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W numerze Kwietniowy numer „Słowa Żydowskiego” poświęcamy w dużej mierze 
tematyce wojskowej. W tym roku obchodzimy siedemdziesiątą trzecią 
rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim.  Zainteresowanym 

historią wojskowości szczególnie polecamy wystawę „Żydzi w Wojsku Polskim”, 
którą można zwiedzać od 20 kwietnia w Muzeum Katyńskim w Warszawie. Michał 
Sobelman, mając na uwadze rocznicę wybuchu powstania, przedstawia niezwykłą 
historię Chajki Klinger. Kilka podstawowych informacji o polsko-żydowskich 
losach w ujęciu militarnym można znaleźć na kolejnych stronach. Tomek Jędrczak 
opisał niezwykłą historię Skorzennego – tajnego współpracownika Mosadu. 

Z bardziej współczesnych, czy wręcz futurystycznych zagadnień militarnych, 
również spod pióra Tomka wyszedł tekst przybliżający najnowsze technologie 
z zakresu robotyki, rozwijane na potrzeby izraelskiej armii. Natomiast nasza 
„nieznośna” redakcyjna para: Ela Magenheim i Chrystian Orzeszko, wzięła 
w krzyżowy ogień pytań znanego filantropa i mecenasa sztuki - Zygmunta Rolata, 
który opowiada historie ze swojego przedwojennego dzieciństwa spędzonego 
w Częstochowie i swoje późniejsze amerykańskie perypetie. Prosto z Tel Awiwu, 
Ludwik Lewin przysłał nam  felieton ukazujący świat... bezmięsnych restauracji. 
Przedstawiamy też fotoreportaż Macieja Krajewskiego z żydowskiego Poznania 
i towarzyszący mu tekst Adama Suwarta.

A teraz z zupełnie innej beczki – na stronie obok prezentujemy jeden z projektów 
nowej siedziby TSKŻ... Dopiero co obchodziliśmy sześćdziesięciopięciolecie 
naszego istnienia, przypominając jak bardzo zasłużeni jesteśmy dla społeczności 
Żydów w powojennej Polsce. Mamy pełną świadomość, że naszą misją jest 
dbałość o zachowanie tożsamości. Jednocześnie myślimy o przyszłości  
następnych pokoleń. Z tych właśnie względów idea budowy nowej siedziby 
TSKŻ przy Placu Grzybowskim w Warszawie, ma na uwadze dobro naszej 
organizacji i Teatru Żydowskiego. Opór ze strony Teatru Żydowskiego przed 
przeniesieniem się do nowoczesnej siedziby jest absolutnie niezrozumiały 
i trudny do wytłumaczenia, tym bardziej że eksperci wyznaczeni przez Teatr 
współuczestniczyli w  szczegółowym projektowaniu nowego gmachu. Możemy 
się tylko dziwić dyrekcji Teatru, która przez wiele lat sprawowała władzę w TSKŻ... 
Tymczasem odsyłamy do artykułu, który pozwoli rozróżnić prawdę od plotek. 

Na okładce
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proj. Marcin Jedliński
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Szanowna Redakcjo „Słowa Żydowskiego”!
Dziś widziałem się z moim drogim przyja-
cielem z Jaffy, Natanem Kopiejko. Obaj je-
steśmy bardzo zmartwieni, że do tej pory 
nie dostaliśmy długo wyczekiwanego mar-
cowego numeru „Słowa Żydowskiego”. Na-
tan od dwóch tygodni posiada album na 
nowe znaczki i bardzo się niecierpliwi kie-
dy będzie mógł go zacząć zapełniać, znacz-
kami odklejonymi z koperty, w której przy-
chodzi Wasz miesięcznik. Ja sam lubię sobie 
usiąść pod drzewem w kibucu, w którym 
mieszkam, i czytać Wasze pismo. Potem 
jadę do Natana i spędzamy długie godzi-
ny przy herbacie, dyskutując o tekstach ze 
„Słowa Żydowskiego”. W tym miesiącu na-
sze spotkanie było milczące: no bo o czym 
może rozmawiać dwóch starych Żydów? 
Bardzo nam się podoba Wasza gazeta i je-
steśmy pod wrażeniem poziomu tekstów! 
W szczególności chcielibyśmy pozdrowić 
Pana Redaktora Chrystiana Orzeszko za 
piękny artykuł o filmie „Syn Szawła” w nu-
merze lutowym.

Z wyrazami szacunku
Icek Goldstein

Izrael

PS. Proszę się nie niepokoić jak nie będę 
długo odpowiadał – ostatnio w kibucu 
w którym przebywam są problemy z dostę-
pem do internetu. 

Od redakcji:

Drogi Panie Goldstein,
w chwili kiedy piszemy te słowa, z pewno-
ścią zarówno Pan, jak i Pański kolega zdąży-
liście już przeczytać nasz marcowy numer. 
Przepraszamy za opóźnienia w przesyłkach 
– na swoje usprawiedliwienie możemy je-
dynie dodać, że pracujemy w dzień i w nocy 
w pocie czoła, nad nowym numerem, aby 
już wkrótce „Słowo Żydowskie” zaczęło tra-
fiać do Waszych rąk bliżej początku miesią-
ca, a nie jego końca.

Gratulacje dla zwycięzców
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom kon-
kursu czytelniczego „Opowieść o miłości 
i mroku”. Tym, którym tym razem się nie po-
szczęściło w walce o wejściówki polecamy 
nasze kolejne konkursy.

Dzień dobry,
wiem, że czas zgłaszania już minął i na bilety 
zapewne nie ma co liczyć, ale i tak chętnie wy-
ślę Państwu swój króciutki film, który ostatnio 
nagrałem. Oczywiście w tematyce miłosnej :) 
www.youtube.com/watch?v=OjOJmneN4ME

Pozdrawiam serdecznie,
Maciek

Przede wszystkim bardzo dziękuję za za-
proszenie na prapremierę filmu nakręcone-
go według książki Oza. Poza docenieniem 
dobrej gry aktorów i próby odtworzenia au-
tentyczności czasów, kiedy ważyły się losy 
powstawania państwa żydowskiego, chcia-
łabym podzielić się uwagami o charakterze 
bliższym mojemu zawodowi traumatolo-
ga. Otóż jesteśmy świadkami bezpośred-
nio przekazywanej dziecku traumie. Mały 
Amos słucha i chłonie historie opowiadane 
przez jego straumatyzowaną matkę. Ona 
sama, niespełniona ani w małżeństwie, ani 
w aspiracjach intelektualnych pogrąża się 
w otchłaniach depresji i obłędu. Niezrów-
noważona i biorąca swojego małego synka, 
jako zakładnika i odbiorcę swoich chaotycz-
nych wspomnień. Tak samo jak ona, Amos 
przygląda się otaczającemu go światu, pró-
bując go zrozumieć. No i tak jak jego matka 
nie ma szans. Ze strony Fani nie jest to po-
stępowanie świadome. Fania jest więźniem 
swoich przeżyć, wspomnień i emocji. Amos 
mobbowany w szkole rozwija podobną 
strategię do strategii matki. Zaczyna opo-
wiadać pełne fantazji historie swoim prze-
śladowcom. Z tą różnicą, że są to tylko fan-
tazje. Matka wyzwala się w śmierci, Amos 
ucieka do kibucu, gdzie mieszka zresztą do 
dzisiaj. To, co do dzisiaj łączy go z matką, to 
opowiadanie historii.

