunisci pochodzenia zydowskie
go wsadzali do wi~zien i wysylali na Sybir innych Zyd6w. 

STANISLAW KRAJEWSKI: Zdzislaw Krasnod~bski rna racj~i ze 
opinia swiatowa, w tym i opinia zydowska, zdaje si~ nie dostrze
gae, iz powojenne losy Polski to losy kraju poddanego totalitarne
mu uciskowi. A obecnose Zyd6w w elicie komunistycznej wladzy 
to element, kt6rego w analizie zlozonych stosunk6w polsko-zy
dowskich pominqe nie mozna. Uwazam nawet, ze stanowi to pro
blem moralny dla Zyd6w. Nie umniejsza to jednak problemu mo
ralnego kogokolwiek innego. Nie bylo przeciez tak, ze Zydzi Pola
kom to czynili. Zydami, kt6rzy przystawali do komunizmu, po
wodowala nie tradycja zydowska, ale og6lne mechanizmy. Poczu
cie braku szans zyciowych. Zagrozenie nacjonalizmem wi~kszo

sci. Mozna to por6wnae z prosowieckimi postawami polskiej mniej
szosci na Litwie w latach 90. 

Jest jeszcze problem, 0 kt6rym w Polsce prawie si~ nie m6wi. 
Chodzi mi 0 przej~cie wlasnosci pozydowskiej p rzez sqsiad6w. 
Zaden historyk tego nie opisal, nie pr6bowal oszacowac iloscio
wooTo sprawa trudna, jak wszelkie zmiany wlasnosciowe, kt6re 
trwajq dziesi~ciolecia, ale jej podj~cia nie da si~ uniknqe. 

STEFAN WILKANOWICZ: M6wiqc 0 uprzedzeniach wobec Zy
d6w, trzeba tez brae pod uwag~ mit bogactwa. W nazistowskich 
Niemczech propaganda an tysemicka zerowala na dw6ch mitach: 
micie bogactwa, kt6re zapewnia Zydom pot~g~ i wladz~, oraz mi
cie Ostj uden - biednych przybysz6w ze Wschodu, kt6rych przed
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stawiano jako odrazajqcych podludzi. W dzisiejszej Polsce funk
cjonuje pierwszy z tych mit6w. Przeci~tny Polak zupelnie nie zda
je sobie sprawy z istnienia przed wojnq zydowskiego proletariatu, 
kt6ry zyl w wielkiej n~dzy. I to tlumaczy szczeg61nie liczny udzial 
Zyd6w w partii komunistycznej, kt6ra obiecywala im podw6jne 
wyzwolenie : z ucisku polityczno-ideologicznego i z n~dzy. 

REDAKCJA: W naszej dyskusji - silq rzeczy, bo taki jest nasz moralny 
obowiqzek - koncentrujemy sif na deformacjach i zwyrodnieniach pol
skiej pamifci. Zdzislaw Krasnod~bski zwraca jednak uwagf na krzywdzq
ce stereotypy antypolskie, obecne w pami~ci nie tylko zydowskiej, ale i za
chodnioeuropejskiej czy amerykafzskiej. Jakie sq ir6dla tego antypoloni
zmu? 

STEFAN WILKANOWICZ: Na poczqtku lat 60 . spotkalem w No
wym Jorku J6zefa Lichtena, przedwojennego adwokata z Warsza
wy, a 6wczesnie dzialacza Anti-Defamation Ligue of B'nai B'rith. 
"Prosz~ pana - powiedzial mi - trzeba cos zrobic, bo w Ameryce 
robi si~ antypolskq propagand~ za niemieckie pieniqdze: pr6buje 
si~ wszystkich przekonac, ze obozy usytuowano w Polsce, gdyz 
polskie spoleczenstwo bylo nastawione r6wnie antysemicko jak 
niemieckie". Pami~tam, jak Lichten zadal mi pytanie: dlaczego ten 
Bartoszewski nic nie robi? To pytanie stalo si~ zach~tq do opraco
wania przez Bartoszewskiego i Lewin6wn~ ksiqzki 0 Polakach nio 
sqcych pomoc Zydom. 

Gdy jednak ksiqzka ukazala si~ w Stanach, wydawca spotkal 
si~ z bojkotem ze strony srodowisk zydowskich, wsr6d kt6rych 
mit polskiego antysemityzmu byl juz gl~boko ugruntowany. Mit 
ten tworzony by!, oczywiscie, nie tylko przez swiadomq propa
gand~, ale takZe w spos6b samorzutny przez tych Zyd6w, kt6rzy 
ocaleli, lecz mieli za sobq ci~zkie przezycia. Nawet jesli uratowal 
ich jakis Polak, to przez kilka lat zyli w nieustannym strachu, ze 
zostanq wydani Niemcom przez jego sqsiad6w. W ich pami~ci Pol
ska pozostala wi~c jako kraj grozy. 

KS. MICHAL CZAJKOWSKI: Podczas mojej wizyty w Izraelu, kie
dy studiowalem w Jordanii, pewien Zyd opowiadal mi z wielki} 
czulosciq 0 Polce z Katowic, kt6ra go uratowala. Nazywal jq "ma
musiq", a r6wnoczesnie bardzo zle wyrazal S\~ 0 Polakach. Zapy
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talem go: "Jak Pan tak moze, przeciez to Poke zawdzi~cza Pan zy
cie?!" W odpowiedzi uslyszalem: "Tak, ale ona zyla w ci,!glym stra
chu przed sqsiadami". Wladyslaw Bartoszewski powiedzial mi 
przed laty, ze m6glby wydac drugq ksiqzk~: ze swiadectwami pol
skiej podlosci czy oboj~tnosci . I pami~c 0 tym trwa wsr6d Zyd6w. 

Trzeba tez pami~tac, ze w swiadomosci zydowskiej zakodowa
ny jest strach starszy niz z czas6w ostatniej wojny. Nawet ludzie, 
kt6rzy urodzili si~ juz w Ameryce, "pami~tajq" , ze ich rodzic6w 
lub dziadk6w w Polsce pobito albo nimi pogardzano. To jest gleba, 
na kt6rej wyrasta glupi i krzywdzqcy an typolonizm. 

ANDRZEJ FRISZKE: Do tego, co m6wil pan Wilkanowicz, dodal
bym jeszcze jeden przyklad . Kazimierz Iranek-Osmecki, szef wy
wiad u Komendy Gl6wnej AK, nap isal opartq na swoich AK
-owskich doswiadczeniach i znakomicie udokumentowanq ksiqz
k~ Kto ratuje jedno zycie... Mimo ze staraniem emigracji zostala ona 
wydana r6wniez w j~zyku angielskim, nie miala oddzwi~ku w sro
dowiskach zydowskich. 

Zdzislaw Krasnod~bski wskazuje na paradoks, ze proces po
jednania zydowsko-niemieckiego przebiega 0 wiele latwiej niz 
pojednanie zydowsko-polskie. Jed nq z tego przyczyn jest paruset
letni sen tymen t Zyd6w do kultury niemieckiej: to p rzez niq wcho
dzili do kultury czy mysli swiatowej . Nakladal si~ na to prestiz 
panstwa niemieckiego, kt6re przed I w oj nq swiatowq bylo nie tyl
ko silne, ale i swiatie, praworzqdne, dla Zyd6w tolerancyj ne. Stqd 
dla wielu Zyd6w nazizm byl calkowitym zaskoczeniem i dzis, po 
uplywie p6lwiecza, majq sklonnosc do traktowania go jako odosob
nionego epizod u, kt6ry nie przekresla trwajqcej dwiescie lat tra
dycji. 

STANISLAW KRAJEWSKI: Niew'!tpliwie is tnieje antypolonizm, 
tzn. przekonanie, ze Polacy S,! nieuleczaln ie antysemiccy. Nie jest 
to jednak nigdy centrum obrazu swiata, podczas gdy dla antyse
mit6w zydowskie knowania tlumacz'! sens wydarzen tego swiata. 
Sq to wi~c zjawiska 0 bardzo r6znej sileo 

Stosunki Zyd6w z Niemcami opierajq si~ na wsp6lnym obra
zie: Niemcy mordowali Zyd6w. Kropka. Nie rna natomiast wsp6l
nego dla Polak6w i Zyd6w z calego swiata obrazu wojny. Polacy 
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widzq si~ jako ofiary obok Zyd6w, a wspomnienia zydowskie pod
kreslajq r6znice losu. 

KS. MICHAL CZAJKOWSKI: Kolejnq przyczynq irracjonalnego an
typolonizmu moze bye Hassliebe: fakt, ze zasymilowani i przywiq
zani do Polski Zydzi czuli si~ odrzuceni, nie chciano ich traktowac 
jako r6wnoprawnych Polak6w. 

REDAKC]A: Bylismy ostatnio swiadkami wydarzenia, kt6re moze przy
niesc przelom w stosunkach chrzescijansko-iydowskich, ale nie jest tez 
bez wplywu i dla stosunk6w polsko-iydowskich. Czy zdaniem Pan6w piel
grzymka lana Pawla II do Izraela moze zmiel1ic cos istotnego w relacjach 
Polak6w i Zyd6w? 

STEFAN WILKANOWICZ: Juz zmienila, przynaj mniej w Izraelu. 
Pewien publicysta napisal nawet, ze dla Izraela najlepiej byloby, 
gdyby jego duchowym przyw6dcq zostal Papiez ... Taki zart jesz
cze rok temu bylby zupelnie nie do pomyslenia! 

Ogromne wrazenie wywarlo na Izraelczykach nawet nie tyle 
to, co Papiez m6wil, ile pewne symboliczne gesty: wizyta w Jad 
Waszem czy - zwlaszcza - scena pod SCianq Placzu. Dla Zyd6w 
stanowilo to kompletne trz~sienie ziemi! Chrzescijanstwo repre
zentowane przez Jana Pawla II bylo dla nich czyms zupelnie no
wym. Inny symboliczny drobiazg: podczas transmisji z calej wizy
ty telewizja izraelska emitowala napis "Pielgrzymka", w kt6rym 
jedna z liter zostala zastqpiona krzyzem. ]esli pamiE( ta si~ 0 reak
cjach, jakie wywoluje krzyz u wielu Zyd6w, to widac, ze podczas 
tej pielgrzymki dokonalo si~ cos naprawd~ istotnego. 

A z punktu widzenia stosunk6w polsko-zydowskich bodaj naj
wi~ksze znaczenie mialo spotkanie z Wadowiczanarni. Zydom 
oglqdajqcym to spotkanie w telewizji jego serdecznosc musiala dac 
do myslenia. 

KS. MICHAL CZAJKOWSKI: W Jad Waszem m6wiono tylko po 
polsku, ci, kt6rzy nie znali polskiego, patrzyli zaskoczeni, co si~ 

dzieje ... 

STEFAN WILKANOWICZ: Dla nas jednak najwazniejsze jest py
tanie, co ta pielgrzyrnka zmienila w Polsce. Mirno kompromitujq
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cej historii z Brzechw,! s,!dz~, ze cos jednak drgn~lo, ze do og6lu 
Polak6w dotarlo, iz stalo si~ cos waznego, co i nas zobowi,!zuje do 
przemyslenia swojej postawy wobec Zyd6w. Istnieje jednak groi
ba, ze zn6w ulegniemy sklonnosci do samozadowolenia, polega
j,!cego na tym, ze Papieza czcimy i ... nie sluchamy. Nawet w trans
misjach telewizyjnych z Izraela pobrzmiewala czasem nutka ner
wowej troski, aby jakos r6wnowazyc nieprzyjemny rachunek su 
mienia. 

KS. MICHAL CZAJKOWSKI: W odbiorze duszpasterskim (czasem 
takze medialnym) akcentuje si~ prawie wyl,!cznie religijny cha
rakter pielgrzymki. Papiez pojechal jednak n ie tylko do miejsc 
swi~tych, ale takZe do konkretnych panstw, spotykal si~ z ich przy
w6dcami, m6wil 0 pokoju i sprawiedliwosci .. . Chociaz bylo to na 
pewno wydarzenie przede wszys tkim religijne, to dla mnie nie 
ulega w'!tpliwosci, ze szczytowymi punktami pielgrzymki byly 
spotkanie w Jad Waszem i modlitwa pod Scian,! Placzu. Dopelnily 
one aktu skruchy, kt6ry mial miejsce w Rzymie 12 marca. I nalez'! 
do wymiaru religijnego tej wielkiej p ielgrzymki. 

STANISLAW KRAJEWSKI: Bardzo si~ ciesz~, ze Papiez pozostawil 
po sobie tak dobre wrazenie w Izraelu. Pielgrzymka z pewnosci,! 
przelamala widzenie chrzescijanstwa przez przeci~tnych Izrae1czy
k6w, kt6rzy opierali si~ do tej pory na zamierzchlych wspomnie
niach czy schema tach. Natomiast na razie za wczesnie, zeby wy
rokowac, czy wizyta papieska zmieni nastawienie Zyd6w do Pol
ski, choc rzeczywiscie spotkanie z Wadowiczanami zostalo odno
towane bardzo pozytywnie. 

KS. MICHAL CZAJKOWSKI: Zdaje si~, ze spotkac mozna reakcje: 
dobry Papiez - zly Kosci61, dobry Papiez - iIi Polacy. 

STANISLAW KRAJEWSKI: Rzeczywiscie, mozna si~ spotkac z ta
kimi glosami. Mam jednak nadziej~, ze wizyta Papieza zmieni na
stawienie mlodych Izrae1czyk6w. Przyjezdzaj,! oni w spos6b regu
lamy do Polski, ale ideologia Marszu Zywych (tu zn6w racj~ ma 
Zdzislaw Krasnod~bski) jest dosyc szowinistyczna: "my jestesmy 
ofiarami, naokolo wrogi swiat, a Polacy S,! jego reprezentantami". 
Wiem, ze coraz wi~cej os6b w Izraelu mysli 0 tym, by to nastawie
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nie zmienic, by uczyc mlodziez zydowskq otwartosci na spotkanie 
z Polskq. I licz~, ze Papiezowi udalo si~ przelamac jakqs bardzo 
mocnq barier~ . 

Jestem natomiast jeszcze bardziej niz pan Wilkanowicz scep
tyczny co do wplywu pielgrzymki na Polakow. Mam wrazenie, ze 
w Polsce juz od dosyc dawna wszystko, co robi Papiez, wpada od 
razu w gotowe kanaly i w gruncie rzeczy nie odnosi wi~kszego 

skutku. 

ANDRZEJ FRlSZKE: Podzielam ten pesymizm. Mam wrazenie, ze 
w Polsce ta pielgrzymka odebrana zostala jako jedna z wielu za
granicznych wizyt Papieza, 0 ktorych szybko zapominamy. 

KS. MICHAL CZAJKOWSKI: Sekret tkwi w duszach ludzkich. Na 
osoby 0 nastawieniu antysemickim pielgrzymka nie wplynie, za
wsze znajdq jakies wytlumaczenie slow papieskich, ktore utwier
dzi ich we wrogosci do Zydow; ludzi otwartych na dialog piel
grzymka uradowala; ciekawe jest natomiast, jak przyjmq jq ci (a jest 
ich zdecydowana wi~kszosc), ktorzy nie majq wyrobionego zda
nia. Inaczej niz pan Staszek i pan Andrzej, jestem w tej sprawie 
optymistq. Autorytet Papieza jest zbyt wielki, aby mozna bylo cal
kowicie zignorowac wymow~ pielgrzymki. 

STANISLAW KRAJEWSKI: Zmartwilo mnie, ze haniebne napisy wy
malowane na domu Marka Edelmana staly si~ wi~kszym newsem 
nil: fakt, ze setki ludzi w Lodzi zamalowywaly hasla antysemickie. 
Inaczej podchodz~ natomiast do sprawy Brzechwy. Gdyby szkola 
zrezygnowala z obrania go swoim patronem, oznaczaloby to, ze rZq
dZq antysemici, ze ulegamy czysto ideologicznemu rasizmowi. 

REDAKCjA: jes1i prawdziwe sq informacje prasowe, to w przypadku szko
ly w Dmosinie bardzo negatywnq rolf odegral miejscowy proboszcz. A mia
10 to miejsce jui po pielgrzymce... 

KS. MICHAL CZAJKOWSKI: Wydaje mi si~, ze reakcje duchowien
stwa nie rozniq si~ od przeci~ tnych reakcji spolecznych, od reakcji 
ich parafian. Ale od ksi~dza trzeba wymagac wi~cej . To on jest pa
sterzem, on formuje swoich parafian. Jego wi~c bardziej obowiq
zuje wiernosc Ewangelii i papieskiemu nauczaniu. 
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ANDRZEJ FRlSZKE: A jezeli nie bierze sobie tego nauczania do 
serca, to co? B~dzie si~ tlumaczyl przed Panem Bogiem? 

KS. MICHAL CZAJKOWSKI: Ja uwazam, ze w przypadku takim, 
jaki mial miejsce w Dmosinie, powinien si~ i przed biskupem tlu
maczyc ... A biskup powinien osobiscie pojechac na uroczystosc 
nadania szkole patronatu Brzechwy. 

REOAKCJA: Pan Wilkanowicz wspomnial, ie pielgrzymka jest dla nas 
zobowiqzaniem do dzialania. Jakie konkretne kroki powinnismy podjqc? 

STEFAN WlLKANOWICZ: Mam szereg konkretnych propozycji. 
Najwazniejsza jest informacja. Trzeba tu przyjqc trzy zasady: in
formacja musi docierac w duzych ilosciach, szybko i glownie do 
mlodziezy. Podr~czniki historii Sq na ogol niedobre lub bardzo nie
dobre. Wyjqtek: ksiqzka Anny Radziwill i Wojciecha Roszkowskie
go. Nie czekajqc na zmian~ podr~cznikow, juz teraz jednak mozna 
dolqczac do podr~cznikow istniejqcych wkladki z podstawowymi 
informacjami 0 oswi~cimskim obozie, Zagladzie, dziejach Zydow 
w Polsce ... 

Dla uczestnikow tegorocznego Marszu Zywych przygotowa
no dyskietki i broszury zawierajqce wieloglos na temat Zaglady 
(pol skich i niepolskich autorow), ktory moze pomoc w nawiqza
niu dialogu i wspolpracy. W opracowaniu jest rowniez wybor od
powiedzi polskich licealistow na konkurs "Dlaczego Auschwitz? 
Dlaczego Kolyma? Dlaczego Kosowo?" . Bardzo wazna sprawa to 
wzajemna znajomosc kultury, spotkanie z kulturq moze bowiem 
w pewnym stopniu zastqpic spotkanie z zywym czlowiekiem, nie
mozliwe w sytuacji, gdy Zydow w Polsce nieomal nie rna. 

Najwazniejszym jednak sposobem przelamania stereotypow 
Sq nie dyskusje na temat wzajemnych stosunkow czy wyrowny
wania krzywd, ale konkretna praca dla dobra wspolnego. Dopiero 
ona prowadzi do radykalnej zmiany. Dlatego trzeba koniecznie 
przyjqc zasad~, ze trudne problemy spoleczne - czy to b~dzie ed u
kacja, czy bezrobocie, czy rodzina, czy pornografia - powinnismy 
podejmowac wspolnie, zapraszajqc do wypowiedzenia si~ przed
stawicieli mniejszosci etnicznych czy wyznaniowych. Poza wszyst
kim innym, byloby to takZe skuteczniejsze spolecznie, bo gdy ka
talicy wyst~pujq w jakiejs sprawie osobno, od razu pojawiajq si~ 
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obawy przed panstwem wyznaniowym etc. Podobna zasada po
winna obowiqzywae w zyciu Kosciola. Dialog z protestantami, pra
woslawnymi, Zydami czy muzulmanami dobrze byloby prow a
dzie nie tylko na poziomie teologicznym, ale i w r6znych konkret
nych sprawach. 

KS. MICHAL CZAJKOWSKI: Wszystko, co wymieniles, jest waz
ne, ale nic nie zas tqpi spotkania osobistego. Przy czym spotkanie 
to mozna w pewien spos6b przeniese w przeszlose: aby wyrobie 
wsr6d mlodziezy wlasciwq postaw~ wobec Zaglady, nie wystar
czy informowae jej 0 statystykach, podawae liczby ofiar w milio
nach, rzeczq kluczowq jest budzenie wrazliwosci na los konkret
nej osoby, konkre tnego zydowskiego chlopca, dziewczynki, kon
kretnej rodziny. Dlatego ogromne znaczenie przywiqzuj ~ do ta
kich ksiqzek jak ksiqzki Miriam Akavii czy Haliny Birenbaum, do 
rozmaitych wspomnien, film6w czy pami~tnik6w. One pozwalajq 
przezye ten jeden niepowtarzalny los, zidentyfikowae si~ z tam
tym chlopcem, z tamtq dziewczynkq. 

ANDRZEJ FRISZKE: Pomysl wkladek do podr~cznik6w jest tro
ch~ nienaturalny. Tym, czego si~ powinnismy domagae, jest ge
neralna reforma podr~cznik6w, i to nie tylko w kwestii zydow
skiej. Wi~kszose obecnych podr~cznik6w jest napisana niejasno, 
przeciqzona szczeg610wymi informacjami, wsr6d kt6rych gubiq 
si~ sprawy zasadnicze. Zupelnie nie opisuje si~ spoleczenstwa 
polskiego, jego wielokulturowosci, wieloetnicznosci. Uczen, kt6
ry konczy szkol~ sredniq, nie wie nic nie tylko 0 Zydach, ale 0 tez 
o grekokatolikach, prawoslawnych, luteranie to juz w og6le nie 
istniejq ... 

STANISLAW KRAJEWSKI: Jakby brakowalo odpowiedniego j~zy

ka. Nawet w bardzo dobrej historii Polski, napisanej dla czytelnika 
amerykanskiego przez Mitchenera, prawie nie rna wzmianek 0 Zy
dach . A autor korzystat z pomocy najwybitniejszych polskich hi
storyk6w.. . 

ANDRZEJ FRISZKE: Istnieje jeszcze jeden problem, 0 kt6rym do 
tej pory wlasciwie nie wspominalismy. Z jednej strony, od roku 
'89 staramy si~ bye panstwem prawa, z drugiej - to prawo jest jak 
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guma, naci,!ga si~ je, obchodzi, nie stosuje... Na skutek tego do
chodzi do takich skandali jak sprawa Zwirowiska, z ktor'! pans two 
nie moglo sobie poradzie przez rok. 

Podobnie niewychowawczy jest brak reakcji wladz koscieln ych 
na antysemickie wypowiedzi niektorych ksi~zy. Srodowisko his to
rykow nie potrafi tez zrozumiee, dlaczego jedynym badaczem, kto . 
remu udost~pnia si~ tajne dokumenty koscielne, jest osoba znap 1 

z antysemickich wypowiedzi. 

REDAKC]A: Wstfpnym warunkiem dialogu mifdzy Polakami a Zydami 
jest dobra wola po obu stronach. W jaki spos6b jq budowaC? Co zrobic, 
ieby sprawami pierwszorzfdnymi nie staly sif z jednej strony ]edwabne, 
z drugiej zas - casus prokurator Wolinskiej, kt6ra twierdzi, ie jest szyka
nowana ze wzglfdu na swe pochodzenie, a nie z racji swej roli w aparacie 
stalinowskim? 

KS. MICHAL CZAJKOWSKI: Nie b~d~ odpowiadal za stron~ zy
dowsk'! . Natomiast dla nas, ka tolikow, szczegolnie wazne jest na
sladowanie Papieza, czyli przyznanie si~ do naszych historycznych, 
ale i dzisiejszych win. To burzy mury wielowiekowej nieufnosci. 

Nasza gotowose do d ialogu powinna bye bezinteresowna 
i w tym sensie, ze nie jest ona kryptomisj,!, i w tym sensie, ze nie 
mozemy domagae si~ wzajemnosci. Czasami slysz~ glosy: a oni? 
Przeprosili nas? Takie podejscie przekresla wymow~ i wag~ aktu 
przebaczenia, zamienia go w p rze targ. Nie, ja niczego nie oczeku
j~ , ja w poczuciu mojej winy, takZe winy mojego Kosciola, w ta
jemnicy swi~tych obcowania prosz~ 0 przebaczenie. Reszt~ zosta
wiam Bogu. 

STANISLAW KRAJEWSKI: Istnieje prosty, choe nie zawsze latwy do 
zastosowania klucz, zeby przelamae chlod czy nieufnose przyby
szow z Izraela. Wystarczy, ze na pocz'!tku polski rozmowca wyrazi 
zrozumienie dla tego, ze historia Zydow w Polsce zawiera wiele trud
nych i bolesnych elementow. Cdy si~ powie: "ja wiem, jak straszne 
losy mogly spotkae twoich krewnych czy przodkow, ja to rozumiem 
i tez bardzo przezywam", od razu prze1amuje to lody, pozwala otwar
cie rozmawiae takZe 0 krzywdz,!cych Polsk~ stereotypach. Klopot 
w tym, ze na ogol Polacy w rozmowach z Zydami od pocz'!tku obie
raj'! postaw~ obronn,!, co usztywnia ich rozmowcow. 
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Czy ze strony l.ydowskiej takie otwarcie tel. jest konieczne? 
Mi~dzy ranami Polak6w a ranami Zyd6w nie ma symetrii, bo przy
jel.dl.ajqcy do Polski Zydzi z calego swiata przybywajq tutaj 
w pierwszym rz~dzie po to, by odwiedzic kraj, kt6ry stal si~ wiel
kim cmentarzem l.ydowskim. Ale to widzenie Polski trzeba stop
niowo przelamywac. Dlatego gdy rozmawiam z Zydami z zagra
nicy, zawsze podkreslam: dla mnie ten kraj nie jest tylko cmenta
rzem; dla mnie i dla innych polskich Zyd6w to miejsce, w kt6rym 
normalnie l.yjemy. 

DyskusJf prowadzili 
Jaroslaw Gowin i tukasz Tischner 

1<5. MICHAL CZAJKOWSKJ, ur. 1934, prof. dr hab., biblista i ekumenista, kaplan archi
diecezji wroclawskiej, wykladowca UI<5W, czlonek Mi'i'dzynarodowej Rady Oswi'i'cim
skiej. Ostatnio wydal m.in .: W drodze do Jerozolimy (1999). 

ANDRZEJ FRISZKE, ur. 1956, historyk. Wydal m.in.: KOR. Ludzie - dzialania - idee, 
o ksz/a/t Nif:podleg/ej, Opozycja /Jo/ifyczna w PRL 1945-1980. 

STANISLAW KRAJEWSKJ, Uf. 1950, matematyk, wsp6Iprzewodnicz'lcy Polskiej Rady 
Chrzescijan i Zyd6w, autor ksi'lzki Zydzi, judaizm, Polska. 

STEFAN WILKANOWlCZ, Uf. 1924, publicysta i dzialacz katolicki, dlugoletni redaktor 
naczeIny "Znaku", przewodnicz'lcy Fundacji Kultury Chrzescijanskiej "Znak". 
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Donald Nicholl 

Jad Waszem to kamien probierczy na kazdy czas. Bez wzgl~du na 
to, czy stronisz od niego czy tez - przeciwnie - ciqgle go odwiedzasz, 
pomnik ten zawsze obnazy twq nieczystosc. Mozesz pr6bowac unik
n,!c przejrzenia si~ w zwierciadle, do kt6rego zmusza ci~ Jad Waszem, 
trzymaj'lc si~ od niego z dala; albo - jesli jestes Zydem - uzywajqc go 
do wzbudzenia poczucia winy u innych narod6w. A jednak zadna for
mula, chocby najbardziej blyskotliwa, nie moze wyr6wnac czyichkol
wiek rachunk6w z Jad Waszem. Nie rna takiej mocy nawet ta, kt6rej 
uzyl pewien hiszpanski opat: ,Jad Waszem to miejsce, kt6re powinny 
odwiedzic wszystkie narody, lecz nie Zydzi". Oczywiscie chodzilo mu 
mniej wi~cej 0 to samo, 0 co szlo Gladstone'owi, kiedy oglosil: "Niech 
Anglia pami~ta, a Irlandia za pomni". Lecz zar6wno opat, jak i Gladsto
ne prosili 0 zbyt wiele, zqdajqc, by - odpowiednio - Zydzi i Irlandczycy 
zapomnieli 0 cierpieniu swych narod6w. Podobnie m6j przyjaciel Em
manuel Littmann, sam byly wi~zien obozu koncentracyjnego, ile oce
nia szanse Izraela, utrzymuj'lc, ze rzqd izraelski powinien wreszcie 
zwolnic uczni6w z obowi,!zku skladania wizyty w Jad Waszem. Ma on 
racj~, kiedy przestrzega, ze praktyka ta pozostawi pokoienia obywateli 
Izraela w samodestrukcyjnym przeswiadczeniu, iZ caly swiat jest prze
ciwko rum i pragnie ich zniszczerua. JednakZe dzieci zydowskie, a mo
ze nawet dzieci arabskie w Izraelu powinny stan,!c przed pomnikiem 
eksterminacj i szesciu milion6w Zyd6w. 
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Nie istnieje i nie moze istniec w pelni zadowalajqcy spos6b upa
mi~tnienia tak niewyobrazalnej katastrofy. Mozemy jednak przynaj
mniej zdac sobie spraw~ z naszej nieczystosci, kt6rq wydobywa na 
swiatlo dzienne pr6ba jej przypomnienia. W tej chwili mysl~ zwlasz
cza 0 tym, ze w Jad Waszem narazeni jestesmy na niebezpieczenstwo 
usprawiedliwienia pornografi i cierpienia. Groi ba ulegni~cia porno
grafii cierpienia objawi!a mi si~ ponad 20 lat temu, kiedy prowadzi
lem kurs na temat Holocaustu . Zaskoczylo mnie, ze czlowiek moze 
potajemnie lubowac si~ w opisach cierpienia i znajdowac w nich wsty
dliwq przyjemnosc. 

Wlasnie w Jad Waszem zetknqlem si~ twarzq w twarz z tq wsty
dliwq przyjemnosciq. Stalo si~ to przy okazji wizyty w muzeum, kt6
rq zorganizowalem dla profesor6w z Tanturu. Podczas gdy oni powo
Ii i w skupieniu przemierzali muzeum Holocaustu, ja oddalilem si~ 
od nich, znacznie ich wyprzedzajqc, nie tylko dlatego, ze juz wcze
sniej wielokrotnie odwiedzalem to miejsce, lecz przede wszystkim 
dlatego, ze nie wydaje mi si~, iz Jad Waszem nalezy zwiedzac grupo
wooTen gruntowny rachunek sumienia kazdy powinien odbywac sa
motnie, by nie lagodzily jego dramatyzmu nieuwaga i trywialnosc tlu
mu. 

Oczeku jqC na swych gosci, znalazlem si~ w rogu korytarza na prze
ciw znacznie powi~kszonego zdj~cia, przedstawiajqcego rynek pol
skiego miasteczka, na kt6rym w 1943 roku niemieccy okupanci po
wiesili na szubienicy siedmiu Zyd6w. Jest na tej fotografii cos, co za
wsze przyprawialo mnie 0 mdlosci - wyraz twarzy polskich gapi6w, 
kt6rzy przyszli, by zobaczyc egzekucj~ : spektakl ich fascynowal i pod
niecal. 

Myslalem wlasnie 0 tym, kiedy nadciqgn~la grupa amerykanskich 
Zyd6w. Podeszli do mojego kqta i instruowani przez gadatliwego prze
wodnika zacz~1i spoglqdac na zdj ~cie. Kiedy obserwowalem, jak re
agujq na fotografi~, uzmyslowilem sobie okropnq i przerazajqcq rzecz: 
wyraz twarzy tych amerykanskich Zyd6w tworzyllustrzane odbicie 
dla twarzy Polak6w na fotogra fii . Pornografia cierpienia nie jest wy
r6znikiem zadnego narodu, podobnie jak sarno cierpienie. 

lstnieje w nas jednak sfera jeszcze bardziej zepsuta niz ta, za spra
Wq kt6rej znajdujemy wstydliwq przyjemnosc w cierpieniu; to sfera, 
kt6ra pozwala nam wykorzystywac cudze cierpienie dla naszych wla
snych niegodziwych cel6w. Nigdy nie zapomn~ uczucia odrazy, kt6
re mnq owladn~lo, gdy spacerowalem kiedys przez Mea Shearim, 
dzielnic~ zamieszkanq przewaznie przez ortod?ksyjnych Zyd6w Je
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rozolimy, i zobaczy!em na murze grafitti: "Panstwo Izrael to zdrada 
naszych szesciu milionow braci". Kto mia! czelnosc dla swojej ideolo
gii zaw!aszczyc cierpienia milionow swych bliskich, takie socjalistow 
i ateistow, a nawet chrzescijan, ktorzy nigdy nie zostaliby zaakcepto
wani przez ortodoksyjnych Zydow? 

Dzis ranG odczu!em t~ samq odraz~, jak wowczas na widok gra
fiUi w Mea Shearim, choc jej zrod!o by!o ca!kiern inne - tym razem 
nie ortodoksyjny Zyd, lecz zsekularyzowana Zydowka amerykan
ska, ktora lata wojny przezyia bezpiecznie w Stanach Zjednoczonych. 
Jest kobietq sprytnq, czego dowodzi zarowno przej~cie pi~knego 
domu, ktory naleza! kiedys do bogatych Arabow, jak i sposob, w ja
ki zrobi!a uzytek z naszych konwencjonalnych angielskich manier. 
Sprytnie postawila nas w sytuacji, w ktorej by!oby z naszej strony 
grubianstwem odrzucic jej zaproszenie do wspolnego zwiedzenia 
Jad Waszem, mimo iz delikatnie dawalismy jej do zrozumienia, ze 
juz tam bylismy. 

Nie mialo to sensu. Odtransportowala nas tam swym volkswage
nem (powstrzyma!em si~ od ironizowania na ten temat), a potem 
ku mojemu najwyzszemu zdziwieniu - zostawi!a nas przy wejsciu do 
muzeum, mowi,!c, ze ona zwiedzala je juz wielokrotnie, wi~c b~dzie 
na nas czekac przy wyjSciu - poczyta sobie ksiqzk~. Kiedy otrzqsnq
!em si~ z szoku tej hucpy, powiedzialem zonie, ze czyrn pr~dzej po
spiesz~ w kierunku wyjscia, by znalezc si~ tam przed naSZq przesla
dowczyniq i zobaczyc, jak zareaguje. Na szcz~scie Dorota odwiod!a 
mnie od tego pomys!u i sp~dziliSmy sporo czasu, przemierzajqc mu
zeum, choc, jak si~ pozniej okaza!o, by!o to raczej za kr6tko, jak na 
rachuby naszej sarnozwanczej przewodniczki. 

A jednak zadna wizyta w Jad Waszem nie jest daremna. Gdy ustc)
pi! moj gniew wobec tej proby wmanipulowania nas jako chrzescijan 
w poczucie winy za Holocaust, powiedzia!em, ze chc~ chwil~ pobyc 
w Krypcie Pami~c i, ktora robi ogromne wrazenie ze wzgl~du na cisz~ 
i wieczne piomienie zapalone przed piytami, na ktorych zapisane Sq 
te straszne nazwy: Majdanek, Treblinka, Auschwitz, Sobibor, Belzec ... 
Bezpretensj onalnosc sa Ii, proste imiona, czyste plornienie i ponad 
wszystko cisza ... ta cisza, ponad wszystko - ponad wszystko. Co, jesli 
cokolwiek, rna wi nam Bog poprzez t~ cisz~? . 

Nie wiem, czy Bog mowi cokolwiek w Krypcie Pami~ci, a jesli 
mowi, nie potrafi~ tego zrozumiec. Lecz to, co dociera do rnnie po
przez cisz~, zwykle nazwy i czyste plomienie, to g!osy tych, ktorzy 
zgin~li w Majdanku, Treblince, Auschwitz i wszystkich innych siedli
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skach zla. I w obecnosci tych, kt6rych glosy odbijaly si~ teraz echem 
w moim sercu, nawet w samych mych kosciach, rozplynql si~ caly 
gniew na naszq przewodniczk~ i bylem w stanie odnosic si~ do niej 
z niewymuszonq uprzejmosciq. 

Tantur, 8 kwietnia 1982 
tlum. LT. 

Medytacja pochodzi z dziennika Donalda Nicholla The Testing of Hearts. 
A Pilgrim's Journey, Darton, Longman and Todd, London 1998. 

DONALD NICHOLL, 1923-1997, profesor historii i studi6w religijnych w Santa Cruz, 
wsp61pracownik Matki Teresy z Kalkuty. W lntach 1981-1985 rektor Ekumeni~znego 
Instytutu Studi6w Teologicznych w Tantur pod ]erozolimq. W Polsce wydano Swi~tosc 
(1998). 

NOWA SERIA WYDAWNICTWA .aU.,. 
Leszek Kolakowski 

MYSLI WYSZUKANE 

Norman Davies 
,. 

MYSLI WYSZUKANE 

W naszej nowej serii prezentujemy dwa tomiki, kt6re za
wierajq najbardziej blyskotliwe, zabawne i frapujqce cytaty 
wybrane z pism i wypowiedzi Leszka Kolakowskiego i Nor
mana Daviesa. Juz jesieniq ukaze si~ kolejny tomik serii -Mys'll 
wyszukane ks. J6zefa Tischnera. 

Cena detal. kazdej ksiqzki 24 z1. 

Zam6wienia : bezplatna infolinia 0800 130082. 
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Wkwietniowym numerze "Znaku" opublikmua/ismy esej KrzysztoJa Oorosza Mysl 
wysoka - styl wysoki, kt6remu towarzyszyla dyskusja z udzialem Elibiety Wolic
kiej, Ryszarda Krynickiego, Henryka Markiewicza, Mieczyslawa Por?bskiego, Stani
s{awa Rodziliskiego, Mariana Stali, Karola Tarnowskiego, Lukasza Tisc~nera i Ada
ma Wiedemanna, a takie artykuly Teresy Walas, Andrzeja Os?ki, Piotra Sliwifiskiego 
i Michala Paw{a Markowskiego. Poniiej zamieszczamy odpowiedi KrzysztoJa Ooro
sza na zarzuty Polemist6w. 

o CENTRALI RYBNEJ 

I METAFIZYCE 

NEGATYWNEJ 


Krzysztoj Dorosz 

Pewnego razu w mieszkaniu Antoniego Sionimskiego zadzwonil 
telefon. W sluchawce odezwal si~ natarczywy kobiecy gIos. 

- Czy to centrala rybna? 
- Nie - odpowiedzial poeta zgodnie z prawdq. 
- Nie? To dlaczego pan podchodz: do telefonu? 
Logika tego stwierdzenia byla zniewalajqca - zanotowal p6iniej 

Sionimski. - Rzeczywiscie, jezeli nie jestem centralq rybnq, nie powi
nienem podchodzic do telefonu . 

Ta anegdota przypomniala mi si~ przy lekturze niekt6rych wypo
wiedzi autor6w polemizujqcych z moim esejem Mysl wysoka ~ styl 
wysoki zamieszczonym w kwietniowym numerze "Znaku" oraz z tek
stem Adama Zagajewskiego z 65 numeru "Zeszyt6w Literackich" . Jed
ni snuli uczone dywagacje, inni imputowali nam intencje dalekie od 
rzeczywistych i pot~piali nas za grzechy wcale nie popelnione. Nie 
moglem oprzec si~ wrazeniu, ze dostawalismy ci~gi przede wszyst

87 



KRZYSZTOF DOROSZ 

kim za to, ze nie myslimy kategoriami naszych polemistow. Nic w tym 
zreszt'l osobliwego. Jakie cz~sto przedmiot dyskusji zmienia si~ na 
naszych lamach w mentalnq plam~ Rorschacha, na ktorq zaintereso
wani rzutuj'l swoje wlasne kryteria popraw nosci in telektualnej. Ot, 
na przyklad, Adam Wiedemann, zarzuca nam, ze chcemy "uciec od 
dotkliwosci swiata", Elzbieta Wolicka twierdzi, ze pisz~ "filipik~ prze
ciwko kulturze masowej", a Teresa Walas oburza si ~, ze zajmuj~ po
staw~ skrajnie niehermeneutycznq". Niehermeneutyczn'l? Ha, coz 
z tego? Wszak nie jestem "centralq rybn'l". 

