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atrzę przez okno na rozgrzaną słońcem warszawską ulicę
i zastanawiam się nad tym, jak szybko mija czas.
Marek Edelman, jeden z przywódców powstania w getcie warszawskim, przez wiele lat po wojnie otrzymywał 19
kwietnia od nieznajomej bukiet żółtych żonkili. Kwiaty te
rokrocznie składał pod Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie. Teraz po latach stały się one symbolem tego pierwszego w historii II wojny
światowej zbrojnego powstania ludności cywilnej pozostającej pod niemiecką okupacją. Dziś żółte papierowe żonkile zobaczyć można na każdej
warszawskiej ulicy, w każdym tramwaju. Ten symbol upamiętniający zryw
żydowskiej ludności dumnie noszony jest już w całej Polsce.
W kwietniowym numerze z Heleną Czernek i Aleksandrem Prugarem –
twórcami projektu papierowego żonkila, tej małej arki pamięci wydarzeń
1943 roku, rozmawiała Agnieszka Ziobro.
Bohaterami drugiego wywiadu, przeprowadzonego przez Chrystiana
Orzeszko, są Władysław Szlengel – zapomniany poeta i kronikarz getta
warszawskiego i opowiadający o nim aktor teatralny i filmowy Wojciech
Solarz.
Miło jest mi w tym miejscu wspomnieć, że redakcja Teatru Telewizji TVP
postanowiła uczcić tegoroczną 75. rocznicę wybuchu powstania w getcie
warszawskim spektaklem „Okno na tamtą stronę” – opartym w całości na
twórczości tego znakomitego przedwojennego kabareciarza, który zginął
8 maja 1943 roku.
Skromnie dodam, że miałem zaszczyt wyreżyserować to przedstawienie,
którego premierę zaplanowano na 23 kwietnia, a do realizacji którego
przyczyniło się także nasze Towarzystwo, od wielu lat pielęgnujące pamięć powstania i organizujące liczne wydarzenia mające na celu uczczenie jego bohaterów.
Pozostając w tematyce filmowej, w swoim kwietniowym artykule Rafał
Dajbor przygląda się produkcjom Andrzeja Wajdy, w których odnaleźć
można echa zrywu z 1943 roku.
W krótkim fotoreportażu przypominamy kilka wydarzeń z obchodów 50.
rocznicy Marca ‘68. Polecam także wyśmienite felietony autorstwa Katarzyny Meloch i Ludwika Lewina i recenzję Mateusza Pielka, w której ze
szczegółami opisuje książkę przybliżającą tematykę Bundu.

Artur Hofman
Redaktor Naczelny
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Żydowska
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powstania.
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p
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a. Oryginalny
Orygina
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z bunkró
bunkrów”” (fotografia z raportu Stroopa)
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ULICA ŻYDOWSKA
Macewy pod asfaltem

FOT. JAKUB SZYMCZUK/KPRP

Filharmonia Narodowa pamięta o Marcu ‘68
6 marca w Filharmonii Narodowej wysłuchać można było koncertu symfonicznego, którego wykonawcy uczcili
50. rocznicę wydarzeń Marca ’68. W uroczystości udział wzięła para prezydencka. We współorganizowanym przez
TSKŻ koncercie wystąpili Orkiestra Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Jacka Kaspszyka oraz wybitny skrzypek
Nikolaj Znaider, który wykonał I Koncert
skrzypcowy g-moll op. 26 Maxa Brucha.
Po śmierci Brucha jego twórczość została w nazistowskich Niemczech zakazana.
Partię solową I Koncertu skrzypcowego wykonał podczas koncertu wybitny
duński skrzypek o polsko-żydowskich
korzeniach Nikolaj Znaider. W drugiej
części koncertu usłyszeć można było
IV Symfonię a-moll op. 61 urodzonego
w 1919 roku w Warszawie Mieczysława
Wajnberga.

Koncert odbył się pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy
w roku 100-lecia odzyskania niepodległości, w ramach ogólnopolskich obchodów
50. rocznicy wydarzeń Marca ’68. Następnego dnia w Sali Kameralnej Filharmonii
Narodowej odbył się recital fortepianowy
Romana Markowicza. W programie znalazły się utwory Schuberta, Liszta, Bacha, Busoniego, Chopina i Radzyńskiego. Roman
Markowicz kształcił się w Warszawie pod
kierunkiem Jana Wobożila. Wyjazd z Polski
w 1968 roku przerwał mu naukę na Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina
w klasie prof. Marii Wiłkomirskiej. Osiadł na
stałe w Nowym Jorku, gdzie kontynuował
studia muzyczne w Manhattan School of
Music w klasie wybitnego polskiego pianisty Artura Balsama, który przez wiele
poe lat po
został jego muzycznym mentorem.
mentorem.
(abc)

Pożar w Leżajsku
W Leżajsku w budynku,
b dynku,
ynku, w którym znajduna
je się grób cadyka
Elimelecha,
cadyka Elimel
Elimelec w nocy
ocy z 8
wybuchł
budynna 9 marca wybu
chł
hł poża
pożar. Część budyn
ku
u uległa zniszczeniu,
zniszczeniu,
iu, ale nikt na szczęście
Uszkodzony został
cie nie ucierpiał.
ucierpi
jedynie
edy e dach oraz instalacja elektryczna.
Według opinii biegłych przyczyną pożaWe
ru mogła być zbyt duża liczba świec, które zapalili podczas corocznej pielgrzymki
Chasydzi. Prawdopodobnie od świec zajęły się kwitełechy, czyli skrawki papieru,
na których zapisywane są modlitewne
prośby do cadyka spisywane w imieniu
swoim i bliskich. Taka jest teoria, gdyż ofiKWIECIEŃ 2018 (554)

cjalna
c na opinia
opi
nie została jeszcze wydana,
jednakże
je
na ten moment umyślne podpalenie zostało wykluczone. Zniszczeniu
uległa jedynie boczna nawa grobowca,
ponieważ dzięki szybkiej akcji miejscowej straży pożar szybko został ugaszony.
Specjalista od regionalnej historii i wiceprzewodniczący Rady Muzeum Ziemi Leżajskiej Marian Matkowski zaobserwował
już podczas wcześniejszych pielgrzymek
nieodpowiedzialne zachowania modlących się, którzy nie zachowywali odpowiedniej ostrożności.
(hau)

W Rogoźnie na placu Karola Marcinkowskiego podczas wiosennych prac
wymiany nawierzchni natknięto się na
liczne fragmenty zabytkowych macew.
Podczas wojny miejsce to nosiło nazwę
placu Hitlera, a wywiezieni z Rogoźna
Żydzi zostali zmuszeni przed deportacją do pozbawienia nagrobków swoich
przodków kamiennych płyt i umieszczenia ich jako podłoża w tym miejscu.
Dopiero w latach 60. widniejące ślady
wstrząsającej przeszłości i zbrodniczej
historii zostały ukryte przez położenie
łożenie
asfaltu na granitowych,, bazaltowych
azaltowych
i marmurowych kostkach
stkach
kach z fragmentafragmen
f
mi napisów
niemiecku.
apisów po hebrajsku
brajsku
ajsku i n
iemiec
Teraz,
remontowe,
az, gdy trwają prace
ace re
rem
montowe,
zabytkowe
sąą usuwane
pod
ytkowe kamienie
kami
ka
usuw
usu
nadzorem
orem archeologa
archeologa i przewożone
w bezpieczne
aby później mopieczne miejsce,
i
gły trafić do Muzeum Regionalnego,
gdzie znajduje się już część wcześniej
znalezionych fragmentów – wyjętych
z chodnika przed muzeum. Wśród wielu pomysłów na prezentacje znalezisk,
jeden sugeruje wyeksponowanie fragmentów na samym placu Marcinkowskiego.
(hau)

Pierwszy Narodowy
Dzień Pamięci Polaków
ratujących Żydów
24
4 marc
marca
ca 2018 roku obchodzono po
raz
az pierwszy
erw
wszy no
nowe święto państwowe
w naszym
na ym kraju, czyli
c
Narodowy Dzień
Pamięci Polaków
Polaków ratujących Żydów
okupacją niemiecką. Wciąż aktualpod ok
na dyskusja o zaangażowaniu Polaków
podczas II wojny światowej w ratowanie
Żydów została teraz także wzbogacona
o kolejny, najnowszy sondaż SW Research dotyczący tego zagadnienia. 63%
ankietowanych uważa, że Polacy zrobili wystarczająco dużo w sprawie pomocy Żydom, natomiast przeciwnego
o
zdania jest 14% badanych. Niepokoją-cym faktem jest to, że co czwarty polski respondent nie ma w ogóle zdania
na ten temat. Bez względu na opinie, do
tej pory 6620 Polaków zostało uhonorowanych medalem „Sprawiedliwy Wśród
Narodów Świata”, ale prawdziwa liczba
ratujących pozostaje zagadką.
(hau)

ULICA ŻYDOWSKA
Ósmy marca na Dworcu Gdańskim
„Spotykają się państwo w miejscu, które
przed półwieczem było świadkiem dramatu Żydów polskich i Polaków” – napisał prezydent Andrzej Duda w liliście
cie
do uczestników obchodów 50. rocz
rocznicy
cy
Marca ‚68.
„Ci, którzy
współtworzyli
Rzeczórzy od stuleci współtwo
rzyli Rzec
pospolitą
niemieckiej
pospol
posp
litą przyjaciół, ocaleni
caleni z ni
emieckiej
zagłady,
komunistów
uznani
zagład
y, zostali przez komunistó
omunistów u
za obcych
obcy Polsce” – podkreślił
p kreś prezydent
w liście, który
k ry w czwartek odczytała doradca
prezydenta Zofia Romaszewska.
adca p
„Tutaj na Dworcu Gdańskim wyjeżdżający żegnali się z bliskimi i przyjaciółmi.
Zaopatrzeni w dokumenty podróży, czyniące ich bezpaństwowcami, mogąc zabrać jedynie niewielki bagaż, wyruszali
w nieznane” – przypomniał prezydent.
„Chciałabym, żeby patrzenie na historię było otwarte i uczciwe. […] Prawda
pomaga nie tylko zrozumieć przeszłość,
pomaga także tworzyć dzisiaj demokratyczne i tolerancyjne społeczeństwo”
– powiedziała w trakcie spotkania ambasador Izraela w Polsce. Uroczystości pod
tablicą pamiątkową na Dworcu Gdańskim zorganizowała Fundacja Shalom.
Po przemówieniach zaprezentowano specjalnie na tę rocznicę przygotowany spektakl „Spakowani, czyli skrócona historia
o tym, kto czego nie zabrał” w reżyserii
Agaty Dudy-Gracz.
(ab)

Izraelczyk zbezcześcił
pomnik w Auschwitz
Policjanci z Oświęcimia zatrzymali w śro
środę 21 marca obywatela
który
la Izraela,
Izraela
zrae kt
zbezcześcił
pomnik
byłego
cił p
omnik na terenie
erenie b
by
łe
obozu koncentracyjnego
Auschwitz-Birkoncent acyjneg Auschw
Auschwit
z-Bi
kenau. Jak inf
informuje
ke
uje portal
rtal
al faktyoswifakt
faktyoswiecim.pl,
20-letni
Zeev
mocz
e
ci
0-le
ev K. oddał
d
pomnika
na schody
s
pomni ofiar
ofi obozu znajdującego
się pomiędzy
ruinami dwóch
uą
po
największych krematoriów. Chłopak
najw
był uczestnikiem szkolnej wycieczki.
Usłyszał zarzut znieważenia pomnika
urządzonego w celu upamiętnienia zdarzenia historycznego. Jak poinformował
prokurator Janusz Hnatko, oskarżony
przyznał się do winy i dobrowolnie poddał się karze grzywny w wysokości 5 tysięcy złotych. Został zwolniony jeszcze
tego samego dnia.
(ab)
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Prezydent w rocznicę Marca
caa ‘68
Prezydent RP Andrzej Duda w czwartek
zwartek
8 marca wziął udział w obchodach
50.
h 5
rocznicy wydarzeń Marca ’68. Główne
uroczystości odbyły się na Uniwersytecie
Warszawskim, gdzie 50 lat temu miał miejsce wiec protestacyjny studentów. Jak zauważył: „Niektórzy mówią, że dzisiejsza
Polska powinna przeprosić za tamten antysemicki akt dokonany przez ówczesne
władze, za to, że byli tacy Polacy, którzy się
do tego wtedy przyłączyli, za to, że wypędzono z Polski – bo tak trzeba to powiedzieć – paręnaście tysięcy ludzi”. „Takk jak za
grudzień 1970 roku, za to,, że strzelano
strzelano do
ludzi w Gdańsku, w Gdyni, tak
ak jak
jak za RaRa
dom, Płock,
1976
takk ja
jak za
łock, Ursus 1
976 w rroku,
u, ta
kopalnię
„Wujek”
opalnię „W
Wujek” w 1981
981 roku,
roku jak
ak za błobło
gosławionego
Jerzego
Popiełuszkę,
osławion go ks. Jerz
ego Popieł
uszk za
przez komunistów
ludzi pomordowanych
pomo dowanych
dowanyc prz

– dzisiejsza wolna Polska niepodległa,
moje pokolenie nie ponosi odpowiedzialności i nie musi za to przepraszać” – powiedział Prezydent. „Ale chcę z całą mocą
podkreślić, że z wielkim żalem pochylamy
głowę, pochylam tę głowę z wielkim żalem, także ja jako prezydent. I tym, którzy
zostali wtedy wypędzeni i rodzinom tych,
którzy zginęli, chcę powiedzieć: Proszę
wybaczcie, proszę wybaczcie Rzeczpospolitej, proszę wybaczcie Polakom, wybaczcie ówczesnej Polsce za to, że dokonano
tego haniebnego aktu. [...] Polska moimi
ustami o to wybaczenie prosi dla tamtych,
żeby zechcieli zapomnieć i żeby zechcieli
przyjąć, że Polska tak bardzo żałuje, że ich
dzisiaj w niej nie ma. Cześć i chwała bohaterom 1968 roku”.
(ab)

Demonstracja pod
Dworcem Gdańskim
Kilkaset osób zgromadziło się w niedzielę
11 marca na Dworcu Gdańskim w Warszawie. Organizatorzy demonstracji „Prawda
i pojednanie” postanowili upamiętnić wypędzonych po antysemickiej nagonce Marca
1968 Polaków żydowskiego pochodzenia.
„Łączy nas ponad tysiąc lat historii, Żydzi są
i byli Polakami przez setki lat. Tworzyli i tworzą nasz wspólny kraj. Antysemityzm jest
wymierzony także w nas, bo jest wymierzony w ludzi i wolność słowa. Dlatego chcemy powiedzieć głośno i stanowczo: NIE DLA

ANTYSEMITYZMU. Nie dla przekłamywania
historii” – napisano w liście otwartym. Pod
odczytanym w trakcie demonstracji listem
em
m
podpisało się kilkadziesiąt organizacji
g niza pozaoza
rządowych. „W naszym kraju są miliony
m
lludzi,
dzi,
dla których dialog polsko-żydowski
prawda
kko-żydowsski i p
da
o wspólnej historii są ważne.
Piszemy
ne. Piszem
my do Was
jak przyjaciele do przyjaciół.
Żebyście
wieciół. Żeby
cie w
dzieli, że jesteśmy – w Polsce i wszędzie tam,
gdzie łączy nas nie tylko historia i korzenie,
ale też wspólna codzienność i przyszłość”.
(abc)
(554) 2018 KWIECIEŃ
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Magdalena Ogórek
pozywa Muzeum Polin
19 marca Magdalena Ogórek, była kandydatka SLD na urząd prezydenta RP,
a obecnie związana między innymi z TVP,
pozwała Dariusza Stolę, dyrektora
Muy
zeum Żydów Polskich
ich Polin, o czym poinformowała
swoim
twitterowym
ała na swo
im twit
koncie.
oncie. „Z powodu pomówienia,
omówieni jakiego
dopuściło
@polinmuseum
względem
d
opuściło się
ię @poli
museum wzg
mnie,
złożyłam
m
nie, w tej chwili złoży
yłam
m do Sądu Rejonowego
dlaa Warszaw
Warszawy Śródmieścia akt
jo
owego dl
oskarżenia
os
rżenia przeciwko D. Stoli, dyrektorowi @polinmuseum”. Cała sprawa związana jest z użyciem przez Polin na wystawie
„Obcy w domu. Wokół Marca ‚68” tweeta
Magdaleny Ogórek z 28 lipca 2017 roku
o treści: „Panie Marku Borowski, nawiązując do wypowiedzi o kręgosłupie Jarosława Gowina, czy oznaką kręgosłupa jest
zmiana nazwiska z Berman na Borowski?”. Muzeum zaprezentowało treść tego
tweeta jako przykład współczesnego
antysemityzmu. Na wystawie pokazano
również wpis z Twittera Rafała Ziemkiewicza, publicysty tygodnika Do Rzeczy,
o „chciwych parchach”. Oba wpisy prezentowane były bez zamieszczenia informacji o ich autorach.
(abc)

Wąwolnica pamięta

Sądecki Sztetl dla potrzebujących

24 marca w Gminnym Domu Kultury Wąwolnica-Zarzeka odbyło się spotkanie
dotyczące miejscowego żydowskiego
cmentarza, które miało charakter ceremonii upamiętniającej masową egzekucję ludności żydowskiej dokonanej tam w marcu
1942 roku. Wydarzenie zostało zorganizowane przez stowarzyszenie „Studnia Pamięci” w ramach programu „Ogrodnicy
Pamięci”, który ma na celu przywracanie
pamięci i informowanie o dawnej społeczności żydowskiej na Lubelszczyźnie. Podczas spotkania można było dowiedzieć się
więcej na temat samej organizacji i jej inita
cjatywy, a także na temat historii cmentaed ro
kiem na
rza i losów społeczności. Przed
rokiem
skim
mwW
Wą
ąwo terenie cmentarza żydowskim
Wąwolniowa
e pierwsze
pierws dzia
cy zostały przepr
przeprowadzone
działania porządkowe
dofinansowaniu
rządkowe
ą
dzięki dofinansow
ofinanso aniu
Narodowego
ego Instytutu
Instyt
ytutu Dziedzictwa
edzictwa
dzictw oraz
rozpoczęto prace archeologiczne
archeologicz w ramach
projektu przeprowadzonego
zeprowad
przez Staffordshire University. Dzięki współpracy polskiego stowarzyszenia i amerykańskiej fundacji
cmentarz w Wąwolnicy będzie dalej restaurowany, będą także prowadzone dalsze badania archeologiczne. W planach jest także
utworzenie nowych miejsc pamięci.
(hau)

Jak co roku w okolicach Wielkiej Nocy
zorganizowana została przez Sądecki Sztetl akcja charytatywna Chaimowa Cedeka. Tym razem datki trafiły do
pięcioosobowej rodziny państwa Wojnarów, która żyje na granicy ubóstwa
z trójką dzieci, z których najmłodsze
cierpi na porażenie mózgowe. Na konto potrzebujących wpłynęło ponad 10
tysięcy złotych. Rodzinie umożliwiono także przedłużenie wynajmu
u domu,
omu
w którym Wojnarowie
tymczasowo
na ow
wie tym
czasowo
mieszkają. Jednocześnie
rodzinaa z nienocześn e rodzi
pełnosprawnym
dzieckiem
kupiłaa sstary
łnospra
o
ec m ku
tary
domek
stara się wła
własnymi sił
siłamii d
dod
omek
mek i st
do
prowadzić
p
owadzić
wadzić go do stanu używalności,
yw
abyy w nim zamieszkać
ab
szkać i zaoszczędzić
na czynszu.
zynszu. Jeden z darczyńców zobowiązał się wykonać kuchnię w ich przywi
szłym domu. Rodzina jest wzruszona
i wdzięczna tym bardziej, że dzięki nagłośnieniu akcji pojawili się nowi sponsorzy, którzy zobowiązali się do dotacji
na budowę. Chaimowa Cedeka to jedna
z trzech głównych cyklicznych inicjatyw charytatywnych obok Sztetlowego
Mikołajka i Jesiennej Micwy Sądeckiego Sztetla.
(hau)
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ULICA ŻYDOWSKA

ULICZKA
KLUBOWA

się rocznicowy koncert symfoniczny pod
patronatem Prezydenta RP z utworami
żydowskich kompozytorów – Maxa Brucha i Mieczysława Wajnberga. Dyrygował Jacek Kaspszyk. Później miał miejsce
bankiet z udziałem wybitnych polskich
Żydów, między innymi wyżej wymienionych oraz ambasadora Izraela Anny Azari
i pary prezydenckiej.
Robert Brzostowski

FOT. R. BRZOSTOWSKI

Purim w Śródborowiance
3 marca świętowaliśmy radosne święto
Purim w Śródborowiance. Zgromadzonych powitał przewodniczący TSKŻ Artur Hofman. Czekała na nas elegancka
ancka
kolacja, w tym ulubione gefilte fisz. Póź
Później bawiono się przy standardach jazzowych zespołu „The Warsaw Dixielanders”
ers”
i lampce dobrego wina.
Robert Brzostowski

Obchody Marca ’68
– okiem TSKŻ Katowice
4 marca wysłuchaliśmy wykładu dr. Piotra Pęzińskiego o genezie i przebiegu
Marca ’68. W wyniku represji mało brakowało, by rozwiązano TSKŻ, do czego na
szczęście nie doszło. W tym dniu w Muzeum Polin odbyła się również prezentacja projektu o „Sprawiedliwych”. 5 marc
marca
uczestniczyliśmy w konferencji
ferencj prasowej
prasowe
w Filharmonii Narodowej.
Narodowej. Wypowiadali
Wypowiadal
się między
Artur
ę zy innymi Art
ur Hofman,
Hofman
n, który
doniosłości
rocznicy
niecofaniu
mówił
ówił o do
oniosłości roc
nicy i niec
ofa
ssię
ę przed wystąpieniami
wystąpieniam do prokuratury
prok
dobrego
imienia społecznow obronie
bronie d
obrego im
żydowskiej.
Spotkanie
prowadził Leo
śści
ci żydowsk
ydows
S
Kantor. Później w Bablu odbył się panel
Ka
K
dyskusyjny. Dr Jaff Schatz przypominał
o renesansie życia żydowskiego w Polsce przed 1968 rokiem. Dr Leopold Sobel
barwnie opowiadał o losach pomarcowej
emigracji. Jan Lec, syn poety Stanisława
Jerzego Leca, ze swadą przedstawił losy
swej rodziny związanej z kulturą żydowską, niemiecką i polską. Oprawę muzyczną zapewniła Lala Czaplicka z zespołem.
Zabrzmiały szlagiery głównie z lat 50. i 60.
6 marca w Filharmonii Narodowej odbył

„Dźw ęki
„Dźwięki
ki miast
mias
miasta,
ta,
miastaa dźwię
dźwięków”
mia
dźwięk
ów”
6 kwie
kwietnia w Klubokawiarni Babel można
było wziąć udział w pierwszym spotkaniu odbywającym się w ramach projektu
„Dźwięki miasta, miasta dźwięków. Zatarte ślady żydowskiej Warszawy”. Podczas
wieczoru zaprezentowane zostały dwa
spacerowniki po żydowskiej Warszawie.
Prezentacji towarzyszył także koncert
„Andrzej Zaucha Songbook” w wykonaniu znanego wokalisty Janusza Szroma
z zespołem w składzie: Andrzej Jagodziński, Andrzej Łukasik, Marcin Jahr. Choć
od stuleci Polacy i Żydzi funkcjonowali
– raz mniej, raz bardziej harw Warszawie
War
monijnie, rola tych drugich w kluczowych
monijn
wydarzeniach w dziejach miasta przykrywydarz
przez doświadczenie Zagłady. Tę
ttaa jest pr
lukę
się wypełnić nowy projekt
lu
kę postara
post
Towarzystwa
Społeczno-Kulturalnego
Żydów w Polsce finansowany częściowo
ze środków Biura Kultury Urzędu Miasta.
Przez najbliższe miesiące w Bablu prezentowana będzie seria pięciu spacerowników, których tematami będą Marzec
’68, rocznica powstania w getcie oraz
stulecie odzyskania niepodległości. Premierom kolejnych tras towarzyszyć będą
koncerty znanych artystów.
(mb)

Limud 2018
Konferencja Limud odbyła się w dniach
niach
2-4 marca w Warszawie pod hasłem

„Wszystko o nas”. Organizatorem był
JDC. Zgromadziła się na niej społeczność
żydowska z kraju i zagranicy, różnych
pokoleń, tworząca jedną limudową rodzinę, nie zabrakło także przedstawicieli katowickiego Klubu. Wykładowcami
było wiele znanych autorytetów, między innymi Konstanty Gebert, Mikołaj
Grynberg, Stanisław i Monika Krajewscy,
Hanna Krall, Piotr Paziński, rabin Michael Schudrich, Eugeniusz Smolar, Paweł
Smoleński czy Kazimiera Szczuka, a takoan
że związani z Górnym Śląskiem – Joanhua Elli
is i Marta
na Czopnik, rabin Yehoshua
Ellis
dczas Li
mudu
du od
odb
były się
Rapoport. Podczas
Limudu
odbyły
ró ież nabożeństwa,
nabożeństwa,
eństwa purimowy
p rimowy b
bal dla
również
dziecci i LimuDisco.
Lim Disco.
sco. Wyświetlano
Wyś
W wietlano
ietlano filmy,
lmy,
dzieci
row zono warsztaty
arsztaty
sztaty ku
linarne.
arn Limud
prowadzono
kulinarne.
db się w Polsce
P ce
e już po
p raz dziewiąty.
odbył
ko
Czekamy naa kontynuację.
Robert Brzostowski

Akademia 50. rocznicy
Marca ’68 w TSKŻ Katowice
11 marca zebranych reprezentantów środowiska żydowskiego, jego sympatyków
oraz przedstawicielkę Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego Joannę Janecką powitała przewodnicząca katowickiego Klubu
Hanna Katz. Pierwszym punktem programu był spektakl słowno-muzyczny artystów z Teatru Żydowskiego – Ernestyny
Winnickiej i Henryka Rajfera, przedstawiający dzieje dwóch rodzin polsko-żydowskich. Spektakl powstał na podstawie
książki Joanny Wiszniewicz „Życie przecięte. Opowieści pokolenia Marca”. Na
sali obecni byli przedstawiciele jednego
z omawianych rodów – Gutmanów z Mysłowic. Nieco później zaprezentowano
film „Dworzec Gdański” o rozmowach
z emigrantami marcowymi w Izraelu. Następnie głos zabrał Dawid Krzesiwo, jeden z bohaterów Marca ’68. Urodzony
w 1946 roku w Bytomiu, znalazł akceptację wśród wielonarodowej społeczności
Górnego Śląska. Nawet w dramatycznym
okresie 1968 roku znajdował
wał wsparcie
wsp
wśród śląskiej społeczności,
ołecznoś i, o czym mówił ze wzruszeniem.
wzruszeniem. Wyemigrował
Wyemigrował
igrowa do
Szwecji
ecjiji także
takż ze względu naa bliskoś
bliskość do
Polski.
żyki. Obecnie
Obecn e działa wśród Polonii
l
dowskiej,
dow
kiej,
ej, współpracując
wsp
współpracując z Polonią solidarnościową.
ojczyznę, jak mówi,
darnoś
ściową.
ową Jego
J
stanowi język i kultura polska. Uroczystanow
stość wsparło MSWiA.
Robert Brzostowski
(554) 2018 KWIECIEŃ
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ŻYDZI
Z MADONNĄ W TLE
Ludwik Lewin

T

łumaczył ksiądz w kazaniu podczas
wielkanocnej celebracji, że Jezusa
zabiły żydowskie elity, ale ci inni,
prości Żydzi nie zaprotestowali, nie odezwali się.

ra i osiemnastowiecznego
kościoła
Trójcy
nastowiecznego ko
ścioła
o Trójc
cy
Przenajświętszej,
przez Bra
Braenajświętsz
więtszej,
ętszej ufundowanego
ufundowaneg
u
nickich nieskażonych
Targowicą.
nieskażonyc
skażon h jeszcze Ta
owicą.
Z jego
wiedzy
historiii domów i ulic tego
ego w
wie
dzyy o h
his
miasteczka,
iasteczka
stecz uważanego za najbardziej malownicze
na Podlasiu, zapamiętałem chywni
ba tylko liczby. Żydów, którzy mieszkali tu
przed wojną. Żydów, których tu zabito. I te
o wiele wyższe – tych, którzy przyjeżdżają
co roku, by odnaleźć ślad wymordowanych,
którzy odeszli nie zostawiwszy śladów swego życia, a jeśli to tak niewiele i nie w myślach tych, którzy zajęli opuszczone przez
nich domy.