Ala Goldblum Elczewska

Film bez wątpienia dostarczył wielu niezapo-
mnianych wrażeń i refleksji nad złożonością 
ludzkiej natury. ,,Może nasza wolność ogra-
nicza się do tego, czy śmiać się ze swego losu 
czy nad nim płakać, brać udział w grze czy 
spasować, próbować jako tako zrozumieć, co 
jest, a czego nie ma, czy poddać się i nie sta-
rać się niczego pojąć…” – Amos Oz.
Pozdrawiamy serdecznie,

Maja Biskupska i Maciej Tyburski

Szanowni Państwo,
jestem stałym czytelnikiem miesięcznika 
„Słowo Żydowskie” od kilku lat. Z ciekawo-
ścią obserwuję ewolucję Waszego pisma. 
Jego ostatnia marcowa odsłona napawa na-
dzieją na przyszłość. „Słowo” stało się gazetą, 
którą przyjemnie bierze się do ręki i czyta.
Gratulacje!

Z poważaniem
Adam Bester
Gothenburg

Świetna okładka i świetne teksty, zupeł-
nie nowa jakość. Zapolujcie tylko proszę 
na chochlika drukarskiego, który podłożył 
Wam kilka błędów.
Dobra robota.

Sylwin Mildwurm

Droga Redakcjo,
z przyjemnością przeczytałam marcowy 
numer „Słowa Żydowskiego”. Zrobił na mnie 
wrażenie nowoczesnego periodyku, przy-
stającego do naszych czasów. Jestem pre-
numeratorką „Słowa Żydowskiego” od wie-
lu lat, od teraz zawsze będę czytała Wasz 
miesięcznik od deski do deski. Życzę redak-
cji wielu lat druku w nowej formie.

Z pozdrowieniami
Ania Raduszynski

Paryż

Listy, liściki i inne cymesiki
Kochani Czytelnicy, piszcie do nas! Ślij-
cie listy drogą elektroniczną, tradycyj-
ną pocztą, gołębiami pocztowymi i jak 
tam tylko macie ochotę. Czekamy też na 
Wasze zdjęcia, ciekawostki przeczyta-
ne tu i ówdzie, zasłyszane w tramwaju 
i podsłuchane w kolejce po sznytki.

Spośród kilku worków listów, które zalały 
naszą redakcję po wydaniu marcowego nu-
meru, pozwoliliśmy sobie wydrukować kilka 
z nich:
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Purim, Purim, Purim

Największy bal świąteczny „Purim Night Fe-
ver” ZG TSKŻ zorganizował w Warszawie, 
w muzeum Polin. Charakteryzował się niesa-
mowitymi kostiumami uczestników. Był re-
cital Mariana Opani, skoczne tańce, do któ-
rych przygrywał zespół Abba Show, pamiąt-
kowe fotki z budki i wspaniały poczęstunek 
w restauracji Besamim. Natomiast warszaw-
ski TSKŻ zaprosił gości do Austriackiego Fo-
rum Kultury na koncert „Wielkie gwiazdy 
dwudziestolecia” w wykonaniu Ewy Mako-
maskiej, której akompaniował Zbigniew 
Rymarz. 

W Galerii „Punkt” Gdańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuki, przy poczęstunku, dla człon-
ków TSKŻ i jego sympatyków, piosenki ży-
dowskie, ukraińskie i rosyjskie śpiewał Vo-
lodia Bilokur. Świąteczne spotkanie gliwicki 
TSKŻ zorganizował z GWŻ w Katowicach. We 
wspólnej zabawie uczestniczyli także człon-
kowie Stowarzyszenia na Rzecz Dziedzictwa 
Żydowskiego „Pamięć-Zikaron”. Włodzimierz 
Kac z GWŻ i Grażyna Wikert-Unger z TSKŻ 
opowiedzieli o tradycjach, a potem wystąpił 
zespół „U Pana Boga za Piecem”. Do katowic-
kiego klubu TSKŻ przybyli liczni członkowie 
i sympatycy organizacji oraz przedstawiciele 
Biblioteki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego. 
Głównym akcentem purimowym był występ 

artystów z Teatru Żydowskiego. W Łodzi, 
TSKŻ wspólnie z Fundacją Laudera, przygo-
tował świąteczny wieczór z aktorami Teatru 
Żydowskiego i ich kabaretem „Śmiej się pan”. 
O tradycjach opowiadał rabin Dawid Szy-
chowski. Na zabawie pojawiło się mnóstwo 
dzieci.

Oddział TSKŻ w Wałbrzychu z okazji Purim 
gościł członków z Dzerżoniowa. Dla zgroma-
dzonych wystąpił Juliusz Ursyn Niemcewicz. 
Przybyli przedstawiciele władz Wałbrzycha: 

wiceprezydent Zygmunt Nowaczyk i prze-
wodnicząca Rady Miejskiej dr Maria Romań-
ska. Z kolei we Wrocławiu TSKŻ i Stowarzysze-
nie Cukunft zorganizowali zabawę w rytmach 
sefardyjskich „Purim w porcie hiszpańskim”. 
Ów port to Kawiarnia Hiszpańska – odbył się 
tam koncert jazzowy Józefiny Krieger z ze-
społem, purimszpil Tikkun Olam oraz loteria. 
Wszystkie imprezy zostały zorganizowane 
dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji.

Oprac. pik, jb, gwu, mw, rb, mj, sch, aw

Zaproszenie na piknik

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów 
w Polsce serdecznie zaprasza na Wielki Ro-
dzinny Piknik z okazji Dnia Niepodległo-
ści Izraela, który odbędzie się w naszym 
ośrodku „Śródborowianka” w Otwocku 
(ul. Literacka 6) w sobotę, 14 maja. Począ-
tek o godz. 12.