Dyskusja na temat fundamen talnych wartosci i kierunkow kul
tury wychodzi poza zakl~te kolo heremeneutyki i sytuuje si~ w tak 
zwanej "przestrzeni aksjologicznej", gdzie zasada "credo ut intelligam" 
z koruecznosci rzeczy stoi ponad wymogami czystej interpretacji. Z od
czytarua nagiej faktycznosci czy z in terpretacji sensow, ktore jako sensy 
wlasnie zostaly w XX wieku zakwestionowane, nie trysn'l wartosci 
ani moraine, ani estetyczne. Tymczasem, zdaniem Teresy Walas, po
stawa hermeneutyczna to najwyrazniej Bardzo Dobra Rzecz. Zapew
ne. Ale nie w kazdym salonie. 

Adam Wiedemann, elegancko rue odmawiajqc mi "pewnych racji", 
wyraza zdecydowane wqtpliwosci, czy istnieje jakikolwiek sposob re
alizacji moich postulatow, "rue mowi'lc juz 0 ich egzekwowaniu". Alez 
zgoda. Dziel~ te w'ltpliwosci. Dlatego wlasnie rue formulowalem w swo
im tekScie zadnych postulatow, a tym bardziej nie mowilem 0 ich egze
kwowaniu. Widac moj polemista pomin'l l osta tniq cZf,'sc eseju, gdzie 
bardzo wyraznie podkreslam znaczerue wolnosci. Podkreslam dlatego, 
ze wolnosc uwazam nie tylko za jedn'l z fundamentalnych wartosci, 
ale za funda ment wartosci w ludzkim swiecie. Wiem doskonale, ze eg
zekwowarue czegokolwiek wbrew naszej woli staje sif,' nieuchronnie 
zniewoleniem. Wiem, ze wartosci mog'l powstac tylko w wyniku na
szych rueskrf,'powanych decyzji. Dlatego nie moglem i nie chcialem 
wdawac si~ w zadne konkrety, nie moglem i nie chcialem puszczac 
wodzy praktycznej wyobrazni i zastanawiac sif,' nad mozliwosciami re
alizacji bliskich mi idealow. Tymczasem wszyscy moi polemisci pomi
n~li ow wolnosciowy akcent mojego tekstu, zarzucajqc mi brak zako
rzenierua, blqdzenie w chmurach i t~sknot~ za przeszlosciq. Znow wi~c 
okazalo si~, ze nie jestem "centralq rybnq" . 

Tylko Marian Stala nawolywal, choc bez wi~kszego skutku, by 
zastanowic si~, 0 co naprawd~ chodzi mnie i Zagajewskiemu, w kt6
rego mysl usilowal si~ wczytac Piotr Sliwinski. Ale ten sam Marian 
Stala zarzuca mi pragnierue wyrugowarua zla ze sztuki. "B'ldzmy spra
wiedliwi - przychodzi mi w sukurs profesor Markiewicz - Dorosz pi
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sze nie 0 eliminacji, a 0 przywroceniu wlasciwych proporcji". lstot
nie . Odnosny rozdzial mojego tekstu nosi tytul "Zachwianie rowno
wagi mi~dzy dobrem a zlem". Przywoluj~ tam slowa Hamleta, ktory 
powiada, ze czlowiek to "tylko kwintesencja prochu" - slowa, kt6re 
staly si~ jednym z przewodnich hasel naszej wspolczesnej kultury 
i przypominam, ze ten sam Hamlet nazwal czlowieka arcydzielem i ko
ron,! stworzenia. 

A skoro 0 Hamlecie mowa, warto zacytowae bior,!cego udzial w re
dakcyjnej dyskusji Mieczyslawa Por~bskiego, ktory mowi, ze "styl wy
soki moze si~ objawiae nawet w kl~bowisku ciemnosci". NiewC)tpliwie. 
Jednym z najlepszych tego przykladow w kulturze europejskiej jest 
wlasnie Szekspir. W szekspirowskim "kl~bowisku ciemnosci" objawia 
si~ nie tylko wysoki styl, ale wysoka mysl. Przedstawiona przez niego 
ciemnose (a tej nam przeciez nie szez~dzi) jawi si~ wobec swiatla, zlo 
w kontekScie dobra, a zbrodnie, przemoe i horror ludzkiego zycia - na 
tie metafizyeznego horyzontu. Pod warunkiem, ze nie narzuca si~ Szek
spirowi dwudziestowiecznych interpretaeji, w ktoryeh Hamlet, Krol Lir 
ezy Makbet sC) opowiesciami 0 bezsensownym swiecie, gdzie niepodziel
nie rzC)dzi wielki meehanizm absurdu i zla. Zwraeam rowniez uwag~ 

moim polemistom, kt6rzy zarzucaj'! mi idealistyezne mrzonki 0 swie
cie dobrych duszk6w, ze w moim tekScie waloryzuj~ zlo, ktorego prze
zycie rozsadza ramy naturalistyezno-realistyeznej kultury i otwiera dro
g~ ku wymiarowi metafizyeznemu ... 

Dose. Nie zamierzam przeprowadzae dokladnej egzegezy wlasne
go tekstu, by dowiesc, ze nie jestem "centra lC) rybn,!". Nie zamierzam 
tego ezynic zwlaszeza na benefis Teresy Walas, ktora popadla w stan 
takiej irytaeji, ze nie tylko eiska in telektualne gromy na moj'! glow~, 

ale ods,!dza mnie od ezei i wiary, formuluj,!e moraIne zarzuty godne 
duzo gorszej sprawy. Ich lista jest d luga, ieh trese pelna jad u, ieh kon
tekst pelen zgorszenia. O to wi~e zarzuca mi Teresa Walas oblud~, "re
toryeznC) tea tralizaej ~ dyskursu", "lekcewaz'!ee zamkni~cie si~ na cu
dze doswiadezenie", przemawianie "wzburzonym glosem guwernant
ki", a zarazem "prokuratorski ton", ahistoryzm, tendeneyj nosc, nor
matywizm, filisterstwo, doktrynerstwo, miotanie obelg, trzymanie s.i~ 
kurczowo regresywnej utopii, zacietrzewienie, posuni~cia "moralnie 
podejrzane" i "sklonnosc do niezupelnie czystyeh zagraN' . Coz, mam 
powazne w'!tpliwosei, ezy ten stek wyzwisk nalezy do zupelnie "czy
styeh zagran" i ezy miesei si~ w dobrych polemicznyeh obyezajach 
kultury europejskiej. Przypomina mi raezej styl "filozofowania" Wlo
dzimierza Iljicza Lenina i jego rozlicznych uczniow, ktorzy palajC)c 
"slusznym gniewem", okreSiali swoich przeciwnikow mianem juz to 
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"zaplutych karl6w reakcji", juz to "ps6w tancuchowych imperializmu". 
Na szcz~scie te kwieciste epitety, wtlaczane niegdys w glowy obywa
teli PRL, nie Sq juz dzisiaj de rigeur. W artykule Teresy Walas jest nawet 
kilka ciekawych rzeczy, 0 kt6rych mozna by porozmawiac, Sq one jed
nak zbyt zaplqtane w"oskarzycielski ton rozhisteryzowanej guwer
nantki", kt6ra zapalata ch~ciq mordu, by mozna by to podejmowac 
merytorycznq dyskusj~ . 

R6wnie oskarzycielski jest kr6tki tekst Michala Pawta Markowskie
go, kt6ry porusza kwesti~ zaleznosci mi~dzy stylem niskim a wysokq 
myslq. TakZe w tym wypadku dyskusja nie jest mozliwa, poniewaz 
autor przyjql na siebie rol~ nie tylko oskarzyciela, ale r6wniez s~dzie

go i wykonawcy wyroku. Jego wypowiedi, najwyrainiej wzorowana 
na prastarej zasadzie "Roma locuta causa Jirzita", na szcz~scie nie posia
da mocy wykonawczej, w6wczas bowiem zamiast pisac te slowa pto
nqtbym pewnie na stosie. Markowski z niezachwianq pewnosciq sie
bie stwierdza, ze m6j esej "poswi~cony jest w gruncie rzeczy kwestii 
decorum" i nazywa go "prawdziwq skarbnicq klisz »spirytua listycz
nych«". Zalicza mnie do "ideolog6w posledniego gatunku", wytyka
jqC, ze - poza Tillichem - powotuj~ si~ na myslicieli drugiego czy "trze
ciego rz~du". Zaiste, imponujqcy jest ten filozoficzny ranking. Nie 
pozostaje mi nic innego, jak pogratulowac autorowi nieposledniej 
wladzy sqdzenia graniczqcej z nieomylnosciq. Wypada zarazem zato
wac, ze skoro tylko Tillich zasluzyl na jego wyr6znienie, jako mysli
ciele drugiego i trzeciego rz~du poza nawiasem znaleili si~ przywo
tani przeze mnie Plotyn, Mistrz Eckhart, sw. Bonawentura czy Grze
gorz z Nyssy. C6Z, tako rzecze Michal Pawet Markowski. 

Zostawmy jednak na boku polemiczne uta rczki i spr6bujmy 
uchwycic istot~ naszego sporu. Mam wrazenie, ze jest niq afirmowa
na przeze mnie "metafizyka pozytywna". To ona wydaje si~ wzbu
dzac wrogie reakcje moich polemist6w. To ona prowokuje oskarzenia 
o t~sknot~ za przeszlosciq i marzenia 0 konserwatywnej utopii, uciecz
k~ od swiata i rzeczywistosci. To ona jawi si~ jako cos tak nierealnego 
i niepokojqcego, ze uczestnicy dyskusji w "Znaku" wydajq si~ odczu
wac przed niq gt~boki I~k. Zapewniajq mnie i siebie, ze nie jest ona 
w og61e potrzebna, ze wystarczajq "perspektywy metafizyczne" (Hen
ryk Markiewicz) lub "niepok6j metafizyczny" (Karol Tarnowski). t u
kasz Tischner chwali "metafizyczne pytania", a zdaniem Mariana Sta
Ii same przeblyski myslenia, "u kt6rego ir6de! stoi klasyczne r6wna
nie: BYT = PI~KNO = DOBRa = PRAWDA" to juz "naprawd~ bar
dzo duzo". I tu wlasnie si~ nie zgadzamy. Ja uwazam, ze to jeszcze 
bardzo mato. 
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Metafizyka bowiem to sfera arche, czyli pierwszych zasad. Kiedy 
w Prologu do Ewangelii Sw. Jana czytamy, ze "na poczqtku bylo Slo
wo" (po lacinie in principio), cz~sto zapominamy, iz "poczqtek" doty
czy nie tyle czasu, co rzeczywistosci poprzedzajqcej czas i stworzenie. 
W wymiarze religijnym 6w poczqtek to wlasnie metafizyka. lone reli
gie wyrazajq to inaczej, ale sens jest podobny. Metafizyka dotyczy 
najwyzszej, ostatecznej rzeczywistosci, kt6ra "jest" ponad bytem. 
Z czysto ludzkiego punktu widzenia metafizyka to intuicja rzeczywi
stosci niestworzonej , czyli Logosu, i wywodzqca si~ z wiary in tuicyj
na wiedza 0 archetypach bytu, czyli tzw. logoi, na Zachodzie okresla
nych czasem mianem semines rationales. W sensie mistycznym metafi
zyka to doznanie Boga lub przynajmniej pi~kna, dobra i prawdy jako 
zasad konstytuujqcych byt. W perspektywie filozoficznej natomiast 
metafizyka to nauka, kt6rej celem jest okreslenie prawdziwej istoty 
rzeczy: sensu, struktury i zasad wszystkiego, co istnieje. 

Tych kilka wymienionych powyzej "haser' uprzytomni bye moze 
czytelnikowi, ze przezycia rozpaczy, brzydoty swiata, pustki i egzy
stencjalnego l~ku dalekie Sq od intuicji rzeczywistosci ostatecznej i do
znania Boga. Waham si~ nawet, czy mozna je zakwalifikowae do "me
tafizyki negatywnej". Nie chc~ negowae wartosci niepokoj6w czy per
spektyw metafizycznych. W stosunku do postawy scjentystycznej, 
zamkni~tej na wszelkie przeblyski transcendencji, to bardzo wiele. Ale 
t~sknota metafizyczna rna w sobie cos z t~sknoty do milosci. Niespel
niona i niezaspokojona, pozostanie "tworem z mgly i atramentu" i nie 
znajdzie sobie miejsca. Nie wystarczq jej ani niejasne "niepokoje", ani 
doswiadczenie trwogi czy bezsensu. 

Otwiera si~ tutaj pytanie, jedno z najwazniejszych dla naszej kul
tury, postawione przez Mariana Stal~ : "Czy mozna dojse do wartosci 
metafizycznych dragq negatywnq?" Tak, mysl~, ze to jest mozliwe, ale 
szalenie trudne. Negatywne doswiadczenia mogq (Oeo volente) dopro
wadzie czlowieka do niebios, ale do tego trzeba nie lada wyobraini, 
woli i wiary. I ciqglych trudnych wybor6w. 0 ilez latwiej przyjqe, ze 
rozpacz i bezsens jest wszystkim, co nas otacza . 0 ilez latwiej pozostae 
w "balwochwalstwie pustki", 0 k t6rym wspomina Piotr Sliwinski. Sq
dz~, ze zbyt latwo zadowalamy si~ pustkq, a nawet znajdujemy dla niej 
usprawiedliwienie. Nieraz w rozmowach z przyjaci61mi slyszalem 
a nawet kiedys sam sklonny bylem tak myslee - ze ciemnose i rozpacz 
naszych czas6w jest jak ciemna noc duszy opisywana przez rnistyk6w. 
Nie mozna tego wykluczye, ale trzeba pami~tae 0 jednym: ciemna noc 
duszy byla etapem drogi, kt6ra rniala sw6j poczqtek, swoje przezna
czenie i wymagala ogromnych duchowych kwalifikacji, przede wszyst
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kim czystego serca. Nie byla przypad kowym zb!qdzeniem w ciemnym 
lesie ani po prostu u tratq wiary i sensu. 

Podobnie rzecz rna si~ z nicosciq, k t6ra nie jest bynajmniej jedno
znaczna. Jest nicosc mistyk6w, d la kt6rych swiat jest niczym ze wzgl~

du na pe!ni~ Boga. Ale jest tez nicosc "zwykla", przepastna i ciemna, 
w kt6rq czlowiek wpada jak w otch lai'1. Nie wolno mieszac jednej ni
cosci z drugq. Nie wolno tez pochopnie twierdzic, ze rozpacz jest prze
zyciem metafizycznym prowadzqcym czlowieka prostq drogq do Boga. 
Wprawdzie chrzescijanstwo jest wiarq szczeg6lnq, kt6ra doswiadcza 
Boga ukrzyzowanego i wie, ze po smierci nast~puje zmartwychwsta
nie. Ale nie po kazdej smierci. Chrzescijanstwo wie r6wniez, ze B6g 
przychodzi do czlow ieka, kiedy ten jest ad nihilum redactus, czyli obr6
cony w niwecz - kiedy jest opuszczony przez ludzi, kiedy utracil sens 
zycia, kiedy jest pogrqzony w rozpaczy. Z czego bynajmniej nie wy
nika, ze im gorzej, tym lepiej: ze przyspieszymy nasze zbawienie, zy
jqC brakiem nadziei, celebrujqc rozpad wartosci i napawajqc si~ absur
dem swia ta . Chrzescijanstwo jest bowiem religiq w olnosci i Laska nie 
dziala automatycznie. Czlowiek musi si~ na niq otworzyc. Jesli posta
nowi zamknqc si~ w swojej p ustce, a w ludzkich poczynaniach wi
d ziec gl6wnie zlo, nic si~ nie zmien i i zadna d roga negatywna, zadna 
trwoga i niepok6j nie doprowadzq go do wartosci metafizycznych. 

N a koniec sprawa utopii. Piotrowi Sliwinskiemu m6j szkic wyda
je si~ "nami~ tnq adoracjq swiata, kt6ry przeminql". Nic podobnego. 
Nigdy nie adorowalem przeszlosci . Konserwatywny powr6t do niej 
zawsze uwazalem za zgubny; gdyby mial stac si~ projektem spolecz
nym, bylby katastrofq dla naszej wolnosci . Sqdzilem tylko, ze ze swia
ta, kt6ry przeminql, mozna zaczerpnqc pewne inspiracje. Wbrew temu, 
co pisze Sliwinski, nie czuj~ si~ r6wniez w inny wyrazania pium deside
rium w postaci: "ludzkosc musi powr6cic do wiary". Staralem si~ tyl
ko kreslic pewne mozliwosci kultury, majqc gl~bokq swiadomosc, ze 
mozemy je p rzyjqc lub odrzucic. Akceptuj~ na tomiast zarzut t~skno
ty do swiata, kt6rego nie rna . Nie sqdz~ wszelako, by bylo w tym cos 
zdroznego. Smiem twierdzic, ze wiele z tego, co cenne i tw6rcze, po
wstaje z t~sknoty do swiata czy swiat6w, kt6rych aktualnie nie rna. 
I to nie tylko w sferze sztuki czy kultu ry. Dosc przypomniec polskq 
opozycj~ demokratycznq lat siedemdziesiqtych. Czyz fundamentem 
jej d zialan nie byla t~sknota za swiatem, kt6ry przeciez w Polsce nie 
istnial? I czyz malo bylo "realist6w", kt6rzy szydzili z idealistycznych 
mrzonek dzialaczy opozycyjnych, perswadujqc im, ze kor.1U nizm jest 
i trwac b~dzie stulecia. Zdaniem owych realis t6w wystarczal zapew
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ne "niepok6j swiadomosci spotecznej" i "dalekie perspektywy poli
tyczne". 

Wiem doskonale, ze punktem wyjscia, czy to w dzialaniu, czy 
w wyobrazni, jest aktualnie istniejqca rzeczywis tosc. Nie wynika z te
go jednak, bysmy nie mieli jej przekraczac. Zw!aszcza, ze dawno rru
nt;'!y czasy oswieceniowego optymizmu, kiedy Alexander Pope mogl 
napisac" Whntever is, is right". Tymczasem g!ownym grzechem mojego 
szkicu okazala sit;' mentalna proba przekroczenia kondycji wspolcze
snej kultury. Dalszym powaznym uchybieniem by!a niezgoda na uzna
nie za metafizykt;' tych przezyc naszych czasow, ktore Sq wynikiem jej 
do tkliwego braku. Nie mogt;' oprzec sit;' wrazeniu, ze jedno i drugie 
wywo!alo powazny niepokoj niektorych moich polemistow, innych 
zas wprowadzilo w stan nieokielznanego rozjuszenia. 

KRZYSZTOF DOROSZ, ur. 1945, dziennikarz, eseista. Autor Masek Prometetlsm (1989). 
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A nna Swiderk6wna 

Czym jest starosC? Takie pytanie wczesniej lub p6iniej pojawi si\, 
przed nami. Poczqtkowo najcz\,sciej b\,dzie chodzilo 0 starosc naszych 
bliskich - dziadk6w, rodzic6w ... W koncu jednak zapewne przyjdzie 
chwila, kiedy b\,dziemy musieli odpowiedziee takZe na pytanie 0 na
SZq wlasnq starosc, a tym samym i smierc, kt6rq zazwyczaj poprze
dza. Czym ta smierc jest naprawd\,? Oczywiscie inaczej patrzy (a przy
najmniej powinien patrzee) na ten problem chrzescijanin, inaczej czlo
wiek niewierzqcy. Sqdz\, jednak, ze nawet niechrzeScijanin, przy calej 
odmiennosci rozumowania, moze widziee w smierci jakqs bram\" kt6ra 
prowadzi nie wiadomo dokqd, donikqd, a moze mimo wszystko do 
jakiegos zaskakuj'lcego spotkania. R6zne rzeczy mogq nam si\, wyda
rzye lub nie wydarzye. Ale jedno jest pew ne: ze kazdy z nas kiedys 
umrze, smiere jest zatem niezmiernie wazna, a starose jes t drogq wio
dqcq w jej kierunku. 

Przezylam kiedys t\' prawd\, 0 smierci w spos6b calkiem szczeg61
ny. W czasie Powstania mialam 18 la t, czyli bylam bardzo mloda. I bar
dzo chcialam zye. Nieraz myslalam - jak chyba wszyscy w powstan
czej Warszawie - 0 tym, co moze nas spotkae. Wyobrazalismy sobie 
rzeczy najgorsze. AZ nagle, w tym niepokoju wobec nieodgadnionej 
przyszlosci, pojawila si\, mysl: cokolwiek b\,dzie, jedno jest calkiem 
pewne - kiedys umr\,. I ta swiadomose w jakis spos6b przyniosla mi 
nieoczekiwanie uspokoj enie. 
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Tu jednak nie chc~ m6wie 0 smierci, ale 0 starosci. W naszym spo
leczeftstwie stary cztowiek na og61 nie budzi - m6wiqc ogl~dnie 
szczeg6lnego szacunku. Podobno w Chinach najwi~kszym komple
men tern, jaki mozna powiedziee kobiecie, to stwierdzie z zachwytem: 
"Jaka pani jest stara!". U nas to by zabrzmialo zupelnie inaczej . 

Ale im gt~biej cofniemy si~ w starozytnose, tym wyrazniej starose 
okaze si~ wiekiem zastugujqcym na prawdziwe powazanie. 

Rada starszych byla radq decydujqcq 0 rzeczach najwazniejszych. 
Ostatecznie przywyklismy do laciftskiego slowa "senat" okreslajqce
go takq wtasnie rad~ . Przez dtugie wieki utrzymywalo si~ przekona
nie, ze dopiero jakis starszy wiek Uaki - to bardzo trudno ustalie) daje 
czlowiekowi doswiadczenie i cos, co mozna chyba nazwae mqdrosciq. 
Nie jest latwo btizej to okreslie. Rozumiem dzisiaj dobrze, dlaczego 
moja matka, b~dqc mniej wi~cej w moim obecnym wieku, powiedzia
ta kiedys do mnie, ze rue chciataby bye mtodsza. Zdziwilam si ~, a w6w
czas ona odrzekla, ze nie chcialaby stracie tego, co z wiekiem zdobyta. 

Zazwyczaj nieslusznie patrzymy na starose jako na czas tracenia. 
Owszem, nie da si~ zaprzeczye, ze z wiekiem wiele tracimy. Najcz~

sciej zapominamy przy tym zupelnie 0 przestrodze Jezusa, ze k to za 
wszelkq cen~ chce "zachowae zycie" , ten bardzo latwo moze je "stra
cie", czyti po prostu zmarnowae (Mt 10,38; 16,25; Mk 8,35; Lk 17,33; J 
12,25).Tracimy pewne sprawnosci i fizyczne, i umystowe, ale i wiele 
zyskujemy. Mog~ powiedziee z wlasnego doswiadczenia, ze wielu 
z tych rzeczy, kt6re teraz robi~, nie moglabym robie wczesniej . Dla
czego? Trudno mi na to samej odpowiedziee. Lepiej si~gnqe do Biblii. 
Mozna w niej znaleze d uzo tekst6w na ten temat. Choeby w Ksi~dze 
Mqdrosci Syracha czytamy: "Wieftcem starc6w jest wielkie doswiad
czenie, a chlubq ich bojazft Pana" (Syr 25, 6). A warto przypomniee, ze 
wieniec w starozytnoSci oznaczal zwyci~stwo, byt jego symbolem. I to 
jest wlasnie radose starosci, owe doswiadczenie i nabyta z nim razem 
bojazft, a m6wiqc inaczej - milose Pana. 

Starose byla w Biblii zawsze uwazana za wyraz Bozego blogosta
wieftstwa. Odgrywal tu takZe niematq rol~ fakt, ze dosye diugo, bo 
wlasciwie az do II wieku przed Chrystusem, los czlowieka po smierci 
wydawal si~ raczej dosye nieokreslony i w zwiqzku z tym za blogo
slawieftstwo Boze przede wszystkim uwazano dlugie zycie. 

Warto w tym kontekScie zajrzee do piqtego rozdzialu Ksi~gi Ro
dzaju. Znajdziemy tam kolejno wyliczanych patriarch6w sprzed po
topu, od Adama do Noego. Wszyscy zyjq nieprawdopodobnie dtugo, 
niewiele mniej niz tysiqc la t (z wyjqtkiem Henocha, porwanego przez 
Boga, gdy mial zaledwie tat 365). Dodae tu mozna, ze autorzy biblijni 
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i tak Sq bardzo skromni, gdyz wedlug listy krolow sumeryjskich sprzed 
potopu zyli oni az pO kilkadziesiqt tysi~cy lat. Natomiast poiniejsi bi
blijni patriarchowie mieli zye juz znacznie krocej: z tych bardziej dla 
nas uchwytnych historycznie Abraham mia! zye 175 lat, jego syn lza
ak 180 lat, ale juz Jakub tylko 147, a Mojzesz 120. Jak mozna to wytlu
maczye? Wydaje mi si~, ze w tradycji biblijnej by! to po prostu jedyny 
sposob podkreslenia, iz m~zom tym towarzyszylo wieikie blogosla
wienstwo Boga. Z czasem ludzie stajq si~ coraz gorsi i dlatego zyjq 
coraz krocej. Nam oczywiscie takie wyjasnienie nie wystarcza, ale 
z punktu widzenia autorow biblijnych owo dlugie zycie bylo zrozu
mialym symbolem blogoslawienstwa Bozego. 

Jak mozna zdobye to blogoslawienstwo? Przede wszystkim p rzez 
posluszenstwo Prawu. I u nalezaloby znow cytowae bardzo duzo tek
stow. Ja ogranicz~ si~ do dwoch z Ksi~gi Powtorzonego Prawa. Oby
dwa Sq nam dobrze znane. Jeden to po prostu fragmen t Dekaiogu, 
ktory jed nak nie zawsze czytamy w calosci: "Czcij swego ojca i swojq 
matk~, jak ci nakazal Pan, Bog twoj, abys dlugo zyl i aby ci si~ dobrze 
powodzilo na ziemi" (Pw t 5, 16). A zatem dlugie zycie i powodzenie 
b~dzie owocem wypelniania polecen Pana. I moze mniej wyrainy, ale 
za to wspanialy tekst - przykazanie milo sci Boga z szostego rozdzialu 
tejze Ksi~gi: "Sluchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci si~ do
brze powodzilo i abys si~ bardzo rozmnozyl, jak ci przyrzekl Pan, Bog 
ojcow twoich, ze ci da ziemi~ oplywajqcq w mleko i miod. S!uchaj, 
Izraelu, Pan jest naszyrn Bogiem, Panem jedynym. B~dziesz milowal 
Pana, Boga twego, z calego swego serca, z calej duszy swojej, ze wszyst
kich sil swoich. Niech przeto pozostanq te slowa w twoim sercu. ( ... ) 
B~dziesz 0 nich mowil przebywajqc w domu, w czasie podrozy, kla
dqc si~ spae i wstajqc ze snu" (Pwt 6, 3-7). Tutaj po raz pierwszy (Ksi~
ga Powtorzonego Prawa, przynajmniej w swej pierwotnej postaci, po
chodzi z VIII lub VII w. przed Chr.) wszystkie przykazania Boze zo
staly zawarte w jednym nakazie milosci. 

Si~gnijmy teraz do prorokow. Znajdziemy tu bardzo pi~kne tek
sty, ktore pozornie nie mowiq nic 0 starosci. Moze nam si~ czasem 
zdawae, ze znajdujemy si~ na zupelnie innym gruncie. Oto w Ksi~

dze lzajasza czytamy slowa Boga: "Ja stwarzam nowe niebiosa i nowq 
zierni~" . Mozna by tu zapytae: slowa Sq wprawdzie rzeczywiscie wspa
niale, ale co to ma wspolnego ze starosciq? Czytajmy zatem dalej: "Roz
wesel~ si~ z Jerozolimy, rozraduj~ si~ z jej ludu. Juz si~ nie uslyszy 
w niej odglosow placzu ni krzyku narzekania. Nie b~dzie juz w niej 
niemowl~cia , majqcego zye tylko kilka dni, ani starca, ktory by nie 
dopelnil swoich lat, bo najmlodszy umrze jako stuletni, a nie osiqgnqc 
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stu lat b~dzie znakiem kl'ltwy" (Iz 65, 17. 19-20). Tak wi~c i tutaj dlu
gie zycie jest wyrazem blogoslawienstwa Bozego. Wiemy jednak, ze 
ludzie cz~sto nie zyj'l dlugo. A co wi~cej , nawet ci, ktorzy zyj'l dlugo, 
maj'l poczucie swojej przemijalnosci, sw ojej slabosci i tego, ze zbliza
j'l si~ z kazdym rokiem do jakiegos przejscia, do wejscia w nieznane. 

I tu chc~ przypomniec Psalm 90. Zaczyna si~ on bardzo optymi
stycznie: "Panie, Ty byles d la nas ucieczk'l z p okolenia na pokolenie. 
Zanim narodzily si~ gory i nim powstal swiat i ziemia, od wieku po 
wiek Ty jestes Bogiem". Ale zaraz po tych slowach czytamy: "Obra
casz w proch czlowieka i mowisz: Wracajcie, synowie ludzcy!". 01a
czego? "Bo tysi'lc lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzien, ktory 
min'll, alba straz noena". Straz noena to jest jedna czwarta nocy. "Ty
si'lc lat dla Ciebie jest jak dzien wczorajszy". Trudno znaleic u takiego 
Boga zrozumienie dla czlowieka starego, ktory mimo wszystko nie 
chce jeszcze odchodzic! A tymczasem wszystko si~ konczy. "Porywasz 
ich i staj'l si~ niby sen poranny, jak trawa, ktora rosnie, rankiem zielo
na i kwitn'lca, wieczorem wi~dnie i usycha. Wszystkie nasze d ni mija
j'l w Twoim gniewie, nasze lata dobiegaj'l konca jak westchnienie. 
Miar'l naszego zycia jest lat siedemdziesi'lt, osiemdziesi'lt, gdy jeste
smy mocni". Trzeba jeszcze wzi'lc pod uwag~, ze jak dla swiata staro
zytnego jest to i tak wysoka miara, poniewaz przeci~tna dlugosc zycia 
byla wtedy 0 wiele nizsza niZ teraz. A w dodatku: "Miar'l naszego zycia 
jest lat siedemdziesi'l t, osiemdziesi'lt, gdy jestesmy mocni, a wi~kszosc 
z nich to trud i marnosc, bo szybko mijaj'l, my zas odlatujemy. Naucz 
nas liczyc dni nasze, bysmy zdobyli m'ldrosc serca" (Ps 90, 1-6. 9-10. 
12). W tych slowach zawiera si~ cos bardzo waznego. Starzejemy si~ 
wszyscy, nawet ci, ktorzy teraz S'l z nas najmlodsi. Naucz nas zatem, 
Boze, patrzec na to, co si~ z nami dzieje, w taki sposob, zebysmy zdo
byli m'ldrosc serca. 

Co to jest m'ldrosc serca? Znow wraC1m do Ksi~gi Izajasza, tym 
razem do rozdzialu 40. Pocz'ltek tego tekstu lltrzymany jest - zdawa
loby si ~ - w podobnym tonie: "Wszelkie cialo [cialo po hebrajsku to 
jest po pros tll czlowiek w swojej ziemskosci, w swojej doczesnosci] to 
jakby trawa, a caly wdzi~k jego jest niby kwiat polny. Trawa llsycha, 
wi~dnie kwiat, gdy na nie wiatr Pana powieje. Trawa usycha, wi~dnie 
kwiat, lecz slowo Boga naszego trwa na wieki" (Iz 40 6-8) . A nieco 
daiej, w zakonczeniu tegoz rozdzialu, znajdujemy odpowiedi na py
tanie, czym moze byc starosc dla czlowieka Biblii. Czytamy tam: "Cze
mu mowisz, Jakubie, i ty, Izraelu, powtarzasz: »Zakryta jest moja dro
ga przed Panem i prawo przed BOgiem przeoczone«? Czy nie wiesz 
tego? Czys nie slyszal? Pan to Bog wieczny, Stworca krancow ziemi". 
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Odwolujemy si~ zatem do wiecznosci Boga. "On si~ nie m~czy ani si~ 
nie nuzy. Jego mqdrose jest niezgt~biona" . To jest ta rnqdrose, ktorq 
chcemy zdobye - mqdrose serca . A gdzie rna my jej szukae, jak nie u 
Tego, ktory Sam jest wiecznosci'l . Wiecznose zas to nie jest bynajmniej, 
jak to sobie zazwyczaj wyobrazamy, czas bez konca i bez poczqtku. To 
jedno wielkie TERAZ. To Boze TERAZ jest tq silq, ktora sprawia, ze 
czlowiek, wchodzqc coraz gl~biej wraz z wiekiem w jej tajemnic~, staje 
si~ paradoksalnie coraz mlodszy. I 0 tym wie juz autor Ksi~gi Izajasza: 
"On [to znaczy: Bog] dodaje mocy zm~czonemu i pomnaza sily omdla
lego. Chtopcy si~ m~czq i nuzq, chwiejq si~ slabnqc mlodziency. Lecz 
ci , co zaufali Panu, odzyskuj'l sily. Otrzymujq skrzydla jak orly. Bie
gnq bez zm~czenia, bez znuzenia idq" (Iz 40, 27-31). Zdarza si~, ze 
mlodzi si~ zalamujq, tak fizycznie, jak i duchowo. Ci jednak, ktorzy 
si~gn~li po mqdrose Bozq, kt6rzy Bogu bez zastrzezen zawierzyli, ci 
mogq bye zawsze mlodzi. Jezeli tylko tego zechcq. 

Ta orla mlodose pojawia si~ jeszcze w Psalmie 103. Jest to tekst wy
jqtkowo pi~kny, moze jeszcze bardziej czytelny. Psalm ten jest rado
snym dzi~kczynieniem Bogu: ,,8logoslaw, duszo moja, Pana, i cale 
moje wn~trze swi~ te imi~ Jego. Blogoslaw, duszo moja, Pana, i nie za
pornina j 0 wszystkich Jego dobrodziejstwach". A werset 5 spiewa: "On 
twoje dni nasyca dobrami. Odnawia si~ mlodose twoja jak orla". Tam, 
w Ksi~dze Izajasza, te orle skrzydla wyrastaly ludziom zm~czonym, 
znuzonym zyciem, ale tym, ktorzy postawili na Boga. A wowczas sta
rose staje si~ nieoczekiwanie radosnq mlodosciq, a nawet irodlem sily 
dla mtodszych braci . 

Kiedys w Zarnowcu na Pomorzu spotkalam kilku mlodych, do
piero co wyswi~conych ksi~zy. OpowiadaJi, ze gdy przyjezdzajq do 
Zarnowca (pochodzili z Poznania), to po drodze odwiedzajq w Gdan
sku staruszk~, kt6ra juz zupelnie nie moze dae sobie rady sarna i zda
na jest na zyczliwose s'lsiadow, a poniewaz jest Niemkq, zyje w grun
cie rzeczy W calkiem obcym sobie srodowisku. I ci mlodzi ksi~za mo
wili, ze kazda wizyta u niej to dla nich prawdziwe rekolekcje. Dlacze
go? Dlatego ze ona jest tak za wszystko wdzi~czna, pelna radosci i za
wierzenia Bogu. Siowo "wiara" pojawia si~ cz~sto w Pismie Swi~tym, 
ale my najcz~sciej rozurniemy je tylko na plaszczyznie intelektualnej, 
przede wszystkim jako wiar~, ze Bog istnieje. A tymczasem jest to nie
jako dopiero pocz'l tek wiary. Ta stara Niemka z Gdanska bez slow 
uczyla tej prawdy swoich mlodych gosci, choe zapewne nawet nie 
zdawala sobie z tego sprawy. 

W Biblii "wiara" nigdy alba prawie nigdy nie oznacza wiary, ze 
Bog istnieje. Dlaczego? Dlatego ze dla starozytnych, w odr6znieniu 
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od nas, istnienie Boga bylo oczywistosci'l . Cos z tego przezylo i do 
naszych czas6w, przynajmniej gdzieniegdzie na Bliskim Wschodzie. 
Kiedy Jezus m6wi 0 wierze albo (tak cz\,sto!) gani brak wiary swoich 
uczni6w, nie mysli wcale, ze oni mog'l w'l tpic w istnienie Boga. Wie 
natomiast, ze nie potrafi 'l Mu do konca zawierzye. A wlasnie takie 
zawierzenie jest tajemnic'l naszej nie starzej'lcej si\, mlodosci. Czytali
smy w Ksi\,dze Izajasza, ze B6g zapowiada stworzenie nowych nie
bios i nowej ziemi (Iz 65,17). 1 tak trzeba r6wniez patrzec na wlasn'l 
starosc. Podobny obraz odnajdujemy takZe w Apokalipsie sw. Jana. 
Tutaj wizjoner wola: "Ujrzalem nowe niebo i ziemi\, now'l, bo pierw
sze niebo i pierwsza ziemia przemin\,ly". Dla tych z nas, kt6rzy jeste
smy juz - jak to si\, m6wi - starzy, przemin\,lo juz pierwsze niebo 
i pierwsza ziemia. Zal nam nieraz ich pi\,kna i swietnosci. Ale to wcale 
nie znaczy, ze te, co teraz nam si\, objawi'l' b\,d 'l mniej pi\,kne czy 
mniej swietne. Wr\,cz przeciwnie: wszystko jest bogatsze i wspanial
sze. "I Miasto SWi\,te, Jeruzalem no we, uj rzalem zst\,puj'lce z nieba 
od Boga" . To jest oczywiscie Kosci61, przedstawiony jako Oblubienica 
Chrystusa, a inaczej m6wi'lc, cala zbawiona ludzkosc, ukazana w tej 
postaci. "Mias to przystrojone jak Oblubienica, zdobna w klejno ty dla 
swego m\,za. I uslyszalem donosny glos mowi'lcy od tronu: Oto przy
bytek Boga z ludzmi i zamieszka wraz z nimi, i b\,d'l Jego ludem, a On 
b\,dzie Bogiem z nirni". Te slowa, cz\,sto spotykane w Biblii hebrajskiej, 
nazywamy zazwyczaj "formul'l przymierza". Tak mowi B6g do Izra
ela: ,,Ja jestem Bogiem waszym [albo BOgiem z wami], a wy jestescie 
moim ludem". Tu odkrywamy spelnienie najwi\,kszej t\,sknoty serca 
czlowieczego. My chcemy bye zawsze blisko milosci, chcemy bye ko
chani, kochani w spos6b calkowicie bezpieczny, przez nic nie zagro
zony. Realizacj\, tego pragnienia odnajdujemy tutaj, w slowach Apo
kalipsy Janowej: "I otrze z ich oczu Bog wszelk'l Iz\" a smierci juz nie 
b\,dzie ani zaloby, ni krzyku, ni trudu juz nie b\,dzie, bo pierwsze rze
czy przemin\,ly. 1 rzekl Zasiadaj'lcy na tronie [to znaczy Bog]: Oto czy
ni\, wszystko nowe" (Ap 21, 1-5). Slyszymy tu echo proroka z Ksi\'gi 
Izajasza, kt6ry m6wi 0 nowych niebiosach i nowej ziemi. 1 to jest r6w
niez obraz naszej starosci, jezeli tylko potrafimy spojrzee na ni'l z per
spektywy Bozej. "Wszystko nowe" - to nie koniec, ale pocz'l tek! Trze
ba jednego: zawierzyc calkowicie naszemu Panu i prosie, by nauczyl 
nas pa trzec na nasz'l starosc jak na drog\', na ktorej kazdy krok zbliza 
nas do Niego. 