Nie działo się to w lefebrystycznej świątyni, gdzie msza prowadzona jest po łacinie,
ie,
według rytuału Piusa X, ale w parafialnym
para
ym
kościele na warszawskiej
Woli,
dokąd
kiej Wo
oli, do
ąd
d
w ramach mycwy zaprowadziłem
mojąą
prowadz em m
ukochaną, ponad dziewięćdziesięcioletnią
ięćdziesię
ęcioletnią
przyjaciółkę.
Słowa kapłana odebrałem jako kolejne
potępienie i oskarżenie wszystkich Żydów, którzy żyli, żyją i żyć będą. Towarzysząca nam młoda kobieta zrozumiała to
jednak inaczej. Jej zdaniem kaznodzieja
nawiązywał do niedawnej awantury po
ogłoszeniu ustawy o IPN oraz do bierności Polaków wobec zagłady Żydów
i usprawiedliwiał ją winą Żydów, którzy
zamordowali Jezusa.
Tego samego dnia odpowiedziała mi na
życzenia wielkanocne moja znajoma, którą przed laty poznałem w Paryżu
yżu i kktóra od
tego czasu miała pięć m
minut
sławy jako polnut sław
ska korespondentka
wojenna.
p
entka wo
nna.
„No a co Ty na tę
rzeźnię pod strefą
Gazy?
ę rzeźn
str
senatorów
Pogadałoby
Co na list senato
rów USA? Pog
gadałoby się
Przewidziała
o Żydach”
Żyda h” – zaproponowała.
zaproponowałaa P
pewnie, że jej pyta
pytania
pewnie
ia zzadziałają na mnie jak
zimny prysznic
p
i i pewnie dlatego na koniec
życzyła mi mokrego dyngusa.
ży

Ten do niedawna reżyser w białostockiej
telewizji, z której wyfrunął na skutek zaangażowania politycznego, jest autorem bardzo ciekawych filmów dokumentalnych
i tłumaczem literatury rosyjskiej. Obecnie
pracuje w tykocińskiej filii Muzeum Podlaskiego i choć się tym nie chwali, o Białymstoku i Tykocinie wie wszystko, a nawet
trochę więcej.

Najpierw wpadłem na dzień do Białegostoku.

Rano wysiadłem na białostockim dworcu
kolejowym, dwa razy, po dwóch wojnach
odbudowanym, pamiętającym heroiczne
czasy warszawsko-petersburskiej drogi żelaznej i wspaniałego rozwoju Białostocczyzny, która znalazłszy się za barierą celną,
nie do końca abstrakcyjnego Królestwa Polskiego, eksportować mogła swobodnie na
wschód. Działo się to na krótko przed
d po-wstaniem styczniowym, w jedynym
dynym
y chyba
chy
historycznym okresie,
gdy nieistniejąca
Pole, g
eistniejąca
stnieją Po
ska naprawdę
stanowiła
bramę
Euę stanow
wiła bra
mę Rosji do
d Eu
ropy. Bramę bardzo żżydowską.
ydows

W śnieżnej zamieci wciąż trwała tam cisza
niewidocznych grobów żydowskich, które
odsłaniał mi Dariusz Szada-Bożyszkowski.

Stamtąd swym
peugeotem Dam żółtym peug
riusz zabrał mnie
e do TTykocina. Gubiłem się
pośród historii dworu Zygmunta Gloge-

O Żydach gadało mi się w Wielki Tydzień
niemało.
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Jak pijany chodziłem po remontowanej synagodze zamienionej w muzeum judaizmu.
Dopiero wychodząc zauważyłem przymocowany na drzwiach plakacik z Matką Boską Częstochowską reklamujący wystawę
zatytułowaną „Pocztówki z Przeszłości z Madonną w Tle”.
Ekspozycja przedstawiająca rysunki miejscowego malarza Artura Chacieja mieści się
w sąsiednim tykocińskim oddziale Muzeum
Podlaskiego, którego siedzibą jest odbudowana z gruzów, mała bóżnica ze szkółką żydowską, nie wiem czy hederem, czy jesziwą.
Białostockie i tykocińskie krajobrazy artysty
często oczarowują urokiem retro, niektóre
zachwycają techniczną wirtuozerią,
zerią,, inne
rażą nieco pospiesznością.
Madonna,
znościąą. Madon
zno
na, któ-ra mocno odbiegaa od re
reszty
ty eksponatów,
eks nat
też jest
Arturaa C
Chacieja.
est
st dziełem
dziełe
dzi
a. Powstała
wstała
w ro
roku
pieloku
u 1984 z okazji solidarnościowej
solidarn ciow pie
grzymki
Jasną Górę.
rzymki
ki na Ja
Jas
rę. Na kopii
ko ikony malarzz umieścił
buntów – Poznań 1956,
umieścił
ieścił daty
d
Gdańsk
76 i jeszcze raz Gdańsk,
Gdań 70,
70 Radom
R
tym razem 80.
„Prowadzący pielgrzymkę kapelan warszawskiej Solidarności, urodzony w podlaskich Okopach ksiądz Popiełuszko uznał

11
33
– na krótko przed męczeńską śmiercią – że
to jest właśnie jedyna Madonna Solidarności” – tłumaczył mi Dariusz Szada-Bożyszkowski. A na pytanie, co tu robi, pośród
przedstawień żydowskich ulic i domów, odpowiedział – „Filosemityzm mieszkańców
Tykocina bardzo jest relatywny, trzeba było
znaleźć coś, co przyciągnie ich do muzeum”.
W Białymstoku zawiózł mnie Dariusz najpierw na plac Mordechaja Tenenbauma,
przywódcy powstania w getcie białostockim, pamiętanego niemal tylko przez ludzi
jakoś związanych z miastem. Ludzi, z których większość mieszka dziś za morzem,
a nawet za oceanem.
Ten plac to wybrukowany kocimi łbami
skwer, zieleń zasłania bruk, anonimowy
obelisk nie rzuca się w oczy, dopiero z bliska widać hebrajskie napisy i czytać można
polski tekst informujący, że to bratnia
nia mogiła powstańców getta białos
białostockiego,
potockiego, po
ległych w bohaterskiejj walce z niemieckimi
barbarzyńcami,
rzyńcam
mi, za
z wolność
lność
ność i honor
h
honor narodu
żydowskiego.
wskiego.
Nic nie
wskazuje
to, że jesteśmy na
e wskazu
e na to
cmentarzu,
och krótkotrwałym, jedynie
rzu, oc
z czasów okupacji i kilku lat po wojnie. Składano na nim szczątki ludzi zmarłych w getcie, potem we wspólnym grobie zakopano
bojowników powstania i jeszcze potem pochowano kilku Żydów, którzy przeżyli niemiecką okupację.
W początku lat 70. magistrat białostocki
zadecydował, że niepotrzebny jest cmentarz w środku miasta i nie trzeba powstania
w getcie upamiętniać obeliskiem. Pomnik
usunięto,
groby zrównano z ziemią.
ęto, gro
Obelisk
powrócił na miejsce dopiero
O
eliskk powr
w wolnej
olne
ej Polsce, w 60. rocznicę powstania
getcie
A zbiorowa mogiła
w ge
tcie białostockim.
białost
doczekała
się napisu: „W tym miejscu złożocze
ne są prochy 3500 Żydów pomordowanych
przez hitlerowców w akcjach eksterminacyjnych oraz poległych podczas powstania w getcie białostockim w sierpniu 1943
roku”.
Plac otrzymał imię komendanta powstania
w lipcu 2008 roku, na kilka tygodni przed
65. rocznicą krótkiego zrywu, utopionego w krwi, podobnie jak wiele innych, zapomnianych niemal powstań – w Wilnie,
ie,
Kownie, Brześciu Litewskim, w Częstochoowie, Mirze, Krzemieńcu, w Tarnowie… Nie

mówiąc o tych, jakie wybuchały w obozach
śmierci. „Większość radnych PiS wstrzymało
się od głosu” – donosiła miejscowa gazeta.
Może dlatego, że Mordechaj Tenenbaum
był postacią pasującą do pikardyjskiej powieści?
Nieudany organizator alii w okupowanym
przez sowietów Wilnie, bardzo szybko rozpoczął działalność konspiracyjną. Zdobył
dokumenty na nazwisko Yussuf Tamaroff
i jako Tatar dosyć swobodnie poruszał się
po zajętej przez Niemców Polsce. W roku
1942 był w Warszawie, skąd Żydowska Organizacja Bojowa wysłała go do Białegostoku, by organizował tam opór.
Na wieść o likwidacji getta
etta zarządził
zarząd
zarządz ł wyw
buch powstania.
tan
nia. Kilkuset bardzo słabo
słab
uzbrojonych
bojowników
nie było w ssta
stanie
ch bojow
ników n
anie
zrealizować
planu
zreali
ea
nu masowego
owe przedostania
przedosta
rzedos ia
się do
do Puszczy Knyszyńskiej.
Kn
kiej W obliczu
oblicz klęski, aby
ab
by nie wpaść
paść w ręce Niemców, wraz
z kilkoma
Tenenbaum popełkilkom towarzyszami
arzy
nił samobójstwo.
sam
Przed zamiecią uciekliśmy do knajpy w Rynku. Dołączył do nas profesor Wojciech Dębek. Bez apetytu próbowaliśmy zachwalanej
przez szyld „kuchni czterech kultur” Podlasia
– polskiej, żydowskiej, białoruskiej i tatarskiej. Darek i Wojtek ubolewali nad wciąż na
nowo odradzającym się antysemityzmem.
W pociągu do Warszawy myślałem o dziesiątkach polskich przyjaciół, z których wielu
dzwoniło do mnie w lutym, by przepraszać
za ten nie ich antysemityzm. I jeszcze o oficjalnych uroczystościach, jakich nie zabraknie w Polsce i na świecie z okazji 75. rocznicy
powstania w getcie warszawskim. I o tym,
że w chwili śmierci, samotność Mordechaja
Tenenbauma nie była mniejsza od samotności jego imiennika w Warszawie.
Kierowca, który wiózł mnie na lotnisko był
młody i sympatyczny. Pod lusterkiem zawiesił medalion ze Św. Krzysztofem i Czarną Madonną. Gdy dowiedział się, że lecę do
Paryża, ubolewać zaczął nad grożącym tam
z każdej strony niebezpieczeństwem arabskim. A potem powiedział: „Tu też
eż byłoby
byłob
był
dobrze, gdyby nie prześladowali
Żydzi”.
ladowal nas
as Żyd
Żydzi”

NOWA SIEDZIBA

TSKŻ
JUŻ WKRÓTCE
ACU
PRZY PLA
PLACU
GRZYBO
ZYBOWS
O SKIM
GRZYBOWSKIM

Przypomniała
y
iała
ła mi się
ę przypowieść o beczce
beczc
miodu
gnoju:
beczki
gnom od i beczce
eczce
zce gnoju
gno
u: Jeżeli do be
zki gno
ju wlać łyżkę
będzie gnój.
ły kę miodu,
miodu to wciąż bę
A jeśli
wlać łyżkę gnoju, to
jeś
eśli do beczki
becczki
ki miodu
miod
mi
teżż będzie
będzie to tylko gnój.
(554) 2018 KWIECIEŃ
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REPORTER NA
TROPIE UCZONEGO
Katarzyna Meloch

D

wa lata temu, w roku 2015 w Gdańsku, nakładem wydawnictwa uniwersyteckiego ukazała się książka
Ryszarda Wójcika „Kapryśna gwiazda Rudolfa Weigla”. Rzecz mogłaby nosić tytuł „P
„Pakt
z diabłem”, albo „Gra ze śmiercią”. Z tej
ej gry
zwycięsko wyszedł reporter, ale było
o to typowe pyrrusowe zwycięstwo.
zw cięstwo.
ęstwo
Przez wiele
Wójcik,
laty populariele lat Wójci
k, przed la
ular
ny reporter
repo
eporter
p rter telewizyjnyy zbierał
bierał m
materiały, by
przygotować
Weprzygo ować film telewizyjny
telew zyjny
yjny o Rudolfie
Ru
iglu.
nie
glu. Niestety
Nie
Nieste
ety nigdy do tego
t
i doszło. Zbyt
mocne
ocne były
był
b siły, które dziełu życia wielkiego
uczonego
ucczonego mówiły nie. Trzeba było reportera, by zaakceptował kontrowersyjny życiorys
uczonego. Bo lwowski uczony, Austriak z pochodzenia, Polak z wyboru, żył i pracował
w czasach nie sprzyjających polskiej nauce.
Lwów przeszedł dwie okupacje sowieckie
i panowanie niemieckie. Był obóz janowski,
było getto nie lżejsze od warszawskiego getta, a Ukraińcy wraz z Niemcami nie ukrywali
swej wrogości wobec Polaków.
Nieliczni przyjaciele i współpracownicy Weigla mówią: „Był generałem, który wygrał
bezkrwawo jedną z największych bitew XX
wieku. Wydarł śmierci setki tysięcy ludzi zagrożonych zarazkiem rickettsii prowazekli,
powodującego jedną z najgroźniejszych
chorób świata”.
Profesor Stefan Krynicki po śmierci Weigla
pisał: „Odszedł od nas jeden z naszych najwybitniejszych uczonych, Rudolf Weigl.
Nauka światowa poniosła z jego śmiercią
wielką stratę. Profesor Weigl należał do ludzi, których prace stanowią kamień węgielny dla całych gałęzi wiedzy”.
Profesor Weigl układał się z Wermachtem,
aby w jego Instytucie pracowali Polacy.
Oni mówią: „Były całe dnie, kiedy wiedzieliśmy, że materiał (szczepionki) jest przeznaczony wyłącznie dla Wermachtu, więc
psuliśmy go. Szczepionkę Weigla udało się
zaufanym osobom z otoczenia profesora
Weigla dostarczać do obozu janowskiego
i do lwowskiego getta”.
KWIECIEŃ 2018 (554)

Niemcy kusili polskiego uczonego. Mogło
się zdawać, że w zasięgu ręki jest dla niego
nagroda Nobla. Ale on był nieugięty, miał
odwagę powiedzieć niemieckiemu generałowi, że potępia politykę Hitlera. Nie
stawił się na proszony bankiet do gubernatora Franka.

Wójcik – reporter, pisarz, zadawał nieraz pytanie, jakim człowiekiem był uczony. Odpowiedzi długo nie trzeba było szukać.
Gdy na początku swej drogi, wiedząc, że ryzykuje, zakaził się dla eksperymentu zarazkiem tyfusu – nakazał Zofii, swej żonie, by
towarzyszyła mu aż do śmierci w tym eks-

FELIETON
W okresie okupacji
w bliskim otoczeniu
profesora
Weigla,
żyli i pracowali ludzie
podlegający
ustawom norymberskim,
Karolina Reissowa,
asystentka profesora,
doktor Adam Finkiel.
Podejmowano próby
ocalenia profesora
Eisenberga. Niestety
profesor padł ofiarą szmalcowników.
Marian Rosen, harcmistrz, ukrywał się
w Instytucie i ocalał.
Reporter
Ryszard
Wójcik z tematem
ematem
Wójcik
eig owskim związ
weiglowskim
ę już
ju w 1972
zał się
Miał wtedy
wted naroku. Miał
dzieję, że uda mu
się zrealizować film
poświęcony dziełu
polskiego uczonego. Stało się inaczej,
ale reporter z tematu
nie rezygnował. Stąd
wynikła jego współpraca z konspiratorami okresu okupacji
perymencie. Zachorował ciężko i chyba cud
sprawił, że przeżył.
„Stał się wybrańcem bogów” – to już komentarz jego przyjaciół.
W spotkaniu z zastępcą Himmlera, Kaufmanem mógł lawirować, zwlekać, ale
zamiast tego on bardzo stanowczo odrzucił niemiecką ofertę. Nie chciał być Reichsdojczem.
Nie wyrzekł się Polski.
Był prawdziwym humanistą. W latach 193738, gdy polski antysemityzm rósł w siłę,
otwarcie potępiał na uniwersytecie tzw.
numerus clausus, separację studentów Żydów. Nie dopuszczał do tego, by stali pod
ścianą! Akcje przeciw Żydom nazywał barbarzyństwem.
W czasie okupacji hitlerowskiej Lwowa dopomógł wydostać się z getta swemu współpracownikowi.
Wiele lat po śmierci uczonego (w 2003
roku) jego krewni w synagodze pod białym bocianem we Wrocławiu odbierali w imieniu Weigla medal Yad Washem
z inskrypcją „Kto ratuje jedno życie, ratuje
cały świat”.

hitlerowskiej.
Profesor Skwarczyńska wspominała „jak
pod nosem ukraińskiej policji, groźniejszej
od gestapo, przenosiła dla ludzi z lasu ampułki znakowane cyrylicą”. Gdy z filmem
(Andrzeja Żuławskiego) „Trzecia część nocy”
przechodziliśmy do tematu konspiracyjnej
bibuły, którą przepuściło gestapo, bojąc się
dotykać śmiertelnie groźnych pudełek z napisem „Institut fur Fleckfeber” – był czas na
przypominanie absurdów tamtego czasu.
Długo by można narzekać na historię, która nie sprzyja poczynaniom bohaterów, ani
uczciwym kronikarzom dziejów.
Wiosną 1981 roku reporter wybierał się do
Lwowa (do H. Musinga), ale wydarzenia historyczne nie pozwoliły na tę podróż. Dziś
bohater jego książki jawi mi się jako tajemniczy uczony z epoki dwóch totalitaryzmów.
Nikt z jego współpracowników nie znał
go naprawdę. Nikt nie słyszał jego rozmowy z Chruszczowem. Można się było
domyślać tylko motywów jego działania.
Wszak z Niemcami układał się niedługo
po wymordowaniu polskich profesorów
we Lwowie.

Gdy w latach siedemdziesiątych Ryszard
Wójcik dotknął sprawy Weigla – cenzura PRL wykluczyła wszelkie napomknienia
o masowych wywózkach Polaków w głąb
ZSRR, gdy morderstwa dokonywane przez
NKWD w lwowskich więzieniach działy się
niemal dosłownie za ścianami Instytutu.
Wynalazek przyszedł w czasie, gdy dur
plamisty pochłaniał tysiące ofiar i budził
przerażenie. Uczony wraz ze swoimi najbliższymi współpracownikami, głównie żoną
Zofią, opracował podstawy produkcji na
skalę laboratoryjną.
otęgowa a fakte
m,
Wielka ostrożność, spotęgowana
faktem,
ekarzem kazała mu przed
d przejprz
że nie był lekarzem,
ciem do uodpornia
odporn
zi bardzo
b
dług
ściem
uodporniania
ludzi
długo
rowadzić doświadczenia
doświadc
oświad
zwierz ch
prowadzić
naa zwierzętach.
opowieścii „Kapryśna
„Kapry
„Kap
gwiaz
W opowieści
gwiazda”
reportrop ch uczonego
uczo
ter na tropach
staje się osobą,
bez której nie do pomyślenia jest historia
Rudolfa Weigla i jego współpracowników.
Pisze on: „Profesor stworzył w swoim instytucie zaminowane pole. Jego wielki autorytet chronił przed Niemcami setki osób. Bo
profesor dostarczał szczepionki dla Wermachtu, ale wytargował glejt ochronny dla
karmicieli wszy, niezbędnych do sporządzania szczepionki”.
Czytam wyznania weiglowców. Na liście
pracowników Instytutu nazwiska wybitnych uczonych i artystów: Stefan Banach
– matematyk; Maria Dłuska – językoznawca; Zofia Ernst – tłumaczka, założycielka
chóru Eryana; Zbigniew Herbert – poeta;
Bronisław Knester – matematyk; Przemysław Rybka – astronom; Stanisław Skrowaczewski – dyrygent; Stefania Skwarczyńska
– profesor romanistyki; Andrzej Szczepkowski – aktor; Mirosław Żuławski – pisarz.
„Kiedy wiedzieliśmy, że materiał jest przeznaczony wyłącznie dla Wermachtu
psuliśmy go”. – Trzeba umieć czytać wyznania weiglowców.
Weigl w panteonie narodowym ciągle nie
ma godnego siebie miejsca – twierdzi
dzi autor książki, reporter. A on sam musi mówić
o karkołomnej wspinaczce
czce
ce samotnego
sam
samo
otnego rer
portera „po stro
stromych
wykrotach
my zboczach
boczach
czach i w
wykrota
weiglowskiej
wskiej tragedii”.
tragedii”.
Żyją jeszcze
w latach
cze niektórzy
ektórzy weiglowcy,
wei
70., 80. XX wieku było ich wielu. I trudno
dziś powiedzieć, kto ma rację – ci, którzy
widzą w osobie Rudolfa Weigla wybrańca
bogów, czy ci, którzy przypisują mu los
tragiczny.
(554) 2018 KWIECIEŃ
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Wojciech Solarz debiutował na deskach teatru jako Hamlet. Od tamtej pory
zagrał wiele ról w warszawskich teatrach: Narodowym, Ateneum, Studio,
Dramatycznym, Na Woli czy ostatnio w Kamienicy. Najbardziej rozpoznawalny jest ze swoich kreacji w filmach takich jak „U Pana Boga w ogródku”
i „U Pana Boga za miedzą” Jacka Bromskiego, serialu „Sprawiedliwi”, czy „80
milionach” Waldemara Krzystka. Już 23 kwietnia będzie można zobaczyć
go w spektaklu Teatru Telewizji w reżyserii Artura Hofmana „Okno na tamtą
stronę”, emitowanym na antenie TVP1 dla uczczenia 75. rocznicy powstania
w getcie warszawskim.
Drugim, nie mniej ważnym, bohaterem rozmowy jest Władysław Szlengel
– przedwojenny twórca kabaretowy i kronikarz gettowej rzeczywistości,
ści
którego szlagiery takie jak „Chodź na piwko naprzeciwko” czy „Panna
Andzia
anna Andz
zia
ma wychodne” znają chyba wszyscy, ale jego nazwisko
niekoniecznie…
o już niekon
iecznie…
…
Rozmawia Chrystian Orzeszko

W jtku, czy zanim
Wojtku,
Wo
m przyszło
przysz Ci zagrać
grać Władysława
dy
sława Szlengla
Szlengla, znałeś
ł w ogóle jego nazwisko?
w sko?
Może wstyd się przyznać, ale nie. Oczywiście,
Moż
Mo
kiedy zapoznałem się z jego pracami, okazało się, że część z nich znam, tylko nie wiedziałem, kto jest ich autorem. To faktycznie poeta
w ogromnym stopniu zapomniany.
Może chociaż trochę sytuację zmieni
spektakl Teatru Telewizji „Okno na tamtą
stronę”?
Z pewnością więcej osób zainteresuje się
poezją tego niezwykle utalentowanego
przedwojennego kabareciarza, który zdecydowanie nie skończył swojej pracy we
wrześniu 1939 roku.
Masz już niemały dorobek, ale po raz
pierwszy grasz główną rolę w Teatrze Telewizji, i to od razu w rzeczy wcale nie najłatwiejszej...
To prawda, pierwszy raz zaproponowano
mi główną rolę w spektaklu Teatru Telewizji.
Nie będę nawet ukrywał – to bardzo wiele
dla mnie znaczy. Tym bardziej, że role bez
właściwego ciężaru postaci już mnie nieco
nudzą. Do tego lubię ten okres historyczny;
z dużą przyjemnością grałem w serialu TVP
„Sprawiedliwi”.
Wykonując zawód aktora dostajesz szansę na podróże po wykreowanych, zazwyczaj pięknych światach, ale w wypadku
tego spektaklu wejście w ten świat stanowiło dla mnie ogromne wyzwanie. Nie
mogłem przestać myśleć o tych czasach,
o tym jak to jest żyć w tym okrutnym
świecie, w tych zupełnie przecież nieludzkich warunkach.

Propozycja zagrania Władysława Szlengla
przyszła też w momencie, gdy i w moim życiu wiele rzeczy nie jest w porządku... Ale
„Okno na tamtą stronę” było niczym kopnięcie w głowę. Co znaczą moje problemy
w porównaniu do tego, co musieli przeżywać ludzie w getcie?
Kiedy się tak nad tym zastanawiałem, to
zaczęła mnie prześladować myśl, że to
musiało być szczególnie ciężkie dla ludzi
wierzących. Sam wierzę w Boga i jestem
w stanie zrozumieć zadawane pytania „Czemu my?”, „Dlaczego nas to spotkało?”.
Łączy Cię ze Szlenglem szczególne zamiłowanie do kabaretu.
Chociaż nie śmiałbym się do niego porównywać, to faktycznie wychodzi na to, że obaj
wyjątkowo ukochaliśmy sobie kabaret. Nawiasem mówiąc, jest to zresztą forma, która spowodowała, że wybrałem aktorstwo.
Jako licealista przemyśliwałem, żeby rozpocząć studia na SGH, ale od razu doszedłem
do wniosku, że będę chciał tam założyć kabaret. Po jakimś czasie zrozumiałem, że skoro najbardziej w tych studiach przemawia
do mnie perspektywa występów na scenie,
to aktorstwo jednak wydaje się być naturalniejszą drogą życiową.
Od kilku już lat razem z koleżankami i kolegami (Izabela Dąbrowska, Zuza Grabowska, Agata Wątróbska, Michalina
Sosna, Maciej Makowski, Sebastian Stankiewicz, Paweł Koślik, Robert Majewski)
tworzymy wspólnie „Kabaret na koniec
świata”, do którego zdarza mi się pisywać też teksty. Można nas zobaczyć na
scenie Przodownik Teatru Dramatycznego i przyznam szczerze, że ten literacki
(554) 2018 KWIECIEŃ
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kabaret stanowi dla nas wszystkich taką
niesamowitą odskocznię. Niejako naturalną konsekwencją tego literackiego
kabaretu jest mój kolejny projekt. Wraz
z kolegami, pod dyrekcją naszego reżysera Wawrzyńca Kostrzewskiego, jesteśmy właśnie w ferworze przygotowań do
serialu kabaretowego „Lala Poland”, który już niedługo będzie można obejrzeć
na antenie TVP 2.
Musiałeś opanować w dosyć krótkim czasie sporą przecież rolę, ale zanim porozmawiamy o samej pracy – powiedz, czy
odnalazłeś coś, co Cię szczególnie uwiodło w twórczości Szlengla?
W miarę zapoznawania się ze Szlenglem
coraz bardziej zacząłem go podziwiać
i zastanawiać się, czemu jego dorobek
nie jest szerzej znany. Zazdroszczę mu
w szczególności niezwykle celnego komentarza do rzeczywistości. Sam
m w kabak aba
recie jestem bardziej abstrakcyjny,
bliżej
cyjny, bl
żej
jest mi do nurtu Gałczyńskiego,
o, do czystej
czysstej
radości żartu, ale Władysławowi
Szlen-wi Szlen
glowi zazdroszczę tej silnie wyczuwalnej
czuwaln
potrzeby misyjności i umiejętności przetwarzania świata zastanego. Szlengel wiedział po co tworzy kabaret do 1939 roku,
KWIECIEŃ 2018 (554)

ale nie skończył tworzyć, kiedy świat postanowił oszaleć.
Masz na myśli jego twórczość wojenną,
której mieszkańcy getta warszawskiego
mogli wysłuchiwać w kawiarni Sztuka.
Tymczasem wielu osobom, szczególnie
mniej zaznajomionych z tematem, nie
mieści się w głowie takie zestawienie –
getto i kabaret.
To prawda, wielu ludzi nie wie, że w getcie
można było wysłuchać koncertu czy pośmiać się w kabarecie. Mam wrażenie, że
wynika to poniekąd z czasów, w jakich żyjemy. My trafiliśmy na loterii nieco... bananowe życie, szczególnie jeśli porównać naszą
nas
rzeczywistość do przeszłości. Ale myślę,
yślę, że
kiedyś jak się wszyscy spotkamy
potkam po śmierśmie ci, wymienimyy spostrzeżenia
spostr eżenia
enia na
n temat tego,
go,
jak sobie
wykorzystywaliśmy
e radziliśmy i wykorz
wykorzys
my
nasz
asz czas
cz tutaj.
Ale
wracając
twórczości
Szlengla, warto
le wrac
wraca
ąc do twórczo
ścii Szle
Szlen
podkreślić,
odkreśli jak niesamowitej
niesamow odwagi trzeba,
żeby
przebić się przez
ebyy przełamać
przeł
prz mać inercję,
i
ten pozamykany,
straszny dzień codzienny
poza
w 1941 roku i tworzyć w takich warunkach.
Jakiś czas temu zrobiliśmy ze znajomymi krótkometrażowy film o Gałczyńskim,
u niego też była taka nieustanna potrzeba