W planie, jak co roku, mnóstwo atrakcji, m.in. 
grać będzie zespół Singin’ Birds. Szczegóło-
we informacje znajdziecie Państwo na pla-
katach, naszej stronie internetowej (www.
tskz.pl) oraz na FB (facebook.com/TSKZwP). 
Istnieje możliwość dojazdu i powrotu auto-
karem, który podstawimy na pl. Grzybowski 
o godz. 10:30. Prosimy o zapisy do 9 maja 
w klubie TSKŻ (tel.: 22 620 05 58 lub na ko-
munikacja@tskz.pl). Decyduje kolejność 
zgłoszeń. Koszt dla członków TSKŻ – 15 zł, 
dla pozostałych osób – 25 zł. Serdecznie za-
praszamy i do zobaczenia.

ZG TSKŻ

Fot. Sonia Tlili

Likwidacją getta na Podzamczu w Lublinie 
na przełomie marca i kwietnia 1942 roku, 
władze niemieckie rozpoczęły realizację ope-
racji opatrzonej kryptonimem „Reinhardt”. 
Akcję mającą początkowo na celuekstermi-
nację Żydów przebywających na obszarze 
Generalnego Gubernatorstwa, rozszerzoną 
później na całą ludność żydowską. Ośrodki 
zagłady, tworzące trzon akcji „Reinhardt”, 
zlokalizowane zostały na terenie GG w miej-
scowościach Bełżec, Sobibór, Treblinka. 24 
marca Państwowe Muzeum na Majdanku 
otworzyło wystawę plenerową „Dzielnice 
zagłady. Niemieckie getta dla Żydów w oku-
powanym Lublinie”. Ekspozycja przekrojowo 
pokazuje historię getta na Podzamczu oraz 
getta szczątkowego w dzielnicy Majdan Ta-
tarski. W dużej mierze są to niepublikowane 
wcześniej zdjęcia, dokumenty i fragmen-
ty relacji. Na wystawę składa się ponad 80 
zdjęć, w tym około 50 dotąd niepublikowa-
nych oraz 33 dokumenty historyczne. Wyko-

rzystano także fragmenty wspomnień i re-
lacji Żydów uwięzionych w getcie, Polaków 
mieszkających w Lublinie oraz niemieckich 
okupantów. Ekspozycja prezentuje mate-
riały ze zbiorów Państwowego Muzeum na 
Majdanku, zasobów 15 instytucji krajowych 
i zagranicznych oraz archiwów prywatnych. 
Autorem koncepcji i scenariusza wystawy 
jest Krzysztof Banach. Wystawę otwarto 
w 75. rocznicę powstania getta w Lublinie. 
W czasie likwidacji getta na Podzamczu, 
w marcu 1942 roku, około setki dzieci wraz 
z opiekunami z żydowskiej Ochronki przy 
ul. Grodzkiej 11 wywieziono samochoda-
mi ciężarowymi lub poprowadzono pieszo 
na łąki na Tatarach i tam zamordowano. 
W 74. rocznicę likwidacji, 31 marca, Ośro-
dek Brama Grodzka – Teatr NN zorganizował 
marsz pamięci, a w Filii nr 3 Miejskiej Biblio-
teki Publicznej można było obejrzeć wysta-
wę „Mali aniołowie”.

(pik)

Pamięć o ofiarach Zagłady w Lublinie
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Fot. arch. prywatne

POLIN – najlepsze 
muzeum w Europie

Muzeum Historii Żydów Polskich zosta-
ło wyróżnione prestiżową nagrodą Euro-
pejskiego Muzeum Roku. W tegorocznej 
edycji konkursu pokonało 49 kandydatów 
z 24 krajów. Dyrekcja muzeum, odbierze 
statuetkę Nagrody Muzealnej Rady Euro-
py w Strasburgu 19 kwietnia. Będzie to 
zarazem pierwsze wyróżnienie przyznane 
polskiej placówce w blisko czterdziesto-
letniej historii konkursu. 

(lew)

Hillel International już w Polsce

Hillel international to jedna z największych 
na świecie młodzieżowych organizacji ży-
dowskich. Zrzeszająca tysiące członków 
na całym świecie organizacja, założona 
w 1923 r., otwiera swój oddział w Warszawie. 
Członkami organizacji mogą zostać osoby 
w wieku od 18 do 30 lat. Hillel International, 
stawia sobie za cel umożliwienie młodym 
polskim Żydom wymianę doświadczeń 
oraz uczenia się od ich rówieśników z całe-
go świata. Spotkanie inauguracyjne odbę-
dzie się w poniedziałek, 18 kwietnia 2016 r. 
o godz. 17.00 w Muzeum  POLIN. 

(lew)

European Alliance for Israel  (tłum. Europejski 
Sojusz na Rzecz Izraela) to paneuropejska or-
ganizacja, w skład której wchodzą zarówno 
Żydzi jak i nie-żydzi od Irlandii, przez Szwaj-
carię, aż po kraje skandynawskie. W honoro-
wym prezydium organizacji zasiadają m.in.: 
René Braginsky – inwestor I filantrop, Arthur 
Cohn – producent filmowy, trzykrotny zwy-
cięzca nagród amerykańskiej akademii fil-
mowej, Edith Cresson – była premier Francji. 
Wspólnym ideą międzynarodowego grona 
jest przedstawianie w Europie realnego wi-
zerunku Izraela, jako kraju demokratyczne-
go. Nie mniej ważną kwestią jest także walka 
z ruchem BDS (z ang. bojkot, wycofanie in-
westycji, sankcje), który od 2005 r. zniechę-
ca społeczność międzynarodową do  kon-
taktów handlowych z izraelskimi firmami, 
które ulokowały swoją produkcję na Teryto-
riach Okupowanych. Podczas zjazdu w Oslo, 
który odbył się w trzecim tygodniu kwietnia, 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów 
w Polsce zostało przyjęte do EAI jako przed-
stawiciel polskiej społeczności żydowskiej. 
Delegacja TSKŻ w składzie: Artur Hofman, 
Sandra Tetzlaff i Klaudia Klimek uczestniczy-
ła w sesjach, panelach dyskusyjnych i prezen-
tacjach na temat zagrożeń i obecnej sytuacji 
politycznej na świecie. Przewodniczący TSKŻ 
Artur Hofman zaapelował podczas konfe-
rencji o pomoc w zwalczaniu sformułowania 

„polskie obozy śmierci” - którym to błędnym 
sformułowaniem wciąż zdarza się określać 
niemieckie obozy koncentracyjne działające 
na terenie okupowanej podczas wojny Polski. 
Delegaci z różnych stron Europy uznali, że po-
dobne określenia stanowią element rewizjo-
nizmu historycznego, z którym należy bezli-
tośnie walczyć. 