Tu moze nam pom6c pewne por6wnanie, tym razem juz nie z Bi
blii, lecz z notatek rekolekcyjnych Teilharda de Chardin. Pod koniec 
swego zycia duzo rozmyslal 0 starzeniu si\, i 0 starosci. I znalazl kapi
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talnq odpowiedz. Doszedl mianowicie do wniosku, ze "bye starym to 
bye gotowym. A bye gotowym ...". Tu, niestety, stajemy przed zdaniem 
bardzo waznym, kt6rego jednak nie mozna dobrze przelozye na j~
zyk polski. Teilhard de Chardin m6wi bowiem, ze bye gotowym to 
"etre tendu en avant" - doslownie: "bye spi~ tym do przodu", co po pol
sku nie ma sensu. Trzeba i tu posluzye si~ obrazem. Jest to postawa, 
jakq przyjmuje biegacz czekajqcy na znak startu: caly pochylony jest 
do przodu, spi~ty, gotowy, by zerwae si~ do biegu. 

I taka wlasnie moze bye nasza starose, starose, kt6rej - jak m6wi 
i prorok, i psalmista - wyrastajq orle skrzydta. I od nas tylko zalezy, 
czy zechcemy te ofia rowane nam skrzydla przyjqe. 

ANNA SWIDERK6WN A, ur. 1925, prof dr hab., historyk, papirolog, filolog klasyczny, 
popularyzatorka wiedzy 0 kul tu rze starozytnej, tlumaczka z j<;zyk6w greckiego, lacil'l
skiego, angielskiego i francuskiego. Ostatnio wydala: Rozmowy 0 Biblii (wyd. IV, 1997), 
Rozm6w 0 Biblii ciqg dalszy (wyd. II - 1997) oraz Rozmowy 0 Biblii. Nowy Testament (2000). 

WYDAWNICTWO CAII'U' POLECA 

Czeslaw Milosz 
. 

WYPISY Z KSI.t\G UZYTECZNYCH 

w edycj i "Dziel zebranych" Czeslawa Milosza 

Jedyna w swoim rodzaju antologia majqca charakter cal
kowicie "autorski", prywatny i subiektywny. Czeslaw Milosz 
przelozyl i umiescil w niej (opatrujqc calosc interesujqcym ko
men tarzem-narracjq) wiersze jego zdaniem wazne dla wsp61
czesnego czlowieka. Sqdzqc z d uzego oddzwi~ku wsr6d czy
telnik6w, zgodzili si~ oni z antologistq. Tom zawiera utwory 
pochodzqce z r6znych epok i kr~g6w kulturowych: od po
et6w starozytnych Chin po wsp6lczesnych poet6w europej
skich i amerykanskich, od mistrz6w Zen po beatnik6w. 

Cena detaI. 34 zl. Zam6wienia: bezplatna infolinia a800 130 082. 
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WSZYSTKO FRUWA 

Malgorzata Lukasiewicz 

Gdzie szukac wielkich powiesci, tych prawdziwych, kt6re przy
wracajq nam wiar~ w li teratur~? Wiadomo, w okolicach lat trzydzie
stych naszego wieku. Okazuje si~ w dodatku, ze jeszcze i dzis mozna 
tam dokonywac calkiem nowych odkryc. Dwa lata temu niemieckie 
wydawnictwo Schbffli ng & Co. si~gn~lo i wydobylo na powierzchni~ 
blisko siedmiusetstronicOWq perl~ niezwyklej urody. Autor: Paul Korn
feld, tylul Blanche oder das Atelier im Garten - "Blanche, czyli pracownia 
w ogrodzie" . 

Paul Kornfeld urodzit si~ w 1889 w Pradze. Obracal si~ mniej wi~
cej w tych samych kr~gach co Kafka. Wedle relacji Maxa Broda od
znaczal si~ zdolnosciami mediumicznymi (seanse urzqdzano w do 
mu Kornfelda, a uczestniczyli w nich takZe Kafka i Werfel). W 1916 
wyjechal do Niemiec i jako autor dramatyczny i krytyk - wsp61pra
cowal m.in. z Maxem Reinhard tem - wziql czynny udzial w e wzlo 
tach ekspresjonizmu. Byl au torem kilku sztuk, nowel oraz gtosnego 
programowego eseju Der beseelte Lind der psychologische Mensch ("Czlo
wiek obdarzony duszq i czlowiek psychologiczny"). W 1930 napisal 
dramat Zyd Siiss, kt6rego temat i tytul podebrala potem hitlerowska 
kinematografia i przerobila na fil m paskudnie an tysemicki. W 1933 
uciekl przed Hitlerem z powrotem do Pragi. Wtedy rozpoczql prac~ 
nad Blanche, jedynq swojq powiesciq. R~kopis ocala!' Po wkroczeniu 
Niemc6w Kornfelda aresztowano i deportowano - zmarl w getcie 
t6dzkim na tyfus w styczniu 1942 (data i okolicznosci smierci nie Sq 
pewne). 

Po raz pierwszy wydano Blanche w Niemczech w 1957 - bez wi~k

szego echa. Chociaz owszem, niekt6rzy od razu zaliczyli t~ powiesc 
do swoich ulubionych i latami si~ 0 niq upominali (wsr6d nich np. 
Siegfried Lenz, Peter Hartling). Dopiero obecne wydanie mialo wszel
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kie cechy wydarzenia . W ciqgu pierwszych tygodru sprzedano blisko 
30 tysi~cy egzernplarzy. Miarodajni krytycy nie wahali si~ umiescie 
Blanche obok dziel MusiJa i Tomasza Manna, a dla prozatorskiego 
kunsztu Kornfelda szukali paranteli, przywolujqc nazwiska Turgierue
wa, Fontanego i Prousta . 

Pracow nia to maly domek w parku otaczajqcym bogatq rezyden
cj~, przewidziany na mieszkanie dla stangreta albo ogrodnika - "po
dlugowate nieduze pudelko, bez ozd6b, zbudowane w czasach, kie
dy tylko biedacy zachowali rzeczowosC". Dom ten stoi do dzis - przy
najmniej wedlug tej wersji, kt6ra akcj~ powiesci lokuje w Darmstad
cie . Wedlug innych akcja ma rozgrywae si~ w Berlinie. Wedle jeszcze 
innych swiadectw motyw ukrytego w ogrodzie domku zaprzqtal Korn
felda jeszcze przed wyjazdem z Pragi . Sam autor w powiesci skrz~ t

nie u niknql wskaz6wek umozliwiajqcych jednoZnaCZl1q identyfika
cj~ . W kazdym razie rzecz dzieje si~ w miescie, dose duzym na to, by 
miee wlasnq socjet~, skomponowanq z ludzi interesu, wolnych zawo
d6w, akademik6w, artyst6w i emancypujqcych si~ kobiet. I rzecz dzieje 
si~ w czasie blizej nieokreslonym historycznie - tyle ze na pewno po 
pierwszej wojnie i na pewno p rzed nazizmem. 

Blanche Riedinger rna dwadziescia osiem lat, jest c6rkq zamozne
go adwoka ta i wynajmuje rzeczonq pracowni~, aby oddawac si~ tam 
swoim malarskim ambicjom. Gdy pierwszy raz rozglqda si~ po ogro
dzie, jest zima, ale Blanche oczyma duszy widzi juz nadchodzqce ko
lejne pory roku - "stopniowo jednak czasy zlaly si~ i widziala juz tyl
ko jednq por~ roku, zawierajqcq w sobie wszystkie: r6zowe swiece 
kasztanowca widnialy posr6d ognistych lisci jesieni, fiolek r6s1 obok 
astru, tulipan przy dalii, orzechy padaly z lagodnym diwi~kiem na 
rozkwi tlq rabat~ konwalii, niebo bylo mleczne i jasne, i bylo zarazem 
ciemne i promienne, a winogrona tchn~ly zapachem lip". Czy taka 
wizja jest raczej dzielem wyobrai ni, tej wyglqdajqcej, spodziewajqcej 
si~ i wybiegajqcej w prz6d, czy raczej dzielem pami~ci, wspomnienia, 
kt6re konkretnq chwil~ wtapia w wiecznq jednoczesnosc? Nie spos6b 
rozstrzygnqe. Obie operujq ponad i poza twardq, skOl1cZOnq rzeczy
wistosciq i tam gdzies spotykajq si~ ze sobq. 

W pierwszych zdaniach Blanche przedstawiona jest w dlugim 
obszytym futrem plaszczu zimowym i z p~kiem kwiat6w w r~ce . Jest 
d uza, moze nawet troch~ za duza. W scenie tai1ca w nocnym lokalu 
jak na nocny lokal bardzo dionizyjskiego tanca - zwraca uwag~ raczej 
sw oim zapami~taniem i temperamentem niz na przyklad wdzi~kiem . 

Nie zawsze umie si~ dobrze ubrae i nie zawsze radzi sobie z sy tuacja
mi. W pracowni wcale rue maluje, tylko pisze listy do wyimaginowa
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nego ukochanego. Nie bardzo wie, czego chce. Jest impulsywna, sza
lenie obecna, stuprocentowo cielesna, a jednoczesnie jakby troch~ 
odstaje od wszystkiego, co jq otacza. Po pewnym czasie obcowania 
z niq coraz silniej nachodzi nas podejrzenie, ze Blanche przy calej 
swojej rozbudowanej cielesnosci naprawd~ jest duszq - duszq tej po
wiesci i duszq w og6le, ito takq duszq, dla kt6rej kazde wcielenie b~
dzie za ciasne. 

Najlepiej byloby powiedziec od razu, ze wszystko w tej powiesci 
fru wa w powietrzu jak na obrazach Chagalla. Tylko w miejsce roze
drganych kolorowych plam trzeba by podstawic bardzo g~sto wypel
nione i rozczlonkowane fragmenty swiata, materi~ wycyzelowanq 
w szczeg61ach. Te postaci, charakteryzowane celnie i wyraz iscie, a za
wsze ciqgnqce za sobq jakqs smug~ niedopowiedzenia. Ul.ice peIne 
przyg6d i wn~trza rozsadzane przez burzl.iwe sceny. Ci Riedingero
wie, u ktorych goscie m~czq si~ z niedobrym deserem. Ten Muller
-Erfurt, ktory nie zauwaza, ze wlasnie mija najlepsza godzina jego 
zycia, i pozwala jej si~ wymknqc. Ta misterna siatka towarzyskich po
wiqzan, generujqca ciqgle nowe oczka. Ten Feding, cudowny czlowiek, 
ktory wieczorami samotnie pije wino. Wszystkie te postaci, nagle wy
wolywane na plan i oswietlane mocnym reflektorem, te zg~szczone 
nastroje, te sceny rozgrywajqce si~ w zawrotnym tempie. Autor dba 
o nas, sowicie zastawia st6!. Ale im bardziej wdaje si~ w t~ robot~, tym 
bardziej wszystko okazuje si~ na niby. Sens dysputy - a toczy si~ tu 
dysputy, na przyklad 0 roli kobiety w spoleczenstwie, 0 milosci, 0 sa
mob6jstwie - rozplynie si~, nim jeszcze padnie ostatn ia blyskotliwa 
pointa. Solidnie umeblowany salon zniknie, gdy tylko wyjdq ostatni 
goscie. Postac, kt6rq zrobiono nie szcz~dzqc troski i inwencji, pojawi 
si~ tylko raz i tylko w blahym epizodzie. Wszystko jak w teatrze, wy
daje si~ wazne jedynie, dop6ki kurtyna jest podniesiona, pozbawione 
substancjalnosci, a za to fantasmagoryczne i tym bardziej w kazdej 
chwili urzekajqce. 

Kornfeld ch~tnie przedstawia swoich bohater6w w trakcie przy
gotowan. Blanche porzqdkuje pracowni~. Blanche szykuje wszystko 
do przyj~cia zaproszonego goscia. Gisela stroi si~ na wiecz6r. Przygo
towania Sq wazniejsze niz sama rzecz, do kt6rej zresztq czasem wcale 
nie dochodzi. Albo tez bohaterowie aranzujq jedni wobec drugich lub 
sami wobec siebie jakqs sytuacj~ . Mul1er-Erfurt sam posyla sobie kwiaty, 
aby zaimponowac gospodyni. Gisela przez telefon splawia rozm6w
c6w pod pozorem, ze akurat ma cos arcypilnego do zalatwienia (Hel
mut Karasek, kt6ry powital Blanche entuzjastycznq recenzjq, zwraca 
uwag~, ze jest to pierwsza niemiecka powiesc, w kt6rej dramaturgicz
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nie aktywnq rol~ odgrywa telefon - instrument niepelnego kontaktu, 
dopuszczajqcy rozmaite kamuflaze). Blanche troch~ pozuje na artyst
k~, profesor Ruge stwarza na uzytek zony poz6r bogactwa. Rzeczy
wistosc przerosni~ ta jest niedopelnieniem, odlotami, fikcjq. 

Mozna by powiedziec, ze jedynym wydarzeniem ostatecznie do
pelnionym i substancjalnym jest w tej powiesci smierc. Byloby to bar
dzo po schopenhauerowsku - i takiej inspiracji, obok magicznej Pra
gi, ducha teatru i ducha ekspresjonizmu, nie ma co wykluczac. Ale 
Kornfeld mial zapewne swojq wlasnq spraw~ ze smierciq. Smierc po
jawia si~ na planie zaraz na poczqtku, w formie obiegajqcej towarzy
stwo wiadomosci 0 (nieudanym) samob6jstwie sluzqcej w jednym 
z zaprzyjainionych dom6w. Potem zapas table tek weronalu w~druje 
z rqk do rqk i jeszcze dwukrotnie przyczynia si~ do pr6b samob6j
czych - az trafi w r~ce Blanche, kt6ra umie naprawd~ rozstac si~ z zy
ciem. Tak, wlasnie tak. Trzeba tylko p rzypomniec, ze Blanche jest du
SZq , a wi~c bytem z na tury niesmiertelnym. I jeszcze moze przypo
mniec, jak swego czasu Goethe w Powinowaclwach z wyboru przepro
wadzil do zycia wiecznego Otyli~. 

Niezwykly jest spos6b, w jaki autor potrafi w tym centralnym 
wqtku powiesci polqczyc kronik~ wypadk6w z metafizykq, komedi~ 

z elegiq. Ale ten kunszt scalania, czerpania z r6znych zasob6w, zmie
niania nastroj6w i tempa, ten gi~tki j~zyk, kt6ry miewa delikatnosc 
brabanckiej koronki i impet Niagary - to pewnie wlasnie to, co nas 
przykuwa do tej powiesci przez cale 660 stron i kaze zalowac, ze nie 
ma ich wi~cej. Wszystko fruwa w powietrzu i nas unosi ze sobq. 

Paul Kornfeld , Blanche oder das Atelier im Garten, Schbffling & Co., Frankfurt 
a. m., 1998. 

MALGORZATA LUKASIEWICZ, u r. 1948, tlumaczka, eseistka. 
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SZWAJCARSKI RACHUNEK 

SUMIENIA WOBEC ZYDOW 


Ks. Jan Kracik 

Urs Alterma tt, KATHOLIZISMUS UND ANTISEMITISMUS. 

MENTALITATEN, KONTINUITATEN, AMBIVALENZEN. 

ZUR KULTURGESCHICHTE, DER SCHWEIZ 1918-1945, 


Verlag Huber, Frauenfeld 1999,55 . 414 

W powojennym p6lwieczu Niemcy budowali SWq pozytywnq sa
moswiadomosc, dystansujqc si~ od nazistowskich zbrodni i ideologii. 
Mieszkancy innych kraj6w zachodnich tez ch~tniej postrzegali siebie 
jako ofiary faszyzmu niZ jego kooperanci, podkreslajqc rol~ ruchu opo
ru. Francuzi wypierali ze swiadomosci kolaboracj~ pod rzqdami Vichy, 
Austriacy podkreslali, ze jako pierwsi ucierpieli od Trzeciej Rzeszy. Szwaj
carzy natomiast d !ugo czuli si~ niby nar6d wybrany, kt6ry dzi~ki mq
drym rZqdom i silnej armii potrafi! 0 w!asnych silach utrzymac suwe
rennosc, wierny swej zasadzie neutralnosci i tradycjom humanitamej 
sluzby. W historii Helwet6w lata 1933-1945 nie byly takim przelomem 
jak w innych krajach. Tym !atwiej wi~c im by!o trwac w poczuciu nie
winnoSCi. 

Ale d!ugo zaniedbywane, podj~te wreszcie w ostatnich latach bad a
nia historyk6w oraz dyskusje 0 postawach Szwajcar6w podczas IT woj
ny swiatowej poczynily wytomy w blogiej swiadomosci. Na zqdanie 
srodowisk zydowskich i pod naciskiem opinii rZqd szwajcarski musial 
si~ zgodzic w 1996 roku na badan.ia ekspert6w, kt6rzy wykazali uwikla
nie kraju w przest~pstwa wojenne. A historycy pytali: Dlaczego wladze 
Konfederacji i wi~kszosc obywateli by!y tak oboj~tne wobec Shoah? 
Minql juz bowiem czas m6wienia jed ynie 0 ofiarach i oprawcach, a na
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stala pora rozbczania takZe biernych obserwator6w Zaglady. Byly nimi 
rz'!dy, Koscioly, partie, jednostki. 

Szwajcaria, maj'!c najlepsze polozenie geograficzne wsr6d panstw 
nieopanowanych przez Niemc6w i najwi~ksze mozliwosci udzielania 
azylu przesladowanym Zydom, latem 1942 roku zamkn~ta przed nimi 
granice. Postawa biernosci wobec Holocaustu p rzewazala zresztq wsr6d 
wszystkich chrzescijan Europy. Nie mogli oni wprawdzie powstrzymac 
machiny Zaglady (alianckie rZ,!dy i sami Zydzi amerykanscy takZe pozo
stab pasywni), niemniej nie wykorzystali w pelni swego autorytetu mo
ralnego i mozliwosci dzialania . 

Dlaczego wobec tak tragicznego losu Zyd6w milczaio prawie cate 
chrzescijans two wszystkich wyznan? Jak,! rol~ odegrala tu tradycja ko
scielnego antyjudaizmu? Byt czy nie byt jego kontynuacjq nowozytny 
antysemityzm? Czy moze istniala wr~cz katolicka odmiana tegoz antyse
mityzmu? Jesli tak, jakie byly jego cechy, klisze i funkcje w przedsoboro
wym katolicyzmie? 

Z takimi pytaniami wkracza Autor najpierw w przedwojenny swiat 
wyobrazen, uprzedzen, stereotyp6w, decydujqcych 0 ludzkich dziala
niach i zaniechaniach takZe w czasie wojny. Wiwisekcja mentalnosci 
ludzi z podalpejskich kanton6w zaczyna si~ od ukazania wielkopiqtko
wej liturgi i i paraliturgii. Uzywane az do 1958 roku wezwanie pro perfi
dis Judeis winno oczywiscie znikn,!c wczesniej, lecz trudno przeceniac 
wptyw tego lacinskiego sformulowania na wiemych. A spiewane w j~
zykach rodzimych podczas adoracji krzyza improperia Ludu, m6) Judu, 
to wypowiadane w imieniu Ukrzyzowanego skargi na Jego rodak6w 
czy na zebranych w kosciele grzesznik6w, kt6rzy winni s i ~ identyfiko
wac ze sp rawcami smierci Chrystusa? Po matym wahaniu Au tor opo
wiada si~ za pierwszym rozumieniem piesni, gdyz takq jej wykladni~ 

napotkal w podr~czniku liturgiki z 1941. Jakby nie bylo bardziej miaro
dajnej wykladni, chocby uzyskanej po zapytaniu kilku starszych ludzi! 

Inscenizacje pasyjne, urz'!dzane w niekt6rych miejscowosciach, 
mimo ze odbywaty si~ co kilka lat, sci'!gaj,!c tlumy, upowszechnialy 
takZe stereotyp Zyd6w jako odrzucaj,!cych Mesjasza i bogob6jc6w. Re
lacje prasowe z tych spektakb potwierdzaj'! ich wptyw na umocnienie 
antyzydowskich emocj i mas. Odbicie tych emocji zawieral takZe ci,!gle 
zywotny wielkotygodniowy ludowy obyczaj palenia kukly Judasza, 
a takZe kolatki zamiast dzwonk6w, milkn,!cych podczas triduum sacrum. 
W wierzeniach ludowych owo klekotanie kolatek mialo nasladowac 
zgielk i urqgania czynione p rzez Zyd6w podczas skazania i ukrzyzowa
nia Chrystusa. Niepotrzebnie rozwodzqc si~ nad tym, w kt6rych kanto
nach uzyvvano owych kolatek, Autor dedukuje Z omawianych fakt6w 
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hipotez~ 0 postugiwaniu si~ w kazaniach pasyjnych nega tywnymi ste
reotypami na temat Zydow, choe bardziej przekonujqce byloby w tym 
miejscu przytoczenie paru teks tow czy powolanie si~ na wspomnienia. 

Staranne badanie katolickiej prasy da!o jed nak pelniejsze wyniki. 
Na jej !amach zestaw uprzedzen starego antyjudaizmu chrzescijanskie
go okaza! si~ niezwykle zywotny. Standard powtarzanych zasad katolic
kich by! nast~pujqcy: niedopuszczalny jest antysemityzm biologiczno
-rasistowski; mozna si~ jednak bronie - byle w zgodzie z etykq - przed 
zydowskirni wplywami w kulturze, polityce, gospodarce. 

Czy jednak istnialy punkty styczne rni~dzy an tysemityzrnern pot~
pianyrn i owym dopuszczalnym? Dramatyczny test czasu Zaglady wy
kazal, ze tak. 60 nawet wtedy, gdy gaze ty informowaly juz, co Nierncy 
robiq z Zydarni, zabraklo zdecydowanej reakcji opinii p ublicznej, w tym 
protestow niczym przeciez nie ryzykujqcych biskupow szwajcarskich. 
I nie znikly takie z larnow katoJickiej prasy (mirno ze przycich!y i staly 
si~ rzadsze) dawne stereotypy na temat Zydow. Cdy dokonywala si~ ich 
zaglada, cz~se katolickich i p rotestanckich teologow upa trywala w niej 
kary 60zej za nieuznanie Mesjasza. 

Katolicy rasizm pot~piali pryncypialnie, ale w konkretnych wypo
wiedziach 0 Zydach wielu z nich - a za cz~lo si~ to juz w Hiszpanii XV 
wieku - si~galo po uzasadnienia wykraczajqce poza zroznicowanie reli
gijne. Chociaz wi~c pot~piali nazistowskie teorie rasowe, to piszqc 0 Zy
dach, wskazywali nie tylko na innose ich wiary, ale i na tury. Nie zalicza 
jqC ich do nizszej rasy, podkreslano ich obcose wobec ludow chrzesci
janskich pod wzgl~dern socjo-kulturowym, politycznym, gospodarczyrn. 
Nie odcinano si~ dose zdecydowanie od towarzyszqcych ras istowskie
rnu antysemityzmowi emocj i i uprzedzen, tworzqc przez to grunt sprzy
jajqcy przyjmowaniu si~ pot~pianej ideoJogii. Przejscie mi~dzy jednym 
a drugirn antysemityzmem bylo wi~c p!ynne - uwaza Autor, a owe po
wiqzania sprzed wojny wyrazi ly si~ w niskiej wrazliwosci chrzdcijan 
na Holocaust. 

Konstatacje takie to tylko szwajcarskie potwierdzenie tez zadomo
wionych juz w bogatej literaturze przedmiotu. Znalazla ona swoj wyraz 
takie w doniostym dokumencie watykanskiej Korn isji do spraw Kon
takt6w Religijnych z Judaizmem z 12 marca 1998. Wskazawszy tam na 
istotne roznice rni~dzy zlyrn an tyjudaizmern chrzescijanskim a 0 wiele 
gorszym rasistowskim antysernityzrnem, czerpiqcyrn z antyreligijnej ide
ologii uderzaj'lcej takie w Kosciol, Kornisja nie cofn~la si~ przed posta
wieniem trudnych pytan: "Czy nazistowskie przesladowania Zydow 
nie byly ulatwione przez antyzydowskie uprzedzenia obecne w umy
stach i sercach niektorych chrzescijan? Czy antyzydowskie uczucia 
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wsr6d chrzescijan nie czynity ich mniej wsp6!czujqcymi lub bardziej 
oboj~tnymi na przesladowania Zyd6w, dokonywane przez zwolenni
k6w narodowego socjalizmu, kiedy doszed1 do w1adzy?" 

Na te re toryczne pytania Altermatt odpowiada, ze owszem: za r6w
no w Niemczech, jak w Szwajcarii katoliccy krytycy nazistowskiego ra
sizmu nierzadko sami upowszechniali stare antyzydowskie przesqdy. 
Wlqczali je ch~tn ie w syndrom antymodernistyczny, wicrzqc Zyd6w 
z masonami, socjalistami lub kapitalistami, jako wsp61odpowiedzialny
mi za demoralizacj~ i dechrystianizacj~ wsp61czesnego swiata, za rewo
lucje, materializm, komunizm, liberalizm i par~ jeszcze nieszcz~sc chrze
scijanstwa i ludzkosci. Przed kazdymi wyborami, w czasie kryzysu czy 
niepewnosci spo1ecznej Zydzi stawali si~ na 1amach prasy katolickiej 
kozlami ofiamymi zbiorowych fobii, sprawcami skrytych knowan i agen
tami r6znoimiennego zla. Miejscowi Zydzi to wprawdzie wsp61obywa
tele, ale na lezqcy do innego ludu. Zyd6w zagranicznych postrzegano 
jako ca1kowicie obcych. Taka ich ocena przez chrzescijan mia1a oczywi
scie wp1yw na imigracyjnq polityk~ rzqdu . Narastajqca p rzed wojnq 
szwajcarska ksenofobia zwraca1a si~ g16wnie przeciwko naplywowi 
Zyd6w, kt6rzy po dojsciu Hitlera do wladzy usilnie poszukiwaJi azylu. 

Prasa katolicka upowszechniala tez, gloszone zresztq przez papiezy 
(Pius X, Benedykt Xv, Pius XI), obawy 0 losy katolik6w w Palestynie 
i sytuacj ~ miejsc swi~tych, jesli urzeczywistniq si~ dqzenia syjonist6w 
do u tworzenia w lasnego panstwa. Jedni widzieli w tych aspiracjach 
potwierdzenie zydowskich dqzen do panowania nad swia tem (zgodnie 
z inspirujqcym takie mniemania falsyfikatem, czyli poczytnymi Protoko
ial11i I11fdrc6w Syjonu), inni zas sqdzili, ze to Opatrznosc dqzy w ten spo
s6b do zgromadzenia rozproszonego Izraela, przygotowujqC go do na
wr6cenia. 

Ruch i gazeta (od 1933 roku) "Das Aufgebot" (kierowal niq katolicki 
publicysta, profesor socjologii Jacob Lorenz) propagowaly w 1938 roku 
haste "Szwajcaria d la Szwajcar6w". Jeszcze w 1943 roku byly przeciwne 
zmianie nazwisk p rzez Zyd6w, by nie ukrywali swego pochodzenia. 
Nawetw 1946 roku pismo zachowalo nastawienie antysemickie. 

Po 1933 roku biskupi szwajcarscy w lis tach pasterskich cz~sciej po
w tarzali, ze Kosci61 odrzuca rasizm, co przeciez uzasadniali stawianiem 
rasy ponad religi~. Przesladowanie Zyd6w mogli pot~pic bardziej zde
cydowanie, niz to czynili. Teologowie szukali d rogi posredniej mi~dzy 
tradycyjnyrn dystansem w obec Zyd6w a solidamosciq z nimi jako odzie
ranymi z praw ludzkich, by w ten spos6b neutra lizowac przekonanie, 
ze cierpiq za zabicie Chrystusa. Biskupi powstrzymywali si~ od antyse
mickich wypowiedzi, ale i nie dystansowali si~ wyrainie od "dozwolo
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net postaci katolickieJ wrogosci wobecZydow. Typowa dla takiej orien
tacji byla ksiqzka Die judenfrage piora jezuity Mario von Galli, wydana 
w 1939 roku 0) pod pseudonimem Andreas Amsee, a opatrzona impri1111l
turordynariatu w Bazylei. Mimo powsciqgliwego tonu praca ta, opubli
kowana na zamowienie Instytutu Apologetycznego, utrzymana by!a 
w tonie tradycyjnego antysemityzmu katolickiego. 

Wynikalo z niej tedy niezmiennie, ze Zydzi, zamiast uznac, zniena
widzili i zamordowali Chrystusa, a SWq nienawisc przeniesli na chrze
scijan przez cale wieki. Mimo to gdy podczas krucj at doszlo do przesla
dowania Zydow, papieze i biskupi bronili ich. Antysemitq by! Luter, nie 
z rasowych jednak powodow, lecz z racji wrogosci Zydow wobec chrze
scijan. Wsku tek procesow emancypacyjnyeh czasow najnowszych Zy
dzi opanowali handel, pras~, u rz~dy. Chcieli si~ asymilowac, co im si~ 
nie udalo, a wywo!alo naejonalizmy, ktore wp~dzily ieh w getto, juz nie 
za to, ze ukrzyzowali Jezusa, lecz z powodu ieh odr~bnosci rasowej. Ta 
ujawnia si~ fizycznie i duehowo, nie mozna jej wi~c zupe!nie negowac. 
Niektorych jej cech - mimo iZ wszysey ludzie Sq w swej istocie r6wni 
nie zmyje nawet woda chrztu. Jako narod Zydzi mieli przygotowac swiat 
na przyjscie Mesjasza. Tylko cz~seiowo spelnili to poslannictwo, wi~c 

Bog ukaral ich wykorzenieniem z rodzinnego kraju, a to pozbawilo ich 
hamulcow i uczynilo szkodnikami pasozytujqcymi na innych narodach. 
Kiedy ieh wplyw staje si~ nazbyt duzy, panstwo moze go - proporcjo
nalnie do zagrozenia - ograniczyc. przesladowanie jednak nie zda si~ na 
nie, gdyz Bog chee istnienia Zydow, nie tylko po to, by eierpieli kar~ za 
zabojstwo Chrystusa, ale i po to, by si~ nawrocili . Chrzeseijanie majq 
o to zabiegac i dlatego w ich r~ku lezy rozwiqzanie kwestii zydowskiej. 

I tak oto, w typowo doktrynerskim rozumowaniu, oderwanym od 
strasznych reali6w rozp~dzanej wlasnie w sqsiednim kraju machiny 
Zaglady, rozchodzity si~ spod piora jezuity stare wapory zlowieszczo 
teraz brzmiqeego antyjudaizmu. Zmiescilo si~ w nim uzasadnianie dys
kryminaeji Zydow wolq Boga i - cz~sciowe ehocby czy niezamierzone
usprawiedliwienie ieh przesladowan jako naleznej ka ry Boskiej, row
nie dziedzicznej jak wina, poj~ta zbiorowo. Do tego doszla ryzykownie 
ambiwalentna, niebezpieezna wtedy jak pochodnia w stodole, dywaga
cja 0 roli uwarunkowan rasowych, trwajqcych w zydowskiej naturze 
mimo chrztu. Ksiqzka Gallego spotkala si~ z uznaniem calej prawie pra
sy katolickiej Szwajcarii . 

Wi~kszosc szwajcarskich ka tolikow byla w latach 1933-1945 jedno
czesnie przeciwna hitlerowskiemu przesladowaniu Zydow, jak i udzie
laniu im azylu w Szwajcarii . Informacje 0 niemieckich bru talnych re
presjach wobec Zydow znajdywaly slaby wyraz w prasie. Cz~sc katolic
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kich czasopism, zafascynowana niemieckq dynamikq socjalnq i antyde
mokratycznym porzqdkiem politycznym, poczqtkowo sympatyzowala 
z Hi tlerem. O pinia ta ulegala stopniowo zmianie w miar~ przekonywa
nia si~, ze brunatny rezim jest antykoscielny. 

Niemieckie zaostrzenie przesladowan wobec Zydow w 1938 roku 
dramatycznie wzmoglo napi~cie mi~dzy fal" uchod:i.cow a broniqcymi 
si~ przed niq rzqdami. Na zwolanej latem (z inicjatywy amerykanskiej) 
konferencji w Evian zadne z uczestniczqcych w niej 32 panstw nie wy
kazalo gotowosci do zwi~kszenia liczby przyjmowanych uciekinierow 
zydowskich. W sierpniu Szwajcaria zamkn~la przed nimi swe granice. 
Obywa tele niemieccy mieli si~ starac 0 wizy wjazdowe. W paidziemi
ku, w wyniku pertraktacj i p olicji obu krajow, Szwajcarzy zawiesili wi
zowy obowiqzek dla Niemc6w, ci zas mieli wbijac w paszporty swoich 
Zyd6w tragiczne or (Jude), zamykajifce d la nich zbawienny wjazd do 
Szwajcarii. 

Normalne spoleczenstwo nie moze zyc bez pami~ci 0 swej przeszlo
sci, kt6ra ma wszak nie tylko jasne strony. Mimo rozpoznania i przyswo
jenia istotnych wydarzen i n urtow historii Shoah pozostaje, jeszcze po! 
wieku po tym ludob6jstwie, trudnq do ogarni~cia rzeczywistosciq. Urs 
Altermatt p rzedstawil wycinek tej historii, w ktorej - jak wyznaje w za
konczeniu - takie milczenie widzow Holocaustu, bez wzgl~du na kraj 
i wyznanie, stanowilo cz~sc zydowskiej tragedii . Chociaz wina jest kaz
dorazowo osobista, a nie zbiorowa, to przeciez pochodzenie, poczucie 
solidamosci i wszelka inna wi~i emocjonalna ze sprawcami czynow 
popelnionych lub zaniechanych uzasadnia wspolne poczucie wstydu 

KS. JAN KRAC1K, ur. 194), profesor historii Kosciola, wykladowca PAT Ostatnio 
wydaJ Trwogi i nadzieje kOllea wiek6w (Krak6w 1999). 
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WSZYSTKO JEST 
POSTMODERNIZMEM 

Ryszard Legutko 

Stanley Rosen, HERMENEUTYKA JAKO POLITYKA, 
przel. Pawel Maciejko, 

Warszawa, Fundacja Aletheia, 1998, ss. 257 

Ksiirzk~ Rosena trudno jest zrecenzowac, i to z paru wzgl~d6w. Au
tor nalezy do grupy uczni6w Leo Straussa, sta wnego, choc nieco tajem
niczego filozofa amerykansko-niemiecko-zydowskiego, kt6ry przez wiele 
lat pobytu w Stanach Zjednoczonych, gl6wnie na Uniwersytecie Chica
go, zdolat stworzyc wplywow'l szkot~ filozofii politycznej . Nieprzy
chylni jej twierdz'l, iZ bardziej przypomina sekt~ niz filozoficzn'l szkol~: 
jej adepci wierni S'l naukom Mistrza, a te zas maj'l czasami charakter 
ezoteryczny, ukryty dla niewprawnych oczu i nie przygotowanych 
umysl6w. Omawiaj'lc ksiijzki straussist6w, nigdy nie mamy pewnosci, 
czy docieramy do rzeczywistego przeslania czy tez pozostajemy na po
ziomie przekazu egzoterycznego. 

Druga trudnosc, jak'l napotyka recenzent, to swobodne poruszanie 
si~ autora po calej historii filozofii i filozoficznej literaturze. Nie chodzi 
tu wyl'lcznie 0 godnij pozazdroszczenia erudycj~, kt6rej malo kto moze 
sprostac. Trudnosc polega na tym, iz Rosen w spos6b trudno czytelny 
przeskakuje z au tora do autora, z jednego dzieta filozoficznego do inne
go, tlumaczqc jedno przez drugie, co niekiedy sprawia wrazenie tluma
czenia nieznanego przez nieznane. Kan ta wyjasnia Platonem, ale zanim 
powie, 0 co chodzi u Platona, zaczyna wyjasniac go Nie tzschem, by 
wr6cic do Hegla i Foucaulta. Co tu jest tym, co wyjasnia, a co tym, co 
wyjasniane, cz~sto trudno odr6znic. Opr6cz tego posluguje si~ skr6tami 
myslowymi, metaforami i efektownq retorykq, co dodatkowo oddala jego 
mysl od czytelnika. Nie wiadomo, czy powyzszy spos6b ekspozycji sta
nowi manier~ autora czy tez nalezy go uznac za najlepszq form~ przed
stawienia skomplikowanego dramatu, jaki toczyl si~ w mysli zachod
niej. Czytelnikom, kt6rzy pogubi'l si~ w kolejnych odwolaniach i styli
stycznych parabolach , mozna polecic jako schemat porzqdkuj'lcy do
brze napisany wst~p do ksi'lzki au tors twa tlumacza, Pawla Maciejki (kt6
rego z przyjemnosci'l chwal~ r6wniez za prac~ translatorskq). 
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Tematem ksiqzki jest krytyka postmodernizmu, choc bez wqtpienia 
jest to krytyka niestandardowa. To prawda, izautorwypowiada kqsliwe 
sqdyo modnych przedstawicielach postmodernizmu (a takZe niekt6rych 
ich krytykach, takich jak Habermas), ale mylitby si~ ten, kto by przy
puszczal, iz autor wyst~puje z wyrainej pozycji klasycznej metafizyki 
i epistemologii. Niekiedy mozna odniesc wrazenie, iz Rosen reprezen
tuje postmodernizm bardziej dojrzaty alba - jeszcze lepiej - ze wedlug 
niego postmodemizm nie jest wcale wymyslem ostatnich kilku dekad, 
lecz stanowi staty motyw w historii fi lozofii. Innymi siowy, mozna na
brae przekonania, iz autora drazniq gwiazdy wsp6lczesnego postmo
demizmu, kt6rych ma za myslicieli p lytkich, a niekiedy wr~cz za inte
lektualnych hochsztapler6w- kt6rq to supozycj~ trudno odrzucic jako 
calkowicie bezzasadnq- natomiast got6w bylby przyznac, ze pewien 
rodzaj myslenia lub umystowego temperamentu, kojarzony z postmo
dernizmem, stanowi nie tylko wazny wqtekcalej filozoficmej tradycji, 
ale wr~cz jej j'ldro. Rosen sklonny jest wi~c twierdzic, iz rozr6znienie na 
modernizm i postmodemizm nie ma sensu, ale nie dlatego ze - jak suge
rujq niekt6rzy - wszystko jest formq modernizmu, czyli kazda mysl ma 
jakies metafizyczne ufundowanie i zaklada jakqs form~ dyscyplinujqce
go porzqdku, ale ze - przeciwnie - wielcy mysliciele przeszlosci byli 
postmodernistami. Wsp61czesne gwiazdy filozofii postmodernistycznej 
nie powiedzialy wi~c niczego, czego nie daloby si~ znaleic u Mistrz6w, 
a ich domniemana rewolucyjnosc i zerwanie z klasycznq metafizykq i epi
stemologiq dowodzq jedynie niezbyt uwaznej lektury starych tekst6w. 

Czy wszyscy wielcy filozofowie byli postmodemistami avant Ia Iet

tre, tego Rosen nie m6wi i pewnie odpowiedi bezwzgl~dnie afirmatyw
na bytaby tylez trudna do udowodnienia co szokujqca. To, co m6wi, jest 
jednak i tak wystarczajqco niezwykle. Twierdzi mianowicie, iz u Plato
na i u Kanta, dw6ch filozof6w notorycznie obarczanych przez postmo
dernist6w grzechami "nowoczesnosci", znaleic mozemy znaczqce po
krewienstwa z postmodernizmem. W przypadku Platona jego wyjasnie
nie jest malo in teresujqce i dokonuje si~ w polemice z Derridq; stanowi 
wi~c raczej nie tyle i nterpretacj~ greckiego mysliciela, ile kolejny glos 
w wewnqtrzpostmodernistycznym ch6rze. Przypadek Kanta jest ciekaw
szy, gdyz od niego zaczyna Rosen caly wyw6d i stara si~ dowiesc swojej 
tezy, poslugujqc si~ niesekciarskq, wzgl~dnie klarownq (na tyle, na ile 
pozwala na to jego maniera) argumentacjq. 