tworzenia, ale siedząc w niemieckim stalagu w Altengrabow napisał przez lata niewoli zaledwie kilka wierszy, a Szlengel potrafił
pracować w sposób ciągły.
Cały czas, prowadząc żywy dziennik w getcie, żył. Nazywanie rzeczywistości i przepracowanie jej nadawało zapewne sensu
jego dniom. Jestem ciekawy, na ile była to
potrzeba, żeby kolejnego dnia w zamkniętej dzielnicy wstać z łóżka, zagryźć zęby
i znowu wieczorem dać ludziom chwilę wytchnienia, moment zapomnienia, a na ile
wewnętrzny imperatyw tworzenia. ZapewZape
ne jedno i drugie..
Wspominałeś
pominałeś jeszcze
jeszcze
zcze na planie,
planie, że ten pooeta końca
k ńca
ca świata,
świat
świa a, który zginął
z inął w ttrakcie
powstania
pow nia
a w getcie,
getc
ge e, stał
t Ci
C się bliski. W jaki
sposób?
osó
Granie
G nie postaci związane jest z czerpaniem
z własnych przeżyć, mojej wiosny, mojego
liceum i przekładania swoich emocji na ten
krzyk postaci, tęsknoty za czymś ulotnym,
za czymś, co przemija, za tym, co świat nam
zabiera. Coś nam się kończy, a za horyzontem tego zdarzenia zaczyna się pustynia
w naszym życiu. Kiedy następuje coś tak
poważnego, z czym nie możemy sobie poradzić, zawsze powtarzam sobie, że świat
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się kończy. Ale teraz wyobraźmy sobie, że
świat się naprawdę kończy. Wychodzisz
z ukrycia a 95% miasta leży w gruzach. Żyć
w tym dogorywającym świecie, w którym
nie masz już nikogo to jednak coś innego
niż nasze rozstanie z żoną, czy z dzieckiem.
Wiemy, że stąd przecież w dużym stopniu
wzięły się dwudziestowieczny powojenny
ateizm i egzystencjalizm. Po tej hekatombie powstało wielkie pytanie o Boga i celowość, na które wielu osobom trudno było
odnaleźć odpowiedź. Z drugiej strony są też
niezwykłe historie, choćby takie, jakie można odnaleźć w „Listach starego diabła do
młodego” autorstwa C.S. Lewisa, który sam
nawrócił się w wyniku długich nocnych rozmów z J.R.R. Tolkienem. We wzmiankowanej książce natknąć się można na mądrze
uzasadnione rozważania, aby nie próbować
postrzegać wojny przez pryzmat Boga, bo
wojna to przecież bardzo ludzka sprawa.
Czuję w tym dwudziestodziewięcioletnim
chłopaku [w chwili śmierci – przyp. red.] poczucie własnej wartości i siłę do tego, żeby
robić swoje, ale jest też dużo sentymentu
i wspomnienia Warszawy. Tutaj też znajduję
z nim punkty styczne, bo sam często chodzę
po Warszawie i może to zabrzmi śmiesznie...
płaczę, bo tak ją kocham. Wychowałem się

na Woli i od zawsze mam poczucie, że to
jest moje miasto, którego nie zamieniłbym
na żadne inne. W jednym z tekstów Szlengel mówi o Warszawie jako mieście „pierwszej dojrzałej wiosny i pierwszego wiersza”
i rozumiem wyśmienicie, o co mu chodzi.
Wojtku, a czy Ty odnajdujesz jeszcze
w dzisiejszej Warszawie krajobrazy, które
uwiodły Szlengla?
Uwielbiam chodzić po Warszawie, ale to
jest już oczywiście inne miasto. Mam świadomość historii, ale odbieram Warszawę
jako zabetonowane marzenie o czymś innym. Słyszałem też wielokrotnie, że na Muranowie wielu ludzi narzeka, że nie może
spać… te wszystkie duchy z wymordowanej dzielnicy.
Sam wychowałem się na blokowisku na
Woli, ale miałem ciocię, siostrę mojej
mamy przy ulicy Pięknej. Pamiętam, że
zawsze, jak jechaliśmy z Woli autobusem
159 na Piękną, wyobrażałem sobie, że jadę
do Paryża – tak niesamowicie piękna była
Mokotowska, na której teraz mieszkam.
Uwielbiam takie miejsca, gdzie można
jeszcze zobaczyć kawałek tej starej Warszawy. W betonowym bloku nie ma powietrza, w kamienicy jest inaczej, jest czym

oddychać, bo ktoś tak to projektował, żeby
służyło człowiekowi.
Twój ulubiony tekst?
„Obrachunek z Bogiem”. To co mnie najbardziej porusza w tym wierszu napisanym
w gettcie w 1943 roku, to ta niewiadoma,
ten brak odpowiedzi ze strony boskiego interlokutora. Jak myślę sobie o własnym życiu i tym czasie, w jakim jestem, to wszystko
razem zestawione z tą ciszą ze strony Boga
jakoś mnie przytłacza... A co musiał o tym
myśleć Szlengel, sam przecież wierzący
i jego towarzysze, żyjąc za murami getta,
wśród głodu, chorób i śmierci?! Wielu z nich
przecież miało świadomość tego, co ich
czeka. Sam idąc przez życie, czuję, że uderzam często głową w mur, patrzę w górę
i pytam się „Dlaczego?”. Aż się ciśnie na usta
„Stary, dlaczego co?”. A tam w górze ciągle
tylko ta sama cisza.
Od początku pracy nad „Oknem na tamtą
stronę” z lekkim przestrachem patrzyłem
zyłem
na ilość tekstu, który musiałem opanować,
nować,
a jeszcze na dodatek cały ten tekst pisany
był wierszem, bo też taka była konstrukcja scenariusza, całkowicie oparta o teksty
eksty
Szlengla, a sam nie jestem jakimś wielkim
specjalistą od wierszy, to nie jest łatwe za-

FOT. STANISŁAW LOBA/TVP

(554) 2018 KWIECIEŃ

17

18

ROZMOWA MIESIĄCA
danie. Poza tym tutaj nie do końca chodziło
o mówienie wierszy, ale bardziej o ich zagranie, przepuszczenie przez siebie w sytuacji w jakimś stopniu fabularnej. Jesteśmy
przecież na pewnej drodze bohatera.
Niektóre wiersze trudno się gra, bo są afabularne i są czystą poezją, mówić je byłoby
łatwiej, ale zagrać już jest trudniej, gra się
łatwiej wiersz czy też monolog, kiedy mam
w nim jakiegoś odbiorcę. Jakiś adres osobowy, a może też nie osobowy, ale coś lub kogoś, o co mogę się zaczepić, wobec kogoś
zbudować konflikt.
Tytułowe „Okno na tamtą stronę” było dla
mnie szczególnie trudnym wierszem.
Półzem.
m Pó
ół
torej strony tekstu bez odbiorcy w sceni
scenie,
a cały ten
en tekst
kst trzebaa przez ssiebie
sieb e przeprze
puścić.. Do tego
tego dochodzi
doc odzi
dzi jeszcze
jesz
jeszcze kwestia techniczna
ciągle się
jakiś
czn – ciągl
ię uczę, ja
kiś czas
temu robiłem
praca spote
em Moliera,
ra, która
raa to p
skoro jesteśmy przy
ro
o mnie nauczyła.
nauczyła A sk
komedii
i wspo
wspomnianym wierszu „Okno
ko
m
na tamtą stronę”, wiąże się z nim anegdon
ta o trudach i niebezpieczeństwach pracy aktora. W pewnym momencie podczas
sceny podchodzę do okna i w drugim czy
trzecim dublu spadł mi na głowę naprędce
przyczepiony na potrzeby kręconego ujęcia
karnisz. Niewiele brakowało, a tego dnia już
więcej bym nie był w stanie zagrać. Oczywiście nie pomógł huragan śmiechu całej kilkudziesięcioosobowej ekipy (śmiech).
Pozostając przy niefortunnych zdarzeniach, któregoś dnia przy kawie opowiadałeś, że do myślenia dał ci też drobny
incydent, który rozegrał się w zaciszu
Twojego domu.
Zdarzają się czasem takie sytuacje, a mnie
zdaje się wyjątkowo często dotykają. Świat
czasami daje nam jakieś znaki. Podczas któregoś wieczoru po długim dniu zdjęciowym
miałem taką małą przygodę. Wchodzę pod
prysznic, odkręcam kurek, a tu zimna woda,
minuta, sprawdziłem piecyk, działa, dwie minuty... Pomyślałem sobie: „No nie, nie dziś,
miałem naprawdę ciężki dzień, mam prawo się wykąpać!”. I wtedy jakoś mi przez
głowę przeszło: „Cholera, przecież ci ludzie,
e,
których świat na planie odmalowywaliśmy,
lowyw
żyli w dużo gorszych
h warunkach,
warunkach,
ch, a jja tu się
uskarżam na zimną
mną wodę pod
pod prysznicem?”.
prysznice
pryszni
I wszedłem
dłem
em pod
p tę zimną wodę,
wodę, wykąpałem
wykąpa
wykąp
ssię w niej.
ej. I kiedy
kie
kiedy się wykąpałem,
wykąpałem, zaczęła
zaczę
zacz ni
to komstąd, nii zowąd lecieć
lecieć ciepła. Może
M
pletny przypadek,
ple
przypadek
zypad może
ż głupie, a może nie,
takie
właśnie nas testują, nasz
m
może
tak sytuacje
t
charakter,
czy w ogóle… Staram się zwracać
h
uwagę na takie rzeczy.
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Skoro wspominałeś plan zdjęciowy, to powiedz, jak Ci się pracowało z kolegami?
Naprawdę świetnie. To było bardzo ciekawe
doświadczenie, koledzy aktorzy byli cudowni, ale wszyscy z małym przestrachem zareagowaliśmy na ilość tekstu do opanowania.
Ale na to jest świetna literatura, dzięki czemu teksty dobrze nam wchodził w głowę,
o czym zresztą wspominali wszyscy aktorzy
podczas prób. Wiersze, które składają się na
spektakl, były pisane z biglem, bezpretensjonalne, odnaleźć w nich można dowcip i radość pisania, nawet przy trudnych tematach.
Widzowie kojarzą cię głównie
e z ról filmowych, ale w przypadku
ku „Okna...”,
„Okn
„ na...”, chociaż
na małym ekranie, ale
Cię
a e jednak
ednak zobaczą
z
w sztuce teatralnej.
te
eatralnej.
tralnej Nawet
awet nie
n będę pytał,
ale
tał czy oglądasz
oglądasz
sz Teatr
Teat Telewizji,
T lewizji a
e jestem
ciekawy,
które
spektakle
wywarły na Tocie wy, k
e spektak
spekt
e wywa
bie
wrażenie?
bi największe
ięk
wrażen
wra
Mój ulubiony
ulu ony teatr telewizji to „Rewizor” Jerzego Gruzy z Fronczewskim i Łomnickim,
pół szkoły teatralnej zastanawiałem się, jak
to zagrać w podobny sposób. Wspaniałe
były też „Trzy Siostry” Bardiniego, „Ożenek”
– ten stary, jeszcze z Michnikowskim. Pamiętam też świetne „Dwoje na huśtawce”
Kieślowskiego z Komorowską i Zapasie-

wiczem. Ze współczesnych realizacji muszę wspomnieć „Golgotę Wrocławską” Jana
Komasy z genialnym Piotrem Głowackim.
Teatr Telewizji jest, wierzę, nieśmiertelny. Zmienia się jego kształt i forma, tak jak
zmienia się rzeczywistość, ale póki zachowa
swoją tradycyjność, a zarazem będzie podążał za zmieniającym się dookoła światem,
będzie trwał. Tak jak i teatr zresztą będzie
trwał wiecznie. Ma na to szansę w każdym
razie.
A jak
o sobie mók tobie, aktorowi,
a toro
owi, jak sam
s
wisz, introwertycznemu
introw tyczznem pracowało się
z Arturem
Hofmanem,
reżyserem, o któArt rem Hof
anem, reży
rym z pewnością
nie
da się powiedzieć
ą n
e d
spokojny
spokojny czy
cz introwertyczny?
Ze swojej
natury Artur jest… furiatem
sw
i cholerykiem, ale bardzo dobrze mi się
z nim współpracowało. Od samego początku odniosłem wrażenie, że wie, czego chce
i konsekwentnie buduje obraz, który nosił
w głowie. Ciekawie było już od pierwszej
próby. Rzadko się zdarza, żeby reżyser na
pierwszej próbie nie dopuścił aktorów do
głosu, ale biorąc pod uwagę, że jest to projekt, który tak w nim siedział i całość złożona
jest z poezji, to czytając scenariusz własnym
głosem i odgrywając poszczególne sceny,
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nadał temu konkretny wymiar. Bardzo pomagał też fakt, że Artur sam jest aktorem,
bo dzięki temu wiedział, której granicy nie
mógł przekroczyć, żeby mnie nie zamknąć.
Cała ekipa zresztą była naprawdę wyśmienita, bardzo pracowita i życzliwa, na planie
panowało skupienie i porządek. No i oczywiście świetna postać drugiego reżysera!
Nawet przez chwilę nie wątpiłem w to, że
bardzo uprzejmy z Ciebie człowiek, ale
skoro zeszliśmy na mój temat, a rozmowa bardziej dotyczy jednak Ciebie, to powiedz, jak pracowałeś nad postacią?
Zazwyczaj staram się dużo dowiedzieć
o bohaterze, którego mam portretować, ale
w wypadku postaci Szlengla z jednej strony
nie miałem aż tyle czasu, a z drugiej to naprawdę jest w dużym stopniu poeta nieznany. Nie ma o nim znowu aż tyle informacji.
macji.
W jego wypadku bardziej
wyej starałem
stara
st łem się w
y
czuć go wchodząc w jego
teksty, wsłuc
wsłuchu-go teks
jąc się
sensu.
ę w rytm
ytm
m jeg
jego słów i ich se
Jednego
gdy tylko dostałem
ednego byłem
yłem pewny,
pew
pe
d ałe
rolę
Władysława
Szlengla, wiedzia
wiedziałem, że
olę Włady
ysława
ława SSzl
muszę podjąć
pod ąćć post.
post Z jednej strony trudno
brzuchem, a po drugie
się pracuje z pełnym
ł
czułem, że aby w ogóle dać sobie prawo do
czułem
zejścia do opisywanego w spektaklu świata,

potrzebuję ograniczeń, w tym także odmawiania sobie sutych posiłków.
„Wieprzowinę nawet lubię, nie jadłem...” to
słowa z jednej ze scen naszego spektaklu,
w której grałem autora rozmawiającego
z Bogiem. Tego dnia w ustawionym na planie barobusie w menu była wieprzowina.
Wiedziałem, że aby dać sobie prawo do wypowiedzenia tej kwestii, nie mogę zjeść świniny, a później jakby nigdy nic zagrać swoje.
Poza tym, skoro grałem tego dnia Szlengla,
który już długo nie dojadał, czy może nawet głodował, to jak mógłbym najedzony
po uszy próbować skomunikować się z tym
człowiekiem. Od początku odniosłem
słem wrawra
żenie, jakby ktoś z góry dałł mi szansę
szansę zagrać
zagra
tę rolę, więc nie wyobrażam
wyobrażam sobie, żeby nie
poczuć
uć głodu.
głod
du. Gdyby to nie
nie kosztowało,
kosztowało, nie
bolało
niewiele
warte.
b ało
o choć ttrochę,
rochę, to niew
ele byłoby wa
Pomogło
Pom
mogło
ogło mi to
o sięgnąć w głąb
g ąb siebie i dźwignąć
akurat mnie,
nąćć rolę.
olę. To,
To że
ż ktoś wynalazł
wyna
żeby
się w imieniu tych luby wypowiedzieć
wypowie
wypow
dzi…
Sam zacząłem myśleć o tym, czemu
dz
akurat ja. To było potwornie trudne, nawet nie tyle ilość tekstu, ale to, że te teksty
są przesycone takim bólem, żalem, sarkazmem, nienawiścią. Żeby móc to wszystko
powiedzieć, musiałem to w sobie najpierw
odnaleźć i to było naprawdę trudne.

Teraz, kiedy już odbyłeś swoją wędrówkę
i post, nasuwa się pytanie o to, czy lubisz
żydowską kuchnię?
Przyznaje się bez bicia, że wprost uwielbiam. U fryzjera w Kazimierzu Dolnym
nad Wisłą jest moją ulubioną restauracją
w Polsce. Nie raz zdarzało mi się jechać
tam specjalnie tylko na obiad. Mój zestaw
obowiązkowy to zupa grzybowa i kreplach
z gribenesem na farfelkach z cymesem.
Wpadam też czasami do Samsona na warszawskiej starówce.
Ale tw
twój świat żydowski to nie tylko cymes?
me
Tęsknie za bajkowością tego minionego
świata,
św
wiata, za jego kolorytem. Dzisiaj nie jest
jużż w Warszawie
łatwo poczuć jej niedawWa
ną żydowskość. Bajkowe światy, czytałem
trochę Singera, przepadam za „Sanatorium
pod klepsydrą” Brunona Schulza. Z kolei
z wyjazdu z „Kosmosem” Gombrowicza do
Izraela pozostały mi pytania o to, czemu
na dwa tysiące lat Bóg odebrał Żydom ich
państwo. Ale tu już się przenosimy w sfery
kosmologiczne. Niezwykłe natomiast jest
to, że przez te dwa tysiąclecia nie zniknął
knął
naród, nie zatarła się jego świadomość,
moś
jego dusza.
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NAMACALNY
JUDAIZM
I ŻONKILE

Helena Czernek i Aleksander Prugar
w Sokołowie Podlaskim, arch. prywatne

Helena Czernek i Aleksander Prugar podróżują po Polsce i Ukrainie
szukając śladów po mezuzach
ch
h na
zakurzonych futrynach.
naach.
h. Jako
Jak
Ja o Mi
Polin tworzą
judaika
orzą nowoczesne
orz
nowoczesne
esne jju
dai
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interpretują
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adycję interpret
terpre ują i
pamiętają. Chcą
przywracać
pam
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Ch przy
racać
acać tożsato sa
mość.
mo
oś
Rozmawia Agnieszka Ziobro
Rozm
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kwietnia,
a, z okazj
okazji 75. rocz
rocznicy
cy powstania
powstania
w getcie w
warszawskim,
arszawskim
m, już po raz
raz szósty
szósty wowo
lontariusze na
a ulicach Warszawy rozdawali
papierowe żonkile.
onkile. Jak
Ja to
t się zaczęło i skąd
żonkile,
dlaczego to one mają przypominać
onkile, dlac
o powstaniu?
pow
Helena Czernek: Pomysł na to, żeby wręczać
żonkile, to była inicjatywa Muzeum Historii
Żydów Polskich Polin. Miałam zaprojektować coś łatwego do wykonania i niedrogiego, co można by produkować w dużej ilości.
Skupiłam się na tym, żeby żonkil był nie tylko czymś, co się otrzymuje, ale też czymś,

co samemu się tworzy – stąd rodzaj interakcji polegający na tym, że każdy może ten
kwiat otworzyć, sprawić, że on zakwita, że
pamięć się odradza.
Sam motyw żonkila jest związany z Markiem Edelmanem, który przez wiele lat
dostawał od anonimowego nadawcy bukiet żonkili, zawsze w rocznicę wybuchu
powstania w getcie. Z tego co mi wiadomo, nigdy nie wyjaśniło się, od kogo one
pochodziły. On te kwiaty po prostu zzanoanosił pod Pomnik Bohaterów
Getta. Marek
aterów Ge
M
Ma

KULTURALNA ROZMOWA
też salka pamięci. To jest bardzo ciekawe
działanie, włączanie dziedzictwa w życie
społeczne i dostosowanie go do aktualnych
potrzeb.
A ślady po mezuzach to temat z cienia,
temat ukryty w zakurzonych klatkach
schodowych, często w bardzo biednych
budynkach. To jest niemal niedostrzegalna sprawa, ale niezwykle symboliczna
i najbardziej z wszystkich tematów osobista. O ile synagogi są świadectwem istnienia społeczności, to ślady po mezuzach są
dowodem na istnienie poszczególnych
osób czy rodzin. Mając ślad i adres możemy dokonać badań historycznych i wiele
się o takich rodzinach dowiedzieć. Symboliczne jest też to, że ślady po mezuzach
są czymś wykonanym osobiście przez
tych ludzi.

Żonkil - szabl
szablon: Mi Polin

Edelm zmarł kilka lat temu, natomiast
Edelman
symbol pozostał – jest łączony z nim i z tą
pamięcią.
Papierowe żonkile można też samodzielnie
wydrukować i złożyć.
Helena: Chcemy, aby akcja miała jak największy zasięg, stąd możliwość zrobienia
sobie takiego papierowego kwiatu samodzielnie. Niektóre szkoły przeprowadzają też
specjalne akcje wśród dzieci i młodzieży.
Aleksander Prugar: W przypadku żonkila chodzi o jakiś symbol współdzielenia
pamięci, tożsamości pamięciowej – aby
zaangażować ludzi w sferę wspólnego
przeżywania pamięci i upamiętniania jedynego powstania w getcie, które wybuchło
podczas II wojny światowej.
Warto też dodać, że najpierw było powstanie w getcie, a rok później powstanie
warszawskie – ja dopatruję się tu pewnej
inspiracji do powstania warszawskiego, jakby ta walka została dostrzeżona i być może
dało to jakiś efekt mobilizacyjny, że jeżeli
getto się zmobilizowało, to Warszawa też
może to zrobić. Myślę, że ten żonkil jest
elementem spajającym w obszarach
przehp
rzeżywania utraconej wolności
zbrojości i czynu zb
broj
nego. Edelman powiedział,
umrzeć
wiedział
edzi ł, że lepiej um
eć
z broniąą w ręk
ręku, niżż dać się
s ę zabić – to jjest
st
najpiękniejsza
taka najbardziej
najbardziej
ardziej skrajna
skkrajna
ajna i te
też najpiękniej
postawa,, najczystsz
najczystsza
postawa żołn
żołnierska.
postaw
najczyst
za posta
postaw
Helena:
na: Bardzo
rdzo ważny
w
jest też aspekt edukacyjny
ka
ny żonkili. Dzięki tej akcji wielu ludzi,
którzy nie interesują się historią żydowską,
dowiedziało się o tych wydarzeniach. My-

ślę, że to jest dobry sposób docierania do
ludzi, to daje poczucie łączności.
Mi Polin zajmuje się rzeczami symbolicznynaczeni
mi i dotyczącymi historii. Jakie znaczenie
ma dla was przeszłość?
Aleksander: Historia
tor kształtuje
ztałtuje
ałtuje rz
rzeczywizeczyw stość i przyszłość.
historzyszłość. Zajmowanie
Zajmowanie
wanie się
s histo
rią umożliwia
iwia szersze
szer ze poznanie,
po anie,
nie, a to
t z kolei
przekłada się na lep
lepsze
zrozumienie
psze zrozu
umienie
mien czasów
współczesnych.
przypadku to jest
nych.
ych. W naszym
na
prz
też pewnego
rodzaju wrażliwość na minioo rodza
ne czasy. Jednak nie tkwimy zakleszczeni
w dawnych wątkach i nie jesteśmy osobami,
dla których tematy interesujące skończyły
się w przeszłości. Zajmujemy się przywracaniem pamięci, ale jednak nasz główny komunikat jest skierowany w stronę przyszłości.
Chodzi o pamięć, o łącznik przeszłości
z przyszłością.
Helena: Tak. Nasz najważniejszy projekt
– Mezuza z tego domu – polega na przywracaniu pamięci o zwykłych, często
zapomnianych ludziach. Kluczem do odnajdywania ich historii
torii są ślady po mezuzach,
które obiektywnie
ob ektywnie rzecz biorąc nie przedstawiają żadnej
dnej wartości,
wartoś natomiast dla nas
znaczenie emocjonalne – to
m ogromne
mają
og mne zna
są dla nas śświadkowie
historii.
iadkowie hi
Ale san
Aleksander:
Cmentarze są pod opieką, są
dobrze udokumentowane. O synagogi
wspaniale dba na przykład Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Byliśmy na
przykład w pięknie odrestaurowanej przez
nich synagodze we wsi Wielkie Oczy przy
wschodniej granicy. Budynek ten spełnia
funkcję domu kultury i biblioteki, jest tam

my uruchamiać
urruchamia też
eż projekt
proje
projekt
Niedługo będziemy
wstaniem warszawskim.
warsza skim.
im. Poł
Połązwiązany z powstaniem
zenie
enie efektów
e
efe
sze pracyy ze śladami
adami
ami p
po
czenie
naszej
ezuzac i tego projektu
roj
dzie takim
kim pełmezuzach
będzie
nym
m polsko-żydowskim
polsko
polsk
wskim wyrazem
w
nym
upamiętnienia
nia i b
będ to stanowiło pewną całość
nienia
będzie
hi oryczn
historyczną.
O czym mówią takie ślady?
Helena: Te ślady często wskazują na status
materialny mieszkańców i dużo mówią o lokalnych zwyczajach.
Aleksander: Najciekawsze obserwacje
mamy z Ozorkowa. Jest to jedyne znane
nam miejsce w Polsce, gdzie wieszano mezuzy o bardzo dużych rozmiarach, mierzące
ponad trzydzieści centymetrów. Ta historia jest dla nas w tym momencie niezrozumiała, ale pokazuje to pewien obyczaj. Być
może te mezuzy wykonywała jedna firma,
być może jest jakieś głębsze przesłanie
związane lokalną mistyką, a może to jakaś
moda.
A na jakie ślady po mezuzach natrafiacie
najczęściej?
Helena: Przeważnie było tak, że żłobiono
wnęki w futrynie i przykrywano je płaską
blaszką.
Aleksander: Takie wgłębione mezuzy były
najbardziej popularne, ponieważ były najtańsze w wykonaniu. My ślady p
po takich
akich
mezuzach lubimy najbardziej.
Wnęka
bardziej. Wnę
ka wydrążona w futrynie
zwój
trynie i włożony tam zw
powoduje,
zwój
częścią
du że ten zw
zwó
ój staje się cz
ęścią
domu. Staje się
elementem
domu
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Broken Dishes - projekt H. Czernek

Żonkil - Mi Polin

całą strukturę i – ja to tak odczuwam, że
moc tej mezuzy promieniuje na cały dom.
W bogatszych domach, gdzie były zdobione klatki schodowe, gdzie była wyszukana
stolarka, mezuzy wieszano przy pomocy
dwóch gwoździków – tak jak się to zwykle
robi teraz.
Odlewamy ślady po mezuzach w brązie.
Wybraliśmy brąz dlatego, że jest materiałem znanym od starożytności i jest
niezwykle trwały. Ma w sobie taką niezniszznisz
czalność, co stoi w kontraście do teg
tego,
o, żże
ślady po mezuzach
znikają
szybko,
h znik
ją bardzo
bardz szy
bko,
podczas remontów.
remontów. Dla konserwatora
konserw ora nie
stanowią
wartości,
jestt ta
taki
anowią wartoś
ci, więc dla nas to je
ki
wyścig
wy
yśc
ścig z czasem. Do tej pory
pory odlaliśmy ślaś
dyy p
mezuzach,, ale chce
chcemy ich odlać co
po 80 mezuzac
najmniej
sto.
mn ej sto
Zaprojektowaliście też mezuzę z kryształu.
Z
Aleksander: Mezuza z kryształu, którą nazywamy Tangible Mezuza, jest dla nas bardzo istotnym projektem. Zaprojektowana
została z myślą o osobach niewidomych.
KWIECIEŃ 2018 (554)

W tym przypadku dotyk mezuzy nabiera nowego znaczenia – słowo Szadaj zapisaliśmy hebrajskim alfabetem Braille’a.
Kolor dla osób niewidomych nie ma znaczenia, dlatego mezuzę zrobiliśmy z przezroczystego kryształu. Natomiast dzięki tej
przezroczystości osoby widzące zauważają
głównie klaf, czyli istotę mezuzy.
Studiowałaś
zarówno w Polsce, jak
i w Izraelu, gdzie zaprojektowałaś między
innymi zestaw naczyń i biurko. Te projekty również odnoszą się do pamięci, symboliki.
Helena: Zawsze fascynowało mnie łączenie
pr
przeciwieństw – historii z nowoczesnością,
różnych funkcji czy odmienności kulturowych. Jeśli chodzi o kwestie kulturowe, to
najlepszym przykładem są naczynia na izraelskie potrawy. Do jedzenia pity czy falafela raczej nie używa się naczyń, sztućców
– po prostu trzyma się je w ręku. Skonfrontowałam to z kulturą, z której pochodzę,
a wszystkie pojemniki powstały z innych,
stłuczonych naczyń. Jednym z elementów

tego zestawu była miska na chrupki Bamba, które są takim typowym izraelskim
przysmakiem. Odwróciłam misę, od której wcześniej odpadło denko i przykleiłam
ją na talerz – jej krawędzie były dość ostre
i wyglądało to niebezpiecznie. Spodobał
mi się komentarz dziekana Wydziału Wzornictwa na Bezalel [Bezalel Academy of Arts
and Design]. Powiedział, że ta miska bardzo
przypomina Izrael – z zewnątrz wydaje się
być groźna, ostra, niebezpieczna, ale jak
już włożysz rękę, to okazuje się, że tam są
chrupki Bamba, jest miło i przyjaźnie.
Projekt z biurkiem powstał jako odpowiedź
zadanie – wszyscy studenci przynieśli na zajęcia swoje zdjęcia rodzinne i użyli ich jako
inspiracji. Bardzo ciekawe było to, że niemal
połowa osób przyniosła fotografie z Polski
– kolega przyniósł zdjęcia z Olkusza, ktoś
inny z Łodzi. Ja wzięłam zdjęcie z bi
biurkiem
urkkiem
mojej prababci, która była rzeźbiarką
biarką i zroro
biłam przekrój poprzeczny
biurko.
przeczny przez to biu
Stało się ono ab
abstrakcyjnym
połączeniem
strakcyjny
rakcyjn
zen
różnych
różnych materiałów,
materiałów,
w, elementów,
elem
eleme
jednak
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Każdy projektowany przez was przedmiot
posiada wartość dodaną. Co jest dla was
źródłem inspiracji?
Helena: Wyznacznikiem w naszym projektowaniu jest to, aby każdy z przedmiotów
o czymś opowiadał. Czasami jest to odwołanie do historii, jak w przypadku mezuz
z brązu. Na każdej z nich wygrawerowany
jest adres, każda z tych mezuz ma opracowanie historyczne. Robimy też mezuzy
drewniane, które nie mają powiązania z historią, są natomiast właśnie zabawą z symboliką.
Inspiruje nas historia, ale też religia i opowieści biblijne. Staramy się poprzez nasze
projekty interpretować. Nasze najnowsze
przedsięwzięcie to biżuteria z motywami
żydowskimi – opowiadamy za jej pomocą
historię o siedmiu dniach stworzenia świata.
Aleksander: Tradycja interpretacji jest
est tak
takim
kim
czymś, co jest esencją całej
żydowca sprawy
s
ż dow
skiej. Kluczową rolę odgrywa
odgryw w niej słowo,
ow
wo
a my zaczęliśmy
aczęliśmy
zęliśm to robić za pomocą
ocą przedp ed
dmiotu – robim
robimy to samo,
o, ale zmieniliśmy
eni my
nośnik.

wszystko miało tam swoją funkcję i zawierało w sobie zapis historii mojej rodziny.
A jak powstała Menokija?
Helena: Menokija była pierwszym projektem żydowskim, jaki zrobiłam. Od tego
tak naprawdę wszystko się zaczęło, a wynikło to trochę z rodzinnych potrzeb. Na
studiach byłam w pracowni ceramicznej.
Moja mama powiedziała kiedyś, że właściwie to zbliża się Chanuka, a nie mamy żadnej chanukiji, więc może mogłabym jakąś
zrobić. W ten sposób powstała Menokija,
która łączy w sobie świec
świecznik szabatowy
podwójny z menorą,
kiedy wstawi się memenorą, a kie
norę
ę w świecznik
świecz k szabatowy,
szabatow to powstaje
chanukija.
był taki pie
pierwszy krok, wtedy
chanuk
ija. To b
jestt w
więcej
osób, które pookazało się, że je
ęcej osó
akcesoriów,
trzebują takich
akich akce
so ió że w Polsce nie
judaików. Poczułam, że
tworzy się
si żadnych
ża
to jjestt pole do działania, że jest do wypełnienia duża nisza. Wtedy jeszcze Menokija
była w nieco innej wersji, na oliwę, potem –
już z Aleksandrem ją przeprojektowaliśmy,
aby była bardziej użytkowa.