(cho)
 

Hilik Bar - wiceprzewodniczący Knesetu 

z Arturem Hofmanem, Oslo

TSKŻ przedstawicielem EAI

REKLAMA
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Kolorowa Tolerancja w Łodzi

Tegoroczna Kolorowa Tolerancja odby-
ła się w Łodzi w dniach 21-23 marca pod 
hasłem „Kocham, lubię, szanuję”. Na ulice 
miasta wyszły 54 grupy z przewodnika-
mi, aby odwiedzić muzea, teatry, galerie, 
świątynie różnych wyznań. W akcji wzięli 
udział przedstawiciele władz i świata kul-
tury oraz ponad 1500 uczestników spa-
cerów: przedszkolaki, uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjów, licealiści, stu-
denci (także zagraniczni), studenci uni-
wersytetu trzeciego wieku. Organizato-
rzy przygotowali także dwie wycieczki, 
które prowadzili: Joanna Podolska – dy-
rektor Centrum Dialogu im. Marka Edel-
mana i senator Ryszard Bonisławski. Po 
ponad dwóch godzinach wszystkie gru-
py spotkały się podczas wielkiego fina-
łu w EC1 – Nowym Centrum Łodzi, gdzie 
uczestnicy wycieczek utworzyli wiel-
ki napis „Łódź” w barwach logo miasta. 
21 marca w EC-1 można było oglądać 
wystawę „Jestem stąd. Polska wielu na-
rodów” Po finale, odbyło się zamalowy-
wanie obraźliwych napisów. W ramach 
Kolorowej Tolerancji w Centrum Dialogu 
im. Marka Edelmana odbyły się warsztaty 
dla młodzieży „Co nas łączy, co nas dzie-
li?”, prowadzone przez Alę Elczewską – 

córkę ocalałej z łódzkiego getta, Haliny 
Elczewskiej. Podczas spotkania „Gdybyś 
to Ty był uchodźcą…” opowiadała o swo-
ich doświadczeniach z perspektywy psy-
chologa, pracującego od 20 lat w Danii 
z uchodźcami. Nauczyciele wzięli udział 

w warsztatach „Stop przemocy w szkole”, 
zorganizowanych przez EduKABE Funda-
cję Kreatywnych, a Fabryka Równości zor-
ganizowała warsztaty antydyskrymina-
cyjne dla młodzieży.

(pik)

Bluźnierstwo i profanacja tematami „Adlojady” w Szczecinie

Uroczystość ku czci żydowskich bojowników

Uczestnicy Kolorowej Tolerancji

na dziedzińcu EC-1 w Łodzi 
Fot. Stefan Brajter

Relacje kultury i profanacji w kontekście 
różnych religii i tradycji były tematem 
tegorocznych Dni Kultury Żydowskiej 
„Adlojada”, które odbyły się w Szczeci-
nie już po raz piąty. Od 16 do 19 marca 
miały miejsce wykłady, dyskusje, spotka-
nia z autorami, pokazy filmowe i teatral-
ne, a także degustacje kuchni żydowskiej, 

którą w stolicy Pomorza Zachodniego 
trudno spotkać na co dzień. Wydany zo-
stał także tom „Adlojada. Prawo i kultu-
ra”, który był wynikiem poprzednich Dni 
Kultury Żydowskiej. Zainteresowanie pro-
fanacjami podczas tegorocznej edycji za-
inspirowane było książką Giorgia Agam-
bena zatytułowaną właśnie „Profanacje” 

i jej jrelacją ze współczesnymi zjawiskami. 
Organizatorami „Adlojady” byli: Muzeum 
Narodowe w Szczecinie, Polskie Towarzy-
stwo Autobiograficzne, Secesja Cafe oraz 
 Wydziały Filologiczny i Humanistyczny 
Uniwersytetu Szczecińskiego, a jednym 
z partnerów TSKŻ. 

Krzysztof Lichtblau

W dniu 18 kwietnia o godzinie 13.30 Komi-
tet Hadar wraz z Urzędem do Spraw Kom-
batantów i Osób Represjonowanych zapra-
szają na uroczyste odsłonięcie macewy Ste-
fana Władysława – żołnierza Żydowskiego 
Związku Wojskowego oraz symbolicznego 
grobu dowódcy ŻZW Pawła Frenkla i jego 
żołnierzy, którzy nie posiadają własnych 
grobów. Fundatorami macewy są Reoven 
Avramo, Towarzystwo Społeczno-Kultural-

ne Żydów w Polsce, Fundacja Rodziny Nis-
senbaumów oraz Komitet Hadar. Patronami 
honorowymi uroczystości są: szef MON, szef 
MSZ, Anna Azari – ambasador Izraela w Pol-
sce, ambasador Republiki Federalnej Nie-
miec w Polsce, profesor Mosze Arens, Artur 
Hofman – przewodniczący TSKŻ, Lesław Pi-
szewski – przewodniczący ZGWŻ w RP oraz 
Michael Schudrich – Naczelny Rabin Polski. 
Odsłonięcie macewy będzie miało miejsce 

na cmentarzu żydowskim przy ulicy Oko-
powej w Warszawie. Podczas uroczystości zo-
stanie oddany hołd wszystkim bojownikom 
getta. Na początku oddamy cześć żołnierzom 
z Żydowskiego Związku Wojskowego, a na-
stępnie bohaterom z Żydowskiej Organizacji 
Bojowej. Cała ceremonia będzie miała cha-
rakter wojskowy, a asystę zapewni Garni-
zon Warszawa.

Wojciech Pluciński
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Z wielkim żalem przyjęliśmy 
wiadomość

o śmierci naszej Koleżanki

B. P.
Blumy Guryn

Była osobą powszechnie lubianą 
i wieloletnią członkinią

naszej organizacji.

Zarząd Oddziału Warszawskiego
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego

Żydów w Polsce

W Łodzi powstanie 
ulica Chawy Rosenfarb?

Obywatelski projekt nazwania jednej z ulic 
w śródmieściu Łodzi imieniem wybitnej ży-
dowskiej pisarki i poetki tworzącej w jidysz, 
Chawy Rosenbfarb, to inicjatywa Kolekty-
wu Kobiet znad Łódki. Urodzona w 1923 
roku w Łodzi, Chawa Rosenfarb w czasie 
wojny przebywała w Litzmannstadt Ghetto. 
Po wojnie wyemigrowała do Kanady, gdzie 
zmarła w 2011 roku. Trzymajcie kciuki, aby 
udało się zebrać tysiąc podpisów pod pro-
jektem, bo tyle właśnie potrzeba, by projekt 
trafił pod obrady Rady Miasta.