Rosen idzie nawet dalej. Nie tylko traktuje Immanuela Kanta, filozo
fa przez postmodernist6w raczej nie lubianego, a nawet oskarzanego 
o intelektualne fundowanie Holocaustu (kt6ry to absurdalny zarzut znaj
dujemy u Zygrnunta Baumana), jako pokrewnego postmodemizmowi, 
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ale nadto rozszerza owo pokrewienstwo na cale Oswiecenie, kt6re - jak 
wiadomo - jest r6w niez bete noire piewc6w ponowoczesnosci. "Postmo
demizm - p isze w pewnym miejscu - jest w istocie kontynuacj,! Oswie
cenia". 

Na jakiej podstawie mozna doszukiwae sit; zwi,!zk6w mi~dzy Kan
tem a postmodemizmem? Rosen wymienia kilka takich racji, z kt6ryd I 

najwazniejsze wydaj,! mi si~ dwie. Po pierwsze, pisze on, iz Kant ujmuj ~ 

h istori~ jako cos ponad- czy pozaracjonalnego; z tego powodu niemie, 
ki filozof antycypuje "p6znodziewi~tnastowieczny pogl,!d, egzemplifi
kowany przez Nie tzschego, iz b y c i e jest nieodl,!cznie historyczne i ir
racjonalne". Po drugie, tak potraktowana historycznose prowadzi go do 
uj ~cia filozofii jako hermeneutyki. 

Przyjrzyjmy si~ pierwszej racji. Czy rzeczywiscie u Kanta historia 
pojmowana jes t jako cos nieracjonalnego? Lektura podstawowego tek
stu niemieckiego filozofa na ten temat, czyli szkicu Pomysly do ujfcia 
historii powszcchnej w aspekcic swiatowym, nie daje p otwierdzenia takiej 
interpretacji. Rosen ma oczywiscie racj ~ , iz w zawartej tam koncepcji 
wymiar historyczny nalezy do sfery wolnosci, a nie - jak nauka - do 
sfery koniecznosci. Tekst Kanta wszelako zawiera bardzo wyrainq kon
cepcj~ post~p u, wylozon" cz~sto w j~zyku deterministycznym. "Moze
my uwazae histori~ ludzkosci w aspekcie calosciowym - pisal Kant - za 
realizacj ~ ukrytego zamiaru p rzyrody, jakim jest stworzenie ustroju do
skonalego wewn~trznie (a dla osiqgni~cia tego celu doskonalego takZe 
zewn~trznie ) jako jedynego stanu, w kt6rym moze ona w rodzie ludz
kim rozwinqe wszystkie dane mu przez siebie zadatki". Trudno powyz
sze zdanie uznae za potwierdzenie poglqdu 0 nieracjonalnosci historii; 
raczej wskazywaloby ono na in te rpreta cj ~ przeciwnq, w swietle kt6rej 
dzieje bylyby obszarem realizowania si~ rozumnej koniecznosci. 

Tak jednak nie jest, a Kant rozumie his tori~ w spos6b bardziej zniu
ansowany. Nie ma bowiem w jego tekscie mowy 0 nieuchronnym sce
nariuszu dziej6w. Zacytujmy jeszcze raz Pomysly do ujfcia historii po
wszechnej w aspekcie swiatowym: przyroda "potrzebuje moze niezmierzo
nego szeregu pokolen ludzkich, kt6re przekazujq sobie kolejno swoje 
oswiecenie i w ten spos6b p rzyczyniajq si~ do tego, by zalqzki oswiece
nia osi"gn~ly kiedys w rodzie ludzkim stopien rozwoju w pelni odpo
wiadajqcy jej zamiarowi. Moment, w kt6rym to nastqpi, musi bye celem 
dqzen ludzkich - przynajmniej w idei czlow ieka; inaczej bowiem trze
ba by uznae niemal wszystkie nasze zadatki p rzyrodzone za daremne 
i bezcelowe, co oznaczaloby podci~cie wszelkich zasad p ra ktycznych". 

Post~p historyczny i d"zenie do doskonalosci nie realizuj" si~ zatem 
samoczynnie jak procesy p rzyrodnicze, lecz stanowiq raczej cos w ro
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dzaju wymogu rozumu praktycznego, tak jak wymogami rozumu prak
tycznego byly dla Kanta Bog oraz dusza niesmiertelna . Nie rna zatem 
niczego nieuchronnego w dochodzeniu do celu historii, gdyz ta jest 
"grq ludzkiej wolnosci". W tej grze mozna dostrzec na poziomie idei
nie na poziomie empirycznym - zamysl i prawidlowose, ktore winny 
dzialae mobilizujqco na ludzkie zachowania . 

Nie jest wi~c historia dla Kanta ani rozumna w ta ki m sensie, w ja
kim rozumna jest przyroda pojmowana jako przedmiot poznania na
ukowego i wyznaczona jego logikq, ani - jak sugeruje Rosen - niero
zumna, czyli nie zawierajqca zadnego ladu. W kazdym razie tekstszkicu 
Kantowskiego nie uzasadnia tezy Rosena. Charakterystyczne jest zresz
tq, iz autor ten nie odwoluje si~ ani razu do jakiegokolwiek fragmentu 
cytowanego szkicu, a ledwie do jednego jedynego artykulu a nim au
torstwa Emila Fackenheima. W dalszej cz~sci swojego wywodu doko
nuje rzeczy jeszcze bardziej wqtpliwej z punktu widzenia argumenta
cyjnego . Dla uzasadnienia swojej tezy przywoluje poglqd, ktory - jak 
sam stwierdza - nigdy nie zostal przez Kanta wypowiedziany, a miano
wicie, iz czlowiek wedle tej koncepcji posiada wolnose do przyj~cia lub 
odrzucenia "przewrotu koperni kanskiego". Oznacza to, ze czlowiek 
maze, lecz nie musi zaakceptowae tego obrazu swiata, jaki wynika z na
szych struktur poznawczych . Maze on zatem - jak pisze Rosen - "przy
jqe bqdz odrzucie swiaty wiedzy i moralnosci w fonnie zdefiniowanej 
przez Kanta. W konsekwencji, swiaty te Sq radykalnie przypadkowe. 
Mamy prawo uznae, ze pierwotnym stanem swiata jest chaos. Tak wla
snie postqpi Nietzsche". Dlatego tez filozofia maze juz n ie bye wiedzq 
czy teoriq, ale staje si~ hermeneutykq, czyli historycznym i niekonklu
zywnym nadawaniem sensu egzystencji tkwiqcej w chaosie istnienia. 

Wywiedzenie takiego sensu wolnosci z mysli Kanta - wobec braku 
jakiegokolwiek potwierdzenia w tekScie samego filozofa - jest zabiegiem 
nieuprawnionym. Zresztq uj~cie czlowieka, ktory zawiesza uporz"dko
wany obraz poznania i moralnosci implikowany przez przyrodzone mu 
wladze poznawcze, wydaje si~ niezgodne z charakterem filozofii Kan
towskiej i ogolnq jej wymowq. Mozna oczywiscie argumentowae, iZ Kant 
oslabil obiektywizm poznawczy, a jego proba uratowania wiedzy przed 
sceptycyzmem stala si~ w dalszych dziejach filozofii z rozmaitych po
wodow na tyle malo przekonujqca, iZ mogla doprowadzie do zawiesze
nia "przewrotu kopernikanskiego", a z czasem do uznania radykalnej 
przypadkowosci swiata . Jednak tlumaczenie takie jest natury historycz
no-spolecznej, a nie filozoficznej. W mysli Kanta nie znajdujemy nicze
go, co upowaznialoby do przyj~cia wskazywanego przez Rosena rodza
ju wolnosci. 
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Rosen - przyznajmy - stara si~ nie bye w tym punkcie calkowicie 
goloslowny. Powotuje si~ on na kategori~ "spontanicznosci" Kanta i for
muluje na jej podstawie dose skomplikowany argument korzystajqcy 
z trzech sens6w "spontanicznosci", kt6re odnoszq si~ odpowiednio do 
intelektu, rozumu spekulacyjnego oraz rozumu praktycznego. W sensie 
pierwszym spontanicznose polega na tym, iz intelekt posiada zdolnose 
tworzenia poj~e, poprzez kt6re poznaje w przedstawieniach przedmio
ty. W sensie drugim spontanicznose jest ideq, dzi~ki kt6rej rozum ujmu
je calose natury jako powstalq w spos6b nieuwarunkowany; taki obraz 
wolnosci kosmologicznej, jak jq nazywa Kant, wykracza poza pole na
szego doswiadczenia i dlatego moze koegzystowae z obrazem antyno
micznym wobec niego, w kt6rym przyroda spojona jest koniecznym 
zwic}Zkiem praw. W sensie trzecim spontanicznose jest nieuwarunko
wanq wolnosciq podmiotu moralnego, a wi~c podstawq wszelkich dzia
Ian moralnych. Na podstawie powyzszego Rosen formuluje taki mniej 
wi~cej argument. Spontanicznose w sensie trzecim jest podstawq, na 
kt6rej opierajq si~ dwa pozos tale znaczenia; od jej rozstrzygni~cia zalezy 
wi~c przyj~cie zar6wno orzeczen rozumu, jak i orzeczen intelektu. Dla
tego Kantowski czlowiek d ysponuje wolnosciq, kt6ra pozwala mu za
wiesie hipotez~ ladu swiata, a tym samym pozwala przyjqe poglqd 0 ist
nieniu radykalnego chaosu. 

Argument ten, co latwo zauwazye, polega bardziej na znalezieniu 
takich zwiqzk6w mi~dzy elementami filozofii Kanta, kt6re uzasadniq 
tez~ Rosena, niZ na starannej rekonstrukcji tej filozofii. Ale nawet w wy
padku, gdy zgodzimy si~ na zaproponowanq interpretacj~, to i tak trud
no jq b~dzie pogodzie z tekstem Kantowskich Krytyk. Zwr6emy bowiem 
uwag~, ze nie tylko nie ma oczywistego przejscia mi~dzy spontaniczno
sciq w sensie trzecim, czyli wolnosciq morain'l, a spontanicznosci'l w sen
sie drugim, czyli ideq wolnosci rozumu spekulatywnego, ale nad to nie 
ma takiego przejscia mi~dzy spontanicznosci'l w sensie trzecim i spon
tanicznosci'l w sensie pierwszym, czyli zdolnosciq tworzenia poj~e przez 
in telekt, ani mi~dzy spontanicznosciq w sensie drugim i pierwszym. Nie 
ma bowiem w filozofii Kanta niczego takiego, co sugerowaloby, iz czto
wiek posiada wolnose moralnq zawieszenia kategorii intelektu; wbrew 
temu, co twierdzi Rosen, musi on bye im posluszny jako podmiot po
znajqcy, gdyz inaczej unicestwilby on sw6j status podmiotu Iudzkiego. 
Nie ma tez nic w filozofii Kanta, co sugerowaloby, iz owa wolnosc ko
smologiczna pozostaje w jakimkolwiek zwi'lzku ze spontanicznoSciq 
poj~e intelektu. 

Pomysly in terpretacyjne Rosena warto oceniae p rzynajmniej 
w dw6ch kontekstach: postmodernizmu i straussizmu. Jesli dobrze oce
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niam wplyw tego autora na postmodernizm - choc moja wiedza jest 
tutaj daleka od kompletnej - to hipoteza Rosena 0 postmodernistycz
nych wqtkach w calej historii filozofii nie zostala przyjE(ta. Swiadczyc to 
moze albo, jak sugeruje Rosen, 0 intelektualnej ograniczonosci gwiazd 
postmodernistycznych nie rozumiejqcych dobrze dziel klasycznych, alba 
o ich zdrowym rozsqdku, kt6ry buntuje siE( p rzeciw zbyt karkolomnym 
interpretacjom proponowanym przez amerykanskiego autora. Zauwaz
my zresztq ponadto - co jest argumentem psychologiczno-filozoficz
nym raoej niz filozoficznym - ze dominujqca tonacja tw6rczosci post
modernistycznej jest w wiE(kszosci polemiczna, a wiE(c wymierzona prze
ciw tak czy inaczej rozum ianemu modernizmowi. Byloby niezwykle 
trudno wyobrazic sobie tw6rczosc postmodernistycznq nie jako reakcjE( 
na "projekt oswieceniowy" czy klasycznq metafizykE(, ale jako szczeg61
nq in terpretacjE( historii filozofii, w swietle ktorej istnieje na turalna ciq
glosc i pokrewienstwo miE(dzy Platonem i Kantem z jednej strony a Nie
tzschem i Heideggerem - z drugiej . Inaczej tez wyglqdalaby wowczas 
drama turgia europejskiej my§li filozoficznej. 

Pewne wqtki tej d ramaturgii p rzedstawia Rosen, lecz aby je zrozu
miec, nalezy powiedziec kilka slow 0 jego ujE(ciu straussizmu. Przed 
kilkunastu laty kanadyjska autorka Shadia Drury opublikowala ksiqzkE( 
o filozofii Straussa, w kt6rej dowodzila, iz ow filozof, kt6ry zdobyl slawE( 
jako obronca platonizmu i klasycznej metafizyki, zawar! w swoich tek
stach inne, wlasciwie przeciwstawne gloszonemu otwarcie, przeslanie, 
wedle ktorego metafizyka stanowi zaledwie maskE(, jakq filozofowie prze
slaniali przed maluczkimi egzystencjalny chaos. Jednym z uzasadnien 
ta kiej in terpre tacji byl wyrazany przez Straussa poglqd 0 ezoterycznej 
fi lozofii , jakq wedlug niego glosili niemal wszyscy wielcy mE(drcy, a jaka 
ukryta byla miE(dzy wierszami ich tekst6w i pozostawala nieczytelna dla 
niewprawnych czytelnik6w. Drury uznala, iZ Strauss nie tylko doszuki
wal s i~ takiej metody ukrywania poglqd6w u innych, ale sam jq prakty
kowal. 

Ksiqzka wywolala spore zainteresowanie, ale wi~kszosc straussist6w 
przyj~la jq z irytacjq lub kpinq: szczeg6lnie utkwila mi w pami~ci kryty
ka Allana Blooma. Wspominam teraz ksiqzk~ Shadii Drury, poniewaz 
Stanley Rosen, bqdi co bqdi uczen Straussa, glosi na temat swojego na
uczyciela opini~ nie odbiegajqcq wiele od tej, ktorq przed kilkunastu 
laty (a wi~c mniej wi~cej w tym samym czasie, kiedy ukazalo si~ pierw
sze wydanie Hermeneutyki jako polityki) sformulowala kanadyjska uczo
na . Rosen r6wniez uwaza, iZ obrona metafi zyki przez Straussa nalezy do 
jego koncepcji egzoterycznych. Jakie Sq natomiast jego poglqdy ezote
ryczne, czyli w lasciwe, tego Rosen nie jest pewien, choc przyblizenia, 
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jakie czyni, sklaniajq go do wniosku 0 ideowym pokrewiens twie tqcZq
cym Straussa z Nietzschem i Heideggerem. 

Nie podejmuj~ si~ rozstrzygac, w jakiej mierze taka interpretacja 
Straussa jest zasadna, choc niewqtpliwie czyni ona z niego mysLiciela 
jeszcze bardziej tajemniczego, niz zwykto si~ sqdzic. Ciekawe Sq na to
miast wnioski, jakie wyciqga stqd Rosen . Jesli tak bowiem b~dziemy 
rozumiec postmodemizm i straussizm, to inaczej tez b~dq si~ przedsta
wialy podstawowe kwestie spome zachodniej fiLozofi i. W wieku dwu
dziestym !lie b~dziemy juz mieli starcia mi~dzy klasycznq metafizykq 
a jej postmodemistycznq krytykq, ale cos zupelnie innego, co do tej pory 
umyka!o uwadze komentatorow nastawionych na przekazy egzoterycz
ne. Wed!ug Rosena takim niezwykle istotnym sporem by! ten, ktory 
powstal mi~dzy Leo Straussem a Aleksandrem Kojeve, francuskim he
glistq rosyjskiego pochodzenia. Obaj bowiem, twie rdzi Rosen, zrozu
mie li wi~cej z fi lozoficznego dramatu niz Heidegger czy jego poiniejsi 
francuscy spadkobiercy. Spar, jaki zaistnial- a moze lepiej: jakiego si~ 
Rosen dopatrzyl w egzo- i ezoterycznych odczytaniach obu autorow
dotyczyl filozofii oraz czlowieka w sytuacji coraz bardziej powszechne
go przekonania 0 chaosie egzystencji i 0 hermeneutycznym charakterze 
naszych obrazow rzeczywistosci. 

Co takiego twierdzil Kojeve? Na podstawie Heglowskich kategorii 
i intuicji glosil on nadejscie k0I1ca historii, czyli wypelnienia si~ dzie
jaw. Skonczyly si~ wielkie metafizyczne spory oraz zak0I1czylo si~ po
wszechnym sukcesem dqzenie wszystkich grup i jednostek do uznania. 
Czlowiek, osiqgnq wszy samowiedz~, a wi~c uswiadomiwszy sobie, iz 
wszystko jest interpretacjq, staje si~ - jak pisze Kojeve - nieszkodliwym 
zwierz~ciern zajmujqcym si~ "sztukq, sportem i erotykq". Nast~puje po
wszechne odpolitycznienie, ale, paradoksalnie, powstajq wielkie glo
balne struktury polityczne b~dqce ucielesnieniem mqdrosci. Czlowiek 
spelniony, ktory posiadl samowiedz~, jest wi~c Nietzscheanskim ostat
nim czlowiekiem, pozbawionym wielkosci i rozmachu, jakie wczesniej 
bywaly jego udzia lem. "Sztuka, sport i erotyka" raczej upodabniajq go 
do zwierz~cia niz do cziowieka. Pisze Rosen : "Odwoianie do sztuki nie 
powinno nas zmylic: Kojeve rna na mysli nieswiadomq wytworczosc 
p takow czy bobrow. Jedynym dualistycznym wqtkiem koncepcji glo
ba Lnego zezwierz~cenia jest przeciwstawienie Amerykanow (oraz Ro
sjan, ktorzy d la Kojeve' a stanowiq europejskq odmian~ Amerykanow) 
i Japonczykow. Amerykanie Sq »brzydcy«, to znaczy organicznie nie
zdolni do zadnych Ludzkich zachowan. Japonczycy Sq pi~kni, to znaczy 
Sq estetycznymi snobami, ktorzy - ja ko ze zwierz~ ta nie Sq zdolne do 
snobizrnu - zachowujq pewne slady czlowieczenstwa w postaci puste
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go formalizmu" . Jedyna m"drosc, jaka w epoce posthistorycznej jest 
mozliwa, to m"drosc "boga", a wi~c kogos, kto - tak jak Kojeve - ma 
wgl"d w calosc i uczestniczy w globalnym projekcie. 

Mamy zatem w tak sformulowanej koncepcji Kojeve'a dziwne polq
czenie, na gruncie swoiscie rozumianego heglizmu, tez oswieceniowych 
(polityczny uniwersalizm) z tezami postmodemistycznymi 0 hermeneu
tyce jako jedynej formie orzekania 0 sensie rzeczywistosci. Poshnoder
nizm staje si~ zatem z pomocq heglizmu kontynuacj" Oswiecenia, co, 
jak wiemy, potwierdza pogl"d wypowiadany przez samego Rosena. 
W przypadku Kojeve' a upostaciowieniem tego polqczenia jest globalne 
panstwo, b~dqce kulminacjq kreatywnosci czlowieka, choc tylko w od
niesieniu do nielicznych m~drc6w; reszta tego panstwa nie tworzy, lecz 
jed ynie z niego korzysta, zadowalajqc si~ swoj'l zwierz~cosciq, kt6ra oka
zuje si~ z punktu widzenia calosci historycznej nie tylko pocz'ltkiem, 
lecz i kOllcem ludzkiego rozwoju. 

W przeciwienstwie do Koj eve' a Strauss nie dqzyl do polqczenia filo
zofii (czy raczej hermeneutyki) z panstwem, ale staral si~ takiemu pol,,
czeniu przeciwstawic. Jaka byla jego strategia, nie mam pewnosci, bo nie 
wi em, czy dobrze zrozumialem nader pokr~tne wywody Rosena. Po
wszechny wizerunek Straussa jako obroncy klasycznej metafizyki, pra
wa naturalnego i arystokratyczno-ziemianskiej formy rz"d6w jest - twier
dzi Rosen - falszywy i zostal celowo przez niego samego stworzony w ce
lu ukrycia prawdziwych poglqd6w. Tak naprawd~ uwazal on, iz filozo
fia klasyczna powstaje przez akt woli; aktem woh s" nie tyJko odpowie
dzi na wielkie pytania filozoficzne, ale same te pytania . "A jesli tak
wnioskuje Rosen - to n ie ma zadnych filozoficznych probJem6w, lecz 
jedynie problemy, kt6rym chcemy dawac si~ zwodziC". Glosz'!c wi~c 
swoj'! obron~ klasycznej metafizyki i prawa naturaJnego, Strauss sam 
traktowal je nie jako prawd~ 0 swiecie, ale jako pozyteczne hipotezy 
ufundowane aktem woli. Formulowal je po to, by wlasnie ukryc bez
podstawnosc filozofii, a wlasciwie jej "nieustraszonos(" jako aktu woli . 
Ukryc przed kim? Przed motlochem, p rzed szerokimi rzeszami inteJek
tualist6w. Rosen sugeruje nawet, iZ jednym ze srodk6w ukrywania "rue
ustraszonosci" filozofii bylo gloszenie obrony arystokratyczno-ziemian
skiej formy rz'!d6w jako bezwzgl~dnie najlepszych, co mialo odwr6cic 
uwag~ adwersarzy od problemu filozofii i skupic j,! na polityce. Fakt, iz 
Strauss byl jednym z najbardziej "znienawidzonych" (okreslenie Rose
na) filozof6w w Ameryce, nie stanowil zatem przypadku, lecz, jak si~ 
mozna domyslac, zostal przez niego samego z p remedytacj,! wywolany. 

W swietle powyzszej interpretacji Strauss byl zatem r6wniez nietz
scheanistq, tyle ze odwoluj,!cym si~ do Sokratesa, i Platona. Bronil filozo

118 



ZDARZENIA - KSL,\ZKl - WDZIE 

fji jako czegos posredniego mi~dzy hermeneutycznym relatywizmem, 
kt6ry typowy jest dla rzeszy postmodemist6w pogardzanych przez Ro
sena, a uniwersalnym dogmatem, kt6ry postmodemisci - bezzasadnie, 
wedlug Straussa i Rosena - przypisywali wszystkim modernistom od 
Platona do Kanta. R6znica mi~dzy Straussem a Kojeve' em polegata na 
tym, ze ten pierwszy nie chcial przyjqe funkcj i "boga" kreujqcego rze
czywistose politycznq i pragnql przecjwdziaiae instytucjonalizacji filo
zofii, a raczej hermeneutyki, czyli jej wchloni~ciu przez panstwo; dlate
go wlasnie glosil jej przestanie z takq ostroznosciq.lstotq jego programu 
byla wi~c nieustraszonose mysli polqczona ze wstrzemi~zliwosciq jej 
publicznego przekazu. Jak w przypadku Sokratesa i Platona, filozofi~ 
sWij Strauss przeznaczal dla kr~gu przyjaci61, rue zas dla panstwa, ludu 
czy ludzkosci. 

Na pytanie 0 wartose ksiqzki Rosena nie potrafi~ udzielie jedno
znacznej odpowiedzi. Jej slabosci, od pogmatwanego wywodu do dzi
wacznosci gl6wnej mysli, Sq oczywiste. Rosen walczy z, jak to nazywa, 
"dekadencjij" wsp6kzesnego postmodemizmu, ale w zamian proponu
je dziw nq perspektyw~, wedle kt6rej wielcy filozofowie nigdy nie glosi
li klasycznej metafizyki i epistemologii na selio - wszak, twierdzi auto!; 
nikt rozumny nie m6g1 takich nonsens6w gtosie - a jedynie traktowali 
je jako wybiegi majqce ukrye inne tresci. Przyznam si~, iz taki poglijd 
wydaje mi si~ bardziej dekadencki niz wszelkie postmodernistyczne 
ataki na metafizyk~ obecnosci. 

Z drugiej strony trudno odm6wie ksiqzce pewnych zalet. Nie wiem, 
czy kluczowy dla zrozumienia dzisiejszego stanu ducha jest sp6r mi~
dzy Kojeve'em a Straussem, ale altematywa opisana przez Rosena chyba 
dose dobrze oddaje wazne problemy naszych czas6w: zwiqzki mi~dzy 
filozofiij a poli tykq, rol~ mqdrosci w spoleczenstwie wolnosci i r6wno
sci, relacj~ globalizmu politycznego w stosunku do uniwersalizmu filo
zofii, nieustraszonose pytan metafizycznych i mozliwose ich publicznej 
obecnosci, powr6t czlowieka zezwierz~conego itd. 5q to wszystko bez 
wqtpienia problemy ciekawsze niZ te, kt6re podejmujq pogardzani przez 
Rosena autorzy postmodemistyczni. 

RYSZARD LEG UTKO, ur. 1949, filozof i publicysta, prof. dr hab., pracuj e w Instytu
cie Filozofii UJ. Ostatnio wydal Tolera l1cj a (1997). 
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OKO W OKO Z NICOSCIL\ 

Pawel Such 

Franz Rosenzweig, GWIAZDA ZBAWIENIA, przelozyl 
i wst~pem opatrzyl Tadeusz Gadacz, 

Wydawnictwo Znak, Krak6w 1998 

Po dtugim oczekiwaniu polski czytelnik moze wreszcie si~gnqc po 
najwazniejsze dzielo Franza Rosenzweiga. Tadeuszowi Gadaczowi winni 
jestesmy wdzi~cznosc - spolszczyc j~zyk niemiecki ksiqzki z pogranicza 
filozofii, teologii , mistyki i poezj i to przedsi~wzi~cie niebywale. 

Dzieto - dzisiaj juz klasyka - nie poddaje si~ zabiegom recenzenc
kim. Piszqc 0 nim, mozna jedynie zasygnalizowac jakis wybrany pro
blem. Niewqtpliwie jednym ze st6w niezb~dnych do zrozumienia Gwiaz
dy Zbawiel1ia jest siowo: Nicosc. 

Jedno z podstawowych znaczen tego slowa tqczy si~ z procesem 
powstawania wiedzy. "Od Nicosci wiedzy nasze doswiadczenie odkryw
cze posuwa si~ naprz6d do Czegos wiedzy" (s. 74). Oddajqc mysl Rosen
zweiga, Tadeusz Gadacz pisze we wst~pie: "Nie istniej e jeden Byt meta
fizyki, ale trzy, niesprowadzalne do siebie byty. Nie ma takZe jednej 
Nicosci, ale trzy nicosci" (s. 38). Czym jednak Sq "nicosci", 0 kt6rych 
mowa? Chodzi 0 nicosc n iewiedzy; cos przeczuwamy, ale nic jeszcze 
nie wiemy dokladnie. Nicosc pojawia si~ tu jako niewiedza. Pisze Ro
senzweig: ,,0 Bogu nie wiemy nie. Ale ta niewiedza jest niewiedzq 0 Bo
gu" (s . 79), ,,0 swiecie nie wiemy nie. I takZe tutaj Nicosc jest Nicosciq 
naszej wiedzy, i to okreslonq, poszczeg6lnq Nicosciq naszej wiedzy" 
(s. 106), "zatem takZe 0 czlowieku nic nie wiemy. I takZe ta Nicosc jest 
tylko poczqtkiem, tak, tylko poczqtkiem poczq tku . TakZe w czlowieku 
budzq si~ pra-slowa, tw6rcze Tak, plodne Nie, ksztaltujqce 1. I takZe tu taj 
Tak tworzy w nieskonczonej Nie-nicosci prawdziwy byt, »istot~«" (s. 137). 

Tak wi~c 0 Bogu, 0 swiecie i 0 czlowieku nie wiemy nie. W j~zyku 
niemieckim m6wimy, ze 0 Bogu wiemy nic- stqd "nicosc wiedzy". Moze 
w j~zyku polskim lepiej zrozumiemy, 0 co chodzi, gdy powiemy - »ni
coscniewiedzy«?W kazdymrazie mowajesto prze jsc iu o d nie
wi e d z y do w i e d z y. Nicosc wiedzy czy niewiedzy nie jest oczywi
scie n icosciq nie-istnienia. Tutaj drogi Rosenzweiga rozchodzq si~ z filo
zofiq, kt6ra nastala wraz z Heglem. Byt istnieje, ,zanim 0 nim myslimy, 
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zanim cos 0 nim wiemy. Rosenzweig pisze : "Szukamy tego, co trwale, 
a co nie potrzebuje dopiero Myslenia, aby bye" (s. 74). Mozna by si~ spie
rae z Rosenzweigiem m6wi'lc, ze co prawda kwiaty ish1iej'l, B6g istnieje 
i czlowiek istnieje, ale aby naprawd~ bye, czlowiek potrzebuje myslee. 
Kiedy zas on sam nie moze myslee, bo dotkni~ty jest ci~zkq chorob'l 
umyslowq, istnieje nawet wtedy, gdy nikt 0 nim nie mysli. By jednak 
istnial na miar~ swej godnosci, potrzebuje, by 0 nim ktos pomyslal. I to 
dobrze pomyslal. 

Nicose znajduje si~ u samych korzeni istnienia. W uj~ciu Rosen
zweiga, by czlowiek naprawd~ by!, musi zmierzye si~ ze smierci'l, ale nie 
na poziomie my§lenia, lecz na poziomie egzystencji. Smiere na poziomie 
my§lenia rozplywa si~ w morzu og6lnosci. Pojedynczy czlowiek nie moze 
wymkn'le si~ smierci, by zag stan'll na tym, co trw ale, musi przyj'le Ni
cose tam, gdzie go ona spotyka, akceptuj'lc jej spos6b przeja wiania si~. 
Rosenzweig podkresla rol~ doswiadczenia - pojedynczej egzystencji 
iudzkiej, narazonej nieustannie na smiere, na nicose niewiedzy, na nie
ufnose, na ucieczk~ od zycia - w dochodzeniu do poznania. My§lenie 
jest czyms bardzo waznym, ale poznanie "Wszystkiego" - czyli Boga, 
swiata i czlowieka - od nosi si~ do doswiadczenia , kt6rego zakres jest 
szerszy od doswiadczenia myslenia. Czlowiek ismieje przed wiedz'l, jak 
i po niej, p odobnie B6g oraz swiat. "Kierowani wiarq w ich [czlowieka, 
swiata i Boga 1faktycznose dalismy im »zrodzie si~« z NicoSci wiedzy. To 
zrodzenie nie jest zrodzeniem w rzeczywistosci, lecz jest przejsciem 
w przestrzeni poprzedzaj'lcej wszelkq rzeczywistose. Rzeczywistose tych 
trzech rezulta t6w nie graniczy z tym, co rzeczywiste. Rezultaty nie zro
dzily si~ dla nas z tego, co rzeczywiste, lecz Sq najblizszymi sqsiadami 
Nicosci, a Nicose wiedzy jest ich i r6dlem" (s . 172). Nicose wiedzy jest 
"trampolin'l, z kt6rej ma bye dokonany skok w Cos wiedzy, w» pozy
tywnose«. »Wierzymy« bowiem w swiat, przynajmniej tak mocno jak 
w Boga lub w nasz'l Sobose. Dlatego Nicose tych trzech istotnosci moze 
bye dla nas tylko Nicosciq hipotetyczn'l; tylko Nicosciq wiedzy, z kt6rej 
osiqgamy Cos wiedzy, a co opisuje trese owej wiary. Od tego, ze posiada
my OW q wiar~, mozemy si~ uwolnie tylko hipotetycznie. Hipotetycznie 
- w mierze, w jakiej odbudowujemy jq od podstaw" (5. 106). Nieco wcze
sniej czytamy: "M6wimy w pewnej mierze: jesli B6g jest, to jego Nicosci 
dotyczy to, co nast~puje . .. " (5. 82). Rozum stat na wiele. Rozpoczyna on 
od wiary w faktycznose Boga, swiata, czlowieka. Odbija si~ od trampoli
ny niewiedzy ku wiedzy. Rozum powoli ksztaltuje poj~cia; ufajqc same
mu sobie, wmyslaj'lc si~ w istot~, ci'lgle potwierdza to, co nie jest nico
sci'l, i zarazem przeczy nicosci; m6wi coraz gl~biej "tak" swoim intu
icjom i powoli zaprzecza wszelkie mu wq tpieniu. Rezultaty pracy rozu
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mu jednak nie graniczq z rzeczywistosciq, lecz z nicosciq. Wiedza grani
czy z niewiedzq, "wiem" z tym, ze "nic nie wiem". Zywiolem owocow 
umyslu jest hipotetycznosc. Mamy wobec nas: mitycznego boga, pla
styczny swiat i tragicznego czlowieka; nad kaidym z nich wypisane jest 
skryte "jezeli". "Popatrz: Bog jest i jest istniejqcym zyciem; popatrz: swiat 
jest i jest natchnionq postaciq; popatrz: czlowiek jest i jest samotnq So
bosciq" (s. 165-166). Nie wiemy jednak, jak Sq do siebie odniesieni, Sq 
zapatrzeni w siebie i nie znajq niczego poza sobq. "Takze czlowiek i swiat, 
a nie tylko bog, zyjq wewn~trznym zyciem swej wlasnej natury, nie po
trzebujqc jakiegos innego bytu poza swoim wlasnym" (s. 166). 

Ta wizja nie jest oczywiscie wizjq Franza Rosenzweiga, jest ona wy
nikiem zabiegu Rosenzweiga, ktory czyta ks:qzki filozoficzne, ale jakby 
biorqc w nawias judaizm i chrzescija6stwo. Czym jest rozum bez tych 
dwoch rzeczywistosci? Co chrzescija6stwo i judaizm w nOSZq do kon
cepcji rozumu? Czy rozum Zyda i chrzescijanina jest inny niz rozum 
poganina? Czym jest filozofia, ktora zapomniala 0 zydowskich korze
niach chrzescija6stwa? Ciekawego porownania dokonuje Tadeusz Ga
dacz pod koniec wst~pu: "Choc Gwiazda Zbawienia i Bycie i czas majq 
wiele wspolnego, to ( .. . ) zasadnicza idea filozofii Rosenzweiga jest nie 
tylko odmienna od Heideggera, ale jej przeciwna. O bydwu myslicie
10m chodzi przede wszystkim 0 zakwestionowanie tozsamosci Bytu i My
sli. Lecz kiedy Heidegger nie przekracza w swej filozofii horyzontu Da
sein, Rosenzweig przekracza go ku Objawieniu. Dla Rosenzweiga egzy
stencja jest otwarta na zewnqtrz. To wlasnie w tej otwartosci Objawienie 
ustanawia podmiot mowy i milosci" (s. 43-44). Sam rozum dociera jedy
nie do ja kiejs ogolnosci, do "Czegos", co jednak n ie jest jeszcze zaprze
czeniem Nicosci - ju;~ Platon odkryl, ze matematyka nie wyprowadza 
poza Cos. Poza Cos moze nas wyprowadzic tylko spotkany inny Ktos, 
Ktos, kto objawia. Dopiero wejscie tego Kogos do historii ludzkosci 
umozliwilo przekroczenie granic rozumu, udzielilo nowego rozumie
nia Boga, swiata oraz czlowieka . Te trzy faktycznosci dzi~ki Stworzeniu
-Objawieniu-Zbawieniu otwarly si~ na siebie. Czy jednak dotychczaso
wa filozofia - zastanawia si~ Rosenzweig- mogla wziqc to pod uwag~? 

Myslenie filozoficzne Franza Rosenzweiga przenikni~te jest Obja
wieniem. Rozum nie jest jedynym swiatlem, jest nim takZe i przede 
wszystkim Ktos, kto mowi, objawia. Autor Gwiazdy Zbawienia przeciw
stawia si~ historiozofii Hegla. W jednym z listow pisze: "Trzeba, by Bog 
zbawil czlowieka nie pop rzez histori~, lecz rzeczywiscie ( ... ) jako Bog 
w religii. Dla Hegla historia byla boskq teodyceq, podczas gdy czyn byl 
swiecki. Dla nas jedynq prawdziwq teodyceq jest religia. Walka przeciw 
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historii w sensie XIX wieku jest dlatego dla nas jednoczesnie waUq 0 re
ligi~ w sensie XX wieku". Zyjemy na progu XXI wieku. Czy sluszna jest 
opinia Rosenzweiga? Czy B6gjes t wylqcznie Bogiem religii, czy takie 
Bogiem historii? Czy zbawianie czlowieka nie dokonuje si~ w jego hi
storii i poprzez rzucenie swiatia Objawienia na fakty jego historii? Czy 
Chrystus nie jest Panem historii? A moze wszystko zalezy od tego, co rozu
miemy pod slowem historia - ta indywidualna i wsp6lnotowa? Jaki jest 
stosunek Gwiazdy Zbawienia i Krzyza Chrystusowego do historii u p ro
gu XXI wieku? Czy Wcielenie nie jest zbawianiem poprzez histori~? 

Choc Rosenzweig podkresla rol~ Objawienia w dochodzeniu do 
wiedzy, nie jeston wrogiem myslenia; myslec oczywiscie trzeba. Mysle
nie jest Jednak zwiqzane z wycofywaniem si~ ze zgietku zycia. Gdy my
sl~, zanurzam si~ w tajemnej podstawie mowy, poruszam si~ w iywiole 
"pra-st6w". Czym Sq "pra-stowa"? Sq to: "Tak", "Nie" oraz "I", m6wiqc 
inaczej: "potwierdzenie", "zaprzeczenie" i "zywa rzeczywistosc, b~dqca 
owocem relacji pomi~dzy potwierdzeniem i za przeczeniem". Mamy tu 
do czynienia z kategoriami, kt6re odnoszq si~ do Boga, swiata i cztowie
ka w samych sobie, a zarazem i przede wszystkim do relacji pomi~dzy 
nirni; do wiary, poznania i oczywiscie j~zyka . Stephane Moses uwaza, ie 
przewr6t kopernikanski mysli Rosenzweiga polega "na zerwaniu z bez
osobowym stylem filozofii tradycyjnej i odkryciu j~zyka jako organu 
poznania istnienia od wewnqtrz" (Systeme et Revelation. La philosophie de 
Franz Rosenzweig, Paris 1982, s. 80) . "Pra-slowa" leiq u podloza myslenia 
i wierzenia i wytaniajq si~ z gt~bi istnienia, kt6re wyraia si~ poprzez 
j~zyk. J~zyk jest nie tylko pojazdem dla myslenia, jest organem istnienia. 
To wtasnie j~zyk, b~dqc wyrazem rzeczywistosci, zaklada ka tegorie zr6
drowe naszej obecnosci w swiecie, to znaczy - potwierdzenie i zaprze
czenie . W Bogu, cztowieku i swiecie dochodzi do gry pomi~dzy "tak" 
i "nie"; pomi~dzy "taki" i "nie-inny"; pomi~dzy zamkni~ciem w sobie 
a wychodzeniem na zewnqtrz. ,,1" jest znakiem wyjscia Boga, swiata i czla
wieka poza siebie i wejscia w relacje, ktorymi w ostatecznosci Sq: Stwo
rzenie, Objawienie i Zbawienie. 