Kolekcjonujecie
Kolekcjo
ujecie też stare judaika.
Helena: Elementem naszej działalności jest
Helena
też ratowanie na przykład futryn ze śladami po mezuzach. Znajdujemy, skupujemy
lub też otrzymujemy różne przedwojenne
judaika – budujemy kolekcję, staramy się,
żeby to było razem i było wyeksponowane.
Jedna z futryn ze śladem po mezuzie – z kamienicy przy ulicy Brzeskiej w Warszawie
– jest teraz pokazywana w Muzeum Narodowym w Krakowie na wystawie „Z drugiej
strony rzeczy. Polski design po 1989 roku”.
Cieszymy się, że poprzez naszą działalność
na skrzyżowaniu historii z wzornictwem,
możemy docierać też do świata, który nie
zna tych wątków, że możemy przybliżać
kulturę żydowską ludziom, którzy nie są
z nią związani.
Aleksander: To są często rzeczy uratowane
w ostatnim momencie, tak jak futryna z Sokołowa Podlaskiego, którą wyciągnęliśmy
już ze śmietnika. Posiadamy też największą
kolekcję przedwojennych zwojów po mezuzach, która jest pokazana publicznie.
Kolejną częścią naszej działalności są podróże. Część śladów robimy na zamówienie, natomiast jeżeli jedziemy w jakieś
miejsce, to zatrzymujemy się wszędzie tam,

gdzie tylko jest to możliwe i dokumentujemy wszystko, co tylko można. Byliśmy dwa
razy na Ukrainie, w tym roku jedziemy na
Białoruś i liczymy na duży sukces. Śladom
po mezuzach sprzyja bieda, brak inwestycji
i ogólne zaniedbanie. To daje im rok, dwa,
trzy.
Mówiliście, że ślady po mezuzach są dowodem istnienia poszczególnych osób. A jaką
wartość mają one dla waszych odbiorców?
Helena: Zostaliśmy poproszeni przez pewną panią z Kalifornii o to, by pojechać do
Siedlec, jej rodzinnej miejscowości, i zrobić
dla niej odlew śladu po tamtejszej mezuzie.
Ponieważ akurat w tamtym czasie jechaliśmy do Kalifornii na wystawę, zaproponowaliśmy, że przywieziemy odlew osobiście.
obi cie.
Pani zabrała nas do swojego
syna
wnuków,
jego sy
na i wnu
w,
którym chciała
wręczyć
mezuzę
wtedyy
ła wręcz
yć tę mez
uzę i wt
wydarzyło
zaczęliyło się coś, co sprawiło, że zaczęli
patrzeć
projekt
jeszcze
śmy
my patrz
pat zeć na ten pr
jekt z jes
zcze innej
działalności
strony.
rony. Coś,
C
Coś, co nadało naszej d
dodatkowego
Jej kilkuletni wnuk zad
odatkowe
datkow o sensu. Je
pytał,
py
tał,ł, co to jest.
st I ona powiedziała: „To jest
mezuza, która pochodzi z Siedlec, z miejm
scowości, z której wywodzi się nasza rodzina. Ponieważ była wojna, był Holokaust,
Niemcy zabijali Żydów, wszyscy musieliśmy
uciekać”. I on wtedy zapytał: „Babciu, ale co
to jest Holokaust, dlaczego Niemcy nas nie
lubili?”. To był taki moment, który był dla nas
niezwykle wzruszający, ponieważ ta mezuza stała się punktem początkowym dla edukacji kolejnego pokolenia.
Aleksander: Punktem początkowym dla
zbudowania jakiejś tożsamości. Myślę że
dzieciom trudno jest ogarnąć perspektywę
miesiąca, a co dopiero perspektywę ostatnich stu lat. To był taki moment, kiedy skumulowała się jakaś energia historyczna,
która prędzej czy później dotknie tych młodych ludzi i da im odpowiedź na pytanie,
dlaczego dzisiaj nie mieszkają w Siedlcach
tylko w dalekiej Kalifornii. Wielu naszych
klientów ma w sobie ogromną tęsknotę za
Polską.
Helena: Dla niektórych taki odlew to też jedyna rzecz stąd, którą mają u siebie. Kiedyś
zgłosił się do nas chłopak z Chicago, który przyjechał do Polski na kilka miesięcy
i poszukiwał swoich korzeni. Pojechał do
Szczebrzeszyna i na domu swojego dziadka
znalazł ślad po mezuzie. Zrobiliśmy dla niego odlew – taki łącznik z przeszłością, cząstkę, którą mógł ze sobą zabrać, by dawała
mu tożsamość.
(554) 2018 KWIECIEŃ
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OD „POKOLENIA”
O
EŃ
Ń
PO „WIELKI TYDZIEŃ”
– ANDRZEJ WAJDA
O GETCIE I POWSTANIU
Twórczość Andrzeja Wajdy jest obecnie, po śmierci reżysera w 2016 roku,
rozdziałem zamkniętym. Tym samym można cały jego dorobek poddawać
analizom i szukać w nim tematów wiodących, ważnych, tych, które mistrz
polskiego i światowego kina doceniał w sposób szczególny.
Rafał Dajbor

J

ednym z tych tematów jest dramat
warszawskiego getta oraz czyn
yn p
powstańczy z 1943 roku.
ku. Oczyw
Oczywiście,
wi cie, to
nie jedyne zagadnienie
adnie ie związane z tematytem
ką żydowską, które poruszał
Wajda.
poruszał Andrzej W
p
aj
Wątkii żydowskie
wielu jego
Wątk
ży
skie
ie występowały
wyst
występ
powały w wiel
filmach,
mach, by wspomnieć
spomnieć
pomnie takie tytuły jak „Pi(1972),), „Wesele
„Wesele”
łatt i inni”
inn
nni” ((1972)
Wese (1973), „Pan Tade„Ziemia obiecana”
usz” (1999),
(1999), a zwłaszcza
zw
(1975), po której pojawiły się zarzuty o antysemityzm reżysera (fakt, iż równocześnie pojawiły się zarzuty o antypolonizm, pokazuje
swoistą absurdalność tego rodzaju opinii). Są
to wszystko filmy bardzo różne, ale niezwykle
doceniane i uznane, „Ziemia obiecana” doczekała się nawet nominacji do Oscara.
Znaczące, że motyw powstania w getcie
warszawskim pojawił się już w debiucie Andrzeja Wajdy, czyli w nakręconym w 1954
roku „Pokoleniu”. Filmie przełomowym
i wyznaczającym moment, w którym w polskim kinie tak naprawdę zmieniła się epoka. Trudno nie zauważyć, że filmy kręcone
w Polsce między 1946 a 1954 rokiem, choć
chronologicznie powojenne, realizowane
były przez reżyserów debiutujących jeszcze
przed wojną i swoją stylistyką, sposobem
narracji i klimatem przypominają bardziej
kino dwudziestolecia międzywojennego.
Nawet jeśli są socrealistyczne w treści. Dziś
niektórzy, nie bez racji, zarzucają także „Pokoleniu” ideologiczną fałszywość. Rzeczywiyw
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ie, z perspektywy
pe pektyw współcz
współczes
ności
ości i tte
o
ście,
współczesności
tego,
my o latach
atac komunizm
muniz
opow
co wiemy
komunizmu,
opowieść
o grupie
która odpie lewicującej
ując młodzieży,
młodzi
rzuca możliwość
do Armii Krajomożliwo wstąpienia
ws
wej, byy służyć
słu w Armii Ludowej, gdzie oprócz
walki z okupantem także się dokształca i dojrzewa moralnie, budzić może pobłażliwy
uśmiech… Z pewnością już wtedy naiwność
samej fabuły czuł także Wajda; dwa jego kolejne filmy – „Kanał” oraz „Popiół i diament”
są o wiele bardziej wyważone i nie mają nic
wspólnego z nurtem socrealizmu, w który „Pokolenie” w jakimś stopniu się wpisuje. A jednak i „Pokolenie” wytrzymuje próbę
czasu. Głównie dzięki prawdziwemu pokazaniu rozterek młodości, której okres przypada
na okrutny czas wojny, a także znakomitemu
aktorstwu młodych wówczas artystów: Tadeusza Łomnickiego, Urszuli Modrzyńskiej,
Tadeusza Janczara, Ryszarda Kotysa i Romana Polańskiego.
Temat powstania w getcie to jeden z ważniejszych wątków „Pokolenia”. Bohaterowie
filmu dostają rozkaz uratowania grupy Żydów z płonącego getta. To właśnie podczas
tej misji ginie jeden z głównych bohaterów,
eró
grany przez Tadeusza Janczara Jasio Krone,
ron
który udział w akcji traktuje jako swoistą
ekistą ek
spiację po tym, jakk odtrącił
przyodtrącił
rącił swojego
ssw
zyjaciela – Żyda. Scena samobójcz
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skoku
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gdy osaczony prz
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zezz niemiec
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rientuj się, że nie ma już
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się w głąb klatki schodowej, należy dziś do
nych scen
s
jednych z najbardziej znanych
w polo jednak
jednak odnotować,
od
skim kinie. Warto
że
enie” wydaje
wy aje się mieć „słuszną”
choć „Pokolenie”
deologicznie wymowę,
wymo ę, to i w ten film zaideologicznie
ngerowała cenzura.
cenzura. Dl
tego
o niemal zniknął
ingerowała
Dlatego
eń szmalcownik
zmalcownik Kostek, który
kt
zeń
obcina głowy martwym Żydom,
yd
by potem odzyskać
z nich
nic złote
ł t zęby (już sama drastyczność
tego wątku pokazuje, jak wielką zmianą stylistyczną w polskim kinie był debiut
Wajdy). Współczesny widz może się nieco
dziwić widząc w tej małej roli Zbigniewa
Cybulskiego. W rzeczywistości była to rola
większa, choć drugoplanowa. Po nakazanej odgórnie „poprawce” stał się to już tylko
okaleczony przez cenzora epizod.
Nakręcony w 1961 roku „Samson” to film
zupełnie inny niż „Pokolenie”. Ascetyczny
i skupiony na jednym bohaterze, podczas
gdy w „Pokoleniu” bohaterem była grupa.
„Samson” to opowieść o młodym polskim
Żydzie imieniem Jakub, który trafia do więzienia za przypadkowe zabójstwo i na mocy
amnestii ogłoszonej po agresji Niemiec na
Polskę wychodzi na wolność. Wolność,
która z powodu antyżydowskiego terroru
hitlerowskiego okupanta oznacza tak naprawdę jeszcze większą niewolę… Trafia do
getta, gdzie pracuje jako grabarz. Udaje mu
się stamtąd uciec, ale ścigany przez własną
asną
tożsamość pragnie wrócić, jednak
getta
dnak ge
ta jjuż
nie ma. Jakub podejmuje
konejmujje więc pracę w kon
spiracyjnej
drukarni,
której zginie o
odpaej dr
karni,
rni, w kt
dpa
lając
pozbawiając
sposób
ąc granaty
anaty i pozbawiają
ozbawia ąc w ten sp
sób
życia zarówno
równo siebie,
siebie,
bie, jak i osaczających
saczającyc go
Niemców.
Niem w
„Samson”
uchodzi współcześnie za jeden
ms
ze
z słabszych filmów w dorobku reżysera. Rolę Jakuba powierzył Wajda francu-
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Andrzej Wajda na planie „Ziemi Obiecanej”, 1974

skiemu aktorowi Serge’owi Merlinowi
(polskim widzom znany jest dziś głównie
z filmu „Amelia” z 2001 roku, w którym towarzyszył na ekranie Audrey Tautou), którego dubbingował Władysław Kowalski.
W obsadzie znaleźli się także między innymi Alina Janowska, Elżbieta Kępińska, Jan
Ciecierski, Tadeusz Bartosik, Edmund Fetting, Beata Tyszkiewicz, Zdzisław Maklakiewicz oraz dość regularnie występujący
w tych latach u Andrzeja Wajdy Roman Polański. „Samson” jest filmem interesującym,
bowiem nie mówi wprost o powstaniu
w getcie warszawskim, jednak wydarzenia
z kwietnia 1943 roku stanowią dla głównego bohatera istotny punkt odniesienia.
Jakub czuje, że ma do spłacenia dług wobec swoich współbraci, którzy oddali życie
w walce. Samobójczy „samsonowy” gest
staje się symbolicznym podzieleniem ich
losu. Jakub, tak samo jak bojownicy z getta, ginie zadając przy tym cios wrogowi.
Tak samo jednak, jak powstanie w getcie
nie zatrzymało Holokaustu, tak śmierć Jakuba nie zatrzymała hitlerowskiej machiny i nie zakończyła wojny. To sprawia,
a, że

„Samson” to film przygnębiający i pesymistyczny w wymowie.
Po wydarzeniach marcowych tematyka żydowska nie należała do ulubionych
motywów władz socjalistycznej kinematografii. Gdy jednak nastąpił ustrojowy przełom i zniknęła cenzura, Wajda natychmiast
przystąpił do realizacji filmu „Korczak” (1990),
opowiadającego o ostatnich latach życia tytułowego bohatera. I znów, tak samo jak
w przypadku „Ziemi obiecanej”, odezwały się
głosy, że film jest antysemicki i fałszuje historię. Że Wajda spłaszczył przesłanie naukowe
Janusza Korczaka, ukazał go, jak drwiono,
jako „dobrotliwego księdza proboszcza”, zaś
prawdziwą burzę wywołała końcowa scena,
w której wagon z Korczakiem i „jego” dziećmi odczepia się od jadącego do Treblinki
pociągu, a oni sami zostają wolni. Nawet pojawiająca się przed napisami końcowymi informacja, że Korczak i jego wychowankowie
ow
wankowie
nkowi
zginęli w komorze gazowej,
gaazow
wej, nie powstrzypowstrzymała krytyków. A przecież
przeci ż to, że Korczak
Ko
orczak
i dzieci
znikają w ostatnich
eci zni
znikaj
nich ujęciach
ciach filmu
mu we
mgle,
mg e, było aż nadto wymowne…
wy
… Okazało
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nacz
się, że na odbiorze filmu zaważył w znacznym stopniu brak wiedzy. Dla Andrzeja Waj
Wajdy i scenarzystki filmu Agnieszki Holland
fakt, iż Janusz Korczak zginął w Treblince wydawał się tak oczywisty, że nie przyszło im do
głowy, iż wizyjna, alegoryczna scena może
zostać odebrana dosłownie. Okazało się, że
Holland i Wajda przecenili wiedzę historyczną zachodnich społeczeństw... Największa
awantura wybuchła we Francji. Doszło do
kuriozalnej sytuacji, kiedy to 2 stycznia 1991
roku, w dniu oczekiwanej premiery „Korczaka” w Paryżu, spiker dziennika telewizyjnego oznajmił, że film nie wejdzie tego dnia na
ekrany kin „z powodów administracyjnych”.
Okazało się, że premierę wstrzymał obawiający się finansowych strat dystrybutor,
uto , na co
wpływ miały opinie francuskiej
prasy, głów
główrancu kiej prasy
w
nie dziennika
Dziś,
ka Le Monde.
M
Dz
iś, gdy emocje
ocje
opadły,
przejdły, film Wajdy odbierany jest
est jako p
zejmujące
mująącce dzieło, którego
któr o bohaterem
bohaterem jest n
nie
tylko
o Stary
Stary Doktor, ale i całe warszawskie
wa
getto. Sam
S m moment
momen powstania nie został
oczywiście
oczywiśc w filmie pokazany (Janusz Koroczyw
czak
zak zzginął na kilka miesięcy przed momentem powstańczego zrywu), jednak Wajda
(554) 2018 KWIECIEŃ
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SYLWETKA
SYLWETK
W

miał znakomitą obsadę – w rolach drugoplanowych błyszczeli między innymi Bożena
Dykiel, Cezary Pazura, Jakub Przebindowski,
Wojciech Pszoniak, Artur Barciś, Agnieszka
Kotulanka, Krzysztof Stroiński i Michał Pawlicki. Mimo to został przyjęty chłodno i nieżyczliwe. W ogóle lektura recenzji filmów
Wajdy z lat 90. ubiegłego wieku jest interesująca. Dość powszechnie pisano wówczas,
że jego nowe filmy odbiegają od tych sprzed
lat. Że niepotrzebnie sięga po tematy, których nie pozwoliła mu zrealizować komunistyczna cenzura, bo w nowych czasach
nie są już one tak nośne. Czas nieco zweryfikował te opinie. Dziś, gdy na filmy Andrzeja Wajdy z ostatniej dekady poprzedniego
stulecia patrzymy już jako na filmy „stare”
(filmy, choć mogą trwać na nośnikach analogowych i cyfrowych o wiele dłużej niż trwa
znaczn e
ludzkie życie, to jednak starzeją się znacznie
ć, żże tamte
mte
e opin
opinie
szybciej niż ludzie), widać,
e. „Wielk
ki Tydz
ń” to film
film,
bywały krzywdzące.
„Wielki
Tydzień”
kakują o współktóry wybrzmiewaa dziś za
zaskakująco
w
bard
dziej
ej ni
niż
cześnie, być może nawet o wiele
bardziej
ta temu, kkiedy
edy zos
dwadzieścia trzy lata
został nae bronią się także aktokręcony. Znakomicie
rzy. Zwłaszcza Bożena Dykiel i Cezary Pazura,
którzy do swoich ról wnieśli pewne elementy komediowe, ale zagrali tak, że w pewnej
chwili śmiech więźnie w gardle…
mistrzowsko pokazał poczucie upodlenia,
zniszczenia, pozbawienia człowieczeństwa.
To właśnie poczucie, które w 1943 roku
pchnęło Żydów do skazanego na militarną
klęskę zbrojnego czynu.
W 1996 roku na ekrany kin wszedł zrealizowany rok wcześniej „Wielki Tydzień” według
opowiadania Jerzego Andrzejewskiego.
Andrzejewski napisał je w 1943 roku, poniekąd „na gorąco” jako świadek powstańczych
walk w getcie. Wajda długo przymierzał się
do jego ekranizacji, po raz pierwszy myślał
o tym w… 1968 roku. Niestety, ponieważ
oryginalny tekst opowiadania zaginął,
a zaa
g
podstawę musiała tym samym
samym
m służyć
służ wersja spisana przez
Andrzejewskiego
zez Andrzejew
skiego
kiego w roku
KKWIECIEŃ
EŃ 2018 (5
(554
(554))

1945, to w okresie PRL-u nie było na to
szans, albowiem pisarz, pod wpływem antysemickich wydarzeń z pierwszych chwil
powojennych, zmienił wymowę utworu,
co nie mogło podobać się ówczesnej władzy. O realizacji „Wielkiego Tygodnia” myślał
także Andrzej Żuławski, ostatecznie jednak temat wrócił do Wajdy. Film opowiada
o małżeństwie warszawskich inteligentów,
Annie i Janie Maleckich (w tych rolach
ach MałMa gorzata Warzecha i Wojciech
oraz
ciech Malajkat)
M
o Żydówce Irenie
Ponie Lilien
Li n (Beata Fudalej).
F
Po
przez ich sko
skomplikowane
omplikowa
mplikow ne
e losy, w których jak
w soczewce
s
skupiały
upiały sięę postawy
postaw polsko-żyolsko-żydowskie
Wajda
do kie w okresie
kresie
esie Zagłady,
Z
Zagłady,
dy ukazał
u
uka
szerokie
spektrum
zachowań. Od
sz
spe rum
m ludzkich
ludz
lu
podłości
małości,
podłoś i m
ś i aż po bohaterstwo. Film

Andrzej Wajda był artystą, który dla kinematografii polskiej stał się tym, czym Chopin dla muzyki, Matejko dla malarstwa,
Wyspiański dla teatru, Mickiewicz dla poezji
i Sienkiewicz dla prozy. Twórcą na wskroś
polskim i narodowym. Był przy tym wrażliwy na dzieje nie
e tylko narodu polskiego,
ale i żydowskiego.
nieżydows iego. Miał świadomość
ś
rozerwalnych
roze walnych związków
związków łączących obydwa
polskiej ziemi, ich
wa narody żżyjące
ące na pols
wspólnych
relacji, któwspólnych tragedii
traged
dii i trudnych
trudn
re powodowały
powodowały różne zachowania ludzi
postawionych
w sytuacjach granicznych,
postaw
egzystencjalnych. Choć twórca nie żyje,
twórczość pozostała. I z całą pewnością już
zawsze będzie punktem odniesienia dla kolejnych pokoleń filmowców.
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ZE ŚWIATA
Belgijski głos w sprawie
Jerozolimy

Syryjczycy
zyc oskarżają
oskar
Izrael
kradzież
o kra
i

Sekretarz stanu Belgii oficjalniee ogłoogło
sił, że uznaje Jerozolimę za stolicę
Izralicę Izra
ela. Philippe de Backer poinformował
ormował
o swoim stanowisku w wywiadzie
opueo
blikowanym w żydowskim miesięczniku
czniku
Joods Actueel wydawanym w Antwerpii.
„Nie ma cienia wątpliwości, że Jeruzalem
jest stolicą Izraela. Nie może być dyskusji w tej kwestii. […] Jednak pozostajemy
w politycznym kontekście, gdzie w Europie postrzegamy Jerozolimę jako podstawę do negocjacji nad dwupaństwowym
rozwiązaniem” – stwierdził polityk. Należy jednak przypomnieć, że nie jest to
oficjalne stanowisko belgijskiego rządu,
który pozostaje w tej materii neutralny.
(abc)
(abc

Syryjski rząd oskarżył Izrael o kradzież
muzealnych eksponatów z historycznej synagogi położonej na obrzeżach
Damaszku. W oficjalnej skardze skierowanej do ONZ Syria zarzuciła Izraelowi
bezprawne zawłaszczenie i wywóz religijnych ksiąg i innych artefaktów z synagogi
Eliyahu Hanavi. Kradzież miała być dokonana we współpracy Turcją i grupami syryjskich rebeliantów.
Na synagodze umieszczona była płytka,
która informowała, że budowla pochodzi
z 720 roku p.n.e. Położona jest na przedmieściach Damaszku w dzielnicy Jobar,
dwa kilometry od murów starego miasta.
Jak mówi tradycja, synagoga wzniesiona
została na pamiątkę proroka Eliasza, który miał się ukrywać przed swoimi prześladowcami w leżącej pod nią jaskini.

Izrael
rael przyznał
przyznał sięę do zniszczenia
zni zczenia
syryjskiego
reaktora
syryjskieg
go reakto
a ora
Pod koniec marca izr
izraelska armia przyzznała,
ała, że w 2007 roku zniszczyła reakttor atomowy w północno-wschodniej
Syrii. Cenzor Sił Obrony Izraela zezwolił
na publikację dotyczącą izraelskiej akcji dopiero ponad dziesięć lat po ataku.
Wprawdzie sama informacja o przeprowadzonym przez Izraelczyków zbombardowaniu reaktora Al-Kibar, który
był wtedy w ostatniej fazie budowy,
była wielokrotnie publikowana w światowych mediach, jednak Izrael nigdy
oficjalnie nie zaprzeczył, ani też nie potwierdził swojego udziału w ataku, który
miał miejsce z 5 na 6 sierpnia 2007 roku
w rejonie Deir ez-Zor.
Warto przypomnieć, że Izrael jeszcze
w 1981 roku zniszczył reaktor Osirak
w Iraku, do której to akcji natychmiast
się przyznał.
„Informacja na temat ataku na reaktor
w 2007 roku oznacza, że Izrael nie będzie akceptował budowy struktur mogących zagrozić istnieniu państwa Izrael.
Takie było przesłanie w 1981 roku. Podobnie brzmiało przesłanie w roku 2007
i tak brzmi wiadomość dla naszych wrogów na przyszłość” – ogłosił w swoim
stanowisku Szef Sztabu Sił Obrony Izraela Gadi Eisenkot, odnosząc się oficjalnie
cjalnie
alnie
do informacji o zniszczeniu
zeniu syryjskiego
syryjskiego
reaktora w 2007
roku.
07 roku
(lew)
(e
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TRADYCYJNY WYPIEK MACY

Joint pomaga na Pesach
Pracownicy amerykańskiego Jointu (AJJDC)
postanowili obdarować 20 tonami macy
dziesiątki tysięcy potrzebujących Żydów
zamieszkujących republiki byłego Związku Radzieckiego i kraje Europy Wschodniej.
Także na terenie Polski Joint z okazji Pesach
ufundował sederowe posiłki i wspomógł organizację wydarzeń kulturalnych, z których
skorzystać mogła mniejszość żydowska.
Pomoc organizacji sięga do wszystkich zakątków globu zamieszkałych przez Żydów.
W tym roku Joint ufundował między innymi
posiłki w kilku ośrodkach w Indiach, a nieco
ponad 40 kilogramów macy poleciało do
Egiptu, gdzie głównie w okolicy Aleksandrii
i Kairu, mieszka jeszcze niewielka społeczność żydowska.
(fm)

Koszerna świnina?
Yuval Cherlow, uznany or
ortodoksyjtodoksyj
ny izraelski
ae ski rabin stwier
stwierdził,, żże
e m
mięso
z genetycznie
genetyccznie sklonowanej
sklo owanej śświni
wini byłoby
koszerne,
do konoszerne, a więc dopuszczone
do
opuszczone
e d
sumpcji dla
d a religijnych
religijn
nych Żydów, nawet
było jednowówczas, gdyby
yby spożywane
s
cześnie
z mlecznymi produktami.
ześ

Prowincję Jobar do 1800 roku zamieszkiwała liczna społeczność żydowska. Sama
synagoga ucierpiała podczas wojny domowej w Syrii, najsilniej w roku 2014,
kiedy spadł na nią ogień z ostrzału moździerzowego. Wielokrotnie też była
był
yła okraokra
o
dana.
(len)

W
udzielonym
iel
pod koniec marca portalowi Ynet
wywiadzie
rabin
uznał, że do klonowanego mięsa
nie odnoszą się reguły koszerności.
Rozmowa ukazała
się przed odbywającym się na Uniwersytecie Bar-Ilan
sympozjum „Nauka
i Halacha”, w którym
udział ma wziąć raFOT. MAXPIXEL
bin Cherlow. Jego
zdaniem rabiniczna
zgoda na spożywanie klonowanego mięsa powinna być bezsporna, tak „aby ludzie
nie musieli głodować i aby ograniczyć zanieczyszczenie środowiska i unikać cierpienia zwierząt”.
Czyżby już niedługo w menu izraelskich
restauracji obok humusu zobaczyć będzie
można także koszernego schabowego?
(abc)