(tomyed)

Jesteśmy Braćmi Jednej Ziemi

W dniu 23 marca 2016 roku, w Gimnazjum 
nr 2 im. J. Korczaka w Rumi odbyło się spo-
tkanie młodzieży z przedstawicielami środo-
wisk kulturalnych Wybrzeża „Jesteśmy brać-
mi jednej ziemi”. Młodzi ludzie mieli okazję 
zapoznać się z historią i dziedzictwem naro-
du żydowskiego. Wśród gości byli m.in. prof. 
Grzegorz Berendt z Gdańskiego Oddziału 
IPN, przedstawiciele władz miasta i powiatu 
wejherowskiego oraz TSKŻ. Szkolne koło te-
atralne „Tolerare” przygotowało swój występ, 
odbył się też wykład „Marzec ‘68” i koncert 
piosenek w jidysz i po hebrajsku.

Jakub Szadaj

Medale dla przyjaciół

Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Po-
szkodowanych w II Wojnie Światowej od 50. 
rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim 
przyznaje honorowy medal. W każdą kolej-
ną rocznicę Powstania honoruje grupę osób, 
w dowód uznania za upowszechnianie wie-
dzy o wkładzie Żydów w ekonomiczny, na-
ukowy i kulturalny rozwój Polski oraz udział 
Żydów w zwycięstwie nad faszyzmem pod-
czas drugiej wojny światowej. Wśród wyróż-
nionych są także ludzie walczący z ksenofo-
bią, nacjonalizmem i antysemityzmem. Licz-
ba wyróżnionych medalem przekracza dziś 
200 osób, a w tym roku dołączą do nich:

Ewa Bobińska – pracownik Ośrodka Rozwoju 
Edukacji, ppłk dr Zbigniew Galperyn – wice-
prezes Związku Powstańców Warszawskich, 
Joanna Gierczyńska – starszy kustosz Mu-
zeum Więzienia Pawiak, Komandor Henryk 
Leopold Kalinowski – wiceprezes Związku 
Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycz-
nych, Stanisław Krakowski – prezes Światowe-
go Związku AK – Oddział Mazowiecki, Tade-
usz Kreps – prezes Stowarzyszenia „Misja Po-
jednania”, prof. dr hab. Irena Lipowicz – była 
Rzecznik Praw Obywatelskich, red. Jerzy S. 
Majewski –„Gazeta Wyborcza”, Jerzy Siwor – 
nauczyciel w XVI Liceum Ogólnokształcącym 
w Krakowie, płk Jan Skowron – prezes Sto-
warzyszenia Kombatantów Armii Francuskiej 
„Ren-Dunaj”, prof. Timothy Snyder – pisarz, 
prof. dr hab. Paweł Śpiewak – dyrektor ŻIH, 
prof. dr hab. Dariusz Stola – dyrektor MHŻP 
Polin, red. Tomasz Urzykowski – „Gazeta Wy-
borcza” oraz Liga Obrony Kraju. 

Tomasz Miedziński

Tort ze swastyką 

Tort ozdobiony swastyką został wykonany 
w jednej z cukierni w Białymstoku. Jak się 
okazało – na urodziny miejscowego sym-
patyka nazizmu. Zdjęcie tortu dosyć szyb-
ko obiegło internet za sprawą umieszcze-
nia go na Tweeterze. Okolicznościami jego 
powstania zainteresowała się białostocka 
prokuratura. Więcej informacji na ten te-
mat podało 18 marca Polskie Radio Biały-
stok. Przy okazji warto także przypomnieć, 
że w 2015 roku w Wydawnictwie Czarne 
ukazała się książka Marcina Kąckiego „Bia-
łystok. Biała siła, czarna pamięć”. Opisuje 
i analizuje ona szereg zjawisk społecznych 
w tym mieście, które od wielu lat budują 
jego negatywny wizerunek, jako miejsca 
rasistowskiego, ksenofobicznego, a nawet 
neofaszystowskiego. Wspomniany tort 
niestety wpisuje się w tę specyficzną bia-
łostocką aurę. 

(pik)

Nowa karta w dziejach 
cmentarza żydowskiego 
na warszawskim Bródnie

W 2009 roku cmentarz żydowski na Bród-
nie wpisany został do rejestru zabytków, 
a trzy lata później wojewoda mazowiecki 
przekazał go na własność Gminie Wyzna-
niowej Żydowskiej w Warszawie. Teraz GWŻ 
wystąpiła do miasta o wykreślenie z ewi-
dencji gruntów funkcji rekreacyjno-wy-
poczynkowej terenu cmentarza. Obecnie 
trwają prace konserwatorskie i budowlane, 
w których poza gminą uczestniczy także 
Fundacja Rodziny Nissenbaumów. Wkrótce 
planowane jest także otwarcie dla zwiedza-
jących wystawy o historii cmentarza i spo-
łeczności żydowskiej na Pradze – znajdzie 
się ona w specjalnym, nowym pawilonie, 
obok wejścia. 

(pik)

Źródło: Twitter/Mariusz Kowalewski

Fot. em
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Program wrocławskich obchodów 73. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim

REKLAMA

Poniedziałek, 18 kwietnia 2016

14:00-15:00 – warsztaty dla dzieci – „Żon-
kile”, prowadzenie: Dariusz Paczkowski – 
Fundacja Klamra; w Sali Kolumnowej TSKŻ, 
ul. Mennicza 1/3

16:00-18:00 – wernisaż wystawy „Razem 
przeciw mowie nienawiści”, prowadzenie: 
Fundacja Klamra, Przedstawicielstwo Regio-
nalne Komisji Europejskiej; na Uniwersyte-
cie Wrocławskim, ul. Uniwersytecka 22/26, 
Wrocław

18:00-19:00 – spotkanie „Symbole nienawi-
ści. Jak je rozpoznać?”, prowadzenie: Dariusz 
Paczkowski – Fundacja Klamra, Jan Kirschen-
baum, Aleksandra Wilczura – Stowarzysze-
nie Żydowskie Cukunft, TSKŻ Wrocław; w Sali 
Kolumnowej TSKŻ, ul. Mennicza 1/3

19:00-20:00 – relacja z obozów dla uchodź-
ców, prowadzenie: Agata Ferenc – Koalicja 
Wrocław Wita Uchodźców; w Sali Kolumno-
wej TSKŻ, ul. Mennicza 1/3

Wtorek, 19 kwietnia 2016

17:00-17:30 – oficjalne odsłonięcie mura-
lu Marka Edelmana, Sala Kolumnowa TSKŻ, 
ul. Mennicza 1/3