Wr6cmy jed nak do problemu samegomyslenia. Myslqc, iywi~ wn~
trze swego ducha. Kiedy dziel~ si~ moim mysleniem z innymi, "pra
slowa" stajq si~ stowami: dzi~ki mowie to, co bylo nieme, staje si~ glosne. 
Wychodz~ z zamkni~cia Sobosci, staj~ si~ czlowiekiem, czlowiekiem 
posr6d innych ludzi: "Slowo jest bowiem jedynie poczqtkiem, dop6ki 
nie dotrze do uszu, kt6re je uchwytujq, ina usta, kt6re mu odpowiada
jq"(s. 201)."M y slenie je s t be z czasowe i ta kimchcebyc. Zajed
nym zamachem chce tworzyc tysiqc polqczen. To, co ostatnie, cel, jest 
dian pie rwsze. Mow a zw i q za na jest z cza se m , karmi si~ nim. 
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Nie chce i nie moze opuscic swej gleby karmicielki . Nie wie z g6ry, do
kqd zaw~druje. ( ... ) Zyje w og61e zyciem innych: sluchacza opowiada
rua, wspolrozmowcy lub towarzysza w chorze. Tymczasem myslenie jest 
zawsze samotne, nawet wtedy, gdy ma miejsce w grupie »zgodnie my
slqcych« filozofow, row11.iez wtedy inny stawia rni tylko te zarzuty, kt6re 
wlasciwie sam musialbym sobie p ostawic ( .. . ). Podczas prawdziwej roz
mowy cos si~ dzieje. Nie wiem w czesniej, co inny mi powie, poniewaz 
ja tei: jeszcze nie wiem, co sam powiem" (s. 675, podkr. - PS.). Wydawac 
by si~ moglo, ze myslenie jest milczeniem, a mowa mowieniem. Nie 
kazde jednak mowienie jest wyjsciem z zamkni~cia Sobosci. Mozna roz
mawiac prowadzqc monolog, rozmawiac tylko ze swymi myslami, ze 
swymi I~kami, podejrzeniami. Czlowiek traci w6wczas kontakt z cza
sem, a zatem takZe z rzeczywistosciq. Myslenie - powiedzielibysmy
ulega cz~sto wytworom wyobraini zbolalej, bo czyz wyobrainia wtrq
conego w samotnosc czlowieka moze tworzyc na sposob wolny, czy ra
czej jest n iewolnicq jaskini swych 1~)6w? 

Pisze Rosenzweig: "Mysliciel zna juz naprzod swe mysli, a to, ze je 
»wypowiada«, stanowi ust~pstwo na rzecz niedostatecznosci naszego, 
jak mowi, srodka porozumienia. Ow brak nie polega na tym, ze potrze
bujemy mowy, lecz na tym, ze p o tr ze b u j e m y cza suo Potrzebowac 
czasu znaczy nie m6c niczego uprzedzic, na wszystko czekac, b y c z a
leznym od innego w tym, co najb ardzie j wlasn e. Dlamy
slqcego mysliciela wszystko to jest nie do pomyslenia, a odpowiada to 
jedyrue myslicielowi mowy. Myslicielowi mowy, poruewaz takZe 11. 0 we , 
mow i q c e my s le n i e jest oczywiscie mysleniem, tak jak stare, myslq
ce myslenie nie dokonywalo si~ bez mow y we w n ~ t rzn ej . Roznica 
rni~dzy staryrn i nowym my§leniem, my§leniem logicznym i gramatycz
nym, nie polega na tym, ze pierwsze milczy, a d rugie mowi, lecz na tym, 
ze pot r z e b n y j est in n y, i-co oznacza to samo - ze pow a z n i e 
t r a k t u j e s i ~ c z a s. M yslenie oznacza tu myslenie dla nikogo i mow~ 

do nikogo (przy czym slowo »nikogo« mozna, jesli kto woli, zastqpic 
takZe slowem »wszyscy«, to znaczy owym slynnym »og6Iem«), a mowa 
oznaczamow~ do k ogos i my s le n ie dla kogo§.A ten ktosjest 
zawsze kims w pelni okre§lonym, kto ma nie tylko us z y jak ogo!, ale 
takZe us t a" (s. 676, podkr. - PS.). Nowe myslenie czyta z oczu i z ust 
rozmowcy, co jest do powiedzenia. Nowy mysliciel rue zamyka si~ w bo
lach swojej Sobosci, lecz wyrwany jest ze swej "jaskini" przez bole i cier
pienia innych. Jest w razliwy na ich pop~kany czas. Czas mi~dzyludzki 
albo jest czyms wspolnym, co Iqczy, albo rozlamuje si~ na odseparowane 
samotnosci. W6wczas czlowiek staje oko w oko z nicosciq samotnosci, 
czuje "strasznq bied~" i "oderwanie od calego swiata" . Czy stac go na to, 
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by wykrzyczal swoje ja w modlitwie, czy raczej pozwala si~ zakrzyczec 
nicosci tego, co bezosobowe? A maze jest to tylko piekielna pokusa, na 
kt6rq Bog pozwala, aby oddzielic duchy? Maze poznanie Wszystkiego 
rozgrywa si~ kai:dego dnia pomi~dzy "trwogq smierci" a "bojazniq Boiq"? 
Maze Ktos chce nauczyc nas ufnosci? 

Czytamy: "B6g, to oczywiste, chce wsr6d swoich tylko ludzi wol
nych. Dla oddzielenia wi~c dusz wolnych ad niewolniczych nie wy
starczy jedynie to, ze skrywa swe rZqdy; albowiem l~kliwi Sq wysta rcza
jqCO l~kliwi, by w zWqtpieniu ch~tniej przechodzic na t~ stron~ , ktorej 
trzymanie si~ »w kazdym przypadku« nie szkodzi, a mozliwie - z pi~c

dziesi~cioprocentowym prawdopodobienstwem - jest nawet korzys t
ne. Bog, aby oddzielic duchy, musi wi~c nie tylko nie byc przyd atnym, 
lecz wr~cz szkodzic! ! w ten sposob nic Mu innego nie pozostalo: m usi 
On kusic czlowieka; n ie tylko m usi On skrywac przed nim swe rzqdy; 
nie, musi go co do nich zwodzic; musi u trudnic czlowiekowi dostrzeze
nie ich, a nawet mu to uniemozliwic, aby mial on m 0 z I i w a s cp r a w
d ziw ie, a wi~ c w woln osci , wie rz yc M u i ufac.! naodwrot, 
takZe cz!owiek musi liczyc si~ z tq mozliwosci'l, ze Bog go jedynie »kusi", 
aby w kazdym razie mia! pobudk~, by wy s t r zega c s i ~ wsz e I kich 
po k u s k we s ti o n u j 'l cy ch j ego za u fa n ie, i nie sluchacniesmier
telnego glosu zony Hioba, kt6ra powiedzia!a: »Zlorzecz Bogu i umie
raj!« Czlowiek musi wi~c wiedziec, ze niekiedy b~dzie kuszony ze wzgl~
du na sw'l wolnosc. ( . .. ) Wszystko, oto, co si~ tam [w przykazaniach] 
mowi, wszystko jest w r~ku Boga, tylko nie to jedno: b a j a z 11 B a z a " 
(s. 424-425). B61 nicosci wiedzy polega! na tym, ze nie wiem, nie rozu
miem. Bol nicosci smierci zwiqzany jest z zatrwozonq 0 siebie cielesno
sciq. Czym one jednak Sq wobec nicosci pokusy, 0 ktorej tu mowa? B6g, 
kt6ry nie tylko skry! si~ poza historiq, ale wr~cz u trud nia, uklada histo
ri~ przeciw czlowiekowi - oto p iekielna pokusa. Kim jest B6g, kt6ry 
pozwala na to, by Mu bluznic? Dlaczego On na to pozwala? Co chce 
przez to czlowiekowi powiedziec, skoro mowi do niego nawet poprzez 
takie pokusy? 

Teksty Rosenzweiga Sq zapewne echem jego przezyc. Noszq na sobie 
niewqtpliwie znamiona i pi~tna spotkan z innymi lummi. Czy cz!owiek 
moze oduczyc si~ ufnosci, a maze ufnosc jest czyms wrodzonym? Czy 
filozof dialogu straci! zaufan ie do Hegla, czytajqc i analizujqc jego ksiqz
ki, czy spotykajqC zwolennik6w niemieckiego idealisty? Zgodnie z tym, 
co przeczytalismy, bojazn Boza jest d omenq ludzi wolnych, a nie n ie
wolnikow, l~kajqcych si~ 0 swe korzysci. Czy aby ufac i wierzyc Bogu 
prawdziwie, a wi~c w wolnosci, trzeba tracic zaufanie d o ludzi? Nie 
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wiemy, czy Rosenzweig stracil zaufanie do ludzi. Wiemy, ze stracil za
ufanie do pisania . Czy slusznie? 

W Mcie do Martina Bubera wyjawil: "Tylko w zyciu, juz nie w pisa
niu, widz~ jeszcze przyszlosc przede mne(. Nahum Norbert Glatzer tak 
komentuje te slowa: ,:Zywe, wypowiedziane Siowo mialo zajqemiejsce 
pisanego. Historyk Friedrich Meinecke obiecal Rosenzweigowi docen
tur~ na Berlinskjm Uniwersytecie. Odrzucaj qC t~ posad~, wyznal Rosen
zweig profesorowi Meinecke, ze p o z n a wan i e nie jest juz dla niego 
celem samym w sobie. HStalo si~ one dla mnie sluzbq. Sl uz b q czlo 
wi e k 0 w i, nie zas sluzbq tendencjom... ( .. . ) Nie kazde pytanie jest dla 
mnie warte, by zostalo zada ne. Ani naukowa ciekawosc, ani estetyczny 
glod - szczegolnie ten drugi trzymal mnie kjedys pod swoim urokjem
juz mnie dzisiaj nie wypelniajq. Pytam tylko jeszcze tam, gdzie zostaj~ 
zapytany.Z apytany przez lu d z i, n ie prze z uczonych, nie 
p r z e z H n a u k~ «. TakZe w uczonych tkwi przeciez czlowiek pytajqcy, 
potrzebujqcy odpowiedzi ... Pytania ludzi staly si~ dla mnie tym bar
dziej naglqce«"J . Ciekawe, jak doszlo do tego, ze tak wielkj erudyta jak 
Franz Rosenzweig napisal powyzsze slowa? Z jakiej perspektywy pa
trzyl on na zycie ludzkje i na filozofi~? Patrzyl na ksiqzkj przez pryzmat 
swojej wspolnoty zydowskjej, przeczytanej i tlumaczonej przez siebie 
Biblii, czy tez z gl~bi doswiadczen mistycznych? A moze gdzies z gt~bi 
duchowych rozterek odzywala si~ gorycz przegranych spotkan z inny
mi filozofami, ludzmi naukj, rozczarowanie historiq? Biblia uczyniona 
jest niby tylko z liter p isanych farbq drukarskq i papieru. Wydawac by 
si~ moglo, ze sam papier i farba to tak niewiele, jednak... Na przyklad, 
niepokazna co do rozmiarow ksiqzeczka Wyznm1 Augustyna, otwiera 
oczy czytelnika na Boga, opowiadajqc 0 biedzie i szcz~sciu plynqcych 
z nawracania si~ grzesznika. Faktem jest, ze Gwiazda Zbawienia wskazuje 
na moment, w ktorym ksiqzka przestaje juz bye potrzebna; myslenie 
pochloni~te zostaje przez bogactwo doswiadczenia, ktore ogamia cale
go czlowieka. "Pokornie obcowae z twoim Bogiem - nie wymaga si~ tu 
niczego wi~cej niz c a I k ow i te go, a k tu a In e go z auf a n ia. Lecz za
ufa nie jest wielkim slowem. Jest nasieniem, z ktorego wyrasta wiara, 
nadzieja i milose, i owocem, ktory z niego dojrzewa. Jes t n a j pro s t
s ze z wszystk ie go i w lasnie d la tego na j tru d niejsze . 
W kazdej chwili odwaza si~ m6wie »Amen« wobec prawdy. Pokornie 

1 Nahum Norbert Glatzer, (w:) Franz Rosenzweig, Das Buell/ein vom gesunden lind 
kranken Menschenverstand, Herausgegeben und eingele itet von N. N. Glatze r, Ju di
sche r Verlag, Frankfurt am Main 1992, s. ] O. 
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obcowae z twoim Bo'giem - slowa wypisane Sq na bramie, na bramie, 
ktora z tajemniczego i cudownego blasku Bozego przybytku, w ktorym 
zaden ezlowiek rue moze pozostae zywy, prowadzi na zewnq trz. Lecz na 
co otwierajij si~ skrzydla tej bramy? Nie wiesz? N a zy ci e" (s. 658, podkr. 
- PS.). Czy te slowa kierujij si~ w stron~ progu, ktoryrn jest smiere, czy tez 
dzi~ki nim mozna - juz tu na ziemi - przekroczye prog nadziei, aby 
widziee i p rzezywae wszystko w Bogu? Niewqtpliwie po smierci b~
dzie mial okazj~ rozmowy z Husserlem i Heglem ten, kto za zycia spieral 
si~ z ich ideami. No, ale tutaj, czy myslenie, czytanie i pisanie odgrywa 
tylko rol~ przygotowawcZq i naklania uszy do slyszenia, oczy do widze
nia, cialo i dusz~ do kosztowania? Czy rola rnyslenia ogranicza si~ tylko 
do naprowadzania nas na doswiadczanie?2 Czy poprzez wsluchiwanie 
si~ w glos Myslenia, ktore mysli dla nas, nie mamy juz tu, na ziemi, 
doswiadczenia Zycia, ktore rodzi nadziej~ posrod rozpaczy i uklada 
w glowie porzqdek ufnosci posrod balaganu podejrzen? Ktos moze po
wiedziee, ze istniejq ksiqzki, ktore zamiast porzqdku wprowadzajq bala
gan w glowach, traktujijc 0 mamych elementach swiata uludy i klam
stwa. Wowczas czlowiek zamiast zanurzae si~ w rzeczywistosci, traci 
z niq kontakt. Franz Rosenzweig zdaje si~ podejrzewae myslenie abs
trakcyjne 0 ucieczk~ przed rzeczywistosciq. Uwaza, ze rue jest ono w sta
nie naprowadzie czlowieka na kontakt z rzeczywistosciq. Czy istotnie 
ma racj~? Cokolwiek by nie powiedziee, bezcenna jest proponowana 
przez niego idea IInowego myslerua", myslenia, ktore jest mowq. Mowie 
to cos wi~cej niz wypowiadac logieznie poprawne zdania. Mowic to 
przede wszystkim mowie do kogos i my 5le e d I a k 0 g 0 S. Zwracae si~ 
do kogos, kto ma n ie t yl k o uszy, ale i usta . Abystawiac 
filozoficzne pytania, trzeba najpierw sluchac pytan innych. W ten spo
sob poznawanie staje si~ sluzbq czlowiekowi. 

" 

Franz Rosenzweig doswiadczyl prorockiej moey myslenia. Egzy
stencja mysliciela poprzedza myslenie, ale jest takie jego konsekwencjq, 
czasem wydaje si~ nawet nosie na sobie znamiona spelnionych pro
roctw. Dla niego myslenie -jaksi~ wydaje-nie tyle rodzi si~ z podziwu 
dla bytu, ile ze zdumienia powstajqcego wobec nicosci, ktorq napotyka. 
U :lrodel myslenia filozofa legto doswiadczenie z czasow pierwszej woj
ny swiatowej, kiedy to na froncie balkanskim Rosenzeweig otad si~ 
o smiere. Smierc - oto rzeczywistosc pierwotna, kres naszych wysilkow. 

2 Por J6zef Tischner, Filozofia dramatu , Znak, Krak6w 1998, s. 118. 
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Doswiadczenie smierci jest uprzednie wobec wszelkiej filozofii, niere
dukowalne do niczego; kazdy czlowiek umiera na swoj wlasny rachu
nek. Smierc jest nicosciq, a nicoscze swej strony rna wiele obliczy. Z ni
cosci rodzi s i~ bol niewiedzy; nicosc przeziera przez absurdy historii 
ludzkiego losu; nicosc odpycha odrzuceniem; nicosc kusi wolnosciq 
w ciemnosciach cierpienia; n icosciq jest przenikni~te spotkanie z umie
raniem. W 1921 roku powstaje Ksiqieczka 0 zdrawym i chorym rozumie ludz
kim. O to, co pisze na jej temat wspomniany juz Nahum Norbert Glatzer: 
"Biograficzne umiejscowienie tej ksiqzeczki nabiera decydujqcego zna
czenia. Chodzi a ostatni esej, ktory Rosenzweig napisat jako zdrowy 
czlowiek. Zwolennik starych, spekulatywnych, poj~ciami zwiqzanych 
filozoficznych systemow jest tu potraktowany jako pacjen t, ktory zostal 
sparaliiowany i rna zostac wyleczony nowym mysleniem. Dwa lub trzy 
miesiqce po ukO!1czeniu ksiqzeczki Rosenzweig zauwazyl u siebie pew
ne n.iedomogi w systemie muskulamym. Symptomy paraliZu, ktore okra
dty tego mlodego czlowieka ze zdolnosci poruszania si~ i mowienia. 
Czy uz.ycie motywu paraliZu w tej ksiqzeczce jest przypadkiem, czy prze
czuciem?"3. Faktem jest, ze filozof myslenia religijnego okazal si~ p roro
kiem wlasnej historii . Czy nieszcz~scie , ktore go spotkaio, nie nosi na 
sobie cienia bolesnego autoproroctwa, ktore spetnilo si~, a pozniej staio 
s i ~ cudem do kwadratu, dzi~ki sposobowi, w jaki Rosenzweig odpo
wiedzial na dramat swego istnienia? Tlumaczqc Izajasza, na pewno do
swiadczal, ze przeciez jest Ktos, kto przesciga kazde nieszcz~scie. Czy 
podobnie rna si~ sprawa z kazdym zlem? Dla niego brama otwarla si~ 

na Zycie, d la nas krzyz istnienia maze stac si~ bramq do Bytu, kt6ry jest 
Dobrem, tym zrodzonym na przek6r zlu; tym bardziej dobrem, im bar
dziej wspolnym. 0 tym zas n iewqtpliwie war t o : s I u c hac i mo 
w i c , mys le c i p i sac . 

KS. PAWEL SUCH, od 10 la t p racuj e W Rumunii jako w~d rowny katechista Drogi 
Neokatechumena lnej, przygotowuje dokto rat z fil ozofii na PAT. 
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KRONIKA MESJANSKA 

Adam Lipszyc 

Martin Buber, GOG I MAGOG. KRONlKA CHASYDZKA, 
przelozyl i wst~pem opatrzyl Jan Garewicz, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999 

1. Martin Buber nigdy rue byl myslicielem "pierwszoligowym", a dzis 
coraz mniej j uz 0 nim slychac. Milosnicy filozofii dialogu znaleili sobie 
nowego mistrza w osobie Emmanuela U~vinasa (choe jego przynalez
nose do tego nurtu jest d yskusyjna), mysliciela znacznie trudniejszego, 
ale 0 wiele ciekawszego i bardziej wyrafinowanego od Bubera. Co wi~
cej, po cz~sci za spraw~ samego Levinasa, zwrocono wi~ksz~ uwag~ na 
dzielo Franza Rosenzweiga, ktory rowniez wydaje si~ przewyzszae 
swojego przyjaciela, Bubera, co najmniej 0 glow~. Mysl tego osta tniego 
zbyt prosto i zbyt szybko zmierza do upragnionego celu. Nadmiernie 
schematyczna konstrukcja dwoch "podstawowych st6w" Ja-Ty i Ja-Ono, 
ktorCj Buber przyklada niemal do wszystkiego, jest tylez sympatyczna, co 
niepowazna. W jego pismach roi si~ od poboznych zyczen. i przykla
dow sentymentalnej pretensjonalnosci. Wszystko to mozna z pewno
sciCj odnaleic rowniez w Buberowskicj Kronicechasydzkiej. A jednak to, 
co zwykle u Bubera drazni, jest tu obecne w stosunkowo niewielkim 
stopniu - w rezultacie ksiCjzka bardzo wciCjga i inspiruje. Dzieje si~ tak 
po cz~sci dlatego, ze Gog i Magog jest (mi~dzy innymi) powiesciCj. Buber 
to bardzo sprawny bajarz, a opowiedziana tu historia jest takfascynujCj
ca, ze jej wyrafinowana mCj d rosc, sila i uroda dociera do nas pomimo 
czasem smiesznych, a czasem irytujCjcych "buberyzmow". Ale zarum 0 hi
storii, d wa slowa 0 polskim przekladzie i opracowaniu ksiCjzki. 

Przeklad Jana Garewicza czyta si~ plynnie z duzCj przyjemno§ciCj . 
Jedynie od czasu do czasu (naprawd~ rzadko) wydaje si~ , ze tlumacz 
zbyt ufa swojemu odkryciu, iz 'Iowa niemczyzna daje si~ przelozyc na 
polski niemal slowo po slowie" (s. XVII), czego efektem sCj nieco nad
miernie skomplikowane konstrukcje, ktore polszczyzna zle znosi. 

Garewicz opatrzyl ksiCjzk~ r6wniez zajmujCjcym wst~pem, a takZe 
bardzo wartosciowym Dodatkiem obejmujCjcym mapk~ osrodkow cha
sydzkich ("miejsce Ciramatu"), kalendarium wspominanych w ksiCjzce 
wydarzen. historycznych ("czas i historyczne tlo dramatu"), a takZe pod
stawowe informacje na temat kalendarza zydowskiego i zydowskich 
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swiqt. Procz tego przed wlasciwym tekstem Kroniki chasydzkiej zamiesz
czono fragment eseju Bubera, stanowiqcy krociutkie wprowadzenie do 
(Buberowskiej interpretacji) nauki chasydow. TekScik ten moze bye bar
dzo pomocny, choe zarazem (zapewne dlatego ze jest to fragment duzo 
starszy od samej ksiqzki) nagromadzenie tego, co u Bubera najbardziej 
irytujqce, jest tu calkiem nieznosne. 

2. 1v1i.ejsce dramatu: Lublin, Przysucha, Kozienice, Rymanow. Czas 
i tlo historyczne: przelom osiemnastego i dziewi~tnastego wieku, przede 
wszystkim okres wojen napoleOllskich. Glowne osoby dramatu: Jakub 
Icchak, lubelski cadyk, zwany Widzqcym, Jakub Icchak, cadyk z Przysu
chy, zwany Judem, Maggid z Kozienic, Menachem Mendel z Rymanowa 
i kilku innych chasydzkich przywodcow. Sprawa: zbawienie swiata. 

Gog i Magogopowiada histori~ wielkiego lubelskiego cadyka i jego 
ucznia, pozniej zas przeciwnika, cadyka z Przysuchy. Ksiqzk~ otwiera 
jednak niezwykle interludium, fantastyczna opowiese 0 sobowtorze 
Widzqcego z Lublina, ktora sugestywnosciq przewyzsza wszystkie poi
niejsze historie. Oto Widzqcy z Lublina prosi Boga, by Ten wyjawil mu, 
kto b~dzie mogl przewodzie gminie po jego smierci. Dowiaduje si~, ze 
na swojego nast~pc~ b~dzie mu wolno wyznaczye czlowieka noszqcego 
to samo irni~ co on, Jakuba Icchaka. Nast~pnego dnia pojawil si~ istotnie 
mlody czlowiek 0 tym imieniu, ktorego matka - co wi~cej - nosila to 
samo imi~ co matka cadyka. Widzqcy przyjmuje nowego ucznia, ktory 
okazuje si~ wyjqtkowo nieznosny: gardzi pozostalymi uczniami, w trak
cie zaj~e swoimi skomplikowanymi pytaniami wprawia nauczyciela 
w konstemacj~, a podczas rozm6w na osobnosci opowiada m u 0 swoim 
zyciu w sposob, od ktorego rabbiemu przechodzq ciarki po plecach: 
"rabbi odnosil wrazenie, jakby opowiadano mu zdarzenia z jego wla
snej mlodosci, ale zawsze obrzydliwie skarykaturowane: cos, co zacho
wal w pami~ci jako filutemq twarzyczk~ dziecinnq, ukazywalo tutaj 
swojq chytrq mord~ ... " (5. 10). Po roku Widzqcy wyp~dza natr~ta i uswia
damia sobie, ze byl to wyslannik zlych sit. A uswiadomiwszy to sobie, 
uwalnia si~ od zmory i wybucha radosnym, autoironicznym Smiechem. 

Jud, druga najwazniejsza postae calej ksiqzki, zjawia si~ nast~pnego 
dnia po wyp~dzeniu sobowtora i rowniez nosi to samo imi~ co rabin : 
Jakub Icchak. Demoniczny wyslannik jest wi~c zarowno niesamowitq 
karykaturq Widzqcego, jaki upiomym sobowtorem autentycznego ucznia, 
Juda. Mlody Jakub Icchak jest niebywale zdolny, od razu tez wzbudza 
wrogose sporej cz~sci uczniow Widzqcego. Jasne jest, ze tylko on moglby 
bye godnym nast~pcq lubelskiego cadyka, on rowniez jest jego "sobowto
rem" i sqdzi, ze w swojej nauce broni tego, co lJ.ylo najlepsze w nauce 
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mistrza. Widzqcy nie jest jednak w stanie zaakceptowae takiej kontynu
acji i Jud b~dzie musial zalozye wlasnq gmin~ w Przysusze. 

Tak wi~c czytelnik sledzi kolejno losy tej skomplikowanej relacji 
pomi~dzy nauczycielem a najzdolniejszym uczn iem, najpierw gdy Jud 
przebywa jeszcze w Lublinie, potem - w drugiej cz~sci ksiqzki - gdy 
zaklada wlasnq gmin~ i jego konflikt z mistrzem jeszcze bardziej si~ za
ostrza, choe stosunki mi~dzy nimi nigdy nie zostajq do koflCa zerwane. 
Na czym polega istota tego konfliktu? Buber, kt6ry nie kryje swoich 
niemal jednoznacznych sympatii dla gminy w Przysusze ("Oczywiscie, 
bylem »za« Przysuchq i »przeciw« Lublinowi", pisze w poslowiu, 5.235), 
dba 0 wyrazne zarysowanie opozycji pomi~dzy chara kterami obu cady
k6w i stworzonych przez nich gmin. Widzqcy to prawdziwy chasydzki 
kr61, kabalistyczny mag, otoczony dworem i uczniami. Jud to swi~ty, 
lagodny czlowiek, kt6rego gmina ma raczej charakter wsp6lnoty nii 
dworu, czlowiek niezwykle wrailiwy na zlo tego swiata, szczeg6lnie zas 
na zlo tkwiqce w naszym sercu. Zar6wno dla jednego, jak i drugiego zlo 
jest podstawowym problemem, Widzijcy jednak dostrzega je przede 
wszystkim w wydarzeniach zewn~trznych, Jud - wewnijtrz czlowieka. 
Widzqcy rzeczywiscie przede wszystkim widzi - i to znacznie wi~cej 
niZ zwycza jni smiertelnicy. Otacza go skomplikowan y, ale barwny swia t 
magii, dobrych i zlych sit, w kt6rym ludzie Sq aktorami pozbawionymi, 
by tak rzec, wewn~trznosci. Dla Juda caly swiat jest naturalny i cudow
ny zarazem, ale walka pomi~dzy dobrem a zlem i dramat zbawienia roz
grywajq si~ dla niego przede wszystkim we wn~trzu czlowieka. Gog, 
straszny ziemski wladca, po kt6rym dopiero nadejse ma Mesjasz, jest dla 
Widzqcego jakqs zewn~trznq postaciq. Jud - jeszcze jako uczen - pyta : 
"Rabbi ... co z tym Gogiem? Przeciez moze bye tam, na zewnqtrz, dlatego 
tylko, ze jest tu, wewnqtrz". Na co Widzqcy odpowiada: "Cierpisz zbyt 
wiele, Jakubie Icchaku . .. Nie wolno pozwalae sobie na takie cierpienie" 
(5.40). W poslowiu Buber pisze, ze zarzucano mu nadmieme upodobnie
nie Juda do postaci Jezusa. Istotnie, mn6stwo tu podobienstw, zar6wno 
w charakterze, jak i w zachowaniach, a nawet wypowiedziach. Buber broni 
sitr "To, co Jud, tak jak ukazuje si~ on w tej ksiqzce, ma wsp6lnego z Jezu
sem z Nazaretu, nie bierze si~ z jakichs tendencji, lecz z pewnej rzeczywi
stosci. Jest to rzeczywistose cierpiqcych Slug Panskich" (s. 237). 

Zasadnicze napi~cie pomi~dzy Judem a Widzijcym dotyczy jednak 
podstawowego problemu tej ksiqzki: sprawy zbawienia. Akcja "powie
sci" rozgrywa si~ podczas wojen napoleonskich, kt6re wywolujq wsr6d 
chasydaw mesjanistycznq gorqczk~. Widzqcy i jego zwolennicy Sq prze
konani, ze Napoleon jest lub tez magi by stae si~ Gogiem z krainy Mago
ga, a zatem jego wojny majq lub mog'! miee znaczenie eschatologiczne: 
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powinien zawiadnqe calym swiatem, potem zas nadejdzie Mesjasz, kt6
ry odbierze mu wladz~. Ale m~drcy nie mogq pozostac przy tym bez
czynni. Nalezy aktywnie przyspieszae nadejscie zbawienia inodlitwCj 
czy nawet srodkami magicznymi. Niekt6rzy, tacy jak rabbi Menachem 
Mendel z Rymanowa, uwazali wr~cz, ze choe Napoleon musi ostatecz
nie upase, gdy nadejdzie Mesj asz, to jego zwyci~stwo przybliza zbawie
nie, nalezy wi~c aktywnie (srodkami magicznymi) pomagae Cesarzowi. 
Stqd szalone slowa cadyka z Rymanowa: ,,To dobrze . .. ze poleje si~ krew 
zydowska, ze od Przytyka az do Rymanowa b~dzie si~ brodzilo po kola
na we krwi, jesli tylko SkOl1cZY si~ nasze wygnanie i zacznie zbawienie" 
(s. 189). Widzqcy zmienia n ieco swoje poglqdy, ostatecznie zajmuje sta
nowisko bardziej umiarkowane: nie chodzi 0 opowiedzenie si~ za kt6
rqs ze stron, ale 0 czuwanie nad calosciq wydarzen po to, by nabraly 
eschatologicznego znaczenia. "Jak wy, tak i ja czuj~ si~ zobowiqzany, by 
dotozye wszelkich sta ran, aby [Napoleon] wzrosl w pot~g~ i stal si~ Go
giem,o kt6rym mowi proroctwo.. . Czuwac musimy nad tym tylko, by 
nie rozluznila si~ g~stwina zdarzen, lecz by stawala si~, przeciwnie, co
raz g~stsza " (s. 167). Przez ca lq ksiCjzk~ obserwujemy wi~c, jak Widzijcy 
podejmuje tajemnicze dzialania majqce na celu przyspieszenie zbawie
nia. Scena, w ktorej cadyk z Lublina wraz ze swymi chasydami "uczest
niczy" w bitwie pod Meggido, moglaby si~ nieomal znaleze u Tolkiena. 

Jud byl oczywiscie przeciwny tym wysilkom i jego sprzeciw sta
nowil gl6wnij przyczyn~ konfliktu pomi~dzy Lublinem a PrzysuchCj. 
Jud byl przekonany, ze zbawienie swiata nie zalezy od magi cznych 
dzialan czy wydarzen w sferze zewn~trznej , lecz od tego, co dzieje si~ 
w czlowieku, od jego "nawrocenia". Bl~dem sij wszystkie obliczenia 
ustalajqce dat~ konca swiata, a takZe proby przyspieszenia zbawienia. 
Wszystko zalezy od nawrocenia si~ czlowieka. Cadyk z Przysuchy na
wolywal do nawrocenia, dodajijc, ze zbawienie jest bliskie. Nie rna tu, 
zdaniem Bubera, zadnej sprzecznosci: wolanie 0 bliskim nadejsciu 
zbawienia nie oznacza, ze wyznaczona zostala jakas data, lecz rna pod
kreslic, ze powinnisrny si~ "nawrocic" teraz, natychmiast i w tym sen
sie rnamy malo czasu. Jeden z uczniow Juda, Mendel z Kocka, mowi 
w spokojniejszym tonie: ,,[Aby nadszedl Mesjasz] dwie rzeczy rnuszq 
si~ wydarzyc, jed na wsrod nas, a druga rni~dzy niebem i ziemiij. 0 tym, 
co musi si~ wyd arzyc mi~dzy ludzrni, wie w gl~bi duszy kazdy i wiele 
o tym mowic nie trzeba . Co jednak musi si~ zda rzyc mi~dzy niebem 
i ziemiij, tego nie wie n ikt i 0 tym w ogole mowic nie trzeba . Od wielu 
pokolen w kazdym z nich usilowano sprowadzic Mesjasza, bez powo
dzenia . Mnie si~ zdaje, ze nadejdzie w dniu, kiedy nikt nie b~dzie s i ~ 

o niego troszczyl" (s. 170). 
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Istot~ calej kontrowersji podsumowuje Buber w poslowiu: "W walee 
[pomi~dzy Lublinem a Przysuchql chodzilo najpierw 0 pytanie, czy wol
no nalegac na sily wyzsze, aby sprawily cos, do czego t~sknimy, painiej 
jednak 0 pytanie, czy spelnienie tego mozna osiqgnqc za pom0Ci! proce
dur magicznych, czy przez wewn~trznq przemian~ ... " (s. 234). Problem 
jest wi~c jeszcze bardziej zlozony. Czy bowiem sam J ud, k1:adqcy nacisk na 
nawracenie czlowieka, rawniez nie stara si~ przyspieszyc zbawienia? 
Dotykamy tu z pewnosciq podstawowych paradoksow zydowskiego 
mesjanizmu, z ktorymi borykajq si~ w istocie obie strony w tym sporze. 

3. Swiat, w ktorym zyj emy, jest swiatem niezbawionym Nadejdq 
czasy, gdy wszystko b~dzie zupeinie inne, albo tez takie sarno, tyle ze 
troszeczk~ poprawione. Kiedy to b~dzie ? Nie wiadomo, chociaz Sq na 
ten temat pewne proroctwa. Czy my sami musimy cos zrobic, by zbawie
nie nadeszlo? Czy mamy cierpliwie czekaC? Czy cierpliwosc jest w tym 
wypadku cnotq? Mowi Jud : "Bog chce, by stworzenie jego osiqgn~lo 
doskonalosc nie inaczej niz p rzy naszej pomocy. Nie chce nam objawic 
swego krolestwa, poki my go nie ustanowimy. Nie chce koronowac si ~ 

koronq krola swiata inaczej, niz p rzyjmujqc jq z naszych rq k" (s. 173). 
Rowniei cadyk z Przysllchy uwaza wi~c, ze zbawienie wymaga dziala ft 
czlowieka. Nadejscie Mesjasza nie b~dzie po prostll aktem Bozej iaski, 
zupeinie od nas niezaleznym. Czlowiek obdarzony jest woln,! wolq ita 
wolna wola musi odegrac decydujqCi! rol~ w dramacie zbawienia. A za
tem Bog w jakims sensie oddaj e spraw~ zbaw ienia w r~ce czlowieka. 
Z drugiej jednak strony, gdyby wszystko za lezalo wylqcznie od nas, od 
naszych machinacji i dzia lan - niezaleznie od tego, w jakiej sferze - w ola 
Boga w ogale nie mialaby udzialu w zbawieni ll . Czy wi~c chodzi 0 to, 
ze czlowiek rna wlasnymi silami zbaw ic siebie i caly swiat? Gdzie jest 
miejsce na Boga? I czy czlowiek to potrafi? Dlaczego dot,!d si~ to nie 
udalo? Z przyczyn "technicznych"? 

Wydaje si~, ze ten splot pytan jest rownie istotny co problem roi nicy 
pomi~dzy magi '! a nawraceniem jako dwiema drogami do zbawienia. 
W ksi,!zce Blibera to oczywiscie Przysucha przeczlIwa odpowiedz na te 
pytania. Pod sam koniec ksi,!zki, gdy Jud juz nie zyj e, Illbelski cadyk
lez'!c na iozli smierci - rozmawia z Bunamem, wiernym przyjacielem 
i uczniem cadyka z Przysuchy. "Bunam - rzekl WidzC!cy - czemu prze
gralem?" W odpowiedzi Bunam opowiada histori ~, ktorq warto w tym 
miejscu przytoczyc w calosci. "Kiedy rabbi Eleazar z Amsterdamu ply
nql morzem do Ziemi Swi~tej, burza nieomal zatopila statek. Przed swi
tern rabbi Eleaza r kazal swym ludziom wyjsc na poklad i p rzy pierw
szym brzasku zadqc w barani r6g. Kiedy to z robili, burza ucichla. Ale nie 
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sqdicie, ze rabbi Eleazar mial zamiar ocalie sta tek. Raczej byl pewien, ze 
zatonie, i chcial w raz z bliskimi spelnic przed smierciq jeszcze swi~ty 

nakaz, nakaz, aby zadqc w rog. Gdyby czyn jego mial na celu cudowne 
ocalenie, nie powiodlby sit( (s. 225). 

Sens tej opowiesci jest chyba jasny. Po to, aby nadeszlo zbawienie, 
niezb~dne Sq nasze dzialania. Bog rzeczywiscie chce przyjqe koron~ tego 
swiata tylko z naszych rqk, a (by uiye innej kabalistycznej metafory) przyj
sci e Mesjasza jest tylko podpisem pod dokumentem, ktory piszemy my 
sami. Czy wi~c wystarczq nasze dzialania? I tak, i nie. Bye moze nawet 
nawr6cenie nie wystarczy, poniewaz - jak m6wil Mendel z Kocka - cos 
jeszcze musi wydarzye si~ rni~dzy niebem a zierniq. Ale bye moze jest tez 
tak, ze gdy juz nadejdzie zbawienie, jasne b~dzie, ze to tylko nasze dzia
lania do niego doprowadzily, ale winny spos6b, niz by nam si\, wyda
wa/o. Jezeli nasze dzialania b~dq bezposrednio nakierowane na zbawie
nie, nigdy do niego nie doprowadzq, a moze nawet je oddalq: Kr6lestwo 
cofa si~ przed magicznymi atakami na szej niecierpliwoSci. 

Tak czy inaczej, dla Bubera wazniejsza jest chyba mimo wszystko 
kontrowersja pomi~dzy dwiema drogami do zbawienia, pomi~dzy "ze
wn~trznym i gestami" a "calkowitym nawr6ceniem czlowieka" (s. 234). 
Buber nie udaje, ze jest tutaj bezstronny. Cz~sto jednak ta stronniczose 
nie sluzy nawet jego wlasnej sprawie: kiedy odmalowuje Przysuch~ 
jako idyllicznq siedzib~ swi~tego, Lublin zas - jako dw6r gniewnego 
maga otoczonego przez lajdak6w i i<!amc6w, caly obraz staje si~ podej
rzanie czarno-biaty. Trudno czasem uwierzye, ze Widzqcy moze bye taki 
slepy i ze - co gorsza - Jud nie jest "po prostu" samym Mesjaszem. Gog 
i Magog najbardziej p rzekonuje w tych momentach, kiedy Buberowi 
udaje si~ u trzymae r6wnowag~ pomi~dzy Lublinem a Przysuchq i po
kazae ich przeciwstawne drogi jako rozne formy zydowskiej idei me
sja nskiej. A takZe w6wczas, gdy udaje mu si~ przedstawie praw dziwie 
ludzki drama t nauczyciela i ucznia, kt6rzy nosili to samo imi~, ale kt6
rych drogi s i~ rozeszly. Mowi Widzqcy (s. 226): ,,)}Czy wiesz, Bunam, ze 
kochalem nieustannie twego przyjaciela Uu da] od pierwszej chwili do 
ostatniej godziny?« »Wiem 0 tym« - powiedzial Bunam. »Ale nie dose, 
myslisz?« »Tak, rabbi, nie dose«. »feraz to nad rabiam - powiedzial Wi
dzqcy. - Czy sqdzisz, ze ma to sens, bym to teraz nadrabiat? «»Sqdz~ 
odpowiedzial Bunam ... ze ma to wielki sens«. »Dlaczego jednak- pytal 
Widzqcy - poslano mi najpierw sobowt6ra, kt6ry zwat si~ Jakub Icchak, 
syn Malki, a nie od razu jego?«" Wlasnie, dlaczego? 