ZE ŚWIATA
Morderstwo z nienawiści
nad Sekwaną

Proizraelsk
Proizraelska
zraels zmiana
ana
w gabinecie
gabinec Trumpa
mpa

Paryscy prokuratorzy
prokurato zy pro
prowadzący
wadzący
adzący sprasprawę zabójstwa
ocalałej
Holokaustu
Mirelle
twa ocalał
ej z H
kaustu
ustu M
Mir
lle
Kanol ogłosili,
sili, że dwóch
dwóch przebywających
przeebywają
w areszcie podejrzanych
wybrało
swoją
podejrzan
w
ofiarę ze względu
d na jej żydowskie pochodzenie. Jednym z zatrzymanych, którym
zarzuca się morderstwo popełnione ze
szczególnym okrucieństwem, miał być muzułmanin – ten fakt przypomniał żydowskiej
społeczności Francji zeszłoroczną zbrodnię
dokonaną na żydowskiej nauczycielce Sarze Halimi.
Jako podało źródło dziennika Le Figaro: „Podejrzewana lub faktyczna przynależność
ofiary do religii (judaistycznej – przyp. red.)
legła u podstaw” popełnionej zbrodni. Jednym ze sprawców był dwudziestodziewięcioletni sąsiad kobiety, którego ta miała
traktować jak syna, o czym poinformowali
media krewni
rew
wni ofiary.
ofiar
o
Zbrodnia
brodnia nosiła
siła wszelkie znamiona zbrodni
nienawiści.
ni
enawiśc Mirelle
relle Kanol
Ka informowała wcześniej
posterunku
dzielnicy
śni
ej na poste
runku w jedenastej
jed
Paryża,
mieszkała,
że grożono jej spaPary
ża, gdzie m
i
leniem. Osiemdziesięciopięciolatkę zamorleni
dowano 23 marca. Jej spalone ciało, noszące
ślady jedenastu pchnięć nożem, policja znalazła w mieszkaniu.
(lem)

Prez
Prezydent
Donald Trump wyznaczył na
swojego nowego doradcę ds. Bezpieczeństwa Narodowego Johna Roberta Boltona. Bolton, były ambasador USA przy
Organizacji Narodów Zjednoczonych, od
9 kwietnia zastąpił na tym stanowisku
generała Herberta Raymonda McMastera. Nowy prezydencki doradca, określany
mianem „Jastrzębia”, jawnie opowiada się
za użyciem siły przeciwko Korei Północnej i Iranowi. W sierpniu ubiegłego roku,
w jednym w wywiadów prasowych powiedział wprost, że nie wyklucza, iż potrzebne będzie uderzenie w Teheran ze strony
Izraela w celu powstrzymania irańskiego
programu nuklearnego. Sześćdziesięciodziewięcioletni polityk znany jest ze swoich
bliskich relacji z proizraelskimi grupami od
1991 roku, kiedy to pracując w gabinecie
prezydenta George’a H.W. Busha przeciwstawił się na forum ONZ ówczesnemu projektowi rezolucji, zrównującemu Syjonizm
z rasizmem. Jego powołanie na stanowisko
doradcy ds. Bezpieczeństwa Narodowego nie pozostawia złudzeń co do kierunku
amerykańskiej polityki względem Iranu.
(lew)

Niespokojnie na granicy z Gazą
Co najmniej dwunastu Palestyńczyków zostało zabitych przez izraelskich żołnierzy
podczas masowych protestów na granicy
z Gazą. Podczas demonstracji określanych
mianem „Marszu powrotu”, 30 marca ponad pięćset osób zostało rannych od ostrej
amunicji, gumowych pocisków i gazu łzawiącego. Dane podało palestyńskie Ministerstwo Zdrowia, nie potwierdziła ich
strona izraelska. Marsz zorganizowany został przez Hamas. Sześć dni później, podczas kolejnych protestów, w których udział
wzięło kilkanaście tysięcy osób, siedem
osób zostało zabitych, a kolejne trzysta
rannych. Urząd Wysokiego Komisarza ONZ
ds. Praw Człowieka (UNHCR) wezwał Izrael, aby wojsko nie używało nadmiernej siły
przeciwko palestyńskim demonstrantom.
W ostatnich manifestacjach, na moment
oddawania niniejszego numeru do druku,
zginęło dwudziestu dziewięciu Palestyńczyków. Obecne niepokoje i demonstracje związane są ze zbliżającą się rocznicą
utworzenia państwa Izrael. Strona izraelska zapewnia, że jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa, jednak mając
jąc n
na
uwadze zbliżające
obchody
utwoce się
ę obchod
dy utwo
rzenia Izraela, raczej n
nie
e ma cco myśleć
m
o uspokoj
uspokojeniu się sytuacji.
ytu
(lew)
l

Weterani SS przemaszerowali
wal
przez Rygę
Kuczynski odchodzi
W aferze skandalu z piastowanego do niedawna stanowiska prezydenta Peru zrezygnował Pedro Pablo Kuczynski. 79 letni
południowoamerykański polityk jest synem żydowskiego imigranta z Niemiec
i francuskiej matki. Polityk o polsko brzmiącym nazwisku od kilku miesięcy walczył
z próbami usunięcia z urzędu, związanymi
z jego niejasnym udziałem w wielomilionowych kontraktach budowlanych. Przygotowywany w szybkim tempie proces
impeachmentu połączony z wyciekiem
materiałów wideo, na których Kuczynski
został zarejestrowany podczas próby wręczenia łapówki opozycyjnym politykom,
ostatecznie doprowadziły do końca kariery peruwiańskiego prezydenta. „Nie chcę
być przeszkodą dla naszego narodu, kiedy
ten odnajduje ścieżkę jedności i harmonii,
której tak bardzo potrzebuje” – powiedział
dział
Kuczynski w swoim telewizyjnym
jnym orędziu
orędzi
ogłaszając decyzję
ustąpieniu
urzędu.
ę o ustą
tąpieniu z urzęd
u.
(len)
( en)

16 marcaa w Rydze policja aresztowała
esztowa mężmęż
czyznę, który podczas
podcz
czas publicznego
p cznego
nego zgromazzg
dzenia prezentował
przedstawiający
ezentował plakat p
d
żołnierza mordującego
mordujące Żydów. Wydarzenie
miało miejsce w ramach dorocznego marszu lokalnych weteranów dwóch dywizji SS,
które wchodziły w skład Litewskiego Legionu podczas II wojny światowej. Nieliczna już
grupa żyjących weteranów spotkała się pod
Monumentem Wolności w litewskiej stolicy,
gdzie oczekiwał ich kilkusetosobowy tłum
zwolenników z kwiatami i litewskimi flagami.
Marsz byłych żołnierzy litewskich dywizji SS
jest obecnie jedynym tego typu oficjalnym
wydarzeniem świętowanym dla upamiętnienia niemieckiej formacji Schutzstaffel der
NSDAP. „To hańba, że coś takiego dzieje się
w Europie. [...] UE p
powinna wywrzeć nacisk
na Litwę, ab
abyy ta skoń
skończyła z tym haniebnym
wydarzeniem,
wydarze
iem, jednak panuje w tej kwestii
powiedział agencji informazupełna cisza”
za” – powie
Saripovs ze stowarzyszecyjnej JTA Aleksejs
leksejs Saripo
niaa Litwa Bez Fas
Faszyzmu.
n
zyzm
(abc)

Maacedoni
Macedonia
edo przyjęła definicję
antysemityzmu
an
Do grona państw które przyjęły definicję
antysemityzmu w połowie marca dołączyła Była Jugosłowiańska Republika Macedonii. Oprócz tego położonego na Półwyspie
Bałkańskim kraju, definicja w brzmieniu
zaproponowanym przez Międzynarodowe Zrzeszenie Pamięci Holokaustu została
przyjęta do tej pory przez Wielką Brytanię,
Rumunię i Bułgarię. W marcu państwo
utworzone po rozpadzie Jugosławii upamiętniło 75. rocznicę deportacji Żydów
z jego terenów. Ponad dziesięć tysięcy
macedońskich Żydów zostało zamordowanych na terenie niemieckiego obozu
śmierci w Treblince. Na kwiecień zaplanowano otwarcie Centrum Pamięci Holokaustu Żydów Macedonii.
(ab)
oprac. na podst.: Haaretz, The Algemeiner, The
Guardian, The New York Times, Jewish Telegraphic Agency, The Tablet Magazine, The Jerusalem Post, israelnationalnews.com
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BUND W POLSCE
W LATACH 1918-1939”,
GERTRUD PICKHAN
Mateusz Pielka

B

ad
adania
nad dziejami żydowskich
ruchów i partii politycznych w Polsce po 1945, jak i po 1989 roku, nie
osiągnęły
osiągnę znacznych rozmiarów. W okresie
dominacji ideologii marksistowskiej
e dominac
w sferze
nauki interesowano się w tym
sfe
zakresie głównie historią żydowskich socjalistów i komunistów. Należy dodać, że
wyniki tych prac były wysoce niewystarczające, a do tego powstawały w warunkach braku swobody badawczej. Po roku
1989 historiografia zajmująca się Żydami
polskimi miała charakter ogólny. Wynikało to w pewnym sensie z wielkich braków
w stanie wiedzy o funkcjonowaniu Żydów
w różnych aspektach – głównie społecznym i politycznym. Z tego powodu, między
iędzy
innymi w powszechnej świadomości w Pol
Polsce, ludność żydowska historycznie jawi się
i
jako „monolit”. Historycy Polscy przyczynili
ynili
się do wykreowania wizji historii politycznej II Rzeczypospolitej jako świata tylko
polskich partii politycznych. W rzeczywistości w latach 1918-1939 nad Wisłą pomyślnie
funkcjonowały różne formacje polityczne
wszystkich obywateli polskich: Polaków,
Żydów, Niemców, Ukraińców etc.
Nas będą tu interesować Żydzi. Do lepiej
rozpoznanych partii żydowskich okresu
międzywojennego należy Powszechny
Żydowski Związek Robotniczy Bund. Do
tej pory poświęcono mu już kil
kilka
osobka o
osob
nych publikacji książkowych
orazz p
pojeą
wych o
oje
dynczych rozdziałów.
dz ałów. Sami
Sami bundowcy
bund wcy od
początku
czątku działalności
działa ności starali
sta ali się wydawać
wy awać
publikacje
temat
działalności
polityczpub
pu
blikacje na te
mat działa
ności polit
tyc
nej
ej swojej
swojej partii.
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Historię Bundu uzupełniła książką o jego
funkcjonowaniu w Polsce w latach 19181939 Gertrud Pickhan. Praca pierwotnie
ukazała się w 2001 roku w języku niemieckim. Monografia została przetłumaczona na język polski w ramach serii „Klio
w Niemczech”, która jest częścią projektu
translacyjnego Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie.
Publikację podzielono na pięć rozdziałów
uzupełnionych przedmową autorki,
torki, wstępem do wydania polskiego
wstępem
skiego oraz
az ws
wstę
historycznym, w którym stres
streszczono
dzieje
zczono
czono d
dz
Bundu do
zaopao 191
1918 roku. Ponadto pracę
racę za
zaop
trzono w aneks zzawierający
informacje
biotr
awierający info
ormacje
macje b
graficzne
czołowych
działaczach partii do
graficz
ne o czołow
czoło
wych działacz
1939 roku.
u
Pierwszy
P
erws rozdział poświęcono transformacji Bundu w odrodzonej Rzeczypospolitej
(1918-1929). Zarysowano tu całą panoramę ideologiczną, na której działała partia
Wiktora Altera i Henryka Erlicha po I wojnie światowej. Autorka opisała najważniejsze momenty w historii ich działalności na
ziemiach polskich. Pierwotnie Bund funkcjonował w Carskiej Rosji na terenach, które
po 1918 roku stały się elementami niezależnych organizmów państwowych – Polski,
Litwy i Rosji Sowieckiej. W każdym z tych
krajów nagle zmieniły się warunki, w jakich mogły działać organizacje polityczne.
Skrajna różnica zarysowała się między niepodległą Polską a Rosją, gdzie bolszewicy
nie pozwolili na niezależność bundowców.
ni
Nad Wisłą zaś mogli oni kontynuować swoją pracę, pomimo iż często byli poddawani

różnego typu represjom ze strony aparatu
państwowego, a także spotykali się z zarzutami o działalność komunistyczną. Nie grał
roli fakt, że pozostawali z komunistami zarówno polskimi, jak i żydowskimi w konflikcie, który od czasu do czasu przybierał
skrajne formy. Bundowcy niezmiennie
nanie na
zywali siebie socjalistami
mi i na p
przykład nie
wstąpili do zdominowanego
przez
ominow nego
ego pr
prze
ez Moskwę
Kominternu.
nu.
Wskazane
po I wojnie
Wsk ane przemiany
p miany
iany polityczne
po tyczne
p
czne p
światowej
determinowały
ewolucję samej
św
j d
rminowa
mino
partii, co
wytłumaczyła i opisała
c wyraźnie
wyr
autorka.
autorka Poprzez swoją narrację nie pozwala zapomnieć czytelnikowi, że losy polityczne żydowskich robotników rozpoczęły się
w czasach carskich i na przestrzeni stosunkowo niewielu lat podlegały gwałtownym
przemianom.
Drugi rozdział poświęcono partyjnej tożsamości grupowej i wizerunkowi zewnętrznemu organizacji. Jest to część, w której dużą
rolę w analizie historycznej odgrywa kultura
społeczna i społeczny kontekst. Takie ujęcie
problemu sprawiło, że praca Gertrudy Pickhan zyskała dodatkową wartość poznawczą. Rozważania oparte na danych o wieku,
płci, pochodzeniu społecznym, problematyce rodzinnej, edukacji i wnioski z nich płynące pozwalają dostrzec wielowymiarowy
obraz ludzi, którzy tworzyli Bund. Uwzględnianie świąt i tradycji, jakie z jednej strony kształtował robotniczy świat, z drugiej
zaś partia i wspólnota, pozwoliły dotrzeć
do emocjonalnej warstwy „człowieka, który był członkiem rodziny”. Nie bez przyczy-

KSIĄŻKA
ny legendarny bundowiec Marek
ek Edelman
Edelman
powiedział swego czasu: „Bund
był matką
„
ma
nas wszystkich”.
pisania
stkich”. JJest
st to inny
inn sposób pis
historii
his
orii ruchów politycznych,
politycznych,
ycznyc odmienny
nny od
klasycznych
w tym zaklas
sycznych metod stosowanych
stosowan
osowa
kresie.
podejście
do pisania
s e To nowatorskie
nowatorsk e podej
d
historii
o ii politycznej cechuje większa wartość
ori
poznawcza.
Ma to również bezpośredni
pozn
naw
związek z interdyscyplinarnym podejściem
do tworzenia nauki.
Rozdział trzeci jest najobszerniejszy i zawiera
w sobie wiele aspektów
funkcjonowania Bundu.
Mimo wielości wątków
między każdym z nich istnieje nierozerwalny związek. Struktura społeczna,
pochodzenie klasowe, zagadnienia demograficzne
oraz kwestie zawodowe
i ich analiza pokazują czytelnikowi
konstrukcję
ludzką partii oraz pochodzenie jej liderów. Autorka udowadnia, że Bund
nie był typową partią robotniczą pod względem
zawodowym. Większość
bundowców nie należała stricte do klasy robotniczej z wielkich fabryk
oraz chłopstwa. Klasyczny członek partii należał
raczej do masy pracowników chałupniczych,
ludzi
ych, lu
dzi
zatrudnionych w małyc
małych,
h
domowych warsztatach
ch
lub „fabrykach”. Byli
yli to często rzemieślnicy,, którzy
prowadzili jednoosobowe
zakłady – krawieckie, szewskie, garbarskie, szczotkarskie, kapelusznicze etc.
Nie bez przyczyny Bund
powstał w Wilnie, mieście
zdominowanym
przez
tego typu gospodarkę.
W rozdziale trzecim omówione zostały też
jedne z najważniejszych zagadnień związanych z Bundem – rola języka jidysz oraz
podejście do kwestii narodowej i kulturalnej. Tu niewiele nowego
g wniesiono do
niezmiennych kon
koncepcji
bundystów. Parcepcji b
tia zdecydowanie
ecydowa ie sstała
tała na gruncie krajonarodowo-kulturalnej
wym z koncepcją
konce cją narodo
egzystencji
pośród
polskiej
większości. Ruegzyste
ncji pośr
d po
olskiej wi

c y narodowe,
narodow
narodowe,, na przykład
p ykła syjonistów,
chy
niezmiennie
uważając je za
n mienni
miennie zwalczano,
walcza
formacje
szowinizm narodofo acje głoszące
g
wy.
wy Ponadto syjoniści na polskiej scenie
politycznej w latach 1918-1939 stali się
głównymi przeciwnikami Bundu. Konflikt
uwidaczniał się na co dzień we wzajemnych atakach prasowych, ulegał zaognieniu przy okazji wyborów parlamentarnych

i samorządowych. Syjonistyczna idea powrotu Żydów do Palestyny oraz budowa
niezależnej siedziby narodowej była nie do
przyjęcia dla partii socjalistycznej. Bund
głosił potrzebę pozostania w Polsce i trwania na własnych pozycjach – stawiając przy
okazji opór narastającemu po 1918 roku
antysemityzmowi.
Rozdział czwarty poświęcony został meandrom relacji między socjalistami polski-

mi i żydowskimi – czyli między Bundem
a PPS. Autorka wykorzystała wiele nieznanych wcześniej źródeł. Przedstawiła tu
przede wszystkim stanowisko bundowców, gdyż do tej pory polscy historycy
uwzględniali tylko PPS-owski punkt widzenia tej relacji.
Rozdział piąty jest niezwykle interesujący,
ponieważ ukazuje Bund
w kontekście relacji międzynarodowych w ruchu
robotniczym. Wiele cennych informacji pojawia
się dzięki kwerendzie, jaką
autorka przeprowadziła
w Archiwum Socjalistycznej Międzynarodówki Robotniczej w Amsterdamie.
Pickhan udowodniła i wyjaśniła genezę krytycznego stosunku kierownictwa
Bundu do systemu sowieckiego w Rosji oraz polip zez
tyki prowadzonej przez
nie
bolszewików (szczegó
(szczególnie
zakkresie braku
b aku de
ow zakresie
demomer
kracji i miejsca na merytorycz ą dyskusj
toryczną
dyskusjęę w łonie
WKP(b oraz lo
u rosyjWKP(b)
losu
ich bundowców).
b d
skich
Innym
e
elementem
międzynarodowej aktywności Bundu była solidarność, jaką
partia okazywała prześladowanym przez nazistów
działaczom partii socjalistycznych i socjaldemokratycznych na przykład
z Austrii.
Autorka
przeprowadziła szeroką kwerendę archiwalną (pomijam prasę
i literaturę). Materiał źródłowy z Moskwy, Bonn,
Berlina,
Amsterdamu,
Warszawy i Nowego Jorku
w znacznym stopniu uzupełnił naszą wiedzę o Bundzie w Polsce międzywojennej.
Ukazana została przede wszystkim perspektywa samych bundowców, gdyż do
tej pory dominował polski punkt widzenia.
Praca jest dobrym przykładem na to, jak
można opisać działalność partii lub funkcjonowanie ruchu politycznego. Książka
pierwotnie ukazała się w 2001 roku. Szkoda, że trzeba było czekać szesnaście lat na
jej polskojęzyczną wersję.
(554) 2018 KWIECIEŃ
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Prezydent RP Andrzej Duda i przewodniczący TSKŻ Artur Hofman
podczas spotkania po koncercie w Filharmonii Narodowej
poświęconemu 50. Rocznicy Marca '68

KWIECIEŃ 2018 (554)

FOTOGALERIA

50.
50
0. ROCZ
ROCZNICA
RO
ROC
MARCA '68
M

Konferencja prasowa w Filharmonii
Narodowej inaugurująca Obchody Marca '68

W program
programie
mie Og
Ogólnopolskich
ólnopolskic
nopolsk h Obchodów
0. Rocznicy
Roczniccy Wydarzeń
W arzeń
zeń Marca
M
Ma a ´68,
´68 nad
50.
którymi
ymi patronat
patronat ho
honorowy
norow objął prezydentt RP And
Andrzej
zej Duda, pojawiły się sztuki
teatralne, wernisaże, panele i debaty, nie
zabrakło także koncertów. Wraz z wieloma instytucjami kultury TSKŻ przygotowało bogaty program wydarzeń, wartość
których podniósł udział samych emigrantów marcowych, świadków tamtych czasów. Współorganizatorami wydarzenia
były: Narodowe Centrum Kultury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Internationellt Kulturforum, organizacja „Zikaron-Pamięć-Memory”.

Od lewej: L. Kantor - współorganizator obchodów, J. Kasprzyk dyrygent, dr. L. Sobel - red. nacz. mag. internetowego Plotkies, Artur
Hofman - przewodniczący TSKŻ
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Lala Czaplicka z zespołem w koncercie
szlagierów dla emigrantów Marca '68

Spotkanie emigrantów marcowych
w klubokawiarni Babel

KWIECIEŃ 2018 (554)

Tamara Włodarczyk i Leo Kantor - spotkanie wokół
książki „Ku nowemu życiu. Żydzi na Dolnym Śląsku
w latach 1945–1970”,
Babel
0”, klubokawiarnia
klubok

3
36

KULTURA PRZY KAWIE
Spacerowniki po żydowskiej Warszawie
Jak wyglądała panorama żydowskiego życia w Warszawie lat powojennych? Co doprowadziło do wydarzeń Marca ’68? Jakie
ej g
iny wyznane osobistości z żydowskiej
gminy
ową rolę w odznaniowej odegrały kluczową
epodleg
cie
zyskiwaniu niepodległości?
Czyy w getcie
o miejsce
miejsce na działalność
dzia
dz
ku
ą
było
kulturalną
artystyczną? Na te pytania
py
odpowia
i artystyczną?
odpowiada
ęki
ki miasta
mias
sto d
projekt „Dźwi
„Dźwięki
miasta, miasto
dźwięady żżydo
ków – zatarte śślady
żydowskiej Warszawy”
TSKŻ i Hanki Warszawianki.
W
TSKŻ
Projekt jest fin
nansowany
ze środków miasta stołecznego Warszawy.
Przez najbliższe miesiące trafi do Państwa seria pięciu spacerowników, których
tematem będą ważne z perspektywy historii Warszawy wydarzenia – Marzec ’68,
rocznica powstania w getcie oraz stulecie
odzyskania niepodległości. Premierom
kolejnych tras towarzyszyć będą koncerty znanych artystów, m.in. Janusza Szro-

o, Agniesz
ki
ma, Andrzeja Jagodzińskiego
Jagodzińskiego,
Agnieszki
skiej,
ej, Bogdana
B
Bog
ogdana Hołowni
Hołow i czy Ewy
Wilczyńskiej,
Makomaski
Mako
ki i Zbigniewa
Zb
Zbig
gniewa Ryma
za. Gdzie?
Makomaski
Rymarza.
Oczywiście
e w klubokawiarni
kl
klubokawiarni Babel
B
l przy
Oczywiście
5
Próżnej 5.
Spacerow
pacero iki proponują
p
Spacerowniki
dziesięciopunktow trasy, które można pokonać
punktowe
w półtorej godziny. Można je dostać
w klubokawiarni Babel albo wydrukować
samemu (www.tskz.pl). Mają formę gry terenowej, pełne są zagadek, szyfrów i łamigłówek.
(mb)

Duchowni a Zagłada
„Młyny Boże” prof. Jacka Leociaka to książka osobista, pełna emocji, a także – dla
niektórych – kontrowersyjna.
wersyjna Autor opisuje w niej to, co
czasie
badań naukowych
o w cza
sie b
dawało
przede wszystkim
nie daw
wało mu sspokoju,
oko u, przed
postawę Kościoła
Kościo katolickiego
kato
olickiego i poszczeduchownych
Zagłady.
gólnych duchowny
d
h w czasie Z
„Wiem
ratowali ŻyWiem doskonale,
doskonale, że Polacy
P
dów w cczasie Zagłady. Robiły to także
siostry zakonne, robili to również księża
diecezjalni (dawniej mówiło się świeccy) i zakonnicy. Dużo się na ten temat pisze. Sam napisałem książkę o pomocy
Żydom, zatytułowaną »Ratowanie. Opowieści Polaków i Żydów« (2010). Spory
w niej rozdział poświęciłem ratowaniu
w klasztorach. Według danych z 2007 roku
wśród Polaków uhonorowanych medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
jest czterdzieści sióstr zakonnych i dwudziestu księży. Na swoich kartkach starałem się jednak notować to, o czym pisze
się rzadziej. Wyjmuję je z pudełka po butach firmy Bradshaw & Lloyd. Angielska firma z tradycjami, działająca od końca XIX
wieku. Zależy mi na konkretach, nawet na
drobiazgach. Nie silę się na bezosobowy
chłód czy wyprany z emocji obiektywizm.
Przeciwnie — jest to zapis subiektywny,
a wybór stronniczy. W końcu to moje pudełko” – napisał sam autor. Książka ukazała
się pod koniec marca nakładem wydawnictwa Czarne.
(ab/mat)
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Żydowski Nasielsk – Zaginiony Świat
Z powodu wielu tegorocznych okrągłych
żydowskich smutnych jubileuszy, niektóre
tematy powracają i przykuwają uwagę środowisk na nowo. Tak się też stało z trzyminutowym filmem, który 9 lat temu znalazł
na Florydzie Glenn Kurtz. Taśma wyszukana w zbiorach rodzinnych przedstawiająca
tętniące życie żydowskiego Nasielska. Film
okazał się być zapisem polskiej wycieczki
z sierpnia 1938 roku jego dziadka Dawida Kurtza, który opuścił rodzinne miasto
w roku 1890. Po rekonstrukcji taśmy okazało się, że zawiera ona dokument przedd
stawiający dzień powszedni w dzielnicy
zielnicy

żydowskiej miasta na niespełna dwa lata
przed deportacją ludności do getta w Warszawie. Na podstawie szacunków stwierdzono, że z trzech tysięcy miejscowych
Żydów ocalało około 80 osób. Jednym
z nich jest Morry Chandler, który rozpoznał
siebie uwiecznionego na zdjęciach filmowych. Film był pokazywany w Nasielsku
przed czterema laty, a teraz jest dostęp
dostępstęp
ny na stronie Amerykańskiego
Muzeum
ery ańskiego Mu
M
zeum
Pamięci Holokaustu:
https://collections.
ustu: h
tps://co ctio
ushmm.org/search/catalog/irn1004329
mm.org
talo n100 29
(hau)
hau)

Synagoga
ga na Tł
Tłomackie
omac ie
Dla osób, które
óre jeszcz
jeszcze
e nigdy n
nie były w synagodze lub
tych, kktóre na temat tego
b dla tych
miejsca mają nikłą wiedzę, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
w Warszawie otworzył w marcu ekspozycję ukazującą wnętrze domu modlitwy. Na
wystawie można się czegoś dowiedzieć
nie tylko na temat samego budynku i jego
przeznaczenia, ale również otrzymać informację na temat osób z nim związanych
takich jak rabin, kantor i szames. Zobaczyć
można podstawowe wyposażenie synagogi, a wśród eksponatów znajdują się zabytki
ocalałe ze zniszczonych p
polskich i niemiec-

kich synagog nawet z XVIII i początku XIX
wieku. Są to częściowo zachowane w bardzo złym stanie zarówno przedmioty rytualne, a wśród nich Tora, ale także inne,
codziennego użytku, takie jak zwykłe klucze od bóżnicy. Wystawa jest rozbudowaną i wzbogaconą o interaktywne elementy
ekspozycją powstałą w roku 2000, którą
stworzyli Magdalena Sieramska i Robert
Lewandowski. Wystawa mieści się na II piętrze Instytutu przy ul. Tłomackie 3/5 i jest
otwarta od poniedziałku do piątku od 9:00
do 18:00, a w niedzielę od 10:00 do 18.00.
(hau)
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DZIEJE
SIĘ
25.04

„Niezapomniana melodia – artyści międzywojennej Warszawy”
Zapraszamy na koncert w wykonaniu wokalistki Agnieszki Wilczyńskiej i towarzyszących jej Bogdana Hołowni przy pianinie oraz Roberta Murakowskiego grającego na trąbce i flugelhornie. Podczas koncertu usłyszeć będzie można
utwory kompozytów tworzących do przedwojennych filmów, dla teatrów i kabaretów – Władysława Szpilmana, Henryka Warsa czy Jerzego Petersburskiego.
Klubokawiarnia BABEL, Warszawa

do 10.05 Wystawa „Żydzi w Wojsku Polskim”
„Księga Wyjścia”
W przeddzień rocznicy marca ‘68 nakładem wydawnictwa Czarne na półki
księgarń trafiła nowa książka autorstwa
Mikołaja Grynberga – „Wydarzenia,
o których opowiadają moi bohaterowie, rozegrały się, gdy miałem dwa, trzy
lata. Nie ominęły również mojego rodzinnego domu. Dzisiaj umiem
m nazwać
azw ć
emocje, które już na zawsze
poawsze zzostaną
osta ą po
wiązane z liczbą
zbą sześćdziesiąt
ćdziesiąt
dziesią osiem. TTo
poczucie
samotność.
ucie odrzucenia,
odrzuceni , żal i sam
s motność.
Postanowiłem
zrozumieć,
dlaczego
anowiłem zro
mieć, d
aczego
tak wielu
Polski po
ielu
u Żydów
ów wyjec
wyjechało
ł zP
wydarzeniach
zeniach
eniach Marca sześćdziesiątego
ósmego i dlaczego
tylu zostało. Na przedlacz
łomie 2016 i 2017 roku odbyłem prawie
osiemdziesiąt spotkań z tymi, którzy po
wojnie sześciodniowej w Izraelu oraz
po Marcu podejmowali decyzje o pozostaniu w Polsce lub jej opuszczeniu. Zadawałem im pytania w swoim imieniu
oraz, mam wielką nadzieję, że i w Twoim
– Drogi Czytelniku.
Dzisiaj wiem więcej, ale dalej nie rozumiem wielu rzeczy. Jedno z pytań,
z którym pewnie pozostanę na zawsze,
brzmi: dlaczego opuszczający Polskę Żydzi widzieli tak mało rąk wyciągniętych
do nich w geście pożegnania?”
Książka została wydana we współpracy
z Muzeum Historii Żydów Polskich Polin
oraz Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.
(ab/mat)

Ekspozycja opisuje udział Żydów w Wojsku Polskim w okresie od XV w
wiek
wieku
u do
d
końca II wojny światowej. W szczególności prezentuje
postać
je post
ać Berka Joselewisele
ewi
cza, uczestnika Powstania Kościuszkowskiego,
sylwetki
generałów
iego, a ttakże
akże sylw
etki gen
łów
w–
Wilhema Orlika-Ruckemanna oraz Bernarda
ernarda Monda.
Monda
Muzeum Historii i Militariów
Jeleniej
w w Jele
Jelen
niej Górze

10.05
23.07

„Szmul
Szmul Zygielbojm.
ygielb m. Milczeć
Milczeećć nie mogę
Milc
m gę i żyć nie mogę”
W Żydowskim
dow m Instytucie
Ins ucie
ie Historycznym
Histo
His
można zobaczyć wystawę prezentującą historię
sto Szmula
ula Zygielbojma
giel
– działacza politycznego związanego z socjalistyczną
partią Bund, który od lutego 1942 roku pełnił funkcję członka Rady
czną part
Narodowej
przy rządzie Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w Londynie.
d
Zygielbojm informował świat o tragicznym losie polskich Żydów pod niemiecką okupacją. Wobec klęski powstania w getcie warszawskim, a przede wszystkim na znak protestu przeciwko obojętności świata wobec zagłady Żydów, 12
maja 1943 roku popełnił samobójstwo.
ŻIH

do 27.05 Wystawa „Marzec 1968”
Ekspozycję przygotowaną przez oddział IPN w Warszawie tworzy kilkadziesiąt
zdjęć i dokumentów ukazujących przebieg wydarzeń marcowych w różnych
miastach Polski, począwszy od spektaklu „Dziady” w Teatrze Narodowym po
kampanię antysemicką i emigrację pomarcową. Obok zdjęć znanych zaprezentowano wiele unikatowych fotografii i dokumentów z archiwum IPN.
Muzeum Żydów Mazowieckich, Płock

do 26.08 Spacery dla indywidualnych zwiedzających
po wystawie „Obcy w domu. Wokół Marca '68”
Podczas spacerów przewodnik przedstawi przyczyny, przebieg i następstwa
wydarzeń Marca ’68. Pokaże, jak wyglądała polska codzienność czasów gomułkowskiej „małej stabilizacji”, czym pasjonowała się i jak patrzyła na rzeczywistość ówczesna młodzież. Kolejne spacery odbędą się 29.04, 27.05, 24.06,
29.07, 26.08. Bilety do nabycia na stronach www Muzeum POLIN.
POLIN
(554)
(5
554) 2018 KWIEC
KWIECIEŃ
KW EŃ
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סאוועטיש יידיש
ָ
W Związku
u Radzieckim
Radzieckim wprowadzowpro
ow
wadzo
no fonetyczny
tyczny
yczny zapis hebraizmów
hebraaizzmów
używanych
jidysz.
uż
yw ch
h w jidy
jid
sz.
Zniknęły
chess i tof.
Zn
knęły litery
itery
ery ch
che
Zniknęły
także
litery końcowe (mem,
Znik
knęły ta
kże
że lit
liter
nun,
un, fej oraz cadek).
jednej strony było to znaczne ułaZ jed
twienie przy czytaniu. Z drugiej
jednak strony, zmiana ta oznaczała
zerwanie z wielowiekową tradycją
zachowywania oryginalnego zapisu
słów zaczerpniętych bezpośrednio
ze świętego języka.