17:30-18:00 – złożenie kwiatów pod po-
mnikiem Bohaterów Getta Warszawskiego, 
prowadzenie: Klara Kołodziejska, Aleksan-
der Rotsztejn – Towarzystwo Społeczno-
-Kulturalne Żydów w Polsce, Oddział we 
Wrocławiu; ul. Szajnochy 1

18:30-19:00 – spotkanie „Powstanie w Get-
cie Warszawskim wybuchło w Pesach” z po-
częstunkiem i degustacją koszernych win 
izraelskich na święto Pesach, prowadzenie: 
Aleksandra Wilczura, Jan Kirschenbaum – 
Stowarzyszenie Żydowskie Cukunft, TSKŻ; 
w Ośrodku Działań Artystycznych „Firlej”, 
ul. Grabiszyńska 56 

19:00 – koncert jazzowy Mikołaja Trzaski 
w Ośrodku Działań Artystycznych „Firlej”, 
ul. Grabiszyńska 56

Wydarzenie towarzyszące:

Czwartek, 21 kwietnia 2016
9:00-18:00 – konferencja „Mam prawo” na 
Uniwersytecie Wrocławskim, ul. Uniwersy-
tecka 7-10; więcej szczegółów:
www.mam-prawo.eu

Przedsięwzięcie zrealizowały Cukunft i TSKŻ 
ze środków MSWiA
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OGŁOSZENIE OGŁOSZENIEOGŁOSZENIE

Nie zapomnij przekazać 1 proc. po-
datku na działalność Stowarzyszenia 
„Dzieci Holocaustu” w Polsce

Drodzy Przyjaciele, podobnie jak w po-
przednich latach, zwracamy się do Was 
z uprzejmą prośbą o przekazywanie na 
rzecz naszego Stowarzyszenia 1 proc. 
z należnego podatku dochodowego. 

Wypełniając roczne zeznanie podatko-
we wpiszcie w rubryce „Numer KRS”: 
0000097668.

Pozyskiwane środki przeznaczamy głów-
nie na upowszechnianie prawdy o Holo-
cauście oraz na pomoc dla osób ratują-
cych nasze życie w czasach Zagłady.
Dziękujemy i liczymy na Was

Zarząd Stowarzyszenia
„Dzieci Holocaustu” w Polsce

Konkurs
„Tożsamość! Ale jaka?” 
Stowarzyszenie Drugie Pokolenie – 
Potomkowie Ocalałych z Holokaustu 
w 2012 roku ogłosiło mini konkurs: „Toż-
samość! Ale jaka?”. Odbyło się już kilka 
edycji, napłynęło wiele prac. W różnych 
momentach naszego życia dowiaduje-
my się o losach naszych rodziców. Sta-
wialiśmy i stawiamy pytanie: kim jeste-
śmy? Zachęcamy do napisania krótkie-
go tekstu o tym, kim się czujecie, o wła-
snej tożsamości i jej przeobrażeniach. 
Ocenie nie będzie podlegać styl i po-
prawność językowa. Autor każdej pra-
cy zostanie uhonorowany dyplomem. 
Najlepsze, najciekawsze, najmądrzejsze, 
najpiękniejsze prace będą nagradzane. 
Teksty nieprzekraczające dwóch stron 
prosimy przesłać na adres: 
drugie.pokolenie@jewish.org.pl
lub pocztą: Stowarzyszenie Drugie Po-
kolenie, ul. Twarda 6, 00-105 Warszawa 
z dopiskiem „Tożsamość! Ale jaka?”.
Stowarzyszenie Drugie Pokolenie 
planuje w 2016 roku wydać tomik do-
tychczas nadesłanych prac. 

Żydzi w ZSRR
– na szlaku wspomnień

Twoi żydowscy przodkowie  przetrwali 
drugą wojnę światową w Związku Ra-
dzieckim? Znasz kogoś, kto pamię-
ta tamte czasy albo masz zdjęcia lub 
 rodzinne pamiątki z tego okresu?
Skontaktuj się ze mną:
e-mail: jan.kirschenbaum@gmail.com
tel.: 570 453 157
Jestem członkiem wrocławskiej gmi-
ny żydowskiej, absolwentem studiów 
o Holokauście na Uniwersytecie w Haj-
fie. Zajmuję się naukowo losami pol-
skich Żydów w Związku Radzieckim 
w latach 1939-1946. Poszukuję osób, 
którzy tam przeżyli oraz ich potomków.
Liczę na Waszą pomoc,
Jan Kirschenbaum

To miejsce czeka
na twoje ogłoszenie
slowo@tskz.pl

1%
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Debiutancka i jednocześnie najgłośniejsza 
powieść Kertesza „Los utracony” ukazała 
się w 1975 roku. Jest to opowieść czterna-
stoletniego Żyda z Budapesztu, który trafia 
do Auschwitz, a następnie do obozu w Bu-
chenwaldzie. Chłopiec stara się przystoso-
wać do nowych warunków, jednocześnie 
bacznie i po dziecięcemu, nieco naiwnie, 
obserwując świat. Po powrocie do Buda-
pesztu, nie mogąc porozumieć się z ludź-
mi, którzy nie przeżyli tego, co on sam, 
dochodzi do wniosku, że prawdziwe ży-
cie, podobnie jak szczęście, było w obozie. 
Wraz z książkami „Fiasko” i „Kadysz dla nie-

narodzonego dziecka”, „Los utracony” two-
rzy trylogię „ludzi bez losu”, odnoszącą się 
do własnych obozowych przeżyć autora. 
Uznając niezwykłość dorobku węgierskie-
go pisarza, komitet noblowski przyznał mu 
w 2002 roku nagrodę z dziedziny literatu-
ry „za powieści, które przeciwstawiają oso-
biste doświadczenie jednostki brutalnym 
zrządzeniom historii”. Całe literackie życie 
Kertesza ukształtowały przerażające wyda-
rzenia Holokaustu, a później lata przeżyte 
w systemie komunistycznym. Mimo to pi-
sarz często podkreślał, że jego powieści nie 
należy traktować jak autobiografii, i że prze-