ADAM LIPSZYC, ur. 1975, zajrnuje si~ wsp6lczesl1q filozofi'l iydowskq i myslq Harol
da Blooma. Publikowal w "Lit eraturze na swiecie", "Midraszu" i "Znaku". 
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CZY HITLER BYL ZLY 


Joanna Petry Mroczkowska 

Ron Rosenbaum, EXPLAINING HITLER. THE SEARCH 

FOR THE ORIGINS OF HIS EVIL, 


Random House 1998 

Hitler byl, jest i pozostanie Problemem ... - pisze w niedawno wyda
nej ksiqzce The Hit/era! History (A. Knopf 1997) znany amerykanski histo
ryk w~gierskiego pochodzenia John Lukacs. "Moina go przypuszczal
nie uznae za najpopulamiejszego rewolucyjnego przywodc~ w historii 
nowozytnego swiata. Nacisk polozony jest na slowo »najpopulamiej
szy«, gdyz Hitler nalezy do demokratycznego, nie arystokratycznego 
wieku w historii. Calkowicie inny niz Cezar, Cromwell czy Napoleon, 
byl czyms wi~cej. Potrafil poruszye wi~kszose wybitnego narodu - w je
go czasach najbardziej wyksztalconych ludzi na swiecie. Przekonal ich, 
ze podej mujqc wyjqtkowe trudy, powinni pojse za n im ku zadziwiajCj
cym osiqgni~ciom i kazal im wierzye, ze to, za czym opowiadajCj si~ oni 
(i on), jest wlasnie antytezCj zla ... Jego Rzesza, ktora miala trwae tysiCjc lat, 
upadla po dwunastu, lecz on sam wywarl ogromny wplyw i pozostawil 
w tym stuleciu slad trwalszy niz Lenin, Stalin czy Mao" . 

Trwalose spuscizny Hitlera polega w g!ownej mierze na atrakcyjno
sci populistycznego nacjonalizmu, ktory uosabial. Praca Lukacsa stano
wi przeglCjd historycznych uj~e postaci Hi tlera i jego znaczenia, jest hi
storiCj historii. Ron Rosenba um, amerykanski p isarz i publicysta, nazy
wajCjc siebie "fachowym konsumentem naukowej wiedzy", w swojej 
obszernej, rzetelnie i zywo napisanej ksiCjice Explaining Hitler... dokonu
je natomiast rekapitulacji czynionych juz od polwiecza pr6b wyjasnie
nia zla tkwiqcego w Hitlerze, 0 ile w ogole przyjmujemy, ze do Hitlera 
mozna t~ kategori~ zastosowae. Ten wlasnie problem stanowi punkt 
wyjsciowy calych rozwazan. Rosenbaum przeprowadza dziesiCjtki wy
wiadow z historykami, pisarzami, autorytetami w kwestii Holocaustu, 
bowiem koncentruje si~ niemal wylCjcznie na zlu wyrazajqcym si~ nie
nawisciCj do Zyd6w, kt6ra doprowadzi!a do p rzygotowa nia planu ich 
calkowitej zaglady. W konkluzji zauwaza, ze badacze/wyjasniacze mio
tajCj si~ cz~sto mi~dzy niewyttumaczalnosciq okropnosci a okropnosciq 
niewytlumaczalnosci. 
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W trakcie swojej odysei Rosenbaum dochodzi do wniosku, ze liczne 
proby "wyjasniania Hitlera" Sq kulturowymi autoportretami podejmu
jqcych je osob i niekiedy wi~cej mowiq 0 nich niZo samym Hitlerze. Nie 
natrafilismy na zadne nowe sensacyjne materia ly dokumentalne. Dzi
siejsze interpretacje nie zmieniaj q historii, ale dajq obraz aktualnego sta
nu kultury, swiadczq 0 poglqdach na rol~ sumienia, wolnq wol~, odpo
wiedzialnosc, historycznq przyczynowosc. 

Jednym z pierwszych znawcow postaci Hitlera byt Hugh Trevor
-Roper, autor bardzo poczytnych, ciqgle wznawianych Ostatnich dni Hi
tlera (947). Jest on zdania, iZ tworca narodowego socjalizmu mial gl~bo
kie przekonanie, ze post~puje slusznie. Angielski historyk nie jest w tej 
opinii odosobniony. Wielu badaczy tego okresu stwierdza, ze Hitler 
uwazal si~ za lekarza uwalniajqcego swiat od plagi smiertelnego wirusa, 
niszczqcego organizm Europy. Zio "zostawiat" oportunistycznym urz~d
nikom, sadystycznym oprawcom. Mamy tu do czynienia z motywem 
wyst~pujqcym juz u Platona, opierajqcym si~ na poglqdzie, ze zlo popel
niane przez czlowieka wynika z ignorancji bqdi uludy. 

Rosenbaum ma racj~, gdy stwierdza, i.e rozumowanie takie mozna 
uznac za charakterystyczne dla naszych czasow. "Przekonanie 0 slusz
nosci wlasnego post~powania" byto na przyktad cytowane przez s~
dZiego w pierwszym procesie rodzicobojcow, braci Menendez, jako za
sadnicza okolicznosc lagodzq ca . Powolywala si~ nan p6Zniej potowa 
tawy przysi~glych . 

Zalozenie, ze cz!owiek nie odpowiada w pelni za swoje post~powa
nie, bowiem zawsze jest czyms zdeterminowany, pojawia s i ~ obecnie 
nader cz~sto. Odrzuca si~ tym samym zdroworozsqdkowe przekonanie, 
i.e ludzie odpowiedzialni sit za swoje czyny, z wyj'ltkiem tych, ktore 
wynikajq z czystego odruchu b'ldi Sq skutkiem powaznych zaburzen 
patologicznych. Wiara w mozliwosc: kierowania wlasnym zachowaniem 
broni nas przed absurda lnosciq przekonania przeciwnego: jesli kazde 
dzialanie jest skutkiem czynnikow wymykajqcych si~ naszej kontroli, 
nikt nie jest za nic odpowiedzialny - pisze profesor James O. Wilson 
w ksiqzce Osqd moralny (The Mo ral Judgemel1t. Does the Abuse Excuse Thre
aten Our Legal System?, BasicBooks 1997). Jesli trwamy przy normie odpo
wiedzialnosci osobistej, stoimy na gruncie mora lnosci. 

Tymczasem dzisiaj poj~cie moralnosci stalo si~ przedmiotem czynne
go ataku lub cichego pomija nia. Terapeutyczna rzeczywistosc: ma w tym 
sw6j spory udziat rozbudowywana (wlasnie kosztem dawnego systemu 
moralnego) domena prawa stuzy jako miejsce skodyfikowanego uspra
wiedliwiania. Niemal kazdy nietypowy stan umyslu staje si~ przypadlo
sciq albo chorobq, a kazda czynnosc produktem tei choroby. Mi~dzy 1949 
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a 1966 rokiem sqdow~ictwo amerykanskie przychyli to si~ do tezy, ze na
wet swiadomy zab6jca moze bye winny jedynie "pozbawienia zycia". Do 
popetnienia morderstwa wymagana jest "zta wola". Ta zas istnieje tylko 
wtedy, gdy dana osoba byta swiadoma "koniecznosci dzialania w ramach 
og6lnego zakresu praw obowiqzujqcych w spo!eczenstwie". 

D!ugq list~ czynnik6w i syndrom6w determinujqcych zachowanie 
i stanowiqcych coraz cz~sciej podstaw~ usprawiedliwiania przest~pc6w 
zamieszcza w swojej ksiqzce Abuse Excuse (Little & Brown 1994) Alan 
Dershowitz, znany amerykanski prawnik i pisarz. Wsp6lnq nutq tych 
usprawiedliwien jest uczynienie z oskarzonego ofiary jakiejs wczesniej
szej krzywdy. Doskona!ym przykladem by! w!asnie p ierwszy proces 
Menendez6w, gdy starano si~ skonstruowae tez~, ze bracia byli wyko
rzystywani seksualnie przez zamordowanych rodzic6w. Za przyczyny 
przest~pstw uwaza si~ takZe niski iloraz inteligencji, niski wskai nik se
rotoniny i mO{1oaminoksydazy, podwyzszony poziom testosteronu, o!o
wiu i manganu, dziedzicznq sklonnose do alkoholizmu, obecnose chro
mosomowego wzoru XYY u m~zczyzn, syndromu alkoholowego i nar
kotykowego u dzieci z rodzin alkoholik6w i narkoman6w, mezomor
ficzny i endomorficzny typ budowy cia!a, brakzaangazowania religij
nego, skrajne ub6stwo, wzrastanie w niepelnej rodzinie ... 

Takie rozumowanie stosuje si~ r6wniez do Hitlera. Wed!ug amery
kanskiego psychohistoryka Petera Loewenberga Hitler jawi si~ nam jako 
wi~zien w!asnych pop~d6w. U Alice Miller staje si~ cie rpiq('! na niskie 
poczucie wlasnej wartosci ofiarq patologicznej rodziny. Ta bardzo po
czytna w latach 80. szwajcarska autorka, pi~tnuj qca "zgubne skutki wy
chowania rodzicielskiego", w ksiqzce Dla twojego dobra (For Your Own 
Good. Hidden Cruelty in Child-Rearing and the Roots a/Violence, amerykan
skie wydanie: Noonday Press, New York 1983) przeprowadza analiz~ 
psychologicznego profilu Adolia Hi tlera. Jego p6iniejsze post~powanie 
uznaje za wynik patriarchalnego modelu wychowawczego i stosowa
nia kar cielesnych, po czym lansuje uog61nienie, ze niemiecka rodzina 
byla wyl~gamiq nazizmu. Dalszq konkluzjq Miller jest stwierdzenie, ze 
rodzina jest instytucjq socjopatycznq, bowiem przez sam fakt wychowa
nia rodzice wcielajq w zycie ideologi~ zakladajq('! podporzqdkowanie 
autorytetowi, co autorka okresla jako "morderstwo duszy". Rosenbaum 
wytyka Miller falszywe za!ozenia metodologiczne, gdyz ta teoria w od
niesieniu do Hitlera oparta jest na jego w!asnej ocenie sytuacji rodzin
nej, kt6ra moze bye kolejnym przypadkiem az nad to cz~sto stosowanej 
przez Hitlera mistyfikacji i manipulacji. 

Kiedy na Hitlera patrzymy jako na ofiar~ warunk6w zewn~trznych, 

pojawia si~ wsp6lczucie jak wobec kogos, kogo mozna by wyleczye 
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odpowiedniq terapiq. Maze si~ nam wydawac, i.e uchwycilismy syn
drom - stoimy na naukowym gruncie, mamy solidnC! wiedz~. Pociesza
my si~, i.e lepsze spoleczenstwo, stosujqce wlasciwsze metody wycho
wawcze w rodzinach, wdrazajqce programy self-esteem w szkolach, za
bezpieczy nas przed mozliwosciq pojawienia si~ "nowego Hitlera" . 

Za jeden z czynnik6w w decydujqcy sposob ksztaltujqcych jego psy
chik~ "wyjasniacze" Hitlera prawie zawsze uwazajq kwesti~ seksualnq . 
Wsr6d badaczy tego aspektu zycia Hitlera sensacyjne interpretacje przed
stawiajq zwolennicy teorii perwersji i aseksualnosci spowodowanej ja
koby defektem wrodzonym czy nabytym w wyniku wypadku. Do roz
powszechnionego przekonania a p rzemoznym znaczeniu komponentu 
seksualnego dolqcza si~ romantyczna teoria, ze wyzwolenie z zahamo
wan natury seksualnej wyzwoli nas z wladzy ciemnych mocy. 

Od dawna pojawia si~ tez interpretacja uznajqca Hitlera za szalenca, 
psychopat~, osobnika chorego psychicznie, a wi~c majqcego "obiektyw
ne" trudnosci w odr6znieniu dobra ad zla. Oliver Sacks w artykule z 1975 
roku przedstawil przeglqd materia16w na temat zapalenia m6zgu, na 
kt6re zapadlo wielu weteranow I wojny swiatowej, a Hitler, jak wiado
rna, do nich nalezal. Po latach dochodzilo do zmian osobowosci, co 
z kolei prowadzilo do stanu, kt6ry niekiedy nazyvv'ano moralnym zidio
ceniem. Do objaw6w nalezy dwubiegunowosc zachowania - momenty 
ekstazy przeplatane okresami zimnej kalkulacji. Autor jest zdania, ze 
podobne rozdwojenie znaleic mozna w psych ice Hitlera. 

Szymon Wiesen thai jest natomiast wyznawcq teorii, ze motywy po
st~powania Hitlera nalezy wiqzac z syfilisem. Co wi~cej, jego szczeg61
ny antysemityzm Wiesenthal wywodzi z domniemanego faktu, ze Hi
tler zarazony zostal syfilisem przez zydowskq prostytutk~. Pojawia si~ tu 
inny bardzo istotny wqtek- pr6by znalezienia Zyda czy Zyd6w jako 
sprawc6w antysernityzmu Hitlera. W tym przypadku nalezy wymienic 
przynajmniej trzy warian ty, kt6re wysuni~to w oparciu a przypuszcze
nia co do niepopartego dowodarni istnienia takiej zlowrozbnej postaci. 
Chodzi tu a spekulacje na temat, po pierwsze, Zyda, ktory uwi6dl nieza
m~znq babk~ Hitlera i stal si~ nigdy niezidentyfikowanym dziadkiem 
Hitlera, po drugie - uwodziciela Geli Raubal, przyrodniej siostrzenicy, 
protegowanej Hitlera i rnieszkajqcej u niego do czasu jej owianego nim
bem tajemnicy samoboj stwa w 1931 roku. Po trzecie wreszcie, list~ t~ 
nalezy uzupelnic osobq doktora Eduarda Blocha,leczqcego - zdaniem 
niektorych vvyjqtkowo nieudolnie - umierajqcq na raka matk~ Hitlera. 

Ciekawq, in telektualnie znacznie bardziej wyrafinowanq koncepcj~ 
na temat antysemityzmu oraz ideologicznych motywow dzialania Hi
tlera przynosi glosna powiesc George' a Steinerp Przewiezienie A.H. do 
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San Cristobal, wystawi~nej p6iniej jako sztuka teatralna. Wyst~puje w niej 
odnaleziony w ost~pach Ameryki Poludniowej stary i schorowany Hi
tler, kt6ry na zaimp rowizowanym procesie wyglasza mow~ w swojej 
obronie. Z wielkim ta lentem oratorskim i swadq Hi tler za swoje post~

powanie czyni odpowiedzialnymi Zyd6w. Argument ten opiera na trzech 
przeslankach. Po pie rwsze, twierdzi, ze rasizm przejql od Zyd6w, a kon
kretnie z ich idei 0 wyzszoSci ludu wybranego. Po wt6re, wprowadza
jqC p lan eksterminacji Zyd6w, przychyJal si~ do woli calego swiata, gdzie 
panuje powszechna do nich nienawisc za wynalezienie sumienia. Cho
dzi tu 0 potrojny "szantaz transcendencii", dokonany przez Dziesi~cio

ro Przykazan Mojzesza, Kazanie na Gorze Jezusa, wymagania sprawie
dliwosci spolecznej opisane przez Marksa. Przypiecz~towaniem steine
rowskiej mowy Hitlera jest teza protagonisty, ze mozna go uznac za 
oczekiwanego Mesjasza, poniewaz Trzecia Rzesza stan~la u podstaw 
utworzenia dzisiejszego panstwa izraelskiego. Nietrudno zrozumiec, ze 
nie dostrzegajqcy subtelnosci literackiej wizji Steinera krytycy zarzucajq 
m u, iZ on - syn czeskiego Zyda - winq obarcza ofiary, co z reguly robiq 
antysemici, jak chociazby - na gruncie amerykailskim - podziwiany 
przez Hitlera magnat przemyslu samochodowego Henry Ford w trakta
cie The In ternationalJew. 

W rozwazaniach na temat odpowiedzialnosci Hitlera silny jest takZe 
inny trend - odejscie od samego Fiihrera ku jakiejs sprawczej abstrakcji. 
Jego przedstawicielami Sq tzw. funkcjonalisci, ktorzy uwazajq, ze urz~d

nicy i system dokonali Holoca ustu w wi~kszym stopniu niz Hitler. Nie 
tak dawno zagorzalq - i opisanq p rzez Rosenbauma - dyskusj~ na ten 
temat wywolal mlody historyk z Harvardu Daniel Goldhagen, kt6ry 
w ksiqzce Hitler's Willing Executioners (A. Knopf 1996) zawar! tez~, ze 
pOCZqwszy od XIX wieku Niemcy wykazywali tak wielki antysemityzm, 
ze historyczna zbrodnia Holocaustu stala si~ w ich kraju nieunikniona. 
Do abstrakcjonist6w zalicza si~ takZe historyk religii Hyam Maccoby, 
upatrujqcy win~ w antysemityzmie chrzescijanstwa, co - jak nadmienia 
Rosenbaum - jest obrailiwe nie tylko dla chrzescijan, ale i dla niekto
rychZyd6w. 

Inni badacze podkreslajq wyjqtkowosc Hitlera. Amerykanski fi lozof 
Berel Lang upatruje u Hitlera "bezprecedensowej intencji". Mi~dzy zlo
czyncami mogq istniec roznice, kt6re wynikajq z "miary czlowieczen
stwa", jakq przyznajq ofiarom. Wedlug Langa systematyczna brutalnosc 
oprawc6w i degradacja ofiar mialy na celu wyeliminowanie czlowie
czel1stwa Zydow, aby nast~pnie usprawiedliwic ich zaglad~ . 6w proces 
dehumanizacji Zyd6w przez system nazistowski jest wedlug Langa do
wodem na swiadome zio. 
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Rabin Emil Fackenheim widzi w przypadku Hitlera zlo radykalne, 
wybuch demonizmu. Tak pojmowane zlo r6zni si~ od zydowskiego 
i chrzescijanskiego rozumienia tego poj~cia. Nie jest to wynik walki 
rozgrywajqcej si~ w duszy, lecz zlo transcendentne, absolutne. Facken
heim poczqtkowo uwazal, ze zajmowanie si~ Hitlerem przyczynia si~ do 
utrwalania zla. P6iniej zmienil stanowisko i do dlugiej listy szczeg610
wych praw dodal przykazanie: Zydom nie wolno przyznawae zwyci~
stwa Hitlerowi. Fackenheim nie chce, zeby Hitler stanowil argument 
w dyskusji 0 tym, co Zydzi myslq na temat Boga. Oznaczajqca faktyczne 
u nicestwienie judaizmu utrata wiary z racji dzialan. Hitlera dalaby mu 
posmiertne zwyci~s two. Przyw6dca NSDAP nie moze bye "s~dziq na 
procesie wytoczonym Bogu". 

Niezwykle zazartym przeciwnikiem pytania "dlaczego" jest Claude 
Lanzmann. Rosenbaum przypomina, ze Lanzmann ostro pot~pil Spiel
berga za film Lista Schindlera, nie bez arogancji poslugujqc si~ argumen
tem, iz po fi lmie Szoah nie mozna juz w og6le tego tematu poruszae. 
Francuski rezyser atakuje nawet swiadk6w Holocaustu. Uwaza, ze jaka
kolwiek pr6ba wyjasnienia zaklada zamiar wybaczenia. 

Postawa ta sprzeczna jest z poglqdem, najwi~kszego bye moze, zy
dowskiego autorytetu w sprawach historii tego zagad nienia, Yehudy 
Bauera, zalozyciela i kierownika Wydzialu Badan nad Holocaustem 
w Uniwersytecie Hebrajskim. Dla niego Hitler jest uosobieniem zla. Po
nadto Bauer uwaza, ze musi istniee wytlumaczenie zla obecnego w Hi
tlerze, co nie oznacza, ze zostalo ono odkryte i ze kiedys do tego dojdzie. 

Rosenba um stwierdza, ze stosunkowo niewielu badaczy Hitlera 
wprost nazywa go zlym. (Trzeba tu zaraz dodae, ze chodzi 0 takq posta
w~ u intelektualist6w, gdy tymczasem tak zwany przeci~tny czlowiek 
z reguly rna co do tego mniej wqtpliwosci) . John Lukacs - daleki od 
podziwu d la Hitlera - przypomina jednak, ze Hitlerowi nie mozna bylo 
odm6wic odwagi, stanowczosci, lojalnosci wobec przyjaci6t. Ku prze
strodze cytuje maksym~ La Rochefoucauld, kt6ry zaobserwowal, ze nie
kt6rzy ili ludzie byliby mniej niebezpieczni, gdyby nie mieIi w sobie 
czegos dobrego. Wsr6d zajmujqcych si~ osobq Hitlera zdecydowane sta
nowisko zajmuje na przyklad Milton Himmelfarb, kt6ry nazywa go ge
niuszem zla. Alan Bullock, autor klasycznej pracy Hitler. Studium tyrani 
(1952), pyta natomiast: jesli Hitler nie jest zly, to wobec tego kto? Co 
wi~cej , Bullock uwaza, ze takie zlo jest mozliwe w kazdym z nas. 

JOANNA PETRY MROCZ KOWSKA, dr filologii roma nskiej, krytyk literacki, tlu
maczka j eseistka. 
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KOSCIOL, SYNAGOGA, 
DIALOG 

Slawomir Buryla 

Ks. Grzegorz Igna towski, KOSCIOL I SYNAGOGA. 

o DIALOGU CHRZESCIJANSKO-ZYDOWSKIM 


Z NADZIEJI\, 

Biblioteka "Wi~zi", Warszawa 2000, 55. 159 

Kosci6l i Synagoga to zbior osmiu szkicow 0 najtrudniejszych zagad
nieniach zwiqzanych z dialogiem chrzescijansko-zydowskim. Ks. Grze
gorz Ignatowski, wykladowca teologii ekumenicznej na warszawskim 
Uniwersytecie Kardynala Stefana Wyszynskiego, nie ucieka od p roble
mow trudnych, drazliwych, cz~sto wstydliwych, ktorych zresztq n ie 
brak w historii wspolistnienia Zydow i chrzescijan. Ozieje inkwizycji; 
pogromy Zydow w Hiszpanii; antysemickie wystqpienia Lutra; przy
bieraj,!ca cz~sto formy otwartej wrogosci niech~c, od wiekow zakorze
niona w ludmvym chrzescijanstwie - to tylko najbardziej jaskrawa cz~sc 
zjawiska, ktorego ofiarami przez blisko d wa tysi,!ciecia padali Zydzi. 
Szczeg61nie mocno na dialogu chrzescijansko-zydowskim kladzie si~ 
obecnie cien niedawnej przesztosci: Zagtada1

. A p rzeciez w tym tyglu 
wzajemnych uprzedzen i l~kowmozna odnalezc rniejsce, w ktorym spo
tykaj,! si~ wyznawcy Boga Starego Testamentu i wyznawcy Jezusa Chry
stusa. S'! nim wspolne korzenie religijne. Ks. Ignatowski, powotuj'!c si~ 
na spostrzezenia rabina Henry'ego Siegmana, zwraca jednak uwag~, iz 
judaizm znajduje si~ na zupelnie innej pozycji niz chrzescijanstwo. Ten 
pierwszy bowiem "na pytanie 0 to, kim jest Bog, n ie musi zasadniczo 
szukac odpowiedzi w pismach chrzescij anskich . Zyd moze ( .. . ) rozpo
znac obecnosc Boga w swiecie bez koniecznosci odniesienia do chrze 
scijanskich zrodel" . Zupetnie inaczej wygl,!da to w przypadku wyznaw
cow Chrystusa . "Ola chrzescijan Stary Testament jest konieczny, aby 

I Szoah jes t tutaj przywolany w dW?jakim kontekscie. Po pierwsze, jako pe wna 
gran ica w historii stosunku Kosciola do Zyd6w. Reorientacja stanowiska KOSciola nie 
dokonala si~ w prawdzie natychmiast po Holocauscie, ale jednak to wlasnie Zaglada 
miala decyduj,!cy w plyw na postanowienia 11 Soboru Watykanskiego. Po drugie, 
Szoah i bolesne swiad ectwo histo rii d eterminuj e tez w duzym stopniu stosunek 
samych Zyd6w do idei dialogu z Kosciolem - stosunek ten w duzej mierze podyk
tm-vany jest p a mi~ci,! 0 straszliwych wydarzeniach z CZilSU wojny. 
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mozna bylo zrozumiec Objawienie Jezusa Chrystusa. Pierwsza cz~sc Bi
bili tworzy kontekst, w kt6rym dokonalo si~ odkupienie czlowieka. Boze 
dzielo w Chrystusie staje si~ wyrazne jedynie w kontekScie stworzo
nym przez Stary Testament, wraz z jego zrozumieniem sytuacji cz!owie
ka". Za autorem ksiqzki Kosci61 i Synagoga dodajmy, ze 0 ile nalezy si~ 
zgodzic ze stwierdzeniem 0 "teologicznej niewystarczalnosci chrzesci
janstwa", kt6re musi stale odwo!ywac si~ do Starego Testamentu, 0 tyle 
trudno zgodzic si~ z tezq 0 zupelnie niezaleznym od chrzescijanstwa 
rozwoj u judaizmu pobiblijnego. Wielowiekowe wsp61istnienie dw6ch 
tradycji religijnych (podobnie jak w sp6lzycie narodu polskiego i zy
dowskiego, mimo calej hermetycznosci kultury zydowskiej) nie moglo 
si~ obyc bez wzajemnych oddzialywan. 

Wlasciwa historia dialogu chrzescijansko-zydowskiego zostala za
poczqtkowana w czasie II Soboru Watykanskiego. Faktem szczeg6lnie 
znaczqcym, kt6rego wag~ ciqgle podkresla Jan Pawel II, byla uchwalona 
28 pazdziernika 1965 roku Deklaracja 0 stosunku Koscio!a do religii nie
chrzescijanskich Nostra aetate. Punkt czwarty tego dokumentu poswi~

cony jest Zydom. Mamy tu calkowitq zmian~ nastawienia wobec juda
izmu widocznq w pod kreslanej na r6zny spos6b swiadomosci nigdy 
nie zerwanej wi~zi narodu wybranego z Bogiem . (Warto dodac, iz zalo
zenie to dla szeregu Kosciol6w chrzeScijanskich jest wysta rczajqcym 
powodem zaniechania akcji misyjnej wsr6d Izraeli t6w). Kosci6! zdecy
dowanie pot~pil tez wszelkie przejawy antysemityzmu. Nieslychanie 
istotne jest - wyrazone w Nostra aetate i kolejnych dokumentach ko
scielnych - przekonanie, iz dialog musi uwzgl~dniac odmiennosc wy
znaniowq drugiego i powinien odbywac si~ w atmosferze poszanowa
nia jego tozsamosci religijnej (co zaklada r6wniez zrozumienie dla nie
ch~ci i rozmaitych obaw). 

Zahamowan i l~k6w w stosunku do sensownosci dialogu z chrze
scijanami jest wsr6d Zyd6w bardzo wiele. Pa trzqc na niechlubnq prze
sz!osc, trudno si~ dziwic ich biernej i niekiedy wyczekujqcej postawie. 
Histori a przesladowan spowodowala bow iem dwojakiego rodzaju sy
tuacj~. Zydzi niech~tnie przelamujq opory przed dialogiem z tymi, kt6
rych znak - krzyz - kojarzy im si~ od wiek6w z martyrologiq wlasnego 
narodu. Z drugiej strony, niewielu chrzescijan uswiadamia sobie, iZ Iiczba 
upokorzen, jakich Izraelici doznali od Kosciol6w, jest dla nich ... powo
dem do dumy i "pewnej pychy" (ks. Ignatowski powoluje si~ tu na 
wypowiedz rabina Klenickiego). "Pami~tajqc 0 przesladowaniach i po
niZeniach, Zydzi Sq przekonani 0 wlasnej wyzszosci i sprawiedliwosci". 

Autor Kosciola i Synagogi odwaznie m6wi 0 ogra niczeniach d ialo
gu, jakie napotykamy po stronie chrzescijan. Jednym z najwazniej
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szych jest nieznajomose judaizmu, kt6ra dla nieprzygotowanych ka
znodziej6w staje si~ cz~sto powodem do wyglaszania tez 0 wyzszosci 
wyznawc6w Chrystusa nad Zydami. Zr6dlem nieporozumien sc) takZe 
szkolne katechizmy: "We wszystkich podr~cznikach bez trudu mozna 
odnaleie uwagi 0 tym, ze Kosci61 zastqpil Izrael i to on jest teraz no
wym i jedynym ludem Bozym. Zydzi przestali bye narodem wybra
nym wraz z przyjsciem Chrystusa". W katechizmach Kosciola katolic
kiego, nawet tych wydanych w latach 90., pokutuje odwieczne prze
konanie 0 tym, iz to wszyscy Zydzi wsp6tczesni Jezusowi oraz pokole
nia, kt6re po n ich przyszly, Sq odpowiedzialni za smiere Zbawiciela . 
Mozna wymienie wiele przyklad6w tego typu bl~dnej recepcji tek
stow Ewangelii, choeby slynnego zdania, kt6 re mieli wypowiedziee 
Zydzi b'i'dqcy swiadkami smierci Chrystusa: "Krew Jego na nas i na 
dzieci nasze" (Mt 27, 25). Przez wieki fragment ten stanowil podstaw~ 
do uzasadniania cierpien i przesladowan, jakich doznawali wyznaw
cy judaizmu. Wsp6tczesnie jednak wielu teolog6w traktuje ten passus 
jako wypowiedi redakcyjnq, kt6ra nie rna swego odpowiednika w rze
czywistym wydarzeniu historycznym. Ale bez wzgl~du na to, czy 510

wa te zostaly faktycznie wypowiedziane podczas M~ki, mozna je prze
ciez rozmaicie interpretowae. Franz Mussner w Traktacie 0 Zydach przy
pomina, iz "Krew Chrystusa to nie nieszcz~scie, lecz laska i sprawiedli
wose". "Krew Jego [wylana 1na nas i na dzieci nasze" byla za tern krwiq 
odkupienia - Chrystus SWq ofiarq zbawil wszys tkich ludzi. JakZe cz~
sto zapominano 0 tym w stosunku do Zyd6w. 

Trudno tu nie wspomniee 0 dose powszechn ym, niestety, w naszyrn 
kraju zjawisku rozejscia si~ nauki Kosciola i mentalnosci ludzi wierzq
cych. Post'i'P w stosunkach polsko-zydowskich dokonuje si~ na poziomie 
konferencji, sympozj6w, na kt6rych pojawia si~ krqg specjalist6w, najcz~
sciej z osrodk6w akademickich, a sarna idea dialogu zaw\,za si~ tym sa
myrn do garstki os6b. Tyrnczasem najistotniejsze jest dotarcie do szerokich 
rzesz wiemych i rozpocz\,cie p racy na poziomie diecezji i parafii. Rzeczy
wiste spotkanie chrzescijanstwa i judaizmu nie moze si~ odbywae jedy
nie na plaszczyinie teoretycznych uzgodnien i d ywagacji. Nie chodzi 
wszakZe 0 to, by negowae zasadnose istnienia takiej instytucji jak Komisja 
ds. Dialogu z Judaizmem i wydawanych p rzez niq dokument6w. To 
wszystko jest niezwykle wazne dla budowania atmosfery pojednania, ale 
trzeba pami~tae, iZ najwi~cej do zrobienia jest w ludzkiej swiadomosci, 
kt6ra - jak pokazuje chociazby konflikt wok6l oswi'i'cimskiego ZWirowi
ska - ciqgle posilkuje si~ uproszczeniami i retorykq nienawisci. Nie nalezy 
r6wniez zapominae, iZ to wlasnie ludowy antysemityzm Ue§li nie liczye 
wypowiedzi niekt6rych polityk6w) decyduje 0 tym, ze w Europie cz\,sto 
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jestesmy postrzegani jako kraj , w kt6rym panuje antyzydowska fobia. 
Decyzja Konferencji Episkopatu Polski, by co roku, 17 stycznia, obchodzic 
Dzien Judaizmu, jest latwiejsza do wprowadzenia niZ przerniana ludzkiej 
mentalnosci. Tu potrzeba pracy kaznodziej6w i katechet6w, cllugotrwale
go i nieustannego powtarzania rzeczy, kt6re dla uczestnik6w konferencji 
i syrnpozj6w wydajq s i~ oczywiste. 

Niezwykle interesujqca jest historia nienawisci wobec Zyd6w, opi
sana przez ks. Ignatowskiego kr6tko, lecz bardzo rzeczowo. Odwolujqc 
si~ do kolejnych synod6w i sobor6w Koscioia, autor przypornina nie
kt6re restrykcyjne postanowienia wobec Izraeli t6w: zakaz matzenstw 
mieszanych z chrzescijanami (synod w Elwirze z 306 r.), nakaz placenia 
podatk6w na utrzymanie kosciol6w (synod w Genewie z 1078 r.), zakaz 
budowy nowych synagog (synod w Oxfordzie z 1222 r. ). Grzegorz Igna
towski przypomina tez 0 - moze niezbyt licznych, ale przeciez waznych 
i podwazajqcych wszelkie uog61nienia - wystqpieniach papiezy, m.in. 
In nocentego IV, ktory w 1247 roku zdecydowanie zaprotestowal prze
ciwko fatalnemu w skutkach przesqdowi 0 wykorzystywaniu przez Zy
d6w (podczas obrz~dow paschalnych) ludzkiej krwi. 

W stuleciu XVIII i XIX pojawia si~ inny rodzaj wrogosci wobec Zy
d6w. Jego ir6dta nie Sq juz religijne. Wolter, racjonalista i wielki umysl 
Oswiecenia, tak pisal 0 Zydach w Dictionnaire philosophique: "Odnajdzie
cie wsr6d nich tylko Iud niewyksztakony i barbarzynski, od dawna 
lqczqcy najbardziej odrazajqce skqpstwo z najobrzydliwszymi zabobo
nami, i nie dajqcq si~ przezwyci~zyc nienawisc do wszystkich ludzi, 
ktorzy ich tolerujq i sprawiajq, ze stajq si ~ oni bogaci" . 

Poj~cie an tysernityzmu powstalow drugiej polowie XIX wieku. przy
pisywane jest Wilhelmowi Marrowi, kt6ry u tworzyl je d la oddania swe
go w rogiego stosunku do Zyd6w. Charakterystyczne jednak, ze wlasnq 
niech~c motywowal wzgl~darni pozareligijnymi. W tym czasie pojawiajq 
si~ r6wniez pierwsi zwolennicy teorii rasy, wsrod nich Houston Stewart 
Chamberlain, dla kt6rego juz sarno istnienie rasy sernickiej bylo zbrod
niq przeciwko ludzkosci . Wprawdzie poglqdyTheodora Fri tscha, Euge
na Duehringa czy tworcy Mitu dwudziestego wieku Alfreda Rosenberga 
niewiele majq wspolnego z chrzescijanskim zarzutem zabicia Zbawicie
la, ale jednak - jak slusznie pod kresla ks . Ignatowski, powolujqc si~ na 
dokument Pami~tamy: Refleksja nad Szoah opublikowany w 1998 r. p rzez 
watykanskq Kornisj ~ ds. Kontaktow Religijnych z Judaizmem - nazi
stowski an tysemityzm nie rnoglby si~ rozwinqc, gdyby nie (mi~dzy in
nymi) uprzedzenia i nienawisc wielu chrzescijan do Zydow. Jest rzeCZq 
nie podlegajqcq dyskusji, iZ taka postawa chrzescijan przyczynila si~ do 
powi~kszenia liczby ofiar Zaglady. 
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Na koniec kilka zastrzezen i wqtpliwoSci. Szkoda, ze ks . Grzegorz 
Ignatowski nie daje odpowiedzi na pytania postawione w ksiqzce: "Czy 
Polacy Sq antysemitami? Czy czytane przez nas codziennie nieprzychyl
ne, a nawet wrogie pod adresem Zyd6w hasla na scianach dom6w, ogro
dzeniach stadion6w i w przejsciach podziemnych ( ...) Sq wyrazem anty
semityzm u tych, kt6rzy je napisaJi, czy tez stanowiq jakqs og61nq ten
dencj ~ do bezmyslnego pozostawiania po sobie slad6w wlasnej bytno
sci? W jaki spos6b okreslie postaw~ tych, kt6rzy przechodzq codziennie 
obok tych wrogich napis6w? Czy w6wczas, kiedy pozostajq wobec nich 
bierni, wydajq w ten spos6b przyzwolenie na ich ciqglq obecnose? Czy 
u tozsamiajq si~ z tresciq tych napis6w i w ten spos6b dajq swiadectwo 
wlasnego an tysemityzmu7" . Jesli, jak wnosz~, posrednio odpowiedziq 
majq bye pojawiaj,!ce si~ kilka wers6w nizej w tekScie spostrzezenia, iz 
bardzo cz~sto antysemickie w tresci napisy na murach s,!siadujq z anty
klerykalnymi i nie jest to bynajmniej powodem do tego, by utozsamiae 
je z przekonan iami calego spoleczenstwa, to wypada zauwaiyc, ii po
mi~dzy tymi napisami (chociaiby ze wzgl~du na historyczny kontekst) 
istnieje jednak zasadnicza r6znica. 

Kosci61 i Synagoga omawia takZe p roblemy zwi'!zane z kanonizacj'! 
swi~tych, kt6rzy, zdaniem wielu os6b, n ie powinni bye wyniesieni na 
oltarze ze wzgl~du na swoje antysemickie poglqdy. Ks. Ignatowski wy
mienia kiIku takich swi~tych, skupiaj'!c si~ zwlaszcza na postaci sw. Jana 
Chryzos toma (IV/V w.). Dodajmy, iz zagadnienie to dotyczy r6wniez 
o. Maksymiliana Kolbego, przedwojennego redaktora naczelnego "Ry
cerza Niepokalanej", zwiqzanego tez z "Malym Dziennikiem". Oczywi
scie Kosci61 nie czci Kolbego za jego przedwojenne poglqdy, ale za swia
dectwo, jakie zlozyl w obozie koncentracyjnym. Podobn,! opini~ mozna 
wyrazie na temat Jana Chryzostoma. Nie powinien jednak dziwie fakt, 
ze dla wyznawc6w judaizmu pewne kanonizacje budzily i budzq sprze
ciw. Kiedy czytamy jadowite i n ie przebieraj ,!ce w slowach antyzydow
skie wypowiedzi sw. Jana Chryzostoma, to i w nas pojawia si~ pytanie, 
jak pogodzic tak,! postaw~, bardzo odleglq od chrzescijanskiego nakazu 
milosci blii niego, z czci,! , jak,! otacza t~ osob~ Kosci61. Czy rzeczywiscie 
wystarczy w tym wypadku stwierdzenie, ze kazdy z nas jest grzeszny? 
I czy mozna czymkolwiek (np. re toryczn C) przesad'!) usprawiedliwie tak 
nieprzejednany stosunek do judaizmu? Sq to wqtpliwosci, kt6re tylko 
po cz~sci dotyczq pracy ks. Ignatowskiego, otwartej, rzetelnie opisujqcej 
fa kty i dalekiej od ciasnej apologetyki. 

"Przyszlose, opartq na zaufani u, mozna budowac tylko w6wczas, 
gdy zaakcep tuje si~ bolesn q p rzeszlosC" - pisze dalej autor Kosciola 1 Sy
nagogi i konczy mod li twq przypisywanq (nieslusznie) Janowi XXill: "Je
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stesmy dzisiaj swiadomi, ze wiele, wiele wiekow zaslepienia tak bardzo 
zaciemnilo nasze oczy, ze nie widzimy juz pi~kna Twego ludu wybrane
go ani nie rozpoznajemy juz w ich twarzach rysow naszych braci pier
worodnych. Zdajemy sobie spraw~, ze nasze czola sf! naznaczone pi~ t

nem Kaina. Od wiekow Abel lezy we krwi i lzach, poniewaz zapomnie
lismy 0 Twojej rnilosci. Wybacz nam klqtw~, ktorq niesprawiedliwie rzu
cilismy na imi~ narodu zydowskiego. Przebacz nam, ze tym naszym 
przeklenstwem ukrzyzowalismy Ciebie po raz drugi". 