קאלע-סן
ַ
כא
ָ
אנשטאט
ָ
כלה-חתן
טאלמעד
אנשטאט
ָ
ּתלמיד
מפ
ָ כאניקע
ּ לא
אנשטאט
ָ
לאמפ-חנוכה
טעל
אנשטאט
ָ
ּתל
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"סעלפֿי" – דער שפּיגל
עלפֿ
"סעל
הײַנטצײַטיקן נאַרציסיזם
הײַנטצײַ
פונעם הײַ
פוונע
לודען
יצחק לוד

שפ ַאציר איבער די בלעטלעך פון זשו ־
ַא ּ
רטא
רעפ ָא ַ
רא ּפ ָארטן און
רנאליסטישע ַ
ַ
ּ
יא
צװאנציק-דרסיק ָ
ַ
זשן ֿפון די לעצטע
רכעא
ָ
ר איז װי ַאן עקסקורסיע איבער ַא
היסטארישע ָאביעקטן ֿפ
ָ
לאגישע ָאדער
ָ
ֿ
לט-פ ַארגעסענע צטןֿ .פ ַאר וויסנש
ון ַא
היסטאריקערַ ,א
ָ
ַא ֿפטלערֿ ,פ ָארשער און
סתם נגיריקע וויסן  -דורש־
זוי װי ֿפ ַאר ּ
קאלעקטיװע
דאס זן ַא ָ
טיקע לטן ,קען ָ
דערמאנונג פון ַאן עקז
ָ
איבערלעבונגַ ,א
ָאטישער ּת ֿ
צומאלֿ ,פון ַא ר
ָ
קופה ָאדער,
רגאנגענהייטֿ .פ ַאר שר
מאנטישער ֿפ ַא ַ
ָא ַ
ֿ
אויפגעכ
בער און קינסטלער איז עס ַאן
געשטאלטן קינס ־
ַ
רוישטאף צו
ָ
ַא ּפטער
דראמע ֿפון דער
ַ
קאליריקע
טלעריש די ָ
טאגטעגלעכקײט.
גרויער ָ
רעפ ָארט־
זשורנאליסט  -דעם
ַ
ֿפ ַאר דעם
ּ
וואס זן צענטר
ער ווי דעם ּפובליציסטָ ,
דאקומענטירן די ַא
ַאלע ֿפונקציע איז צו ָ
גאר נ
קטועלע הנטצטיקייט  -איז די ָ
קוואל ֿפון
ַ
רגאנגענהייט ַא
ָאענטע ֿפ ַא ַ
שטאף ֿפ ַאר די מסקנות ,אויף
ָ
לעבעדיקן
סא
וועלכע ער בויט זנע ּפ ָאליטישע און ָ
רטאזשן.
רעפ ָא ַ
ציאלע
ַ
ּ
רגא
היסטאריקער איז די ֿפ ַא ַ
ָ
ֿפ ַאר דעם
סטאטישע ,שוין ָא ּפגעטוענע
ַ
נגענהייט ַא
דאקומענטירטע װעזנהײט מיטן אויסב־
ָ
דא
זשורנאליסטַ ,
ַ
ליק אויף צוריק .דער
לי
דינאמישער
ַ
אננוצט זיך מיט דער
גןַ ,
קעגן,
בא
קעג
װאס ֿ
געפינט זיך
דעם הווהָ ,
רט ,עם
קעגנװארט
עג ַא
קע
ק
געיעג מיט דער
אייביקן ווועט
ועט  -גע
אי ביקן
אינעם א
ינעם
הא
באװעגונג ,ווי עס ָ
אייביקער באװע
ער
אין ביקע
צייט ,א
ייט,
דער ַאלטגריכישער
אויסגעדריקט
ריקט דע
ט עס אויסגעד
אין די צוויי ווערט־
העראקליט
זאף ער ַ
פילא ָ
ָ
אקליט אי
שטראמטַ .אלץ ב
ָ
נטא רעי"ַ ,אללץ
"פ ַא ַ
ערּ :
ֿ
אויפהער,
ַאװעגט זיך און ענדערט זיך ָאן
באטײליקט זיך
לדאס וועזנטלעכע ַ
און ַא ָ
אין ָאט דעם װעטגעיעג מיט דער צט,
דערונטער אויך דער מוח און דער כוח ,װ
דערגאנצנדיקע
ַ
צוזאמען ַא זיך
ַ
ָאס זנען
ּפ ָאר מיט צװײ קעגנזעצלעכע ֿפונקציעס
דאס ַאנדערע אין דעם
 .איינס באװעגט ָ
קעגנזאצן ,צווישן
ַ
וועט-געלויף צווישן די
װארעם ,טרויער און ֿפרד ,בוי
קאלט און ַ
ַ
און צעשטערונג ,צווישן לעבן און טויט,
רעכט און לינק ,מלחמה און שלום ,און
ַא ֿפילו צווישן דעם מענטש און דעם גו ־
ֿ
באט,
רא ָ
צוקונפטיקן יורש ,דעם ָ
לם ,זן
שא ֿפ
דעם מענטשנס ַ
דעם ּפ ָ
דוקט ֿפון דע
רא ט

שן מוח.
עריש
ערישן
יאלער ד ֿ
ין גענ ַ
דערפינדערישקייט ה
געניא
אין זיין
טצט
לאגיש־
טעכנא ָ
ָ
הנטצטיקער
ָאט דער
ער װעלט-הערשער ,דער ה-טעק ,אויך
גאט:
שא ֿפן ַא נעם קליינטשיקן ָא ּפ ָ
בא ַ
ַ
ֿ
װאס מיט זן הילף וויל
"סעלפי"ָ ,
דעם
דאקומענטירן ֿפ ַאר דער גע־
דער מענטש ָ
ראלע אין דער ַא
צענטראלע ָ
ַ
שיכטע זן
קטועלער ווירקלעכקייט .אין דער אמתן
שפיגלט ָא ּפ דער סעלפי דעם מע־
ָאבער ּ
ֿ
"סעלפיש“ אין
נארקיסיזם  -דעם
נטשנס ַ
עפ ָאכע פון דעם וועט  -געיעג מיט
דער ּ
דער צט.
ֿ
טא
האט דער מענטש ַ
צופעליק ָ
נישט
דאזיקע קליינע װ ּו
קע געקרוינט דאס ָ
ֿ
סעלפי ,װל
נאמען
נדער-קעמערל מיטן ָ
דער ענגלישער טטש ֿפון
איז דע
 selphishיז
און דער שורש ֿפ
ָ
אייגנליבע; א
עגאיזםֿ ,פון אייגנליבע;
ט איז
צענטרישקייט
עגאיזם און ֿפון עג ָ
ון ָ
עגאצענטרישק
"איך".
אולטימא
".
טיװער "איך
מאטיװער
ַ
דער אול
דער  , egoער
מער
עוד":
"אני ואפסי
ער
איינערר  -און מע
ד" :איך איינע
פסי עוד
ערזענלעכער
רוק פון ּפ
אויסדרוק
ער
ערזענלעכ
פע
קיינערַ ,אן סדר
שטאלץ.
ָ
אנגעבילדעטן
גאוה ,פון
"א
שטאלץַ .
עטן
ן אנרעדענישָ ,
װאס איז ערגער ֿפוןן ַא
קאנטע
בא ַ
דאס ַ
זאגט ָ
קרענק" ,װי עס ָ
יידישע ֿפ ָאלקסװערטלָ ,אדער װי עס ז
איראנישע װערטל:
ָ
דאס דטשישע
ָאגט ָ
"Einbildung ist auch eine Bildung
"...
ער איז ֿפ ַאראײביקט אין דער גריכישער
לאגיע ,אין דער לעגענדע װעגן ַא
מיטא ָ
ָ
האט זיך ֿפ ַארלי ־
װאס ָ
שיינעם יונגן בחורָ ,
האט ַאר
שפיגל-בילד בעת ער ָ
בט אין זן ּ
װאסער ,און שטײענדיק
נגעקוקט אין ַא ַ
ַאזוי ַא ֿפ ַארליבטער אין זן אייגענער גע־
שטאלט ַאריבערגעבויגן איבער זן ָא ּפבי ־
ַ
ֿ
װאסער
רנגעפ ַאלן אינעם ַ
לד ,איז ער ַא
דאס מוז ָא
געװארן דערטרונקעןָ .
ָ
און איז
מאל ַא נעג
בער נישט זן דװקא און ַאלע ָ
דא
כאטש ָ
ראקטער-שטריךָ ,
כא ַ
ַאטיװער ַ
נעגאטיװע ק
ַ
האט ַא
"עגאיזם" ָ
ָ
װארט
ס ָ
"עגא" ַאלײן קען אויך ז
ָ
טאציע .דער
נא ַ
ָא ָ
ן ַאן אויסדרוק ֿפון זעלבסטװירדע און
זעלבסטבאװוּסטזן  -אויב ער װערט ני ־
ַ
באגלייט פון קיין ֿפ ַארלייקענונג  -אי
שט ַ
ֿפון דעם ֿפרעמדן ,דעם ַאנדערן און אי
ֿפון זן אייגענעם איךַ ,אן אויסדרוק פון
ֿ
זעלבסטפ ַארלייקענונגֿ ,פון ֿפ ַארמינערן
גרינגשאצן די אייגענע ווערטןַ :א
ַ
ָאדער

װאס קע
זאך ָא
ַ
טאלע רעזולט
קען ֿפירן צו ֿפ ַא ַ
נדערס וווע
דערס
אר ַ
ַאטן .ג ָ
עגא'זם
ָ
ווען דער
אזזונדערס
בא
גא
דלט א
ט
װערט פ
עם יחיד ערט
ם
פונ
אין א
פארוואנדלט
פארוו ַ
פונעם
פטלעכן
ס קט ָ
טלעכןַ ,אן עט־
געזעלשא ֿפל-געזעלשא
אל עזעלש ַ
ריא
טא ַ
סעקטא
אנטיֿ -
עמיניסטישןן ָאדדער ַ
עמיניסט
נטי-פ מיניס
ציאנ
נא ָ
נישןַ ,א
עמ
שאװיניזם יז
נטיסעמיטי ־
ביז ַא
ַאליסטישן ָ
סיזם.
ם.
אס
רא
רעמדנהאס און ַ
ַ
זםֿ ,פ
ין דדעם
קאנצענטרירט זיך אין
דאס ַאלץ ָ
ָ
נארקיסיזם.
לאגישן ַ
מיטא ָ
ָ
לזא נישט קיין נע
נארקיסיזם איז ַא ָ
דער ַ
קרבן פון ז
ּ
מענטשלעכע דערשנונגַ ,א
ן אייגנליבע.
דאזיקע לעגענדע ,ווי ַא משל מיט ַא
די ָ
ראך אונט־
שפ ַ
נמשל  ,איז ַארן אין דער ּ
"נארציסי ־
באגריף ַ
לאגישן ַ
מיטא ָ
ָ
ער דעם
עגאצענטרישקייט און "
וואס מײנט ָ
זם"ָ ,
עגאיזם " ,װ י ַאין יחידישעָ ,אבער אויך
ָ
קאלעקטיווע דערשנונג .
װי ַא ָ
ליזא
בא ַ
גלא ַ
עפ ָאכע פון דער ָ
אין אונדזער ּ
װא ֿפענונגס -
בא ָ
ברוטאלן ַ
ַ
ציע און ֿפונעם
שפיגלט זיך ָא ּפ אין דעם קליינעם
געיעגּ ,
גרא ֿפישן קעמערל פון סעלפי דער
טא ַ
ֿפ ָא ָ
נארציסי ־
קאלעקטיװער ַ
הנטצטיקער ָ
טמא ֿ
ספ
געזעלשא ֿפט ,די ַא ָ
ַ
זם ֿפון דער
ריאלן ש
סעקטא ַ
ָ
נאלן און
ציא ַ
נא ָ
ער ֿפון ַ
ראסיזם און  -דער װילדער
ָאװיניזם און ַ
װעטגעיעג מיט דער צט.
לעבנס פראגן
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ווי הייסטו?
יוסף
סף
יווס
יוסף.
יוס
סעט
מען
נאמ
שיינער ָ
שיינע
איזז א שיינ
יוסף א
וסף
שיין ּפנים.
און דו ָ
ים.
אויך א ש
האסט או
קום אהער און זעץ זזיך נעבן מיר אזוי,
האבן ַ
זאלסט ליב ָ
איך וויל דו ָ
דײן פרוי..
זאלסטו אלעס מאכן,
וואס איך הייס ָ
וועסטו פאר אלע קנעכט לאכן.
לאזט
)יוסף זעצט זיך נעבן סעט .זי וויל אים ארומנעמען .ער ָ
ט
זיך נישט און אנטלויפט .זי לאכט(
נאך יונג און ער פארשטייט נישט קיין פרויס הארצן,
ער איז ָ
צוליב אזא שיינעם בחורעץ ,איז כדאי צו ַ
לײ דן שמערצן.
נאר ער איז ַ
בײ מיר אין די הענט,
ָ
און ער וועט מוזן פאלן צו מיינע פיס!
איך ווייס ווי מען דארף מיט אזא יונגן יונג האנדלען,
זאל זיך תמיד מיר ראנגלען.
ער ָ
קאכט זיך גוט,
יונג פלייש ָ
נאר מיך.
איך וועל שוין אזוי מאכן ,אז ער זאל ליבן ָ
שפיגל און קוקט אויף איר פיגור .זי האלט זיך
)זי גייט צו צום ּ
זאגט(
קערפער און ָ
ביי די בריסטן און ביים
ּ
נאך יונג און שיין
איך בין ָ
און יוסף וועט זיין מיין!
)יוסף ארבעט אין שטוב .עס קומט אריין סעט(
סעט
וואס האסטו
האסטו געשלאפן! ָ
מארגן ,יוסף! ווי ָ
גוט ָ
געחלומט?
יוסף
גארנישט געחלומט.
געשלאפן און ָ
ָ
איך בין גוט
סעט
הײנט איז ַ
ַ
נישטא.
ָ
בײ אונדז יום-טוב און עס איז קיינער
בין די עלטסטע אין שטוב,
איך ב
יוסף ,א ך
האב דיך זייער ליב.
וועל דיר אלעס געבן ,איך ָ
על
איך ווע
פון דער גאנצער וועלט,
ביסט
טייערער פ
רער
סט בײ מיר טייערער
דו ביס
איך דיר א סך געלט.
ליבע
פאר
בע גיב א
ע
אר א ביסעלע ליב
פא
טענץ(
)זי טאנצט
ץ(
מצרישע טענ
מצרישע
אים מצר
אנצט ארום א ם
מיר!
ָ
מי
שלאף מיט מ
שכבה עמי!
)זי עפנט אירע בריסט(
יסט(
יוסף
וואס דו רעדסט.
שאד ָ
עס איז א ָ
ַ
ַ
איך בין ַ
פרײ.
געטרײ און וויל זיין
מײן הער
גאט,
האב מורא פאר ָ
איך ָ
ַ
ווײל צו ליבן אן אשת איש איז א גרויסער חטא!
סעט
)לאכט(
גאט!
האט מורא פאר ָ
ער ָ
שלאפן מיט אן אנדער ַ
ַ
ווײב איז א גרויסער חטא!
ָ
ווײל צו
האט דיך געשיקט צו מיר.
גאט אליין ָ
יוסףָ ,
שלאפן און ליבן זיך מיט דיר.
ָ
זאל
איך ָ
ר.
נאך ווי א קליין קינד,
דו רעדסט ָ

האבן זיך ליב ,איז נישט קין זינד.
ווען צוויי מענטשן ָ
ַ
איך בין אויך פאר ַ
געטרײ,
מײן הער
ַ
פרײ.
האב דיך דערזען בין איך נישט
נאר זינט איך ָ
ָ
בייטאג ,סיי ַ
בײנאכט,
ָ
סיי
האב איך פאר דיר געטראכט.
תמיד ָ
ַ
דײן הארץ איז מסתמא פון שטיין,
קאנסט ַ
מײן הארץ נישט פארשטיין.
אז דו ָ
איך בין א מיניסטערס פרוי,
פארליב זיך אין א קנעכט ,פאל נידעריק אזוי.
אי
א
וואלט אבער געשוווירן,
איך ָ
ט ש
אז דו ביס
א
נישט פון א קנעכט געבוירן.
ביסט
איך געדענק
אך
דאס איז געווען,
טאג ווען ָ
געדענק דעם ערשטן ָ
געפעל
מיר ע
ביסטו מי
געפעלן פון דעם ערשטן זען.
עמט זי א
ארום און קושט זי(
)יוסף ננעמט
סעט
איצט יוסף ,איז אונדזער ַ
צײט געקומען,
זאלן פונעם לעבן אלעס נעמען.
מיר ָ
יוסף
ַ
שרײט(
)פלוצעם וויל ער זיך ארויסרייסן פון אירע הענט און
ּ
ניין! ניין! ניין!
סעט
גארנישט בשום אופן,
איצט העלפט דיר שוין ָ
דו וועסט שוין פון מיר נישט אנטלויפן!
סף ציט זיך ארויס די הענט פון ארבל און לויפט ארויס .סעט
)יוסף
ַ
טיין מיט זיין רעקל אין דער האנט(
שטיין
בלײבט
ײבט שט
סט שוין נישט קומען מער אהער,
וועסט
נא,
א ,יוסף! ווע
ַ
דערשאסענער בער.
ָ
ערגער ווי א
באליידיקטע
פרוי איז ערג
יקטע פ
ווײל א באל
פארשמירן,
מיט קייטן פא
דיך אין דער תפיסה מיט
וויל די
איך ל
מען ד ַ
שיינע
צונעמען
יארן!
ע ָ
דײנע יונגע שיינ
און צונעמ
ַ
שרײט(
)זי צעשטרויבלט
שרײט(
האר און
אירע ָ
ויבלט א רע
ווו זענט איר?
מיידלעך ,מיידלעך ,וו
ַ
ארײן צוויי מיידלעך(
)עס לויפן
ך(
מיידלעך
דא געווען?
וואס איז געשען? ווער איז ָ
ָ
סעט
אוי ,איז מיר שלעכט,
דא איז געווען דער עברי ,דער פאלשער קנעכט!
ָ
זײן ַ
זאל זיין ַ
ווײב,
ער וויל ,אז איך ָ
נאך זיין קלייד.
ָאט ליגט ָ
שלאפן מיט מיר,
ָ
ער וויל מיט געוואלט
נאר איך האב אים געוויזן די טיר.
ָ
דאס ערשטע מיידל
ָ
וואס צו מאכן,
עס גייט אים שוין אזוי גוט אז ער ווייסט נישט ָ
און דערלויבט זיך אזעלעכע זאכן.
דאס צווייטע מיידל
ָ
האט שוין פארגעסן אז ער איז א קנעכט,
ער ָ
האט שוין אויף דער פרוי אויך א רעכט.
ער מיינט אז ער ָ
סעט
געטאן ָאפנארן.
ָ
האט זיך
נאר דער עברי ָ
ָ
איינשפארן.
איך וועל אים אין דער תפיסה
ּ
המשך קומט
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ַ
זאגט ער אס ס'איז זיין מוטער.
הײנט זעט ער א שטייןָ ,
פאטער.
זאגן אז ס'איז זיין ָ
רגן וועט ער זען אן עץ ,וועט ער ָ
מא
ָ
ארגן
זינגען(
)זיי גייען און זיננגען(
ען(
)ז י
וואנדלען אין אונדזער גרויסן לאנד,
מיר
וואנדלעןן
האנדלען ,מיר ווא
,
מיר
אונדזער האנט.
דורך אונדזער
דורך
געשעפטן גיין דו
אלע געשעפטןן
לע
וועלט
עלט
גאנצער וו
אויף דער גאנצער
מיר גייען אויף
ף
מיר גייען! מיר
יר
געלט.
ביסעלע
עלע לט
היפש ב
און מיר מאכן צונויף א ה ּ
סוחר(
אריין
)פוטיפר זיצט ביים טיז .סע קומט
יין א סו
טא
סוחר
האב פאר אייך געברענגט א קנעכט.
הער ּפוטיפר ,איך ָ
טאקע רעכט –
עפעס ַ
וואס זאל איך אייך ָ
ָ
זאגן – ּ
ַ
געטרײ און קלוג,
יונג ,שיין ,געשיקט,
גאט האט אים פשוט צוגעשיקט.
ָ
ווארט ,פרעגט נישט קיין שאלות,
מיט איין ָ
א קנעכט מיט אלע מעלות.
זאגן
נאר אזוי פיל ָ
קאן אייך ָ
איך ָ
באצאלן.
ָ
וויפל איר וועט מיר געבן – וועט איר נישט א סך
ּפוטיפר
זאל קאנען
איך דארף א קנעכט וועלכן איך ָ
די גאנצע ווירטשאפט איבערגעבן,
זאל מיר קענען,
כדי איך ָ
פארגרינגערן מיין לעבן.
קאנסטו מיר ווייזן דעם מענטשן,
ווען זשע ָ
וואס דו טוסט אים אזא סך ווינטשן?
ָ
סוחר
טאקע שוין ,הער פוטיפר.
ַ
שרײט(
)ער מאכט אויף די טיר און
ַ
ארײן!
קומט
ַ
)ס'קומט ארײן דער צווייטער סוחר מיט יוספן(
יוסף
מארגן!
א גוט מ ָ
פוטיפר
פוטיפר
האסטו?
יאר ָ
הייסטו און וויפל ָ
ווי ה טו
יוסף
י ף
אלט אכצן ָ
יארר.
יוסף אוןן איך בין א
איך הייס יוס
פוטיפר
קענסטו?
וואס
פון וואנען ביסטו און ָ
טו
יוסף
איך האב געוווינט אין כנען פריער,
וואס מען הייסט מיר.
און איך טו אלץ ָ
פוטיפר
קאנען אויף ַ
מײן הויז שטעלן,
איך זע אז דעם יונג וועט מען ָ
נאר פאר ַ
מײן פרוי געפעלן.
זאל ָ
ער ָ
ַ
ארײן א דינער(
קלאפט מיט די הענט .סע קומט
)ער
ּ
דינער
האט מיך גערופן ,מיין הער?
איר ָ
פוטיפר
ַ
ארײן מיין פרוי!
רוף

דינער
פארט ַ
מײן הער!
זא ָ
ָ
)דער דינער גייט ארויס .עס קומט אריין פוטיפרס ווייב(
סוחר
האב ַ
אײך געברענגט א קנעכט,
איך ָ
זאל זיין פריילעך אין ַ
אײער שטוב.
עס ָ
וטיפרס ַ
סעט-פ טיפר
ווײב
סעט-פוטיפרס
מייןן ש
יונג איז אין מ
יינער יונ
נער
אזא ש
נאך נישט געווען.
שטוב ָ
שיינער
)צום מא
מאן(
פאר א ק
מען פ
סט אי
דו ו לסט
קנעכט? איך בין נישט דאקעגן.
אים נעמען
ווילסט
גט זיך אין דדער הייך פאר פרייד(
)דער סוחר צעזינגט
סוחר
דאך מלא חן!
וואס הייסט שיין! ער איז ָ
ָ
איך האב באלד פארטשאנען ,ליבע פרוי,
נאר פאר ַ
אײך,
אז דאס איז ָ
ַ
טאג טרעפט אזא זאך.
ווײל נישט יעדן ָ
פוטיפר
וויפל ווילסטו פאר אים?
סוחר
איך זע אז איר רעדט שוין צו דער זאך.
גארנישט קיין סך.
גיט מיר זיבעציק סו און עס איז ָ
פוטיפר
בשום אופן
ם
אופן.
זיבעציק סו!?
קנעכט קויפן.
ען איך פיר נעכט
קויפן.
פאר זיבעציק סו קען
סוחר
ה
סחורה,
ָאבער נישט פאר אזא
שט קיין מורא.
האב איך נישט
מיט אזא שיינעם קנעכטָ ,
סעט
לאז אים נישט ארויס,
באצאל אים וויפל ער וויל און ָ
ָ
זײן אין ַ
איך וויל אז דער שענסטער קנעכט זאל ַ
מײן הויז.
פוטיפר
אז ַ
זאגט ,וועל איך מיט דיר נישט דינגען און
מײן סעט ָ
האנדלען,
קאנסט ווויטער וואנדלען.
דאס געלט און ָ
נעם ָ
סוחר
)צו יוספן(
הארכן און זיין א גוטער קנעכט,
זאלסט אלץ ָ
דו ָ
זיי זענען גוטע מענטשן און וועלן דיר נישט טון קיין שלעכט.
פוטיפר
)צום ַ
ווײב(
וואס עס טוט זיך אין ּפרעהס קיך.
סעט ,איך גיי זען ָ
זאל דיר מאכן וואס דו דארפסט פאר זיך.
דער קנעכט ָ
)גייט אוועק(
סעט
)צו יוספן(
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דארט ארויסגעצויגן.
האט אים פון ָ
עמיצער ָ
עמ
ע
יהודה
יה דה
פארקויפט קיין מצרים
לעבט! מיר ָ
יוסף
האבן אים פ
ף לעבט
יו
הוא!
ובשרינו הוא!
כי אחינו ובשרינו
ראובן
לעבט!
איך בין מסכים .העיקר
יקר – ער לעב