Mieczysław Jędruszczak urodził się w 1921 
roku w Puławach. Jego rodzina wkrótce po-
tem przeprowadziła się do Warszawy, do-
rastał w wielokulturowej stolicy i miał wie-
lu kolegów Żydów. We wrześniu 1939 roku 
jako harcerz pomagał w obronie Warszawy. 
Po kapitulacji wyjechał na Lubelszczyznę, 
gdzie działał w zbrojnym podziemiu. Z cza-
sem został awansowany na podporucznika 
i mianowany zastępcą komendanta Armii 
Krajowej w Parczewie. W 1944 roku wschod-
nie tereny Polski zostały zajęte przez Armię 
Czerwoną oraz Wojsko Polskie. Dla akowca 
Mieczysława Jędruszczaka zakończyło się to 
aresztowaniem. Po brutalnych przesłucha-
niach w lubelskim areszcie, bez wyroku trafił 
na trzy lata do sowieckiego łagru w Borowi-
czach. Pod koniec 1947 wrócił do Warszawy. 
Pracował jako grawer. Ożenił się, a wkrótce 
urodziły mu się dzieci. Wojenne przeżycia 
nie dają mu spokoju, czuje potrzebę działa-
nia. Zbiera materiały o sowieckich łagrach, 
a jego pokój to nieformalna izba pamięci. Od 
1950 roku Mieczysław Jędruszczak mieszkał 

ul. Siennej 55, a okna jego domu wychodzi-
ły na ceglany mur, okalający podczas woj-
ny warszawskie getto. Pod koniec lat 70. XX 
wieku zaczęła się rozbiórka muru, przeciw-
ko której zaprotestował. Tak zaczęła się jego 
walka o zachowanie tego pomnika martyro-
logii kilkuset tysięcy warszawskich Żydów. 
Resztki muru udało mu się ocalić, a proble-
mem zainteresować  różne urzędy, instytu-
cje i organizacje. Z czasem na murze poja-
wiły się tablice informacyjne, coraz częściej 
zaczęli się pojawiać ludzie, którzy chcieli zo-
baczyć to miejsce. Wybrane cegły z muru tra-
fiły do kilku kolekcji muzealnych za granicą. 
Odwiedzający mur getta wpisują się do księ-
gi gości, która liczy kilka pokaźnych tomów. 
Od wielu lat, 19 kwietnia, kiedy Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce orga-
nizuje uroczystości rocznicy wybuchu Po-
wstania w Warszawskim Getcie, również na 
ul. Siennej, obok mieszkania Mieczysława Ję-
druszczaka, delegacje składają wieńce i za-
palają znicze. 

(pik)

Odszedł Mieczysław Jędruszczak
– strażnik pamięci warszawskiego getta

Mieczysław Jędruszczak był doskonale znany warszawskiej społeczności żydow-
skiej, często przychodził także do TSKŻ. Jego życiorys to mnóstwo niezwykłych hi-
storii, ale znany był przede wszystkim jako strażnik fragmentu muru getta i pamię-
ci o nim. Zmarł 23 marca 2016 roku. – To nie Polacy zakładali getta, ale Niemcy. Dla-
tego ten mur jest tak ważny, jako świadectwo historyczne – powiedział Mieczysław 
Jędruszczak, kiedy rozmawialiśmy w jego mieszkaniu na ul. Siennej w 2008 roku.

Autor „Losu utraconego” nie żyje

Laureat literackiej nagrody Nobla z 2002 roku, Imre Kertesz, zmarł po ciężkiej cho-
robie w swoim domu w Budapeszcie. Urodzony 9 listopada 1929r. w stolicy Węgier, 
Kertesz trafił do niemieckiego obozu Auschwitz, a następnie do Buchenwaldu. Po 
wyzwoleniu obozu wrócił na Węgry. Z najbliższej rodziny pisarza, wojnę przeżyła 
tylko jego matka. 

życia z czasów wojny służyły mu jedynie za 
materiał wyjściowy. Kertesz pozostawił po 
sobie szesnaście książek. Najnowsza z nich 
zatytułowana „Ostatnia gospoda” stanowi 
swoistego rodzaju rozliczenie pisarza z wła-
sną twórczością. Książka której tłumacze-
nie pojawiło się w tym miesiącu na półkach 
polskich księgarń, kończy się podsumowa-
niem zatytułowanym „Exit”, gdzie Imre Ker-
tesz, z wrodzoną autoironią zdaje się że-
gnać ze swoimi czytelnikami, takimi słowa-
mi: „Człowiek mający zmysł dobrego smaku 
w moim wieku już nie żyje”.

(lew)

Mieczysław Jędruszczak w swoim 

mieszkaniu na ul. Siennej prezentuje 

księgę pamiątkową (2008)

Fot. Piotr Piluk 
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To właśnie Chajka Klinger była prze-
wodniczką Anielewicza podczas jego 
pobytu w Będzinie wiosną 1942 i to 

ona, jako pierwsza w zakodowanym liście 
w maju 1943, poinformowała przywódców 
partii Mapam w Palestynie o upadku Powsta-
nia w Getcie Warszawskim oraz samobójczej 
śmierci Anielewicza i towarzyszy. Również 
teraz, wie, że musi opisać te cztery drama-
tyczne lata będzińskich Żydów, rozkwit or-
ganizacji młodzieżowych, przyjaźnie i te fan-
tastyczne miesiące spędzone na fermie, kiedy 
wszystko jeszcze wydawało się piękne i pełne 
nadziei, zanim nadeszły deportacje i śmierć. 
Na początku sierpnia, po rozpoczęciu likwida-
cja getta, została schwytana w jednym z bun-
krów z bronią w ręku. Przeszła okrutne tortu-
ry, ale żyje, choć życie właściwie nie ma już dla 
niej żadnego sensu. Pod koniec lipca zginął jej 
ukochany. Poszedł do lasu na czele uzbrojo-
nej grupy młodzieży z getta, która miała do-
łączyć do partyzantów. Wszyscy zginęli jesz-
cze tego samego dnia w potyczce z gestapo. 
Kilka dni później transportem do Auschwitz 
odjechali jej rodzice, siostra, wszyscy najbliż-
si. A ona siedzi ukryta w domu zaprzyjaź-
nionych Polaków i pisze: „Nie mam rodziny, 
człowieka, którego tak bardzo kochałam, 
bez którego życia sobie nie wyobrażałam 
i nie chciałam… Więc, po co i dlaczego? 
Czym potrafię wytłumaczyć swą marną eg-
zystencję? Pierwej mówiłam, chcę żyć, aby 
móc coś zrobić, aby wziąć udział w walce. 
A dziś? Kiedy już jest po wszystkim, czemu 
marna kreaturo nie masz odwagi skończyć 
z sobą? Jedyne, co zostało to pożegnać ten 
dawny żydowski świat i opowiedzieć o jego 
końcu. Żyję tylko przez pamięć o mych to-
warzyszach… chcieli, aby ktoś został i opow-
iedział o nich. Dlaczego nie mają odżyć przy-
najmniej na papierze?” 