SlAWOMfR BURYlA, ur. 1969, adiunkt w katedrze ]iteratury wsp6Jczesnej Uniwer
sytetu Warminsko-Mazurskiego PubJikowa] m.in. w "Pami~tniku Literackim", "Ru
chu Literackim", "Tw6rczosci" i "Kresach". Jest stypendystq Fundacji Na uki Po]skiej 
nR rok 2000. 

BOSKIE I CESARSKIE 
Jaroslaw Gowin 

PANSTWO A KoscrOt, 
"Civitas" 1999, nr 3 

Szukanie harmonii mi~dzy tym, co religijne, i tym, co polityczne, 
wyznaczanie granic panstwa i Kosciola, okreslanie zwiqzkow mi~dzy 
wiarq a zaangaiowaniem publicznym to niektore z najwazniejszych Wqt
kow historii swiata zachodniego. W istocie mozna by jq odczytywae 
jako dlugi szereg "komentarzy" do slow Chrystusa: "oddawajcie wi~c 
Cezarowi to, co nalezy do Cezara, a Bogu to, co nalezy do Boga". Przesla
dowania i m~czenstwo chrzescijan pierwszych wiek6w, edykt konstan
tynski, sredniowieczne spory rni~dzy cesarstwem a papiestwem, wojny 
religijne XVI i XVII stuJecia, kielkowanie liberalnej idei pans twa, ktore 
nie chce bye panem ludzkich sumien, triumfalny pochod idei rownosci 
z jej owocami: panstwem narodowym i porzqd kiem demokratycznym, 
wylanianie si~ ateistycznych panstw wyznaniowych, akceptacja demo
kracji p rzez Koscio!, jaka dokonala si~ za sprawq Soboru Watykanskiego 
II, wreszcie wplyw wiary chrzescijanskiej na upadek komunizmu 
wszystko to pokazuje, jak wazne i jak trudne jest spelnienie zalecenia 
Nauczyciela z Nazaretu. 

W Polsce dyskusja, a raczej chaotyczny spar na temat zwiqzk6w reli
gii i polityki wybuchl z zaskakujqcq gwaltownos~iq na poczq tku Jat 90. , 
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by w potowie dekady - r6wnie nieoczekiwanie - przycichnqc. Mozna 
jednak wqtpic, czy jego ogniska rzeczywiscie wygasly, czy zdolalisrny 
wypracowac gruntownie przernyslane stanowiska i czy nauczylisrny si~ 
rozurniec racje d rugiej strony. Wydaje si~ raczej - jak trafnie sugerowal 
w styczniowyrn nurnerze "Znaku" Zdzislaw Krasnod~bski, kt6rego esej 
sprowokowa! tak szerokq i gwaltownq dyskusj~ - ze rnarny tu do czynie
nia z zaniedbaniern i - jednq z wielu - porazek polskiego rnyslenia. 00
brze si~ wi~c stalo, ze stosunki Kosci6!-panstwo obrano za temat kolejne
go nurneru "Civitas" - pisrna, kt6rego ambicjq (jak rnozna si~ dornyslec 
na podstawie dotychczasowych numer6w) jest towarzyszenie filozo
ficzn,! refleksjq przemianom, jakie zachodzq w postkomunistycznej Pol
sce. Wydawany pod egidq Instytutu Studi6w Politycznych PAN alrna
nach pi6rarni czo!owych polskich filozof6w, politolog6w, historyk6w 
czy socjolog6w zajmowa! si~ w dwu wczesniejszych numerach temata
rni konstytucji i dernokracji. Podejmuj,!c problem stosunk6w Kosci6!
-panstwo, redakcja pisma kolejny raz dowiod!a, ze potrafi wychwyty
wac sprawy wazne nie tylko z teoretycznego, ale i z praktycznego punk
tu widzenia. 

Autorzy "Civitas" koncentruj'! si~ na analizie tego, jak stosunki Ko
sci61-panstwo wyglqdajq na gruncie chrzescijanstwa Qedyny wyjq tek to 
artykul Marka Smurzynskiego, na przykladzie Iranu rekonstruujqcy 
koncepcj ~ przyw6dztwa w szyizmie). Iia historycznego dostarcza wy
wiad ze Stefa nem Swiezawskim, pokazujqcy, jak zmienialo si~ chrzesci
janskie rozurnienie panstwa i polityki od czas6w Konstantyna po Sob6r 
Watykanski II. R6zne etapy tej ewolucji przyblizajq kolejne teksty. Ku 
poczqtkom chrzescijanskiej refleksji nad politykq - wizji panstwa na
kreslonej przez sw. Augustyna - kieruje nasz'! uwag~ esej Romualda 
Piekarskiego. Andrzej Filipiak z kolei przenosi nas w czasy najnowsze, 
przedstawiaj'!c ostatni akord w dwutysiqcletniej historii interpretacji 
przywolanych sl6w Chrystusa; precyzyjne odczytanie encykliki Cente
simus annus trafnie uchwytuje jej nowatorstwo, polegajqce na "zwrocie 
w kierunku liberalnego modelu panstwa", ale autor z nie rnniejsz,! do
kladnosciq odtwarza papieskq krytyk~ rnoraino-kulturowej kondycji 
wsp6lczesnej demokracji. Filipiak idzie sladami wytyczonymi przez ta
kich znawc6w nauczania papieskiego jak Rocco Buttigiione, Richard 
Neuhaus, Michael Novak, George Weigel czy Maciej Zi~ba OP i przy 
iekturze jego tekstu mozna tylko po raz kolejny zalowac, ze ten n urt 
interpretacji katolickiej nauki spolecznej tak slabo odciska si~ na rnaso
wej katechezie polskiego Kosciola (w gruncie rzeczy najwazniejsza ze 
spolecznych encyklik Jana Pawla II jest w niej praktycznie nieobecna). 
Sposr6d tekst6w m6wi qcych 0 historii stosunku Kosciola do demokra
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cji warto takZe zwrocic uwag~ na przeglqdowy artykul ks. Piotra Mazur
kiewicza, dobrze pokazujqcy glowne wqtki i argumen ty przewijajqce 
si~ w ka tolickiej refleksj i nad demokracjq. Stanowisko samego autora 
zdajq si~ oddaw ac nast~puj,!ce slowa: "podstawowe zagadnienia kla
sycznej ka tolickiej etyki spolecznej - personalizm, dobro wspolne i za
sada pomocniczosci - nie S,! jedynie przypadkowo zbiezne z liberalno
demokratycznymi formami rzqdzenia. Demokratyczna forma sprawo
wania wladzy wydaje si~, przynajmniej w warunkach obecnie is tniej,!~ 
cych w 5wiecie, niezb~dna do ich realizacji. ( ... ) Jesli dzis nadal istnieje 
spor mi~dzy Kosciolem i »swia tem«, ktorego przedmiotem jest demo
kracja, nie dotyczy on oceny oraz potrzeby jej wprowadzania, ale tylko 
jej ksztaltu" . 

Taka zasadnicza (choc nie bezwarunkowa) akceptacja porz,!dku de
mokratycznego jest stosunkowo swiezej daty. Jeszcze w polowie XX wie
ku srodowiska katolickie byly w tej sprawie gl~boko podzielone, czego 
przykladu dostarcza dyskusja, jaka przed z gor,! czterdziestu laty przeto
czyla si~ przez Koscio! niemiecki. Jej detonatorem byl glosny esej Emsta
-Wolfganga Bbckenforde Etos nowoczesnej demokracJi a Kosci61. Wsrod glo
sow polemicznych, jakie sprowokowal, wyroznial si~ artykul mlodego 
teologa (a dzisiaj biskupa Trewiru) Hermanna Josefa Spitala, ktorego tekst 
sklonil Bockenfbrdego do ponow nego w ypowiedzenia si~ i sprecyzo
wania swego stanowiska. Wlasnie te trzy artykuly stanowi,!, pod wzgl~

dem filozoficznym, zdecydowanie najwartosciowszy material wchodz,!
cy w sklad omawianego numeru "Civitas" . 

Bbckenfbrde, jeden z prekursorow zasadniczej reorientacji katolic
kiej nauki spolecznej, jaka dokonala si~ dzi~ki Vaticanum 11, doskonale 
zdaje sobie spraw~ z p rzyczyn, dla ktorych chrzescijanom, a zwlaszcza 
Koscio!owi katolickiemu, trudno zaakceptowac demokracj~ . Kosci61 
oceni a porzqdek polityczny z punktu widzenia celow i w artosci, ktore 
porz'!dek ten pr6buje urzeczywistnic; 0 prawowitosci wladzy przes,!
dza zatem nie sposob jej powolywania (np. to, czy pochodzi ona z de
mokratycznych wyborow), ale to, czy prowadzona przez rz'!d polityka 
odpowiada niezrniennym wymogom prawa naturalnego. Prawda i war
tosci moraine nie zalezq od stanowiska wi~kszosci, a konsekwentne sto
sowanie regu! demokratycznych prowadziloby - podkreslaj'! katoliccy 
krytycy demokracji - do nihilizmu. Wbrew takiemu tradycyjnemu uj~

ciu Bbckenfbrde zauwaza, iz formalny charakter demokracj i nie prowa
dzi do relatywizmu; w procedury demokratyczne wpisane jest bowiem 
uznanie dw6ch podstawowych wartosci: wolnosci i r6wnosci, a w kon
sekwencji - godnosci kazdego czlowieka. Tym samym usuni~ta zostaje 
groiba dyktatury wi~kszosci, kazda wi~kszosc bowiem nie tylko musi 
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bye gotowa poddae si'~ testowi demokratycznych wybor6w, ale ma tei 
obowii!zek szanowania godnosci ludzkiej (czyli - by wyrazie to j~zy
kiem wsp6lczesnego d yskursu politycznego - respektowarua praw czlo
wieka). Demokratycznemu panstwu nie wolno zmuszae obywateli do 
wypetniania zasad p rawa naturalnego, a jedynie stwarza im ana wa
runki, by zyli kieruji!c si~ owymi zasadami (0 ile tego zechq). Celem 
paf1st\va nie j est wi~c urzeczywistruarue wartosci moralnych, lecz umoz
liwianie pokojowego wsp61zycia w ramach porzi!dku akceptowalnego 
dla wszystkich grup obywateli . Innymi s!owy, panstwo demokratyczne 
z natury swej musi bye neutralne swia topogli!dowo. 

Polemika, jaki! ze stanowiskiem Bbckenfbrdego podj i!1 p rzyszly bi
skup u ewiru, pozostaje do dzisiaj inspiruji!ca dlatego, ze Spital nie ulegl 
iluzji poszukiwania jakiejs "trzeciej drogi" mi~dzy demokracji! a totali
taryzmem. Zasadniczo akceptuji!c porzi!dek demokratyczny, w zupel
nie innym miejscu niz Bbckenfbrde szuka! zr6de! napi~cia mi~dzy Ko
sciolem a demokracji!. Wbrew Bbckenfbrdemu Spital podkresla, ie chrze
scijanie nie dlatego zg!aszaji! zastrzezenia wobec demokracji, ii by mieli 
sklonnose do narzucania innym wlasnej koncepcji panstwa; prawdzi
wy problem polega na czym innym: demokracja jest dla chrzescijan 
niebezpieczna 0 tyle, aile konfrontuje ich z wi~kszoscii!, kt6ra odmawia 
im poszanowania osobistych praw, niezb~dnych dla wyznawania wia
ry. 

Kazdy, kto pami~ta polskie spory wewni! trzkoscielne z poczi! tku lat 
90., wie, ze w swym racjonalnym rdzeniu byly one kontynuacj i! polemi
ki Bbckenfbrdego i Spitala. Esej tego pierwszego mia! zreszti! bardzo 
interesuji!q recepcj~ w 6wczesnej Polsce, powolywali si~ bowiem na 
niego wszyscy ci katolicy (na czele z ks. Tischnerem), kt6rzy protestowa
Ii przeciwko politycznemu zaangazowaniu hierarchii koscielnej i stara
Ii si~ przezwyci~zye nieufnose katolik6w wobec liberalnej demokracji. 
Dzisiejsza lektura tego tekstu pokazuje, ze - mimo wszystko - wiele si~ 
w cii!gu owych dziesi~ciu lat w Polsce zmierulo. Argumenty Bbckenfbrde
go na rzecz demokracji brzmii! jak oczywistosci; jesli nie liczye skrajnie 
prawicowych srodowisk katolickich, spieramy si~ dzisiaj juz nie a to, 
c z y akceptowae demokracj ~ , ale 0 to, j a k nadae jej ksztalt bardziej 
zgodny z chrzescijaf1ski! koncepcji! osoby ludzkiej i spoleczenstwa. 

Polski kontekst spor6w 0 wlasciwy model stosunk6w Kosci61-pan
stwo wy!ania si~ z dw6ch materia!6w zamieszczonych w omawianym 
tomie "Civitas". Artyku! Tadeusza Szawiela podsumowuje wyniki dzie
si~cio le tnich badan socjologicznych nad zmianami polskiej religijno
sci. Wyniki te mozna odczytywae jako zaskakuji!co optymistyczne. 
Wbrew przypuszczeniom, ze wyjscie z komunistycznej "zamrazarki" 
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sprowadzi na nasz kra j fal~ zoboj~tnienia religijnego, okazalo si~, iZ przy
wiqzanie Polak6w do religii n ie zmniejsza si~ . Pozostajemy najbardziej 
religijnym spoleczenstwem Zachodu (przynajmniej jesli mierzyc reli
gij nosc kry teriami ilosciowymi). Wolnose okazala si~ wi~c dla Kosciola 
raczej sprzymierzencem niZ wrogiem. Warszawski socjolog zauwaza jed
nak: "Spoieczenstwo polskie w szybkim tempie pluralizuje si~ i odpo
wied nio do rosn,!cego zr6znicowania powinna takZe ulegae rosn,!cej 
indywidualizacji duchowa oferta Kosciola. Nie istnieje w tej chwili 
w Polsce tak zwany przeci~tny katolik. Kosci6! rna do czynienia z grupa
mi i srodowiskami, kt6re maj'! indywidualne problemy i potrzeby. Im 
lepsz,! odpowiedz znajdzie Kosci6l na te problemy i potrzeby, tym wi~k
sze prawdopodobienstwo, ze grupy te pozostan,! z nim zwi,!zane". Au
tor podkresla takZe, iZ Kosci61 powinien nie tyle stawiac si~ w roli suro
wego krytyka demokracj i, ile przyczyniae si~ do budowy jej moralnych 
podstaw; powinien r6wniez zrezygnowac z postawy defensywnej, po
rzucic mentalnosc "obl~zonej twierdzy", a w zamian tworzyc klimat 
tw6rczego wykorzystywania szans, jakie otwarly p rzed Polskq demo
kracja i wolny rynek. M,!dry artykul Tadeusza Szawiela wart jest szerszej 
popularyzacji, zwlaszcza wsr6d ksi~zy, kt6rym moze sluzyc jako cenna 
wskaz6wka duszpasterska. 

Najatrakcyjniej zapowiadaj,!cym si~ materialem omawianego tom u 
jest dyskusja redakcyj na z udzialem tak wybitnych znawcow zagadnie
nia Kosci61-panstwo, jak m. in. Miroslawa Grabowska, ks. Helmut Juros, 
Jakub Karpinski, Wojciech Roszkowski, ks. Remigiusz Sobanski, Zbi
gniew Stawrowski, Tadeusz Szawiel czy Edmund Wnuk-Lipinski. Nie
stety, dyskusja pozostawia czytelnika z uczuciem niedosytu. Wi~cej 

w niej bowiem dociekliwych pytan niz satysfakcjonuj,!cych odpowie
dzi. W spos6b gruntowniejszy nie podj ~to na przyklad kluczowego 
pytania Zbigniewa Stawrowskiego, czy mozliwe jest wskazanie wsp61
nej plaszczyzny, na kt6rej daloby si~ m6wic 0 stosunkach pans twa i Ko
sciola bez redukowania porzqdku jednej wsp6lnoty do regul obowi,!zu
j,!cych w drugiej . Sam Stawrowski sugeruje, ze plaszczyzn,! t'! moze bye 
etyka. Jak Nowy Testament nie uniewaznil, lecz wzbogacil p rzeslanie 
Starego Testamentu, tak sarno Kosci6! m6g!by wniese wymiar mi!osci do 
zdominowanego przez sprawiedliwosc porzqdku panstwa. "Chodzi 0 to 
- m6wi Stawrowski - by ten porz,!dek szanowac i wypelniae go wyzszy
mi wartosciami, wartosciami etycznymi". Na czym jednak w praktyce 
mialoby to polegaC? Gdzie rysuj,! si~ obszary nieuchronnych przeciez 
napi~c? Bez odpowiedzi pozostaj'! takZe inne z podstawowych pytan . 
Czy panstwo moze wycofac si~ z realizacji okreslonych ce16w etycz
nych? A jesli nie - to przy pomocy jakich procedur rna to czynie? Czy 
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wsp6lczesne panstwo neutralne swiatopoglqdowo rzeczywiscie zacho
wuje dystans wobec poszczeg6lnych system6w wartosci, czy tez - jak 
twierdzq Wojciech Roszkowski i Edmund Wnuk-Lipinski - pod plasz
czykiem neutralnosci dokonuje zamiany jednych wartosci (tradycyj
nych) na inne (liberalne)? Czy wsp6tpraca panstwa i Kosciola grozi 
przed czym przestrzega Mirostawa Grabowska - przyj~ciem sprzecz
nych z duchem liberalnej demokracji rozwiqzan korporacjonistycznych, 
czy tez raczej - jak na przykladzie wsp6kzesnej debaty 0 prawach czto
wieka i integracji europejskiej wskazuje ks. Juros - Kosci61 moze pom6c 
demokracj i w odnalezieniu etycznych fundament6w? 

Znalezienie odpowiedzi na te pytania ma znaczenie nie tylko teore
tyczne; bez tych odpowiedzi polska demokracja n ie uwolni si~ od scho
rzen tak wnikliwie opisywanych przez autor6w styczniowego numeru 
"Znaku" (kt6ry warto miec zawsze pod r~kq, jesli chce si~ rozumiec 
gt~bsze tio biez'lcych spor6w i podziat6w politycznych). Podobnie p rzy
datny jest omawiany tom "Civitas"; dzi~kijego redakcji i autorom deba
ta 0 wzajemnych zwiqzkach religii i polityki posun~ta si~ 0 duzy krok 
naprz6d. Ale ogromna cz~sc drogi ciqgle dopiero przed nami . 

JAROSlAW GO WIN, ur. 1961, absolwent filozofii U), redaktor naczelny "Znaku". 
Ostatnio wyda t Kosci61 W cZlIsaciI wolnosci (1999). 

ZWYCZAJNY DIABEL 
KrzysztoJ Biedrzycki 

Krzysztof Krauze, DLUG 

Obsesyjnym rytmem muzyki juz czol6wka zapowiada nerwowe 
pulsowanie w skroniach: ogarni~tych obt~dem bohater6w i przerazo
nych wydarzeniami widz6w. Ow motyw muzyczny wr6ci w kuIrnina
cyjnej sekwencji filmu, b~dzie towarzyszyl poczynaniom bohater6w 
bezposrednio wiod'lcym ich do zbrodni. Choc sama zbrodnia dokona 
si~ w ciszy. Po drodze akcja filmu b~dzie komentowana motywarni jaz
zovvymi, wcale nie demonicznymi. Michal Urbaniak SWq muzykq odd a 
zasadniczy dramat rozgrywajqcy si~ w Olugu, dramat rodz'lcego si~ 
w zwyklej, moze jui: rozpoznanej, moze (wydaloby si~) oblaskawionej 
rzeczywistosci - diabla. 
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Swiat tu pokazany jest zwyczajny, brudny, nieatrakcyjny. a t, taka 
zimowa, ponura Polska . Jui troch~ nowoczesna, bogaqca si~ (w pejzazu 
dostrzegamy b!yszcz,!ce XXI wiekiem przeszklone budynki, niez!e sa
mochody, uliczne reklamy), ale wci,!z zapyzia!a i brzydka. Zdj~cia (Bart
ka Prokopowicza) konsekwen tnie utrzymane Sq w szarych tonacjach. 
Ostentacyjnie unikajq jakiegokolwiek upi~kszenia. Jakby po prostu by! 
fotografowany swiat, a dopiero z nim (jak w Powifkszeniu Antonioniego 
- przez przypadek?) cos d ramatycznego, co dopiero trzeba dostrzec, bo 
sarno rozplywa si~ w zwyczajnosci. Konwencja dokumentalna podkre
slana jest przez p rowokacyjnq niestarannose kompozycji kadru, niby 
przypadkowej - efekt jest taki, ze cz~se akcj i niknie gdzies za ekranem, 
dzi~ki czemu caly czas pozostajemy swiadkami, kt6rzy nigdy niczego 
do kofKa nie widzq, nasza ciekawose pozostaje nienasycona. Niestaran
nose kompozycji kadru si~ga tak daleko, ze kamera w swojej dynamice 
Uest niezwykle ruchliwa!) nie trzyma pionu, ujawnia swojq obecnose 
uczestniczki akcji, pokazuje swiat "przekrzywiony". Nawet swiatlo nie 
kieruje uwagq widza, lecz wydobywa z mroku przypadkowe osoby i rze
czy. Widzimy swiat w jego banale i w jego chaosie. I w takim swiecie 
wydarza si~ zbrodnia. 

a d razu wiemy, 0 co chodzi: film zaczyna si~ od wy!owienia z Wi
sly dw6ch trup6w. A zatem b~dzie krymina!. Jednak choe na poczqtku 
policja rozpoczyna sledztwo, nie ono stanie si~ osnowq akcji fil mu. Za
nim zostanie podj~ta pr6ba wyjasnienia zagadki morderstwa, wqtek si~ 
urwie, akcja cofnie si~ 0 trzy miesiqce, rozpocznie si~ zupelnie inn a, 
obyczajowa historia z budujqcej opowiastki 0 bohaterach wczesnego 
polskiego kapitalizmu. 

Dwaj przyjaciele, Adam (Robert Gonera) i Stefan (Jacek Borcuch), 
dwudziestoparoletni malowani chlopcy jak z reklamy (sympatyczni, 
dobrze ubrani, wykszta!ceni, ambitni, bogacqcy si~, z przyszlosciq, w do
datku szcz~sliwie zakochani) postanawiajq zrobie genialny interes, im
portujqc d o Polski w!oskie skutery. Vfnie pa trzq w przyszlose. Adam, 
bardziej zdecydowany i energiczny, juz rozpoczyna budow~ domu . 
Nadchodzqce szcz~scie wydaje si~ tym bliZsze, ze jego dziewczyna wla
snie mu oznajmia, iz za kilka miesi~cy zostanq rodzicami. Widz, nawet 
jesli zapomnial 0 wst~pnej sekwencji i 0 zbrodni, zaczyna z niepokojem 
oczekiwae na niespodziewany zwrot akcji, bo jui dluiej tak slodko i bez
p roblemowo bye nie moze. 

Zwrot rzeczywiscie nast~puje, ale oznacza na razie tylko kiopot, nie 
tragedi~: bank odmawia naszym bohaterom kredytu. Rozpoczyna si~ 
poszukiwanie pieni~dzy. I nawet wejscie diabla nie jest nazbyt d rama
tyczne. Po prostu przez przypadek Stefan spotyka dawnego koleg~, Ge
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rarda (Andrzej Chyra), kt6ry obiecuje mu zalatwienie gwaraneji kredy
towyeh. Tylko tyle. Gerard tez jest sympatyeznym mlodym czlowiekiem, 
ujmuj<jco si~ usmiecha, jest szarmancki wobec kobiet. A problemy za
wsze da si~ rozwi<jzac. 

lTagedia zaczyna si~ niespodziewanie, gdy Gerard domaga si~ zwrotu 
dlugu, zreszt<j dlugu domniemanego, raczej zaplaty za pomoc, kt6ra 
wlasnie z racji gigantycznej prowizji (20% od niemalej sumy kontraktu) 
zostala przez Adama i Stefana odrzucona. Zaczyna si~ proces szan tazu 
kt6ry doprowadzi do katastrofy. 

A zatem mamy prawdziwy horror: diaboliczny psychopata (wcielo
ne zlo) dr~ezy b~d<jcych uosobieniem dobra bohater6w, z kt6ryrni calym 
sercem si~ solidaryzujemy. Takie historie dobrze znamy z kina, zwlasz
cza amerykanskiego. Od westem6w przez czame kryminaly Hitchcoc
ka po science fiction, zawsze toczy si~ zmaganie dobra ze zlem, a zwyci~
stwo dobra oznacza unicestwienie zla, niemal bez wyj<jtku polegaj<jce
po prostu - na zabiciu tego, kto zlo w sobie uosabia. Nie inaczej jest tutaj. 

Czy Dlug to jeszcze jed na wariacja wok61 gatunk6w kina popular
nego, jakich w polskim kinie takostatnio wiele? Ot6z nie, ina tym pole
ga wyj <jtkowosc tego fil mu. Rezyser Krzysztof Krauze (ze wsp6lscena
rzyst<j Jerzym Morawskim) wykorzystal znany model konstrukcji fabu
lamej po to, by poprzez ni<j pokazac trudny i bolesny problem moralny. 
Post'lPil jak Dostojewski wykorzystuj<jcy doswiadczenia powiesci kry
minalnej. 

Dlugjest antyhorrorem. Najpierw zostajemy wci,!gni~ci w tradycyj
n<j filmow<j gr~. No bo jak w kinie m6wic 0 morderstwie? Tylko w kon
wencji kryminalu. Konwencje s<j bowiem j~zykiem sluz,!eym do m6
wienia 0 swiecie w spos6b zrozumialy. Problem pol ega na tym, ze kon
wencje tylez ulatwiaj<j nam m6wienie, ile je u trudniaj'!, zaslaniaj<jc to, 
co trudne do zrozumienia, swoimi sehematami i swoj<j sztucznosci<j. 
W kinie widz w mig rozpoznaje gatunek, a wtedy juz wie, co ten gatu
nek (nie film poszczeg6lny) m6wi mu 0 swiecie. Totez Krauze robi wszyst
ko, by widza wyprowadzic z bl~du - pokazany tu horror n a ezym in
nym polega anizeli ten znany z konweneji. Napi~cie, perfekcyjnie stop
niowane, nie ma tu nie wsp61nego z napi~eiem "dobrze zrobionego" 
filmu 0 strachu, nerwowy, szybki montaz przypomina film akeji, ale 
przeciez, gdy trzeba, tempo bywa spowalniane, bo nie jest ono eelem 
samym dla siebie. Rezyser dba, zeby widz byl swiadom, iZ wykraezamy 
tu poza gatunek. Jeden przyklad. Szantaz Gerarda s i~ga zenitu . Ad am 
ukrywa si~ u swego przyjaciela Tadeusza (ezwarty sposr6d bohater6w 
tragedii, choc' zapl<j tany w ni<j dosyc przypadkowo - Cezary Kosinski). 
Jest dzien wigilijny. Adam telefonicznie dowiaduje si~, ze Gerard szukal 

153 




ZDARZENIA - KSII\ZKI - LUDZIE 

go w domu rodzic6w, a wi~c jest na jego tropie. Tymczasem Tadeusz, 
wychodzqc z mieszkania, nie zamknql za sobq drzwi. Przyzwyczajony 
do gwaltownych zwrotow akcji widz oczekuje, ze w tym momencie 
wpadnie Gerard, zresztq taka mysl przychodzi do glowy i Adamowi, 
skoro z I~kiem podchodzi do uch ylonych drzwi i zaglqda w ciemnosc 
klatki schodowej. Tymczasem - nie. Potwor nie wyskakuje z mroku. Za 
to zaskakujqce zwroty akcji nast~pujq w momentach naprawd~ niespo
dziewanych, ale dlatego ze Sq one tak zwyczajne i banalne, iz pojawie
nie si~ Gerarda jest wowczas najzupelniej naturalne. Zaskakuje nie kon
wencja filmowa, lecz zycie. 

Podobnie jest z centralnq scenq morderstwa. Bardzo dynamiczna, 
zupelnie jak z kina akcji. A przeciez pokazana, choc brzmi to dziwnie, 
w sposob nadzwyczaj dyskretny. Kamera jak oszalala krqzywokol boha
terow, ale nie patrzy na r~ce Adama, gdy ten zabija. Nade wszystko nie 
pokazuje krwi! Krew pojawi si~ dopiero p6iniej jako mala plamka na 
spodniach Adama. Wszystko jest upiornie banalne. Nawet nieznosna 
cisza, w jakiej dokonuje si~ zbrodnia. 

To jest jeden cel polemicznosci Dlugu - ukazanie falszu kina popu
lamego. Ale Krauze idzie znacznie dalej. J ego in teresuje proces rodzenia 
si~ wielkiego zla w zwyklych i przeciez wcale nie zdemoralizowanych 
mlodych ludziach. Jego bohaterowie to nie "urodzeni mordercy". To 
mieszczuchy t~skniqce za bogatym, spokojnym, bezpiecznym i ustabili
zowanym zyciem. 

A kim jest Gerard? Jakie kierujq nim motywy? W gruncie rzeczy nie
wiele wiemy. Cynik czy psychopata? A moze sam diabel? Gerard pozo
staje dla nas tajemnicq. Jesli cynik, to si~ przechytrzyl, chyba si~ nie 
spodziewal, do jakiej desperacji doprowadzi swoje ofiary. Liczyl na pie
niqdze, znalazl smierc. Jesli psychopata, to idealnie wchlonql to, co naj
gorsze z naszej epoki (analitycy stanu ducha spolecznego powinni nie 
tyle badac opini~ publicznq, ile bacznie si~ przyglqdac przebiegom de
wiacji psychicznych, w nich najdoskonalej odbijajq si~ I~ki i obsesje 
kazdego czasu). A jesli d iabel? Dziwny diabel, kt6ry prowadzi do wla
snej destrukcji. Choc moze d latego, ze jako diabel jest niesmiertelny? Bo 
cel glowny osiqga: poczciwi chlopcy wpadajq w p~ta zla! 

Zio powoli ich osacza. Najpierw nie dowierzajq groibom szantazy
sty, lekcewazq je. Potem probujq sobie jakos poradzic z problem em. Adam 
sklada skarg~ na policji, ukrywa si~. Slabszy Stefan powoli ulega naci
skom, szuka pieni~dzy, zaczyna krasc. Obydwaj zachowujq si~ coraz 
dziwniej, raniq bliskich . Bagno, w jakie wdepn~li, zaczyna ich wciqgac 
z coraz wi~kszq silq.Juz nie kontrolujq wypadkow. W ruin~ obracajq si~ 
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wszystkie ich piany, obydwaj dramatycznie zrywajq zwiqzki ze swoimi 
dziewczynami. Ka tastrofa musi nadejse, sytuacja jest bez wyjscia. 

Tym bardziej ze oparcia nie znajdujq ani w rodzinie, ani w panstwie. 
Rodzina nawet probuje po mac, ale czy mozna jej 0 wszystkim powie
dziee? Policja obiecuje jed no: udzieli szantazyscie pouczenia .. . Boha te
rowie zos tajq sami ze swoim ponurym problemem. 

Sytuacja jak w tragedii antycznej , gdzie fatum ciqzylo nad losem 
czlowieka i ucieczki przed katastrofq nie bylo. Rzeczywiscie, przebieg 
zdarzen ma struktur~ tragicznq. Jak w antyku, przyczynq nieszcz~se bo
ha terow jest pycha (hybris), pycha mlodego kapitalisty, ktory wierzy w to, 
ze swiat lezy u jego stop, wystarczy tylko si~ schylie i podniese czekajqce 
na niego szcz~scie. Nasuwa si~ tyiko pytanie : czy istotnie to fatum pcha 
obu m~zczyzn do zbradni? Czy ambicja , za radnose, odwaga, wiara 
w przysz!osc skazane Sq na kl~sk~ i wiese muszq na bezdroza? 

Nie, tragedia tu raczej przypomina!aby Szekspira niz Sofoklesa: fa
tum jest w nas samych, gdy p oddajemy si~ nami~tnosciom i gdy im po
zwalamy, by nami kierowaly. Nami~tnosciq s taje s i~ tu nienawisc pod
szyta strachem. Ale przeciez poczqtek jest gdzie indziej. Moze w naiw
nosci, moze w wie rze w uczciwose drugiego (zauwazmy, jak obydwaj 
bohaterowie ufajq sobie nawzajem, tq ufnosciq obdarzajq tez Gerarda), 
moze w nadmiarze pozytywnego my§lenia .. . A moze w pokusie malego 
przekr~tu, obrania drogi na skr6ty (gdy wydaje si~, iz uczciw ie kredytu 
nie da si~ zdobyc)? 

Jakkolwiek zdarzenia wiodq ku katas trofie, to przeciez morderstwo 
nie jest tu konieczne, a w kazdym razie takie nie wydaje si~ bohaterom. 
Oni nie chq zabic swojego szantazysty, uderzenie nozem p rzychodzi 
wtasciwie przypadkiem, jest rezultatem rozgrzanych do czerwonosci 
emocji. A jednak do niego dochodzi. Oni zabijajq, popetniajq zbrodni~, 
poddajq si~ ztu. Wina, zn6w jak w tragedii, jest niezawiniona . Ale, jak 
w morali tecie, jest winq, czyli p rzekroczeniem jasnego zakazu "Nie za
bijaj". Rezyser kaze nam wsp6tczuc bohateram, r6wnoczesnie wcale ich 
nie usprawiedliwia . Zdecydowanie podqza trapem Dostojewskiego, 
choc wyjsciowe doswiadczenie dla niego jest inne. Nie jest nim warun
kowa negacja fundamen tu motywujqcego moralnosc ("Jesli Boga niet..."), 
ale istniejqce w kulturze masowej przekonanie, iz dobra i zlo majq wa
lor wylqcznie pragmatyczny, a zatem zwyci~stwo dobra polega na pro
stej (chocby akcja filmu byla jak najbardziej skomplikowana) eliminacji 
przyczyny zta. 

"lesli Boga niet ...". W kulturze masowej Boga nie rna . Nie ma Go tez 
w Dlugu. Ai do ostatniej sceny, gdy kamera jakby przypadkowo, nerwo
wo, przez moment omiata warszawski kosci6! Zbawiciela. Ta sekunda 
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w kadrze moze ujse uwagi i nicsi~wowczas niezmieni. W filmie o zbrod
ni do konca nie b~dzie Boga. Jednak ow kosci61 Zbawiciela jest znakiem 
niepokojqcym. Podobno z poczqtku film mial si~ nazywae Plac Zbawicie
la, bo w okolicy tego placu toczy si~ spora cz~se akcji. Stan~lo na suro
wym, prostym, m~skim Dlugu. Moze poprzedni tytul zbyt otwarcie su
gerowalby metafizycznq inte rpretacj~, choe czy Dlug tez metafizykq nie 
trqci w kontekScie winy? Tak czy inaczej, Zbawiciel poj awiajqcy si~ po
srednio w decyduj qcym momencie fi lmu, gdy w Adamie dojrzewa de
cyzja 0 przyznaniu si~, a w konsekwencji 0 przyj~ciu kary za swojq win~, 

gdy swiadomose dokonanej zbrodni nie szu.ka usprawiedliwienia, lecz 
nazywa zlo zlem, jest znaczqca. Final fi lmu, nieoczekiwany, a decydujq
cy 0 jego wymowie, to wyrazne echo Dostojewskiego, a zarazem najdo
bitniejszy akt niezgody na amoralizm (w znaczeniu slepoty moralnej) 
kultury masowej . Zabicie potwora nie oznacza zwyci~stwa dobra, lecz 
wlasnie dobra kl~sk~. Szantazysta ginie, ale w ten sposab dobi tnie do
wodzi, ze zlo, ktaremu sluiyl, jest, namacalnie istnieje. Bo nie b~dzie tak, 
ze cala sprawa odplynie w p rzeszlose jak koszmamy sen. Raz ukqszony 
przez zlo czlowiek nie tak latwo si~ spod jego wladzy uwolni. Ale istnie
je szansa na porazk~ zla. Moze niq bye swiadomose winy u zab6jcy. 

Dlug jest bodaj najwazniejszym fil mem polskim od czasaw Dekalo
guo Krauze zresztq jawnie podejmuj e d ialog z Kieslowskim. Z Kr6tkim 
filmem 0 zabijaniu w obrazie zbrodni - tutaj znacznie mocniej umotywo
wanej, ale row nie jak tam prymitywnej i od razajqcej. Z Bialym w dia
gnozie stawianej polskiej rzeczywis tosci lat dziewi~edziesiqtych: boga
cenie si~ przybiera postae groteskowej lub nawet zbrodniczej obsesji 
pieniqdza. 

Opowiese Krauzego ukazuje ciemnq stron~ spoleczenstwa wczesno
kapitalistycznego. Ukazuje sytuacj ~, gdy moty, ktare maj'l wiese ku suk
cesowi, staj'l si~ przyczyn'l tragedii . Przeciez niewiele brakowalo, a obaj 
bohaterowie staliby si~ wzorami zapobiegliwych przedsi~biorcaw. I w!a
sciwie trudno jednoznacznie wskazae przyczyn~ ich tragedii, nie ma 
winnych poza nimi samymi i ich szantazystq : bank rzeczywiscie nie 
moze dae kredytu bez gwarancji, policja n ie moze aresz towae kogos, 
przeciwko komu nie ma dowod6w przest~pstwa, rodzina nie moze sku
tecznie pomagae doros!ym m~zczyznom. Ten film nie jest demagogicznq 
fili pikq przeciw bogacqcej si~ Polsce, jest natomiast ostrzezeniem przed 
nadmiemq wiarq w nowe, kt6re miatoby przyniesc racjonalne rozwiq
zanie wszelkich problemaw. Nie, zlo l~gnie si~, k~dy chce. 

Jest to film nieslychanie wiarygodny. Banal pokazanego swiata, w kto
rym ka.zdy ("Kazdy") moze stae si~ mordercq, uderza. przekonujqcy psy
chologicznie Sq bohaterowie (bardzo dobrym pomyslem bylo zaanga.zo
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wanie do tych ra l aktoraw malo znanych, jeszcze nie skazon ych gwiaz
dorstwem, dzili'ki temu ostentacyjnie zwyczajnych). Szkoda, ze gorzej 
wypadly inne postaci, stanowiqce zbyt blade tio. To jest jednak jedyny 
powazny zarzut wobec tego filmu . Nawet zadziwia jqCq swoim niedo
stosowaniem do poetyki fi lmu scenli', w kt6rej ojciec Adama recytuje 
fragmenty Pana Tadeusza, da sili' wybronie - moze jest w niej zawarty 
sarkazm wobec poczciwej tradycji, ktara nie jest w stanie przeniknqe 
nowych (czy na nowo sili' objawiajqcych) demonaw? 

Dlug jest fi lmem glli'boko poruszajqcym, gdyz problem odwiecznie 
obecny w kulturze, a w kinie az w nadmiarze eksploatowany w ostat
nich la tach, stawia w spos6b niejednoznaczny i wytrqcajqcy widza z je
go "kinomanskich" p rzyzwyczajen. Mozna ten film interpretowae na 
razne sposoby i w wielu kontekstach. Musi jednak widzem wstrzqsnqe 
pojawiaji)cy sili' na poczq tku napis, iz jest to historia autentyczna . To nie 
atrakcyjna fikcja. Diabel krqzy wok61 nas. I nie sqclimy, ze kied ykolwiek 
zostawi nas w spokoju. 