דריטע סצענע
אלע ברידער
זאת כותונת שם מצאנו
והביאנו אליך פה.
מיר זענען אלע אין וואלד געקומען,
דאס העמדל געפונען,
דארט ָ
האבן מיר ָ
ָ
און געבראכט צו דיר אהער.
הכר נא ,הכותונת בנך היא אם לא.
דאס טאטע אין ַ
דײנע הענט ארייננעמען,
טו ָ
צי קענסטו דאס העמדל פון דיין זון דערקענען?
יעקב
דאס העמדעלע
דאס העמדעלעָ ,
ָ
מײן ַ
איז פון ַ
טײער קינד,
וואס איז אוועקגעקומען אזוי גיך און געשווינד.
ָ
דאס העמדעלע
דאס העמדעלעָ ,
ָ
איז פון מיין ַ
טײערער קרוין
וואס איך וועל נישט זען מער שוין.
ָ
אלע ברידער
טרף טרף יוסף!
יעקב
דאס העמדעלע ,איז פון מיין קינד
העמדעלעָ ,
ָ
דאס ה
האב געהאט אזוי ליב.
איך ָ
ָ
וואס א ך
מער
וועל איך מער
על
איצט וועל
שטוב.
טוב.
אין מיין שט
נישט זיין א ן
שוין נישט
שט
ין
ברידער
אלע רידע
יוסף.
טרף טרף ס
יעקב
אוי וויי!
שטענדיק פלעג איך פאר אים שטרעבן,
געווארן ַ
ַ
זײן לעבן.
ָ
הײנט איז ָאפגעריסן
אלע ברידער
טרף טרף יוסף.
שלאפט איין(
ָ
)יעקב
יהודה
שטיי אויף טאטע פון ַ
דײן שלאף,
זאלסט נישט ַ
נשלאפן
ָ
אײ
האב מורא ָ
איך ָ
שלאף!
ָ
אן אייביקן

יעקב
וואלט איך ַ
שלאף,
ָ
נגעשלאפן אן אייביקן
ָ
אײ
ליבער ָ
שטראף!
ָ
ווי צו דערלעבן אזא
אלע ברידער
טרף טרף יוסף.
יעקב
גייט געשווינד אין וואלד און טוט ַ
אײך דערוויסן,
בייזע חי
לכע ביי
כע
האט אים צעריסן.
חיה ָ
וועלכע
אוןן נעמט א
וואלדד א
וואל
ט אין ווא
אין דער חיה נקמה,
גייט
קינד
מיין ק
ענומען מ ן
טצ
האט
עלכע הא
לכע
קינדס נשמה.
צוגענומען
וועלכע
נט(
ס .יעקב וווי
ברידערר גייען ארויס
)די י
וויינט(
ארויס.
ע
פערטע סצענ
סצענע
שלאפן אויפן וועג .יוסף וועקט זיך
ָ
)די סוחרים מיט יוספן
אויף און זעט רחל'ס קבר .ער פאלט צו דער ערד(
יוסף
ַ
הויכגעטרײע מוטער,
מאמע ,מאמע,
שטיי אויף פון דיין קבר און זע ווי מיר איז ביטער!
אוי וויי! ווי שלעכט איז מיר!
קלאפן ביי ַ
דײן טיר!
יונגערהייט מוז איך
ּ
)וויינט(
ַ
הויכגעטרײע מוטער,
מאמע ,מאמע,
גיי ארויף צום בית-דין של מעלה
און טו זיי פרעגן די אייגענע שאלה:
דאס איז אזוי רעכט,
צי ָ
עכט?
זאל פארקויפןן פאר א ק
קנעכט?
אז איין ברודע דעם צווייטן ָ
אוי וויי! ווי שלעכט איז מיר!
בײ ַ
קלאפן ַ
דײן טיר!
יונגערהייט מוז איך
ּ
)וויינט(
רחל
יוסף ,יוסף ,גיי מיט זיי מיט,
זיי וועלן נישט חלילה ,פארגיסן ַ
דײן בלוט.
יוסף ,יוסף ,גיי מיט זיי פריילעך,
דו וועסט ווערן אין מצרים משנה למלך.
יוסף
ַ
הויכגעטרײע מוטער,
מע ,מאמע,
מאמע,
ווי ָ
קאן איך מיט זיי מיטגיין,
אז אפילו
אפילו זייער לשון קען איך נישט פארשטיין.
ויי! ווי של
ווי
אוי ו
שלעכט איז מיר!
וויי!
בײ ַ
קלאפן ַ
רהייט מ
יונגע
דײן טיר!
מוז איך
יונגערהייט
ּ
)יוסף וויינט .די סוחרים וועקן זיך אויף און קוקן אויף יוספן(
סוחר
דאס?
ווער איז ָ
יוסף
מיין מאמע.
סוחר
)לאכט(

אוי וויי ,איז מיר שלעכט.
או
א
סוחר
וח
מענטשן
זענען גוטע מענ
זענען
נארעלע ,,מיר ע
נארעלע
בענטשן.
און ָ
בענטשן
דיך אין מצרים בענטש
גאט וועט דיך
יוסף
גאטעניו
ָ
דער וועלט,
טייערער אויף דער
ר
מע פארקויפט א ברודער פאר
געלט!!
אר געלט
שמעון
כאטש איין ווארט,
זאגן ָ
נאך ָ
ווען דו וועסט ָ
מאך איך דיר דעם טויט אויפן ָארט!
סוחר
צוואנציק סו-ען ,און אן עק,
ָ
האט איר
דא ָ
ָ
זאל נישט זיין קיין געשלעג.
כדי עס ָ
יוסף
פאר צוואנציק סו-ען מאכט מען אזא גערודער
און מען פארקויפט אן אייגענעם ברודער?
יהודה
נעמט דעם קנעכט און גייט בשלום.
די סוחרים
דאס געלט און גייען אוועק מיט יוספן
)געבן יהודהן ָ
זינגענדיק(
מיר האנדלען ,מיר וואנדלען אין אונדזער גרויסן לאנד,
אלע געשעפטן גייען דורך אונדזער האנט.
מיר גייען ,מיר גייען אויף דער גאנצער וועלט,
היפש ביסל געלעט.
און מיר מאכן צונויף א ּ
יוסף
אויב איר ווילט מאכן א גוטן משא-ומתן
פירט מיך ָאפ צו מיין טאטן.
איר וועט זיין זייער צופרידן
און איר וועט פאר מיר א סך געלט באקומען.
סוחר
ַ
גאר צום לאכן
דײנע רייד זענען ָ
זאגט נישט פאר אונדז אזעלעכע נארישע זאכן.
און ָ
פטראגן
ָ
זאלן דיך צו דיין טאטן ָא
דו ווילסט אז מיר ָ
דערנאך וועלן ַ
באגראבן.
ָ
דײנע ברידער אונדז צום טויט
ָ
און
ניין ,דו מוזט מיט אונדז קיין מצרים קומען
אפותיקא באקומען.
און ָ
דארט וועלן מיר פאר דיר א גוטע ּ
)די סוחרים מיט יוספן גייען אוועק(
ראובן
)גייט צום גרוב מיט א שטריק אין דער האנט(
כא ּפ דיך ָאן ַ
בײם שטריק,
יוסף ,יוסףַ ,
פאטער יעקב צוריק.
זא איך וועל דיך ָא ּפפירן צום ָ
ָ
נאך זייער יונג,
יוסף ,יוסף ,דו ביסט ָ
זאלן דיך צעבייסן אין גרוב.
איך וויל נישט אז די שלאנגען ָ
יוסף ,יוסף ,כאפ דיך ָאן ַ
בײם שטריק,
פאטער יעקב צוריק.
זא וועל איך דיך ָא ּפפירן צום ָ
ָ
נישטא.
ָ
דארטן
)ראובן בייגט זיך צום גרוב ,און זע ,אז יוסף איז ָ
ער חלשט(

נישטא,
ָ
דאס קינד איז
הילד איננוָ ,
ואני אנא אני בא?
ווו וועל איך גיין ,ווו וועל איך שטיין?
ַ
צערײסן
איך וועל מיר די קליידער
ַ
צעבײסן.
די פינגער
קאנען קוקן,
ווו וועל איך ָ
לאגן.
פאטער וועט זיך ּפ ָ
ווי דער אלטער ָ

ראובן גגייט אוועק און די ברידער זיצן און קלערן
)ראובן
ב
פאטער(
זאגגן דעם פ ָ
וועלן ָ
עלן

זבולון
טער.
פאט
אלטן ָ
אונדזער אלטן
אונד
פאר אונ
זאגן אר
עלן מיר ָ
וועלן
ס וו
ואס
ווא
ָ

יששכר
און ַ
יוספס ה
נקען יוס
נטונקען
אײנטו
אײ
ציגעלע א ן
לע
לאמיר שעכטן א
ָ
בלוט,
ַ
דאס בלוט פון א מענטשן און פון א ציג איז ג
ווײל ָ
זאגן ,א חיה האט אים צעריסן.
קאנען ָ
וועלן מיר ָ
יהודה
זאל זיין אלעס צורעכט,
גד און אשר ,כדי עס ָ
נעמט א ציגעלע און שעכט.
)גד און אשר גייען און קומען צוריק(
גד
האבן געשאכטן.
מיר ָ

יהודה
זאל זיין אלעס גוט,
כדי עס ָ
בלוט
דאס העמדל און טינקט דאס איין אין ב
נעמט ָ
)זיי גייען און קומען צוריק(
אשר
האבן איינגעטונקען אין בלוט.
מיר ָ
יהודה
זאל נישט קענען פארדעכטן,
כדי מען ָ
דאס העמד גוט צעשטעכן.
טוט ָ
)זיי שטעכן(
אצינד וועלן מיר מאכן א חרם.

)אלע ברידער שטייען אויף ,יהודה שטרעקט אויס
און די ברידער לייגן ארויף זייערע שווערד(
אלע ברידער
דא אלע ַ
נײן,
מיר זענען ָ
דעם צענטן ,וועלן מיר דעם רבונו של עולם מצע
מיר מאכן א חרם און א שבועה,
הא
זאל זיין נשמה נישט ָ
אויסזאגןָ ,
ָ
ווער עס וועט
נאר טרף טרף יוסף.
ָ
ַ
ארײן ראובן(
)זיי זעצן זיך ווידער ,קומט
ראובן
ברידער ,איך בין ביים גרוב געווען,
ן
דארט יוספן נישט געזען.
האב ָ
און ָ
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ָ
מיר וועלן דיך גיכער צום טויט
ס העמד(
דא
יוספן ָ
ָ
)לוי און שמעון ציען
אס
ארא ּפ פון וספן
יוסף
ַ
געטרײע ברידער,
ברידער ,ברידער,
רידער,
הארט
ָ
רט שמוסן?
פארוואס טוט איר מיט מיר אזויי הא
געשווינד,
דאך פון דאנען אוועקגיין
איך מוז ָ
י
פאטער יעקב ָ
ווייל איך בין ביים ָ
דאס געליבסטע קינד.
אהא ,אהא ,אהא ,אהה...
גאט,
געדענקט ,ברידערלעך ,דעם לעבעדיקן ָ
האט.
וואס הימל און ערד און אונדז אלע ,באשאפן ָ
ָ
לוי
דאס ליבסטע קינד אויף יענער וועלט!
דו וועסט שוין זיין ָ
יוסף
ַ
געטרײע ברידער,
ברידער ,ברידער,
דאך ַ
אײער פלייש און בלוט.
איך בין ָ
פאטער יעקב,
איך מוז מיך אומקערן צום אלטן ָ
מיט א גוטער בשורה צוריק.
אהא ,אהא ,אהא ,אהא...
גאט,
געדענקט ברידערלעך ,דעם לעבעדיקן ָ
האט.
וואס הימל און ערד און אונדז אלע ,באשאפן ָ
ָ
)שמעון און לוי גייען צו יוספן און ציען ארויס די שווערדן(
שמעון
לאפלען!
גענוג געווען פון זיין ּפ ּ
מיר אים הרגענען און אריינווארפן אין גרוב,
ָ
לאמי
מער נישט זיין אין אונדזער שטוב.
ער ָ
שוין מ
זאל ש ן
זיינע חלומות ווערן מקוים.
וועלן מיר זען ווי זי
ראובן(
שפרינגט צו
(
)עס שפרינגט
ראובן
בו.
תשלחו ב
ויד אל תשל
הבור הזה וי
אותו אל הב ר
השליכו ותו
אל תשפכו דם! שליכו
אונדזער
פארגיסט נישט ָ
ברודער,,
ער
ברודע
ער ברוד
דאס בלוט פון אונד ר
טער.
וואס וועלן מיר קענען ָ
ווייל ָ
טער
פאטע
אונדזער ָ
זאגן פאר אונדזער
בלײבן שטיין אויף א ַ
)שמעון און לוי ַ
דערנאך
ָ
ווײלע ,און
ַ
זאל אים
ארײן אין גרוב .ראובן גייט אוועק מען ָ
ווארפן זיי אים
נישט באמערקן(
יוסף
שלאנגען און עקדישן פליען אין דער לופטן,
לאזן ַ
אײערע בייזע גיפטן.
זאלט נישט ָ
כדי איר ָ
גארנישט אלט,
דאך ָ
יאר איז ָ
אזא יונגער יונג פון זיבעצן ָ
און מוז שוין גיין פון דער שיינער וועלט.
דא געשווינד,
די שלאנגען און די עקדישן לויפן ָ
דאך וויסן אז איך בין יעקבס קינד.
איר מוזט ָ
)וויינט(
סוחרים
הו-רא ,הו-רא ,הו-רא-רא!
מיר האנדלען ,מיר וואנדלען אין אונדזער גרויסן לאנד,
אלע געשעפטן גייען דורך אונדזער האנט.
מיר גייען ,מיר גייען אויף דער גאנצער וועלט,
היפש ביסל געלט.
און מיר מאכן צונויף א ּ

הו-רא ,הו-רא ,הו-רא-רא!
א סוחר
ווער ביסטו?
יוסף
א
איך בין א ייִ ד ,יוסף.
חר
סוח
סוחר
וועסט ז ַ
גוטער קנעכט
זײן א גוטע
דו עסט
קנעכט.
ווײט פון ַ
נישט ַ
יוספן ,שט
מיט וספן
מי
סוחרים גייען מ
)דיי סוחר ם
ע ברידער(
זײנע
שמעון
גיט אונדז צוריק אונדזער קנעכט!
א סוחר
)לאכט(
קאן דאס ַ
זײן אזא זאך,
ווי ָ
אז אייער קנעכט איז שענער פון ַ
אײך?
שמעון
טאמער וועט איר אונדזער קנעכט נישט ָא ּפגעבן,
ָ
באגראבן.
ָ
וועלן מיר אייך אויף טויט
)ער ציט ארויס די שווערד(
סוחר
נעמט אים ַ
אײך!
)די סוחרים גייען אוועק(
יהודה
מה בצע כי נהרוג את אחינו ,וכסינו את דמו?
האבן ,אז מיר וועלן הרגענען אונדזער ברודער
וואס וועלן מיר ָ
ָ
און פארשמירן אונדזערע הענט אין ַ
זײן בלוט?
לכו ונמכרנו לישמעאלים וידינו אל תהי בו ,כי אחינו ובשרנו
הוא.
לאמיר אים פארקויפן צו די ישמעאלים
ָ
ון
דארט זאל מקוים ווערן זיין חלום.
און ד ָ
ער
א
ברידער
אלע
ן
מ
זענען מסכים מיט דיר יהודה!
מיר
יה
יהודה
ויף
נפתלי ,ף
נאךך די סוחרים.
נא
לויף ָ
)נפתלי לוייפט(
נפתלי
סוחרים ,מיר פארקויפן ַ
אײך דעם קנעכט.
סוחרים
איז וויפל זשע ווילט איר פאר ַ
אײער קנעכט?
נפתלי
קומט צו ַ
דארט וועלן מיר האנדלען.
מײנע ברידער און ָ
יהודה
זאלן נישט האנדלען שעהן,
כדי מיר ָ
גיט דרייסיק סו-ען.
יוסף
איר ווילט מיר פארקויפן פאר א קנעכט?
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ווי שיין און ווי ַ
צוזאמען.
ען.
צן צוזאמ
ער זזיצן
פײן – אז ברידער
שמעון
יא ,עס איז טאקע שיין ,עס איז טאקע ַ
פײן –
ָ
זאל צווישן אונדז נישט ַ
זײן.
נאר איינער ָ
ָ
לוי
נאמען.
יוסף איז זיין ָ
וואלט ער אהער געקומען,
הלוואי ָ
וואלט איך מיך צו אים גענומען.
דער ערשטער ָ
שמעון
ַ
צעבײסן!
מיט די ציין וועל אים
ַ
צערײסן!
ווי א הערינג וועל איך אים
נפתלי
דא,
ברידערלעך ,מיר זענען אלע ָ
נאר אהין קוקן,
טוט ָ
הנה בעל-החלומות הלזה ּב ָא.
לוי
האבן ארויסגעקוקט
וואס מיר ָ
אויף דעם ָ
האט אונדז גאט באשערט
ָ

און דעם בחור צוגעשיקט
הארץץ ב
נדזער ה
או
וואס א
באגערט.
אונדזער
ָ
ומט(
ף קומט(
)יוסף
ס
יוסף
יוס
עליכם אויף א ַ
ברידער!
גוטע
ר!
ברידער
ע ברידע
אײך טע
שלום עלי ם
ל
שמעון
נעכטן
מה נשמע מוסר? וואס פאר א חלום
געזען??
געזע
עכטן געז
טן
האסטו נע
ם ָ
יוסף
ַ
געטרײע ברידער,
ברידער ,ברידער,
וואס טוט איר אויף מיר אזוי בייז ַ
זײן?
ָ
האט געמאכט פאר מיר,
דאס ּכותונת ּפסים ָ
ָ
פאטער יעקב אליין.
דער אלטער ָ
אהא ,אהא ,אהא ,אהא...
גאט,
געדענקט ,ברידערלעך ,דעם לעבעדיקן ָ
האט.
וואס הימל און ערד באשאפן ָ
ָ
לוי
האבן,
דו וועסט שוין מער קיין ּכותונת ּפסים נישט ָ
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מכירת-יוסף
א פּורים שפּיל
מכירת-יוסף
שפיל
א ּפורים ּ
ערשטע סצענע
ַ
חוזק-מאכער ,טאנצט און זינגט(
ארײ
קומט
ארײןן א חוז
)עס קומט
עס
חוזק-מאכער
מאכער
חוזק-מ
חוזק
בנים.
אבינו
כאן יבוא
שנים עשר ב
נו עם שנ
א יעקב אבינ
יעקב
דא קומט ָ
ָ
פאטער עקב
מיט ַ
קינדער,
זײנע צוועלף דער
ארויפגעשטעלט
א שיינע שטול ווערט
לט
שטע
אן ָארט פאר אים באזונדער.
)טאנצט און זינגט(
ראובן דער ערשטער
שמעון דער שלעכטער
יהודה דער שטארקסטער
נפתלי דער געשיקסטער.
דער שיינער יוסף ,דער געליבסטער
פאטער יעקב דעם פרומען,
ביים ָ
דא מיט ַ
זײנע ברידער
וועט ָ
ַ
גלײך באלד ארויפקומען.
ַ
פארשטעלן
מען וועט אײך ָ
יוספס מכירה,
האט דערציילט
ווייל ער ָ
פאטער יעקב א מסירה.
פארן ָ
)גייט ארויס(
יהודה
אם רוצים לדעת מי אני )ער נעמט ארויס די שווערד(
ד(
אני יהודה בן רביעי ליעקב אבינו )זינגט זיך צו(
און אז אויב איר ווילט וויסן רבותי ,ווער איך בין אצינד
אין בין יהודה ,יעקבס ָאבינו פערטער קינד.
)זינגט און גייט ארויס(
עס זיצן ביים טיש :יעקב ,יוסף און בנימין .יעקב אין קיטל
ספ ָאדעק ,מיט א לאנגער ֿפייל אין דער האנט .יוסף
מיט א ּ
בנימיןן מיט לאנגע ּפאות .ביים יוספן א זיידן העמדל.
און
ון בנ מ
קינדער שטייען לעבן טיש :שמעון ,לוי ,גד ,אשר,
אנדערע ק
די א
אין איין זייט – ראובן ,דן ,נפתלי ,יששכר און זבולון אין דער
ן
נאר שמעון און לוי
האבן שווארצע בערדָ .
אנדערער זייט .אלע ָ
אנדערער
רויטע בערד.
האבן רויט
ָא
יעקב
ַ
ארײנגעקומען,
פאטער יעקב
דאס בין איך דער אלטער ָ
ָ
נאמען.
וואס פארנעמט אין דער גאנצער וועלט זיין הייליקער ָ
ָ
זאלט נישט מיינען רבותי
איר ָ
קאטאוועס.
ָ
אז איך בין חלילה א
אני צדיק יעקב מובחר שבשלושה ָאבות.
דאס אין דער גאנצער ַ
צײט
איך וועל בעטן דעם עולם ָ

רייד.
ע רייד
רע
נאר נדז
אונדזערע
זאלט איר נישט הערן קיינעםָ ,
ָ
מען
ארויסגעקומען,
וואס מיר זענען
ווייל מיט דעם ָ
ען
ארויסגענומען.
דאס איז אלעס פון דער תורה הקדושה
ָ
יוסף
נאר אויס ,א חלום א שיינעם,
הערט מיך ָ
וואס האט זיך מיר געחלומט נעכטן ַ
בײנאכט.
ָ
אז מיר ,ברידער ,אלע צוזאמען,
האבן מיר בינטלעך געמאכט.
ָ
איז מיין בינטל אויפגעשטאנען,
און זיך געשטעלט אין דער מיטן.
און אייערע בינטלעך ,אלע צוזאמען,
געטאן צו מיינעם בוקן.
ָ
האבן זיך
ָ
נאך א שיינעם חלום טוט מיך אויסהערן,
ָ
געטאן אמבעסטן באגליקן.
ָ
אז עס האט מיך
אז די זון מיט דער לבנה מיט די עלף שטערן,
געטאן צו מיר אליין בוקן.
ָ
האבן זיך
ָ
שמעון
המלך תמלוך עלינו,
אם משול תמשול בנו?
שפעטן,
אז דו וועסט פון אונדז ּ
צעפלעטשן.
קאפ
וועלן מיר דיר דיין ָ
ּ
יעקב
מה החלום הזה אשר חלמת?
פרימארגן?
ָ
וואס פאר א חלום דערציילסט אונדז אין
וו ָ
ווען ַ
דײן מוט
געשטארבן.
ָ
מוטער רחל ,איז שוין פון לאנג
וואס טוסט
יוסףָ ,
טוסטו זזיך נאריש מאכן,
אזע
פארר אונדז א
פא
יילסט פ
לסט
און דערצי
אזעלעכע נארישע זאכן.
דערציילסט
אין פעלד די ָא
ך ,גייט א
קינדערלע
און איר ,ינדערל
שפייזן,
קינדערלעך,
שאף ּ
שן חלום
נארי
עם נא
ט נישט דעם
כט
חלום,
נארישן
הארכט
און ָ
ן.
דעם בורא פ
געדענקט דעם
קט
פון מיין זיידן.
און
און גייט מיר לחיים ולשלו
ולשלום.
בנימין ַ
לײב
ף און בני
)די קינדער גייען ארויס .נארר יו
בן(
בלײ
יוסף
לערנען((
ע
ה )זיי
לאמיר לערנען א ביסל ּתורה
קינדער ָ
ַ
מײן הארץ טוט מיר קלעמען ,ווו די קינדער ען
זענען,
זאל דיך באגליקן,
גאט ָ
קום אהער יוסף ,און ָ
איך וועל דיך צו ַ
דײנע ברידער שיקן.
יוסף
וואס דו הייסט,
טאן ָ
טאטע ,אלעס וועל איך ָ
כאטש איך ווייס ,אז די ברידער זענען אויף מיר בייז.
ָ
צווייטע סצענע
)אין וואלד ,די ברידער זיצן און עסן(
יהודה
מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד
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געעפנט ַא
האט לעצטנס
ַא יונגע ֿפרוי ָ
סט־אגענטור אינעם בנין וו ּו עס גע־
ַ
ּפ ָא
רבאנד ֿפון די ייִ דן אין
ֿפינט זיך דער ֿפ ַא ַ
סעקרעטאר
ַ
מאל גייט דער
ּפוילן .איין ָ
ווארט" ,דער חודשניק
ֿפונעם „ייִ דישן ָ
ֿפונעם ֿ
רבאנד ֿפון די ייִ דן אין ּפוילן",
„פ ַא ַ
שיקן ַא בריוו אין דער ַ
סט־אגע־
ַ
נײער ּפ ָא
ש
אררף צוגעבן ַאז דער סעקרע־
דא
איך ַ
נטור .איך
טור.
שיין קליין בערדל.
הא
טאר ה ָ
ַ
ט ַא שיי
אט
דערקענט ַאז איר זענט
בב ַ
הא
„איך ָ
באלד רקענט
קענט
אב
לעבאסטע ֿפון
אגגט אים די ַ
לעב ָא
באלע
זא
ַא ייִ דָ ",
מען לויט ַ
אײערר
עט מע
„דאס זעט
פא
ד ר
אסטָ .
דער ּפ ָ
קיין דרך-ארץ
האבן נישט קיין
ידן ָ
בארד .ייִ דן
ָ
ֿפ ַאר ֿפרויען .נישט שיין".
רעטאר איז
ַ
סעקרעטא
איראניע איזַ ,אז דער
ָ
די
בכלל נישט קיין ייִ ד .אין ּפוילן איז איצט ַא
האט מיט אונדז
וואס ָ
מאדע ֿפ ַאר בערד ָ
ָ
דאס
טאןָ ,אבער נישט ָ
גאר נישט צו ָ
ייִ דן ָ
בין איך אויסן.
האב שוין געהערט טענות ַאז
הכלל ,איך ָ
ּ
קאמוניסטן ָאדער ֿפ ַארקערט
די ייִ דן זענען ָ
סמא ּפ ָאליטן ָאדער
קא ָ
יטאליסטןָ ,
קא ּפ ַ
— ַ
נאליסטןָ ,אב־
ציא ַ
נא ָ
ווידער ֿפ ַארקערט — ַ
האבן ֿפיינט ֿפרויען,
וואס מיר ייִ דן ָ
דאס ָ
ער ָ
מאל.
דאס הער איך צום ערשטן ָ
ָ
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איבערצײגן די
די ּפוילישע רעגירונג וויל
מסתמא אויך זיך ַאליין ַאז די
וועלט און
ּ
האבן בשעת דער צווייטער
ליאקן ָ
ּפ ָא ַ
וועלט-מלחמה געליטן ּפונקט ַאזוי ֿפיל
ֿ
האבן זיי מיטן
דערפ ַאר ָ
ווי די ייִ דן און
גארנישט
אומקום ֿפון די ּפוילישע ייִ דן ָ
טאן.
צו ָ
האלט
באווסקי ַ
גרא ָ
ַ
יאן
עסאר ַ
רא ֿפ ָ
ּפ ָ
גרא־
ַ
דאזיקע רייד ֿפ ַאר ֿפ ַאלשע.
די ָ
טאנט אין ַאן אינטערווי ּו
בא ָ
באווסקי ַ
ָ
ווארשעווער
וואך ֿפ ַאר דער גרויסער ַ
די ָ
ַ
רטשא" ַאז ּפ ָא־
ַ
וועבא
ָ
זעטא
ַ
„גא
צײטונג ַ
לפן די ַ
געהא ֿ
דײטשן
ָ
יא
האבן ָ
ליאקן ָ
ַ
מארדעווען ּפוילנס ייִ דן.
ָ
האלט ַאז די ּפוילישע רע־
באווסקי ַ
גראב ָ
ַ
רא
דערמאנען
ָ
וואס
נאלליסטן ָ
ציא ַ
נא ָ
כטע נ ַא
צווישן דדי חסידי אומות
שטענדיק ַאז צ
שטענד ק
העולם זענען געווען זעקס טויזנט
העוללם
צוליב זייערע אייג־
פאלי ַ
ּפ ָא
טוען עס צול
ען
ליאקן טוע
יא
שא ֿפן דעם ַ
אײנדרוק
זיי ווילן ַ
ענע צילן .זי
נאר ־
איז געווען די ָ
ַאז ַ
דן א
ראטעווען ייִידן
גרא־
זאגט ַ
דאס איז נישט אמתָ ,
מעָ .
באווסקי.
ָ
באווסקי דערציילט ֿפון ַא ייִ דיש
גרא ָ
ַ
נטלא ֿפן פון די
ָ
וואס איז ַא
ָ
מיידל
ַ
דאוונעַ ,אן ערך ֿפ ֿ
ופ־
סא ָ
דײטשן אין ַ
ווארשע.
קילאמעטער מזרח ֿפון ַ
ָ
ציק
ַ
האלטן אין
בא ַ
האט זי זיך ַ
נאכט ָ
בײ ַ