KRZYSZTOF ~ IEDRZYCKl, ur. 1960, dr, adiunkt w Instytucie Filologii Pol skiej UJ. 
Wyda l m.in .: Swiat poezji Stanisla wa Braliczaka, Malgorza ta Musierowicz i Borejkowie 
(1999). 

BEKSINSKI 
ABSTRAKCJONISTA 

Lechoslaw Lamenski 

Zdzislaw Beksinski, PRACE Z LAT 1957-1964, 
Galena Grodzka i Ga leria Labirynt 2 w Lublinie, kwiecien 2000 

W piqtek 31 ma rca 2000 roku sala ekspozycyjna Galerii Grodzkiej 
Lubelskiego Biura Wystaw Artystycznych wypetnila sili' tlumem widz6w 
przybylych na oh-varcie wystawy prac Zdzislawa Beksinskiego. Bye moze 
jednych przyciqgnli'la magia nazwiska, nadzieja, ze artysta zlarnie wresz
cie dane wiele lat temu slowo i pojawi sili' osobiscie na wernisazu, a mo
ze po prostu inforrnacja, ze zostanq pokazane prace z tat 1957-1964. 
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Zawiedli si~ tylko ci, ktorzy czekali na przyjazd Beksinskiego. Wszy
scy pozostali mieli szans~ obejrzenia nie tylko trzydziestu czterech obra
z6w i dwoch rzezb ze zbior6w Muzeum Historycznego w Sanoku oraz 
Muzeum Narodowego we Wrodawiu, ale rowniez wysluchania (i prze
czytania w katalogu) interesujqcego wprowadzenia do wystawy Wiesla
wa Banacha, dyrektora muzeum sanockiego. Dla wszystkich, kt6rzy majq 
przed oczyma fantastyczne obrazy artysty, peine koszmamych glow i czle
koksztaltnych stwor6w nie z tej ziemi, zrodzonych w halucynacyjnych 
snach, ktore zdominowaly osobowose plastycznq tworcy w ostatnich dzie
si~cioleciach, utrwalily jego surrealistyczny wizerunek na polskim i mi~

dzynarodowym rynku sztuki, obrazy pokazane w Lublinie Sq calkowi
tyrn zaskoczeniem. Takiego Beksinskiego - abstrakcjonisty, monochroma
tycznego, mrocznego, a zarazem szalenie inspirujqcego - nikt si~ nie spo
dziewal, nikt go juz takim nie pami~ta, z wyjqtkiem bye moze turystow 
odwiedzajqcych Muzewn Historyczne w Sanoku, gdzie obrazy te wisz'! 
na stalej ekspozycji, oraz krytykow sztuki starszego pokolenia, zwlaszcza 
Janusza Boguckiego, Andrzeja Os~ki czy Jacka Wozniakowskiego. 

To oni odniesli si~ wr~cz entuzjastycznie do abstrakcyjnych prac 
malo jeszcze znanego na krajowym rynku sztuki artysty (pokazanych 
w poznanskim SARP-ie w 1958 roku, w 1960 w Krakowie na wystawie 
z okazji kongresu AlCA i w 1964 roku na d uiej wystawie indywidualnej 
w Warszawie w Starej Pomaranczarni), kt6re byly pierwszym powaz
nym wystqpieniem Beksinskiego na forum publicznym jako malarza po 
ukOllczeniu studiOw. Co prawda, w polowie lat 50. ten absolwent Wy
dzialu Architektury Poli techniki Krakowskiej podjqt pr6b~ malowania 
i byla to tw6rczose zdecydowanie ekspresjonistyczna (w duchu mala r
stwa Andrzeja Wr6blewskiego i Waldemara Cwenarskiego), ale - jak 
napisal we wst~pie do katalogu wystawy Wieslaw Banach - artysta uznal 
lite prace za zbyt ekshibicjonistyczne i zniszczyl caly owczesny dorobek 
w przekonaniu, ze w sztuce nie mozna si~ calkowicie odsloniC". 

Tak wi~c pokazane w Lublinie obrazy to w gruncie rzeczy najstarsze 
zachowane dziela malarskie Beksinskiego. Te abstrakcyjne struktury, 
w malowaniu i konstruowaniu ktorych artysta poslugiwal si~ olejami, 
temper,!, lakierem, sp irytusem, farbami olej nymi, metalem spawanym 
cynq, blachq patynowan,!, a takZe wyskrobywanq mas,! plastyczn,! i gip
sem, nalozonymi na plyt~ pilsniow,!, pozostawiajq w widzu uczucie 
niepokoju, wzbudzajq w'!tpliwosci, a zarazem zaciekawiaj'!. Oglqdaj,!
cy nie wie do kOlKa, czy kontempluje wielowarstwowe widoki zn isz
czonych miast, szkielety wiezowc6w, rozdarte bryly martwych blokow 
po wybuchu atomowym, czy tez s,! to wyl,!cznie nie przystaj,!ce do swia
ta ludzkich zmyst6w formy abstrakcyjne zrodzone w umysle ich twor
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cy. Obrazy utrzymane w ciemnych, zgaszonych brqzach, przytlumio
nych czerwieniach i matowych czerniach, robiq wrazenie monochro
matycznych plaskorzeib, reliefow i struktur przestrzennych 0 czytelnym 
wewn~trznym ladzie i konstrukcji, wypetniajqcych bez reszty po
wierzchni~ prostokqtnej deski lub plyty pilsniowej stanowiqcej podsta
w~ dla danego dziela. Hermetyczne, zamkni~te w sobie, wydajq si~ obo
j ~tne na dzialanie swiatla i otaczajqcej je przestrzeni ekspozycyjnej. Jed
nak dluZszykontaktwzrokowyz tymi kompozycjami powoduje, zeoglq
dajqcy zaczyna odkrywae stopniowo niewidoczne - na pierwszy rzut 
oka - szpary i szczeliny, pojawiajq si~ delikatne, drobne plamki koloru 
(smugi przytlumioneJ karminowej czerwieni, bl~kitu pruskiego), cale 
plaszczyzny iuszczqcego si~ , odpadajqcego piatami gipsu, skorodowa
nego metalu, pop~kanej masy plastycznej. Nieublagane dzialanie czasu 
odkrywa przed nami wewn~trznq, jakZe ciekawq struktur~ tych dziel, 
nie istniejqcq w momencie, gdy artysta uznal je za skOllczone. 

Stqd juz tylko krok do pokazanych w Lublinie rzeib sensu stricto, 
rzei b glow, idealnie gladkich i oblych, sprowadzonych do ksztaltu jajka 
lub gruszki, bardziej umownych niz realnych, dzialajqcych blyskiem 
swiatla oraz odrobinq cienia w zagl~bieniu stylizowanego oczodolu czy 
ledwo zaznaczonego nosa lub plaskich kosci policzkowych. I chociaz 
ich ekspresja rozni si~ od sily dzialania eksponowanych obrazow, to 
jednak Iqczy je ten sam l~k, "by - jak slusznie zauwazyl Wieslaw Banach 
- poprzez sztuk~ nie powiedziec zbyt d uzo 0 sobie". 

Z perspektywy roku 2000 wiemy, i.e abstrakcyjne obrazy Zdzislawa 
Beksinskiego z przelomu lat 50. i 60. byly tylko epizodem w jego twor
czosci. Ale epizodem waznym, poniewaz artysta zostal zauwaZony przez 
krytyk~, zaistnial w swiadomosci publicznosci salon ow wystawowych. 
Tymczasem Beksinski bardzo szybko zrezygnowal z tego typu tworczo
sci, dopatrujqc si~ w niej jakiegos nowego akademizmu, obawiajqc si~ 
skostnienia i nadmiemego schematyzmu w poszukiwaniu nowych roz
wiqzan formalnych w obn;: bie abstrakcji . ezy byl to moze akt koniunk
turalny, swiadomosc, i.e z tego typu tworczosciq nie przebije si~ daleko, 
nie dojdzie do szczytow artystycznego parnasu? Raczej nie, ale z dru
giej strony wzbudzajqcy nadmierne emocje fantazyjno-surrealistyczny 
Beksinski z lat 80. i 90. oraz Beksinski-autor jaskrawych montazy kom
puterowych z ostatniego roku, wydaje si~ miec mimo wszystko wiele 
wspolnego z Beksinskim-abstrakcjonistq sprzed czterdziestu lat. Wyni
ka to prawdopodobnie z postawy samego artysty, ktory jest zdania, ze
jak pisze Wieslaw Banach, powolujqc si~ na rozmowy z nim - "wlasci
wie nigdy nie przestal bye abstrakcjonistCl, i.e zawsze jego myslenie 0 ob
razie, nawet taki m, kt6ry operuje pejzai.em i rekwizytami, jest mysle
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niem abstrakcjonisty, gdzie kompozycja form, swia tla i mroku, architek
toniki uklad6w jest najwazniejsza, a moze wr~cz jedyna w jego dzie
lach.lch »literackosc« jest zgola calkowicie przypadkowa i bez znacze
niaN. 

Po wystawie lubelskiej prace Zdzislawa Beksinskiego z lat 1957-1964 
Sq - od maja do czerwca 2000, eksponowane w Muzeum Historycznym 
w Sanoku. 

LECHOSLAW LAM ENSKI, ur. 1949, d r hab., historyk sztuki i kry tyk, dyrektor 
lnstytutu Historii Sztuki KUL, autor monografi i 0 Tomaszu Oskarze Sosnowskim 
(1997) i wie lu artyku l6w. 

Kif 

PIELGRZYMKA 
Janusz Poniewierski 

"Jesli B6g pozwoli, chcialbym z okazji Wielkiego 
Jubi leuszu Roku 2000 ( ... ) przejsc przez ziemi~ sla
d am i historii zbawienia". 

(Jan Pawel II, List 0 pielgrzymowaniu 
do miejsc zWiqzanych z historiq 

zbawienia) 

o pielgrzym ce do Ziemi Swi~tej Jan Pawer II marzyl od dawna (we
dlug George' a Weigla, autora monumentalnej biografii Papieza: Swiadek 
nadziei, Ojciec Swi~ty chcial odprawic w Betlejem SWq pierwszq paster
k~. Jesieniq 1978 r. podj~to w tym celu starania dyplomatyczne. Bezsku
tecznie) . Od kilku lat pragrtienie to coraz wyrazniej wpisywalo si~ w kon
tekst Wielkiego Jubileuszu - m6wi 0 n im list Tertia millennia adveniente 
(1994 r.), bulla Incarnatianis mysterzum (1998 r.), a zwlaszcza List 0 piel
grzymowaniu do miejsc :c:wiqzanych z historiq zbawienia (1999 r.). 
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Papieska "w~dr6wka do miejse swi~tyeh" odbyla si~ w kilku etapaeh. 
Etapem pierwszym byla symboliezna podr6z do Ur- miejsea, gdzie Abra
ham "us!ysza! wezwanie Boga i odpowiedzia! na nie w posluszenstwie 
wiary". Byla to - jak piszq niekt6rzy - podr6z jedynie "wirtualna", gdyz 
przeszkodzi!yjej wzglt;~dy polityczne (staroiytne Ur polozone jest na tery
torium dzisiejszego Iraku). 23 lutego w watykanskiej Auli Paw!a VI - w see
nerii przypominajqcej najwazniejsze momenty z zycia Abrahama (zielo
na polana otoczona drzewami symbolizujqcymi "d~by Mamre", ikona 
Rublowa, kamien nawiqzujqcy do oltarza z gory Moria) - odbylo sit;' nabo
zenstwo Slowa Bozego, bt;'dqee swoistym poczqtkiem papieskiego piel
grzymowania. W ten spos6b Jan Pawel IT ztozyl swiadectwo, ze "przedsit;'
wzit;'cia zewnt;'trzne majq sens tylko w takiej mierze, w jakiej Sq wyrazem 
glt;'bszego zaangazowania, kt6re dotyka ludzkieh sere" . 

Nazajutrz, 24 lu tego, rozpocz~la sit;' wizyta w Egipcie, kraju zwiqza
nym z osobq Mojzesza. To wlasnie tutaj bylismy swiadkami przejmujq
cej sceny uca!owania ziemi u korzeni krzewu rosnqcego na Synaju (we
dlug starozytnej tradycji to w!asnie 6w krzew go rejqcy, z ktorego B6g 
przem6wi! do Mojzesza). "Papiez pochylony do ziemi, bosy, cicho po
w tarzajqcy dialog Mojzesza z Bogiem - pisal w "Tygodniku Powszech
nym" wloski publicysta Orazio Pe trosillo. - Fizycznie slaby, leez »wy
trwaly, jakby widzial Niewidzialnego«" . 

Papieska pielgrzymka do Egiptu to przede wszystkim wygloszone 
na Synaj u wielkie ort;'dzie wolnosci, kt6ra nie jest "wolnosciq podqzania 
za naszymi slepymi namit;'tnosciami, lecz wolnosciq do kochania, do 
wyboru tego, eo jest dobre w kazdej sytuacj i, nawet wtedy, kiedy czy
nienie tego jest eit;'zarem". To r6wniez wazne spotkania ekumeniczne, 
m.in. z pa triarchq koptyjskim, i kolejne wezwanie do dialogu na tema t 
prymatu biskupa Rzymu: "Drodzy Bracia, nie ma czasu do stracenia 
w tej sprawie!" To wreszcie spotkanie z szejkiem Tantawim, najwyzszym 
autorytetem islamu sunniekiego, i apel 0 "dialog mi~dzy uczniami wiel
kieh religii monoteistycznych". Tylko tyle, a moze az tyle?!, udalo si~ 
zrealizowac z wielkiego, zapisanego szesc lat wczesniej w Tertia millen
nia adveniente, marzenia 0 spotkaniu na G6rze Synaj chrzescijan, Zyd6w 
i muzulman6w. 

"Choc te i inne miejsca Starego Testamen tu majq dla nas tak bogate 
znaczenie - pisal Jan Pawel II w Liseie 0 pielgrzymowaniu - jest oczywi
ste, ze rok jubileuszowy, uroczysta pamiqtka Weielenia Slowa, zacht;'ca 
nas do nawiedzenia przede wszystkim miejsc, w kt6rych toczylo si~ zy
cieJezusa". 

Papieska pielgrzymka do Ziemi Swi~tej rozpocz~la si~ 20 marca. Jej 
pierwszym etapem byla wizyta w Jordanii - Papiez odwiedzil sanktu
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arium Mojzesza na gorze Nebo, modlil si~ nad Jordanem (w miejscu, 
gdzie - wedlug tradycji - Jezus przyj'll chrzest od Jana Chrzciciela) oraz 
odprawil Msz~ sw. w Ammanie. 

Wizyta Papieza w Jordanii i Izraelu radzi nadziej~ pojednania w tym 
rejonie swiata. Zdawal sobie z tego spraw~ kr6l Jordanii Abdullah II, 
muzulmanin, ktory powrocil wlasnie z pielgrzymki do Mekki. Witaj'lc 
Jana Pawla na lotnisku w Ammanie, jordanski monarcha powiedzial: 
,,witamy Ci~ w Ziemi Swi~tej jako czlowieka pokoj u i pojednania oraz 
or~downika nieustannego przebaczenia .. ." 

A potem by! juz Izrael i Autonornia Palestynska. I choc wielu chcialo 
t~ pielgrzymk~ jakos politycznie zdyskontowac (prezyden t lzraela 
Weizman i przyw6dca Autonomii Arafat w swych przem6wieniach po
witalnych m6wili a Jerazolimie; Weizman nazwal j'l "miastem, ktore 
zostalo zjednoczone", a Arafat - "miastem okupowanym"), Jan Pawel II 
na kazdym kroku podkreslal jej wymiar religijny: "Kieruje mn'l zywa 
swiadomosc Boga, ( ...) ktory chce, bysmy Go czcili w duchu i p rawdzie, 
bysm y szanowali r6znice mi~dzy nami, ale takie w kazdej istocie ludz
kiej uznawali obraz i podobienstwo do Jedynego Stw6rcy". 

Wizyta Biskupa Rzymu w Betlejem, na terenie Autonomii Pales tyn
skiej , miala ogromne znaczenie dla Palestynczykow. Tym bardziej ze 
Papiez ucalowal ziemi~ palestynskq, odwiedzil ob6z, w kt6rym przeby
wa okolo 20 tys. uchodzcow, spotkal si~ z Jaserem Arafa tem (ktory ude
korowal go najwyzszym odznaczeniem palestynskim), a w przem6wie
niu powitalnym powiedzial: "Stolica Swi~ta zawsze uznawala, ze narod 
palestynski ma naturalne prawo do ojczyzny oraz prawo do zycia w po
koju i zgodzie z innymi narodami tego regionu". 

W Betlejem, "ktore jest sercem jubileuszowej pielgrzymki" Papieza, 
Jan Pawel II odprawil Msz~ Sw. przed bazylikq Narodzenia, a w homilii 
mowil m.in. a tajemnicy slabosci Jezusa i wzywal chrzescijan: "Nie b6j
cie si~ zachowywac chrzescijanskiej obecnosci i dziedzictwa w miejscu, 
gdzie narodzil si~ Zbawiciel". Tuz po zakonczeniu homilii doszlo do 
wydarzenia, ktore zostanie od notowane w historii Kosciola jako jeden 
z najbardziej czytelnych znak6w szacunku d la innych religii: swoiste 
"wl'lczenie" w liturgi~ Mszy swi~tej spiewu muzulmanskiego muezina, 
wzywajqcego swych wsp61wyznawc6w do modlitwy. 

Wizyta Biskupa Rzymu w ZierniJezusa rniala ogromneznaczenie dla 
rnieszkaj'lcych tu chrzescijan. Papiez odprawil Msze swi~te: w jerozolim
skim Wieczemiku (wladze Izraela, dbaj'lce a wyznaniow'l neutra lnosc 
tego miejsca, udzieWy na to specjalnej zgody), na G6rze Blogoslawienstw 
(w tej Mszy uczestniczylo 100 tys. mlodych ludzi z 80 krajow), w bazylice 
Zwiastowania w Nazarecie (w samq uroczystosc Zwiastowania Panskie
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go) i w bazylice Grobu Panskiego w Jerozolimie. Nawiecizil tez wiele swiq
tyn, ktore tradycja [qczy z wydarzeniami znanymi z Ewangelii (m.in . ba
zylikli' Konania w Ogrodzie O liwnym i koscioly Rozmnozenia Chleba 
i Prymatu Piotra w Tabgha), oraz spotka! si~ z przedstawicielami innych 
wyznafl chrzescijanskich ("w bazylice Grobu prawoslawni opoznili d la 
Papieza rozpocz~cie swej niedzielnej li turgii, rzecz tam nieslychana" 
pisal w "Wi~zi" ks. Michal Czajkowski). "Tylko pojed nani mi~dzy sobq 
chrzescijanie - mowiIJan Pawel II - mogq wniese pelny w klad w uczynie
nie Jerozolimy Miastem Pokoju d la wszystkich narod6w". 

Liturgia w Wieczerniku podkreslala wielose tradycji Kosciola kato
lickiego w Ziemi Swi~tej (razem z Papiezem Mszli' koncelebrowalo d wu
nastu hiera rch6w roznych obrzqdk6w -liczba 12 to czytelne nawiqzanie 
do Kolegium ApostoI6w); w tym miejscu r6wniez Biskup Rzymu pod
pisal tego roczny, wielkoczwartkowy list do kap lan6w. Msza na G6rze 
B1ogos1awienstw byla odprawiona pod ogromnym namiotem upami~t
niajqcym Wyjscie z Egiptu i wli'dr6wk~ przez pustyni~ (w trakcie litur
gii spiewano m .in. piesn Szema Israel). 

Wizyta Biskupa Rzymu w Izraelu miala ogromne znaczenie dla Zy
dow. Tym bardziej, ze jeszcze do niedawna samo istnienie pans twa Izra
el zdawalo sili' bye dla Stolicy Apostolskiej problemem (stosunki dyplo
matyczne nawiqzano dopiero w 1994 roku). Papiez wielokrotnie spoty
kal si~ z wladzami poli tycznymi. A one ... "Bqdi blogoslawiony w Izra
elu" - powiedzial premier Barak. "Jestem w Izraelu od 15 lat i jeszcze 
nigdy nie wicizialem, zeby Panstwo Izrael tak witalo gtowli' jakiegos paii.
stwa. To cos niezwyklego" - mowil dziennikarzowi KAI o . Peter Vasco, 
franciszkanin. Papiez spotykal si~ r6wniez z duchowymi p rzyw6dcami 
judaizmu ("Jestescie naszymi starszymi braemi" - powt6rzyl wobec nich), 
a oni witali go z wielkim szacunkiem: "Niech bli'cizie btogostawione Twoje 
przybycie do Izraela". 

Kulminacyjnym (i najszerzej komentowanym) punktem p rogramu 
tej pielgrzymki byla w izyta Jana Pawta II w Instytucie Pamili'ci Narodo
wej Jad Waszem. Jej przebieg znamy: cicha modlitwa Papieza, publiczne 
odczytanie listu polskiej Zyd6wki do sqsiadki, Polki, z p rosbq 0 zaopie
kowanie sili' jej dzieckiem, psalm za zamordowanych, kr6tkie spotkanie 
z osobami ocalonymi z Holokaustu, w tym z Edith Zierer, kt6ra twier
dzi, ze przezyta Zagladli' dzili'ki. .. Karolowi Wojtyle. Wreszcie przem6
wienie Glowy Kosciola katolickiego: "Przybyle n do Jad Waszem, aby 
ztozye hold milionom Zyd6w, kt6rzy zostali zamordowani w wyniku 
Holokaustu. C..)Pragniemy pamili'tae ( ...). Zap ewniam nar6d zydowski, 
ze Kosci61 katolicki, kierujqc sili' ewangelicznym prawem prawdy i mi
[osci, a nie wzglli'dami politycznymi, jest glli'boko zasmucony z powodu 
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nienawisci, akt6w przesladowania i okazywania antysemityzmu skiero
wanego przeciw Zydom przez chrzescijan w jakimkolwiek czasie i rniej
scu. C .. . ) Budujmy nowq przyszlosc, w kt6rej nie b~dzie juz zadnych 
uczuc antyzydowskich wsr6d chrzescijan ani uczuc antychrzescijan
skich wsr6d Zyd6w". 

A na koniec wzruszajqce spotkanie z zydowskirni mieszkaJ1cami 
Wadowic. Spotkanie, kt6rego Papiez Wojtyla wcale nie mial ochoty kon
czyc. Zrobil to za niego swiadom uptywajqcego czasu (i nieuchronnego 
op6znienia) biskup Oziwisz: "Idziemy dalej". 

"Wizyta w Jad Waszem to niesamowity akt pojednania mi~dzy Zy
dami i chrzescijanami" . "Owa tysiqce lat czekalismy na ten moment" 
komentowali p6iniej niekt6rzy rabini z USA i Izraela Cpodaj~ za KAI) . 
Zas Elie Wiesel, wyst~pujqC przed kamerami telewizji francuskiej , m6
wil: "Ootychczas balem si~ chrzescijan, a na widok kosciola przechodzi
tern na drugq stron~ . Teraz tego nie robi~ .. .". W rzeczy samej, pielgrzym
ka p rzyczynila si~ do przelamania wielu stereotyp6w l . Przy okazji wizy
ty w Izraelu tamtejsze media opublikowaty wyniki badania opinii pu
blicznej stwierdza jqce, ze ponad 40 proc. respondent6w nie mialo poj~

cia, iZ Jan Pawel II odwiedzil rzymskq synagog~ i ob6z w Auschwitz; nie 
wiedziano tez 0 pot~pieniu przez Kosci61 antysemityzmu. 

Orugim momentem szczeg6lnie waznym dla Zyd6w byla modlitwa 
przy Scianie Placzu. Pomi~dzy tworzqcymi jq kamieniami Papiez, zy
dowskim zwyczajem, pozostawil kartk~ z modlitwq: "...bolejemy gl~bo
ko nad post~powaniem tych, kt6rzy w ciqgu dziej6w przysporzyli cier
pien tym Twoim dzieciom, a proszqc Ci~ 0 przebaczenie, pragniemy 
tworzyc trwalq wi~i prawdziwego braterstwa z ludem Przymierza" . 

Byly i inne gesty: uszanowanie szabatu (w tym celu zmieniono nie
co program wizyty), posadzenie drzewka oliwnego ... 

Papiez spotykal si~ r6wniez z muzulmanami (m.in . z wielkim muf
tim na Wzg6rzu SWiqtynnym w Jerozolimie). I choc nie wszystko i nie 
zawsze odbywalo si~ w duchu pojednania Cpodczas spotkania mi~dzy

religijnego szejk Tatsi Tarnimi wyglosil - po arabsku - mow~ bynajmniej 
nie pokojowq, zas w Nazarecie uwag~ medi6w przyciqgnql konflikt 
wok61 budowy meczetu w sqsiedztwie bazyliki Zwiastowania; 0 wystq
pieniach ekstremist6w - zydowskich i muzulmanskich - nie wspomi
nam), to organizatorzy dolozyli wielu staran, by zyczeniu Papieza C"Moja 
podr6z to hold dla trzech tradycji religijnych wsp6hstniejqcych w tym 
kraju" ) stalo si~ zadosc. Na lotnisku w Tel Awiwie ziemi~ do ucalowania 

J Zapewne przyczyni si~ do te go r6w niez w przyszlosci, zwa7.ywszy ze nakJa
dem Instytutu Jad Waszem ukazala s i~ juz ksi 'lzka posw~cona lej pielgrzymce. 
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podalo mu troje dzie'ci: zydowskie, arabskie i chrzescijanskie. Zas spo
tkanie mi~dzyreligij ne zakonczyl spiew trzech ch6r6w chlopi~cych: 
zydowskiego, arabskiego i chrzescijanskiego. Zrazu spiewaly osobno, 
by na koniec pol,!czyc swe glosy w jedn,! piesn. 

Pielgrzymka do miejsc zwi,!zanych z histori,! zbawienia rozpocz~la 
si~ (symbolicznie) w Ur. Papiez podj,!l j,!, by "odkryc slad milosnej obec
nosci Boga przy czlowieku" . A zakonczyla si~ na Kalwarii, gdy Jan Pa
wei (w ostatniej chwili zmieniaj '!c program) zapragn,!l raz jeszcze sta
n,!c w miejscu smierci Jezusa . Jak pisze ks. Michal Czajkowski, "wspi,!l 
si~ po schodach na Kalwari~: dwadziescia minut sam na sam z Ukrzyzo
wanym" . "Bez tego elementu - wyjasnil kustosz swi'! tyni - jego piel
grzymka nie bylaby pelnal/ . 

Ale to przeciez nie koniec papieskiej w~dr6wki po sladach historii 
zbawienia. Jan Pawel II nie bylby sob,!, gdyby zrezygnowal z da lszej 
cz~sci programu wytyczonego w Liscie 0 pielgrzymowaniu: "Mysl~ 

przede wszystkim 0 Damaszku, miejscu przypominaj,!cym nawr6cenie 
[PawlaJ. ( .. . ) Byloby dobrze odwiedzic Ateny, gdzie na Areopagu Pawel 
wyglosil wspaniat'! mow~". Dzieje Apostolskie S,! d lugie ... 

jANUSZ PONIEWIERSKI, u r. 1958, czlonek red akcji "Znaku", w latach 1993-1997 
kierownik dziatu religijnego "Tygodnika Powszechnego" , sta ly wsp6 lpracownik 
kwartalnika "Zycie Duchowe", au tor ksi'lzki Pon tyfika t (1999). 

jedeJ1#a 
~orem 

ZASKOCZENIE 
MEDYTACJA NA ZESLANIE DUCHA SWI~TEGO 

Malgorzata Borkowska OSB 

Czyz nie bylo zaskoczeniem stworzenie swiata? A przeciez kt6z m6gl
by si~ tego a priori spodziewac, zalozywszy nawet, ze sam juz by istnial? 
Czyz nie by to zaskoczeniem wylanianie si~ kazdego kolejnego konkret
nego bytu z niezmierzonego morza niezrealizowanych mozliwosci? 
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Wreszcie kierunek stal si~ widoczny: od chaosu do kosmosu, od masy do 
osobowosci, od wsp6listnienia poprzez wsp61dzialanie do swiadomej 
milosci. Wtedy B6g si~ przedstawit. Osobowe i zdolne do milosci stwo
rzenie moglo juz zawolac: przybqdz, Ouchu Stworzycielu! 

A przeciez nadal Ouch Swi~ty, przygotowujqC ludzkosc do tego 
wotania, dzialal przez zaskoczenie. Nawet Maryja, kt6ra z wiarq dosko
natq oczekiwala wypelnienia si~ obietnic Bozych, zostala zaskoczona 
przez Zwiastowanie. 0 ilez bardziej - apostolowie w dniu Pi~cdziesiqt

nicy! Wiedzieli, owszem, ze majq oczekiwac na dar z nieba, ale ze az 
taki?! Tak samo jest i teraz, chociaz wolanie "Przybqdi!" jest naszq statq 
modlitwq, powtarzanq w li turgii i prywatnie. Ouch wiecznie nas zaska
kuje. Moze to zresztq nie tyle Jego metoda, co nasza wina: nie umiemy 
spodziewac si~ az tyle, ile On chce dac. 

Zaskakuje ciszij, kiedy spodziewalismy si~ grom6w, albo zaskakuje 
gromem, kied y liczylismy na cisz~. Zaskakujewymaganiami i zaskakuje 
poblazliwosciq. I nie jest bardziej sobq w gromie niZ w ciszy, ani w ciszy 
bardziej niz w grornie. Jest zawsze wi~kszy niz nasze ograniczone poj~

cia, jest nie do uchwycenia przez zaden pojedynczy obraz czy objaw 
swojego dzialania. Ani zresztq razem przez wszystkie, kt6re dostrzega
my. 

W sw ej laskawosci dobiera metody dla nas zrozumiale, jak misjo
narz, kt6ry stara si~ m6wic do pogan ich wlasnym dialektem. A to zna
czy, ze si~ pozwala (zn6w jak misjonarz) uzaleznic cz~sciowo od na
szych reakcji. Byl taki czas, ze zacz~to wzywac Jego imienia, delikatnie 
m6wiijc, do czczych rzeczy. SWiqtobliwy wizjoner z koflCa XII wieku, 
opat Joachim z Fiore, mial pomysl, aby caloksztalt dziej6w ludzkosci 
podzielic na trzy epoki wedle Os6b Trojcy Swi~tej: epoka Ojca to byly 
czasy Starego Testamentu, epoka Syna - od Wcielenia Chrystusa do dzis, 
a epoka Oucha mia!a si~ zaczqc juz wkr6tce. Podzial byl r6wnie arbitral
ny i wydumany, jak pozniejszy podzia! dziej6w przez Marksa na wsp61
not~ pierwotnq, n iewolnictwo, feudalizm i kapitalizm, z socjalizmem 
jasniejijcym na (bliskim juz) horyzoncie. Ale poruszyl mn6stwo ludzi 
i niestety, podobnie jak podzial Marksa, doczekal si~ smutnych pr6b 
realizacji. Kiedy w imi~ epoki Oucha zacz~ly si~ nawet rozboje, bo trze
ba bylo przeciez p rzyspieszyc koniec starego porzqdku - trudno si~ dzi
wic, ze Wielki Misjonarz wolal, aby 0 Nim ludzie zacz~li m6wic nieco 
mniej. Mial co innego do robo ty. Ozialal w nieuchwytnych gl~biach: 
mniej spektakularnie, ale nie mniej realnie. 

Ookladnie r6wnoczesnie z Joachimem z Fiore zyl bowiem Gwido 
z Montpellier, zalozyciel zakonu Oucha Swi~tego, ktory to zakon zajql 
si~ wszelkq ludzkq n~dzq , jakiej mogl dosi~gnqc: chorymi, podrzutka
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mi, biednyrni. Gwidona zresztq do dzis nawet nie beatyfikowano; moze 
zanadto wydawal si~ szary, zaj~ty swoimi opuchlakarni? I tak juz przez 
kilka stuled trwalo. Wprawdzie liturgia zachowala pami~c 0 Duchu 
Stworzycielu i Uswi~cicielu, a z niq r6wnowag~ rni~dzy pra wda mi wia
ry, ale w prywatnej modlitwie rzadko bywal obecny. Dzialal mimo to 
nadal: przez ciche n atchnienie milosci. Malo kto wie, ze cale to nie
zmierne dzielo dobroci, poswi~cenia i milosie rdzia, jakiego dokonalo 
przez kilka wiek6wzgromadzenie szarytek-i dokonuje nadal-wypty
n~lo wlasnie z zauroczenia sw. Ludwiki de Marillac myslq 0 Duchu 
Swi~tym. 

Ta epoka zapomnienia skOIlczyla si~ mniej wi~cej sto lat temu . Dzi
siaj na ziemi dominuje kolejne odchylenie w drugq stron~ i mamy spo
ro ludzi, kt6rzy 0 Duchu Swi~tym m6wiq nie tylko duzo, ale wr~cz tak, 
jakby Go mieli w kieszeni i mogli wyjmowac wedle uznania. I znow 
kojarzy si~ On wi~kszosci raczej z gromem niz z ciszq; raczej ze zjawi
skarni spektakularnymi i niezwyklymi niz z r~kami urobionyrni w wie
loletniej , cichej i prozaicznej posludze. A przeciez nie zamyka si~ On 
ani w jednym, ani w drugim. Nie zamyka si~ nawet we wszystkim ra
zem, co juz dla nas zdzialal. 

Czym jeszcze nas zaskoczy? 

MAtGORZATA 80RKOWSKA 058, pisarka, historyk. Wydala m-in.: M:ziszki (1980), 
Dekret w niebieskim jerowany par/amencie (1984), Bozek templariuszy (1986), Zycie codzien
ne polskid/ klasztor6w ienskich w XVlf-XVIlf wieku (1996). Mieszka w Zarnowcu na 
Pomorzu. 

Sommaire 

Les discussions menees autour de I'Holocauste n'ont rien perdu de 
leur interet, bien que plus d'un demi-siecle nous en separe. 0'un cote, se 
poursuit effectivement un dialogue visant aen comprendre les mobiles 
et aprevenir de semblables tragedies aI'avenir, de l'autre cote, mythes et 
stereotypes ont toujours la vie dure, sans oublier les manigances prati
quees sur la souffrance de ses victimes. Zdzislaw Krasnod~bski, polito
logue de l'universite de Breme, evoque les sombres aspects de la memo
ire polonaise et de la memoire juive ace sujet, tout en denon~ant ['absen
ce de reelle clarification morale, chez les Polonais, de leur honteuse in
difference devan t un crime perpetre sous leurs yeux, et les tentatives 
faites pour ravaler au meme plan les fautes commises par les Allemands 
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et celles des Polonais ainsi que par certaines na tions d'Europe centro
rientale. La Lettre de Tel-Aviv, redigee par notre auteur, a suscite un vif 
debat auquel ont participe: 

- Konstanty Gebert, redacteur du mensuel juif "Midrasz", 
- Wladyslaw Bartoszewski, qui, fait prisonnier aAuschwitz, s' enga

gea ensuite dans "Zegota", une organisation d'aide aux Juifs durant 
I'occupation allemande, et preside aujourd'hui Ie Conseil international 
d'Auschwitz, 

- Hanna SWida-Ziemba, sociologue de l'universite de Varsovie, 
- Wojciech Roszkowski, ancien directeur de I'Institut des Etudes 

politiques de Varsovie, 
- Feliks Tych, directeur de l'Institut juif d'Histoire aVarsovie, 
- Israel Gutman, combattan t du ghetto de Varsovie, historien affecte 

aYad Vashem, vice-president du Conseil international d'Auschwitz, 
-1' abbe Michal Czaj kowski, membre du Conseil polonais des 

Chretiens et des J uifs, theologien de runiversite catholique "Stefan Wy
szynski" aVarsovie, 

- Andrzej Friszke, historien de l'Institut des Etudes politiques, 
- Stanislaw Kra jewski, co-president du Conseil polonais des 

Chretiens et des Juifs, 
- Stefan Wilkanowicz, vice-president du Conseil in ternational d' Au

schwitz. 
Donald Nicholl, ancien recteur de I'Institu t Oecumenique des Etudes 

theologiques de Tan tur;Jerusalem, s' est inspire de Yad Vashem pour pro
poser une meditation sur la Shoah. 

Les autres textes relevant de la meme thematique se trouvent sur Ie 
site "Znak" d'Internet: (http://www.znak.com.pl). 

La seconde partie du cahier comprend un article de Wiktor Osia
tynski su:~ la prevention de la corru ption, la reponse de Krzysztof Dorosz 
ases critiques apres la parution de son analyse sur la condition actuelle 
de la culture dans notre numero d'avril, la suite des reflexions d'Anna 
Swiderek sur la Bible e t Ie tour d 'horizon sur la litterature con tempo
raine effectue par Malgorza ta Lukasiewicz. Les recensions de livres, de 
films et les comptes rendus des expositions picturales complNent ce 
cahier de juin 2000. 

http://www.znak.com.pl
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(ena prenumeraty za p6lrocze 2000 r. =66.00 zl. (ena prenumeraty za kaidy kwartal2000 =33.00 zl. 
4. Roczn~ prenumerat~ zagranicznq moina rozpocz')c od wybranego numeru . Koszty prenu01e
raty wraz Z oplat,! za wysylk~ lotniczq: Europa - 80$, Ameryka Pn. i Afryka - 95$, Ameryka Pd. 
i Lac., Azja - 115$, Australia i Oceania -140$. Oplacaj,!cy prenumerat~ zagraniczn'l w Polsce powi
nien wplacic r6wnowarlosc powyzszych sum w zlot6wkach (wedlug aktualnego kursu NBP). 
Wplaty przyjmuje Spoleczny Instytut Wydawniczy " ZNAK" Sp. z 0.0., 30-105 Krak6w, 
u!. Kosciuszki 37, BANK PKO SA, GRUPA PKO SA IV/O Krak6w nr 10801138-2570-27001-801000-111. 

PRENUMERATA PROWADZONA PRZEZ RUCH 

PRENUMERATA KRAJOWA I ZAGRANICZNA 
(ena prenumeraty w trzecim kwartale 2000 wynosi 33.00 zl. Szczeg610we informacje we wlasci
wych dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora oddzialach "Ruch" lub w urz~dach 
pocztowych. Prenumerata zagraniczna jest 0 100% droisza od prenumeraty krajowej i za III kwar
ta 12000 r. w ynosi 66.00 zl. 

Propozycja hand Iowa dla ksi~ganl zainteresowanych sprzedai:~ 
miesi~cznika "Znak" 

1. Przy zakupie do 4 egz. kazdego numeru 20% rabatu (tj . cen~ jednego egz. z rabatem = 11 .20), 
bez prawa zwrotu, termin platnosci 30 dni; 
2. Przy zakupie od 5 do 10 egz. kaidego numeru 25% rabatu (tj. cena jednego egz. z rabatem = 
10.50), z prawem zwrotlI do pol roku , termin platnosci 30 dni; lub przy zakupie od 5 do 10 egz 
kazdego numeru 30% rabatu (tj. cena jednego egz. z rabatem = 9.80), bez prawa zwrotu; termin 
platnosci 30 dni; 
3. Przy zakupie powyiej 10 egz. kazdego numeru 30% rabatu (tj . cena jednego egz. z rabatem = 
9.80) z prawem zwrotu do p61 roku, termin platnosci 30 dni; lub 40% rabatu (tj. cena jednego egz. 
z rabatem = 8.40) bez prawa zwrotu, termin platnosci 30 dni. 

Sklad i lamanie: Studio Grafiki Komputerowej i Fotoskladu "PM", 
1I1. Mackiewicza 23/30, 31-214 Krak6w, tel. 0501184 373 

Druk i oprawa: Drukarnia GS, ul. Zablocie 41, Krak6w 

www.znak.com.pl
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Cena zeszytu W sprzedaiy zt 14.00 
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