דאם ַ
ווײטער
סטמא ַ
ַ
האט די ּפ ָא
„בכלל — ָ
דא ֿ
רפן די ייִ דן
וואס ַ
דערקלערט — צו ָ
ַ
וואלט געווען
דא אין ּפוילן? סע ָ
בלײבן ָ
דא־
טראגן זיך ַאוועק ֿפון ַ
בעסער ווען זיי ָ
ווארעמע לענדער".
נען אין די ַ
קאלטער ּפוילישער
לויט איר איז דער ַ
קלימאט נישט קיין גוטער ֿפ ַאר אונדז
ַ
סעמיטן.
ַ
געדאנק
ַ
דאזיקער
זײט וויסן ַאז דער ָ
איז דווקא נישט קיין ַ
נײערֿ .פ ַאר דער
האבן ּפוילישע
צווייטער וועלט-מלחמה ָ
ֿפ ַאשיסטן ֿ
לאניע ֿפ ַאר
קא ָ
געפ ָאדערט ַא ָ
דאס
סקארָ .
גא ַ
דא ַ
מא ַ
לאנד ,אין ַ
זייער ַ
טא ּפל געווינסּ .פוילן
וואללט געווען ַא ָ
ָ
לאניע און אין דער
קא ָ
געהאט ַא ָ
וואללט
ָ
ַ
זעלבער ַ
געווארן פון די ייִ דן
טור ג ָ
ט ּפ
פטור
צײײט
בע
לב
וילן ֿ
א.
גופא
אין ּפ לן
ין
נאמען
רעטיסט מיטן ָ
ַא ייִ דישער
בארעט
קא ַ
ידישער ק ַ
רעאגירט
ַ
האט
מיקסנע ָ
עטשעסל ַ
מיעטשעסלאוו מיק
לא
דאזיקן
הומארר אויף דעם ָ
הומא
ָ
מיט חן און
וואס
שלאגער ָ
ַ
רשלאג און געשריבן ַא
ָ
ֿפ ָא
טאנצן אין ּפוילן ביזן
ַאלע זינגען און ַ
טאגַ .
ַ
זײן ליד אינעם ֿפ ָאקסט־
הײנטיקן ָ
גא־
דא ַ
„מא ַ
ַ
טאקע
ראט ריטעם הייסט ַ
ָ
דא
גאנצן ליד וועל איך ָ
סקאר"ֿ .פונעם ַ
ַ
איבערגעבן בלויז ֿפיר שורות אין ַ
מײן
ֿפ ַ
רײער איבערזעצונג:

ַא ֿ
אבן עמיג ר
ואס ָ
גב ,,דדיי ייִ דדן ָ
עמיגרירט אין די
האבן
ווא
גב
מים הה
ענדער בי
ההם
בימים
נדינאווישע ללענדער
סקאנדינ ַ
ַ
,,1968
ארץ 968
מא
הייסט אין מ ַ
יסט
הייס
דאס הי
דאס
הזהָ ,
בזמן זה,
זמן
זייערע ַ
ָ
גאסטגעבערס
געלויבט זייערע
האבן עלויבט
סעמיטיזם.
ֿפ ַאר זייער ֿפ ָ
ם .שטילע־
ילאסעמיטי
געזאגט
ָ
האט מען ָאבער
רהייט ָ
ט יענע ייִ דןן
ַאז זיי ַ
טרײבן ַא ביסל איבער.
ַ
„בײ אונדז ֿפעלן נישט קיין ַאנטיסעמי ־
וואס
נאר ָ
געזאגט — ָ
ָ
האט מען זיי
טן — ָ
נדינאווער זענען זייער הע־
ַ
סקא
ַ
זשע ,די
האלטן
טראכטן באמת ַ
ַ
וואס זיי
ֿפלעךָ .
זיי בסוד".
ליאקןַ ,
סײ די ַאנ־
הייסט עס ַאז מיט די ּפ ָא ַ
טיסעמיטן ַ
ילאסעמיטן ,ווייסט
סײ די ֿפ ָ
וואסערער וועלט מען
מען גענוי אויף ָ
ֿ
לטובה.
שטייט .גם זו
ַא ֿ
האט
וואס ָ
מיעטשיסלאוו מיקסנעָ ,
ַ
גב,
געשריבן ַ
האט נישט
זײן ליד אין ָ ,1938
דא־
מא ַ
זוכה געווען צו בויען ַא מקווה אין ַ
דײטשן זענען ַא ַ
סקאר .די ַ
רײן אין ּפוילן
גא ַ
ַ
שפעטער און ער איז שוין נישט
ַא ָ
יאר ּ
ַארויס ַא לעבעדיקער ֿפון זייערע הענט.

האט זיך ַא
רטאק .אין דער ֿפרי ָ
טא ַ
ַא ַ
רזאמלט ַארום איר.
פא ַ
גרויסער עולם ַ
האט
ליאקַ ,אן ַארבעטערָ ,
ַא יונגער ּפ ָא ַ
רא ּפנעמען די לעדערנע
געוואלט ַא ָ
ָ
האק
האט ער גענומען ַא ַ
רעָ .
שטיוול אירע.
צעהאקט אי
ַ
און
רע ֿפיס אונטער די
אירע
קניס.
שטערט דער ֿפ ַא
באווסקי
גרא ָ
ַ
פאקט ַאז
קי שטער
נוצן אויס דדיי
וואס נוצן
מענטשן ָ
טש
זעלבע מענט
בע
די
אומות
ׂים
ָ
ת
חסידי אומו
שים ֿפון די חסידי
העראיִ שע מעש ם
זענען
גא
רא ּפ ַ
העולם ֿפ ַאר זייער ּפ ָ
ען
אנדע זענ
א ַ
פא
רעכטעַ ,אנ־
ָא ֿפט ָ
מאל ָאנהענגערס ֿפון עכטע
ניזאציעס.
רגא ַ
טיסעמיטישע ָא ַ
ַאז מען רעדט ֿפונעם ֿ
דארף מען
עברַ ,
זאגן דעם אמת,
האבן דעם מוט צו ָ
ָ
באקוועם — ָאט
ַא ֿפילו ווען ס'איז נישט ַ
הויפט־טענה ֿפון ּפ ָ
רא ֿפע־
דאס איז די
ָ
ּ
סאר ַ
ָ
באווסקי.
גרא ָ
זעטא
ַ
„גא
זשורנאליסט ֿפון דער ַ
ַ
דער
געוואלט וויסן ֿפ ַאר
ָ
האט
רטשא" ָ
ַ
וויבא
ָ
באווסקי ַאז די ּפ ָא־
גרא ָ
ַ
האלט
וואס ַ
ָ
דאס אחריות ֿפ ַארן טויט
טראגן ָ
ָ
ליאקן
ַ
ֿפון צוויי הונדערט טויזנט ייִ דן בשעת
דער ַ
קופ ַאציע.
דײטשישער ָא ּ
ֿ
געענטפערט ַאז ני ־
האט
באווסקי ָ
גרא ָ
ַ
ליאקן ַאליין
האבן די ּפ ָא ַ
שט ַאלע ייִ דן ָ
דערמארדעטַ .א טייל ָ
ָ
האבן זיי געמ־
סרטֿ .פ ַאר די ייִ דן איז דער סוף געווען
דער זעלבער .אינעם ֿפרילינג ֿפון 1942
האבן די ַ
דײטשן ָאנגעהויבן ליקוודירן די
ָ

געטאס און שיקן די ייִ דן אין די אומבר ־
ָ
ענג-לאגערן .עס זענען געווען צוויי מיט
ַ
געטאס.
ָ
מיליאן ייִ דן אין די
ָ
האלב
ַא ַ
היסטאריק־
ָ
דער ּפוילישער ייִ דישער
שאצט ַאז מער ווי
דאטנער ַ
ער שמעון ַ
צוויי הונדערט טויזנט ייִ דן זענען דע־
געוואלט זיך
ָ
האבן
נטלא ֿפן .זיי ָ
ָ
מאלט ַא
ָ
ראטעווען אויף דער ַארישער ַ
זײטַ .אן
ַ
ַאנדער
קרא־
ַ
היסטאריקער ,שמואל
ָ
נדערער
קיַ ,
קאווסק
ָ
דאס זענען געווען
האללט ַאז ָ
ווסקי,
ַ
ויזנט ייִ דן
טויזנט
הונדערט ט
דרײ ה נדערט
באווסקי
גרא ָ
דןַ .
מיט אי
מסכים מ ט
סכ
אים.
איז מ ּ
ווי ֿ
געבליבן אין
בן
ניצול געבליב
זענען ניצ
ענען
וויפל ייִ דן זע ען
ֿ
טפער
ענטפ
נא
וילן ָ
מלחמה? דער
מלחמה
דער מלחמ
נאךך דער
ּפ ן
איז ֿפ ֿ
ווסקי.
בא וסק
גרא ָ
גט גר ַ
זא ט
טויזנטָ ,
ויזנט,
ט
ופציק
וואס
 250,000ייִ דן ָ
הייסט עסַ ,אז ֿפון די 0,0
נטלא ֿפן ֿפון די ַ
זענען
ָ
זענען ַא
דײטשןן זענע
דאס ֿ
רוב ֿפון זיי
 200,000אומגעקומעןָ .
זענען אומגעקומען ַ
ליאקן
ווײל די ּפ ָא ַ
האבן זיי דערהרגעט ָאדער געמסרט.
ָ
זאגט ַאז ער
באווסקי ָ
גרא ָ
עסאר ַ
רא ֿפ ָ
ּפ ָ
דאזיקע
גאנץ גוט ַאז די ָ
ֿפ ַארשטייט ַ
ליאקן שווער
ֿפ ַאקטן זענען ֿפ ַאר די ּפ ָא ַ
האלטן זיך ֿפונעם אמת
בא ַ
ָאנצונעמעןַ .
איז ָאבער נישט קיין לייזונג ,טענהט ער.
מסתמא יושר ־
וואלט געווען
צום סוף ָ
ּ
ֿ
חשבון-הנפש
זא
דערמאנען ַאז ַא ַ
ָ
דיק צו
וואס מע זעט די טעג אין ּפוילן קומט
ָ
נישט ֿפ ָאר אין די ַארומיקע לענדער ,ווי
באלטישע לענדער.
אוקראיִ נע ָאדער די ַ
ַ

דארט ַא מיקווה וועל איך בויען
ָ
שוויצבאד דערצו.
ָ
ַא
ָ
האב איך ֿפ ַאר יעדן מורא,
אה ָ
דא
ארט ָ
אזט מען מיך צו רו.
לאזט
דא
ָ
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געווארן
ָ
רויסגעלאזט
ָ
ס׳איז לעצטנס ַא
ווישטשיא" ,אין ַ
ַא ַ
מײן
ַ
„קשעגא
ַ
נײ בוך,
איבערזעצונג — יציאת ּפוילן .דער מח־
מיקא ַ
לײ גרינבערג ֿפ ַארנעמט זיך
ָ
בר
נאכן חורבן
דא מיט די ייִ דן אין ּפוילן ָ
ָ
מארץ
גראם אין ַ
און דער מלוכישער ּפ ָא ָ
געמאכט ַא סוף צו דעם
ַ
האט
וואס ָ
ָ 1968
בא ַ
נײטער ייִ דישער קהילה
חלום ֿפון ַא ַ
ליסטיש ּפוילן.
סא ַ
ציאליסט
אין ַא ס ָא
נישט קיין
אונדז ניש
דערציילט אונד
דערציילט
גרינבערג דערצ
נבערגג
אייגענע בויך ס ֿ
שטעלט ַא מיק־
רות .ער ש ל
סב ות.
יגענע
ֿ
רא ֿ
זט די ּפוילישע
טיש און ל ָ
אויפ
אןן
פ ָא
ָ
לא ט
אויפןן ט
ראפ
רעדן.
רעד
ליין רע
ייִ דן ַא ן
מען
בוך ֿפ ַא
דאס
ַאז מען לייענט ָ
ען
רשטייט מע
פארש
אס וך
מ־
כמ
נאכ
חילוק צווישן די ָ
ק
ַאז דער גרויסער
לחמהדיקע ייִ דן און די ֿפ ַארמלחמהדיקע
ע
יקע
נאכ־
נאר ַאז די ָ
ייִ דן אין ּפוילן איז נישט ָ
מלחמהדיקע זענען נישט ֿפרוםֿ .פ ַ
רײע,
נישט קיין ֿפרומע ציוניסטן ,בונדיסטן,
סתם ייִ דן זענען גע־
ָ
קאמוניסטן ָאדער ּ
נאך ֿפ ַאר דער מלחמה.
ווען אין ּפוילן ָ
וואס זשע? ּכמעט ַאלע ֿפ ַאר דער
נאר ָ
ָ
נאך
האבן גערעדט ייִ דיש; און ָ
מלחמה ָ
דער מלחמה — ּפויליש.
האב ַא ַ
שפיל אין דער אייגענער
איך ָ
בײ ּ
ַ
חה־אל־
משפ
משפחה .אין אונדזער
ּ
ּ
באם ֿ
געפינט זיך ַא בילד ֿפון ַא מונדי ־
ָ
רײטער אויף ַ
רטן ּפוילישן ַ
זײן ֿפערד.
רײטער איז ַ
דער ַ
מײן ֿפעטערֿ .פון הינטן
דעדיקאציע אויף
ַ
האט ער ָאנגעשריבן ַא
ָ
ּפויליש ֿפ ַאר ַ
דאס הייסט
זײן שוועסטערָ ,
מאמען .איז ַאזויַ .
ַ
האט
באבע ָ
מײן ָ
מײן ַ
גערעדט בלויז ייִ דיש און ַא ביסל ּפויליש.
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דוד בן-גוריון ,דער ערשטער ּפרעמיער ֿפון
זאגן ַאז עס איז ני ־
מדינת־ישׂראל ֿפלעגט ָ
זאגן .וויכטיק איז
וואס די גויים ָ
שט וויכטיק ָ
דערמאן איך
ָ
וואס
וואס די ייִ דן טועןֿ .פ ַאר ָ
ָ
בן-גוריונס ווערטער איצט? צוליב די דע־
ראציעס ֿפון דער ּפוילישער רעגירונג
קלא ַ
ַ
ראציעס ֿפון די ּפויליש-
קעגן־דעקלא ַ
ַ
און דדי ק
או
ניזאצציעס.
דישע
רגא ַ
ע ָא ַ
ייִ ד ש
ֿ
געפ ָאלגט די
נישט
ֿפ ַא
האבן ניש
וואס ָ
ארר די ָ
פא
נַ
דערמאנען
וועל איך ערמ ָ
ואכן
ווא
אכן ווע
עסן די לעצטע ו ָ
נײײע
לשון-הרע
בדעה
ַאז ּפוילן
ן-הרע
שא ֿפן ַא לשו
דעה צו ַ
ה
האט בד
פוילן ָ
עץ אין ַ
וועלטקריג.
צווייטן
כות
שײ
געזעץ
טקריג.
טן וועל
ת מיטן צצוו
שײכו
ליאקן אין
א ַ
פא
שולדיקן די ּפ ָ
באשולדי ן
ווער סע וועט ַא
בארירט מיט די ַ
שן און נע־
טשן
דײטש
דײ
לא ָ
קא ַ
האבן ָ
ָ
באקו
לן ַ
דן-מארד ,וועלן
ָ
מען ָאנטייל אינעם ייִ
באקו ־
שטראף ביז ַ
דרײ ָיאר ּת ֿפיסה .די מע־
ָ
מען ַא
גאנצער וועלט ֿפ ַארנעמט
דיע איבער דער ַ
דאזיקן ענין .ווי עס ווייסט יעדער
זיך מיטן ָ
זשורנאליסט.Jews are news :
ַ
שטרא ֿפן ֿפ ַאר די רייד,
ָ
זאל מיך נישט
גאט ָ
ָ

ַ
מאמע און אירע געשוויסטער זענען
מײן ַ
שקאלעס,
ָ
געגאנגען אין די ּפוילישע
ַ
שוין
האבן ַ
ווײטער גערעדט ַא
ָאבער ַאלע ָ
ַ
דאס הייסטַ ,אז זייער
געשמאקן ייִ דישָ .
לינגוויסטישע און במילא קולטורעלע
אידענטיטעט איז געווען אין ַא גרויסער
מאס ַא ייִ דישע .די אינטימע ֿ
ספערע
ָ
זייערע איז געבליבן ַא ייִ דישע .די ֿ
עפנט־
ספערע איז געווען ַ
לעכע ֿ
סײ ַא ּפוילישע
ַ
סײ ַא ייִ דישע.
נאכמלחמהדיקע ייִ דןֿ ,פון דער צווייט־
די ָ
ער ַ
זײט ,זענען שוין געווען ָא ּפגעשניטן
נאר אויך ֿפון
נאר ֿפון זייער אמונה ָ
נישט ָ
ראך .לינגוויסטיש זענען זיי גע־
שפ ַ
זייער ּ
ֿ
שאק
דערפ ַאר איז זייער ָ
ליאקן.
ווען ּפ ָאל ַא
ווען
יאר 1968
גרויס ווען אין ָ
געווען
ווען ַאזוי גרו
גע
געפ ַאטשט
וילישע
הא
ע מלוכ
אט די ּפ ליש
הָ
מלוכה זיי ּ
געהערן ננישט
שט
אגט ַאז זזיי הערן
עזא
געזא
נים און גע ָ
אין ּפ ם
סב ֿ
ער ֿ
בה
סביב
שע
פויליש
ו
ה.
יב
וילישער
צו דער ּפ
געהא ֿ
לפן אזז זייערע
ט געה ָ
שט
האט ננישט
האט
עס ָ
מו ־
ַ
טא
ַ
זענען געווען גרייט מ
טע-מאמעס זענען
מבטל ַ
חל ַ
און ֿ
זײן
מבטל
זײן אויף זייער ּכ ֿבוד או
גאנצן זייער ייִ דישע אידענטיטעט
אין ַ
ֿ
לטובת דער ּפוילישער קולטור און דער
ּפוילישער מלוכה.
האבן ֿפ ַארלוירן ביידע
הייסט עסַ ,אז זיי ָ
סײ די ייִ דישע ַ
וועלטןַ ,
סײ די ּפוילישע.
איינע ֿפון די ֿפרויען אינעם בוך דער ־
האט ווי ַא קינד ֿ
געפרעגט
ציילט ַאז זי ָ
ראך זיי רע־
שפ ַ
טע-מאמע ָ
ַ
טא
ַ
וואסערע ּ
געוואלט זי
ָ
האבן נישט
דן צווישן זיך .זיי ָ
זאל וויסן ַאז זיי רעדן ייִ דיש און ַאז זי איז
ָ
ֿ
האבן זיי ַאז
געענטפערט ָ
ַא ייִ דיש קינד.
האט זי
שפעטערָ ,
זיי רעדן ֿפ ַ
ראנצייזישּ .
האט
שולָ .
רא
זיך געלערנט ֿפ ַ
נצייזיש אין שו
ש

מאל ֿ
טע-מאמע
ַ
טא
געפרעגט ַ
נאך ַא ָ
זי ָ
האט שוין
ראך זיי רעדן .זי ָ
שפ ַ
ָ
וואסערע ּ
ראנצייזיש.
שט ֿפ ַ
געוווּסט ַאז ס'איז נישט
רעדן ד ַ
ֿ
דײײט
זיי רעדן
האבן זיי ַאז י
טש.
געענטפערט ָ
דערציילט גר
צייל
ט דערצ
אט
גרי ־
הא
ַאן ַאנדערע ֿפרוי ָ
בן נישט
האב
מאמע ה ָ
ַ
טע-מא
טא
נבערגן ַאז ַ
וויסןן אז זיי
זאלן וויס
קינדער ָ
ר
געוואלט די
ָ
ֿ
האבן
אויב זיי ָ
קרובים אין ישׂראל .ב
האבן
ָ
ֿ
חלילה
דאס קינד ילה
קרובים אין ישׂראל קען ָ
האבן זיי אין
ֿפ ַארשטיין ַאז זיי זענען ייִ דןָ .
נטאקט מיט
קא ַ
גאנצן ָא ּפגעשניטן דעם ָ
ַ
האט
דאס ַאלץ ָ
משפחה אין ישׂראלָ .
דער
ּ
געהא ֿ
לא־
לפןַ .אלע קענען זיך ּפ ָא ָ
ָ
נישט
דא אין
קצעפטירט ָ
ניזירן און ווערן ַא
ּ
זאגט זיַ .אלע ,חוץ די ייִ דן .נעמט
לאנדָ ,
ַ
רעזשיסאר
ָ
למשל דעם גרויסן ּפוילישן
משפחה ַ
זײנע
וואס די
זאנוסי ָ
קרישטאף ַ
ָ
ּ
איטאליע .קיינער וועט ני ־
ַ
שטאמט פון
ַ
איטאליענער און
ַ
זאגן ַאז ער איז ַאן
שט ָ
ליאקַ .א ייִ ד ָאבער ַ
בלײבט
נישט קיין ּפ ָא ַ
ַ
ליאקן ַא ייִ ד.
בײ די ּפ ָא ַ
ַ
מסכים זײן מיט
ּ
באדויערן מוז איך
צום ַ
זאנוסיס בן־דור,
איר .נעמט למשל ַ
רעזשיסאר,
ָ
קאנטסטער
בא ַ
ַ
ּפוילנס
לאנסקי .אין דער ּפוילישער
מאן ּפ ָא ַ
רא ַ
ָ
באצײכנט מען אים מי ־
וויקיפעדיע ַ
ּ
נאמען ֿפון ַ
דארט
טאטןָ .
זײן ַ
טן ייִ דישן ָ
מאן ליבלינג.
רא ַ
הייסט ער ָ
האב איך געהערט ֿפון
מאל ָ
נישט איין ָ
וואס
ּפוילישע ייִ דן אין ישׂראל ַאז די סיבה ָ
האבן עמיגרירט קיין ישׂראל איז ַאז
זיי ָ
דארט קענען זיי ַ
ליאקן .הא
זײן ּפ ָא ַ
ערשט ָ
וויקיפעדיע
ראיה :אין דער העברעיִ שער
ּ
מאן ַ
זײן ּפוילישער
רא ַ
נאמען ָ
נאכן ָ
שטייט ָ
לאנסקי.
חה־נאמען — ּפ ָא ַ
ָ
משפ
ּ

ווען אונ־
געווען בעסערר ווע
ען
וואלט
ָאבער מיר ָ
עטאן און
וואלטן מערר גע ָ
געטא
דזערע קהלשע ּפני ָ
ווייניקער גערעדט.
טאג אין
נעמט ,למשל„ ,מכּ בי" .אין ַא זוניקן ָ
האב נישט קיין
חודש אויגוסט ,אויב איך ָ
רעפ־
בן
הא
ָ
מוזיי,
טעות ,לעבן דעם ייִ דישן
ּ
ָ
רעזענטאנטן ֿפון „מכּ בי" מיר
ַ
צוגעזאגט ַאז
במהירה בימינו וועט ַ
שפילן
מײן זון קענען ּ
נשא ֿפט,
קינדער-מא ַ
ַ
וסבאל
ַ
אין ַא מכּ בי ֿפ
שפעטער און
ווארשעַ .א ַ
דא אין ַ
ָ
האלב ָיאר ּ
גארנישטַ .א ֿ
בליצפ ָאסט־
האבן מיין
גב ,זיי ָ
ָ
ּ
ַאדרעס.
איך רעד שוין נישט וועגן דעם ַאז די קומ־
דא ָאנטייל אין
ענדיקע טעג נעמען די ייִ דן ָ
צערעמאניעס אין ָאנדענק
ָ
ֿפ ַארשיידענע
מארץ .1968
גראם אין ַ
ֿפונעם מלוכישן ּפ ָא ָ
האט מען אין ּפוילן געלערנט
ביז ָ 1968
ייִ דישע קינדער ייִ דיש אין ַא ּפוילישער מלו ־
האט זיי געלערנט
כישער שול .אמת ,מען ָ
לידער וועגן ֿ
חבר לענין ָאבער אויך די שיינע
וואס בין
גראמען פון יצחק לייבוש ּפרצןָ .
ַ
דא אויסן? ֿ
אפשר חוץ די רעדעס און
איך ָ

דעקלאר ַ
ַ
געדאנק
ַ
וואלט געווען ַא
אציעס ו ָ
רא
ען ַא מ
באקומע
רן און ַ
פאדע
מלוכישע ייִ די ־
קומען
דערן
צו ֿפ ָא
פוילןַ .
שא
זײט
שע שו
איז ַא
זײט וויסן ַאז ייִ דדיש
שול אין ּפוילן.
אךך
שפרא
נאללע
ציא ַ
נא ָ
אלע )נישט דדיי ַ
ציא ַ
נא ָ
ַ
רא
שפ ַ
נא
לע(( ּ
דזערע קי
ערע
אונד
האבן או
וילן און במילא ָ
אין ּפ לן
קינד־
אונדזערע
לערנען.
דאס רעכט זי צו לערנען
ער ָ
ֿ
ט
אטעס ו ָ
ַ
וואלט
דעבא
נשטאט צו ֿפירן
ָ
אפשר ַא
גן
עפעס ָ
ָ
מען
קאנקרעטס ֿפ ַארן יונגן
געטאן ּ
דור? אין ַאנדערע ווערטערֿ ,פ ָאלגן בן גו ־
ריונס עצה.
רעדנדיק וועגן בן גוריון ,אויב איר קומט קיין
ּפוילן קענט איר עסן ַא ּפיצע אין ַא רעס־
ראן אין ַא חנעוודיקן בלויען הויז לעבן
טא ַ
ָ
וואס
לאנסק .מיט ָ
לאץ אין ּפ ָ
רקפ ַ
דעם ַ
מא ּ
דאס הויז ַאנדערש ֿפון ַאלע אנדערע
איז ָ
ֿ
ענטפער איז:
הייזער ,וועט איר ֿפרעגן .דער
האט געוווינט דוד בן גוריון מיט ַ
זײן
דארט ָ
ָ
דאס הויז וו ּו ער איז
משפחה אין דער יוגנטָ .
ּ
נישטא מער .אויף ַ
זײן
ָ
געווארן איז
ָ
געבוירן
ָארט ֿ
טאקע
וואס הייסט ַ
געפינט זיך ַא ּפ ַארק ָ
באשיידענעם בן-
בן-גוריון סקווער ,מיט ַא ַ
דענקמאל אין מיטן.
ָ
גוריון

טייערע פריינד,
געגאנגען
ַ
דאס הייסט איך בין
אני הלכתי ביער ושמעתי בת קול ָ
טערינא,
ַ
קא
וואלד .און דערהערט ַא שטימע ַאוודאי ֿפון הימלַ .
אין ַ
סיודא.
ַ
דיצאּ ,פ ָאדי
לא ַ
מא ָ
מָ
זענען בלויז די ערשטע פיר שורות ֿפונעם חנוודיקן ייִ דישן
ס
דא
ָ
ן
דאס
דאס ליד
האט ָ
לאדיצאּ .פובליקירט ָ
מא ָ
קאטערינא ָ
קאטע ַ
לקסליד
פא
ָ
רינא
ליד קאט
ד
עטנאגראף,
ָ
איז געווען א זינגער ,אן
מנחם קיפניס.
מנחם קיפניס אי
מנחם
פניס .מ
ַ
בער.
און א
א ָ
שרײבער.
שרײב
און
טאגראף א
פא ָא
ַ
נומער  9איז געווען
וואליצו
ּוו גאס נומ
אליצווו
הויז אויף דער וו
זײן שכןן אינעם ה
שלענגעל.
וולאדיסלאוו שלענגעל.
לאוו
ארא ּפ ַ
רײסן דאס
וועט נישט ָ
נאר ָ
האב ָ
איך ָ
אז מען וו
וואס געהערט ז
הויז .א גוטע בשורה.
פארלעגער

רעדאקטאר
ָ
שעף
האפמאן
ארטור ָ
קולטור-געזעלשאפטלעכער
פארבאנד פון די יידן אין ּפוילן
רעדאקציע
בעמע גאס 87
ווארשע 01233
טעלעפאן+48 22 620 05 49 :
ָ
בליצפאסט אדרעס:
ּ
SLOWO@TSKZ.PL
פערסאנאל
ָ
רעדאקציע
רעדאקטאר
ָ
שעף
ארטור האפמאן
וויצע-רעדאקטאר
ָ
זשעשקא
ָ
כריסטיאן ָא

אינהאלט

סעקרעטארר
רעדאקציע ס
ע
רע
האוזע
מארעק ה

 49יידישע גאס

רעדאקטאר
עדא ָ
יידישער
ישערר רע
ווייצנער
ד''ר ייעקב
עקב ווייצ

גראפישער
צונויפשטעלל
ע
ער צו
מארטשין יעדלינסקי
קי
ארויסגעגעבן מיטן שטיץ פונעם
אינערן און אדמיניסטראציע
מיניסטעריום

טיראזש
עקזעמפלארן
1000
ּ

:

שפיל
מכי
 47מכ
מכירת-יוסף א ּפורים ּ
 39סע ֿ
9
שפיגל
"סעלפי" – דדער ּ
נארציסיזם
הנטצטיקן ַ
טצטיקן
פונעם הנט
פונעם

38
אלעקסאנדרא קרול
יידיש
דיש פארר אלע – א
 3ייד
 37לדערש ַ
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