Przez cztery miesiące zapisała dziesięć szkol-
nych zeszytów, prawie 150 stron druku. Trzy-
dzieści stron poświęciła sytuacji w getcie 
warszawskim, utworzeniu ŻOB-u, w końcu 

powstaniu i walce. Opis, choć nie zawsze do-
kładny, jednak zadziwia wiedzą i wieloma 
szczegółami. Skąd tyle wiedziała, przebywa-
jąc w zamkniętym getcie, trzysta kilometrów 
od Warszawy? Z listów z warszawskiego get-
ta, z opowieści przybyłych kurierów… 

„Od wielu tygodni spodziewają się znów 
w Warszawie akcji. Niepokój – inny nastrój, 
już się wyczuwa, że coś się święci. Przed na-
szymi bunkrami, chodzą ciągle patrole. Or-
ganizacja jest zmobilizowana i czeka w szy-
ku bojowym. Robi się gorączkowo, ostatnie 
przygotowania. Dwa razy dziennie apel całej 
organizacji. Organizacja liczy kilkuset ludzi – 
każdy uzbrojony, każdy ma coś w ręku. Roz-
kazy zostały wydane – Mordechaj jest głów-
nodowodzący. Nikomu z naszych nie wolno 
wejść do bunkrów. Niemcy wchodzą do get-
ta. Grupy są w różnych punktach. Toczą się 
walki przeważnie granatami i flaszkami z ma-
teriałem wybuchowym. W akcji biorą udział 
Litwini, Ukraińcy i Polacy. Pada 80 Niemców 
i wielu rannych – takiego oporu nie spodzie-
wali się. Wycofują się do wylotów getta. Na 
drugi dzień wchodzą z tankami, dwa zosta-
ły zdobyte. Pod szop szczotkarzy podłożo-
no minę. Była tak wspaniale spreparowana 
i założono, iż Niemcy myśleli, że to z tamtej 
wojny światowej. Dwa dni trwały walki, któż-
by to z nas śmiał o tym marzyć, wszak naj-
śmielsze wyobrażenie nie przekraczały kilku 
godzin. Getto zostało szczelnie zamknięte, 
żadnego dojścia nie ma. Mordechaj pisze 
list, iż szczęśliwy, że dożył tej chwili. W get-
cie panuje terror Organizacji Bojowej. Po 
dwóch dniach wycofują się do bunkrów – 
Niemcy wydają apel, aby się nie bać, wyjść 
z bunkrów – Gmina Żydowska odpowiada 
Niemcom, że nie ma władzy w getcie, proszą 
Organizację Bojową o objęcie władzy. Niem-
cy zaczynają ostrzej, z samolotów rzucają 
zapalające bomby. Żydzi – parchy w strach, 
chcą ratować swe marne życie – odkrywa-
ją bunkry. Idą na podwórko – krzyczą. Ży-
dzi, wychodźcie, akcja właśnie się  skończyła. 

I w ten sposób likwidują getto. I teraz zaczy-
na się najtragiczniejszy okres hagany war-
szawskiej. W walkach mało ludzi zginęło, nikt 
znów nie był przygotowany – drogi odwro-
tu nie przygotowano. Ludzie nasi weszli do 
kanałów – zapasów żywności nie było, le-
żeli w wodzie. Icchak był po aryjskiej stro-
nie, wszelkie siły dokładał, szukał pomocy 
u PPR, aby wyjąć ludzi z getta. Wreszcie zro-
biono drogę do kanałów. Niemcy odkryli, że 
w kanałach są bojowcy, wpuścili gaz. Czyż 
możecie sobie wyobrazić straszną śmierć 
naszych ludzi – śmierć przez uduszenie. Nie-
którzy mieli jeszcze na tyle sił aby popełnić 
samobójstwo przez strzał w skroń – Morde-
chaj już nie zdołał. Nazajutrz Cywia wcho-
dzi po inspekcji innych bunkrów do swych 
towarzyszy – no i ten straszny widok przed 
jej oczyma. Opowiadano potem wiele o bo-
haterskiej pozycji naszych ludzi. O tym jak 
Szymon z karabinem w ręku odwrót torował 
– wszystkich przepuścił, tam ostatni padł. 
O tym jak w grupie szczotkarzy, przy podkła-
daniu miny, jakiś tam wypadek był. Odgłos 
hagany warszawskiej na ulicy polskiej był 
wielki – mówiono, że Pawiak został zajęty, że 
wiszą na nim trzy flagi biało-niebieska, czer-
wona i biało-czerwona. Że wszyscy więźnio-
wie wypuszczeni – ale nie chcieli dać wiary, 
że to Żydzi zrobili, e tam – mówili – ręka Po-
laków w tym”.

Raport Chajki już w listopadzie 1943 dotarł 
do Palestyny. Ona sama pod koniec grudnia. 
Zamieszkała w kibucu, założyła rodzinę, ni-
gdy nie zdołała uwolnić się od traumatycz-
nych, wojennych wspomnień. Popełniła sa-
mobójstwo w przededniu 15. rocznicy Po-
wstania w Getcie Warszawskim, 18 kwietnia 
1958 roku. 

Jeszcze w tym roku nakładem IPN ma się 
ukazać książka o Chajce Klinger, autorstwa 
jej syna, Jakowa Ronena.

Jest koniec sierpnia 1943. Mała Dąbrówka, koło Katowic, dom rodziny Kobylców. Chaj-
ka Klinger ma 26 lat i nie chce żyć. Przed kilkoma dniami dotarła tu z grupą przyjaciół 
z obozu pracy, powstałego na miejscu zlikwidowanego właśnie będzińskiego getta na 
Kamionce. Była w gronie przywódców planowanego i nieudanego powstania. 

Historia Chajki Klinger
pierwszy raport o powstaniu

Michał Sobelman
Fot. archiwum Avihu Ronena

Chajka Klinger (1939)



Żydzi mają niewątpliwie większą świa-
domość własnego udziału w histo-
rii polskiej wojskowości, niż Polacy. 

Jednym z jej przejawów w międzywojennej 
Polsce, po odzyskaniu niepodległości, było 
masowe wręcz nadawanie wybranym uli-
com w dzielnicach żydowskich miast cen-
tralnej i wschodniej Polski imienia Berka 
Joselewicza – dumy dużej części polskich 
Żydów. Podobne zjawisko miało miejsce 
także po drugiej wojnie światowej, kiedy 
w miastach Dolnego Śląska pojawiły się 
liczne społeczności żydowskie, stworzone 
przez tych, którzy ocaleli z Zagłady. W wie-
lu z tych miast znajdują się ulice noszą-
ce imię Bohaterów Getta Warszawskiego. 
Nadawanie tej nazwy było z jednej stro-
ny wyrazem pamięci o powstańcach, ale 
także swoistym świadectwem tych, którzy 
przeżyli. Przede wszystkim zaś emocjonal-
nym odniesieniem do tragicznej historii 
Europy w XX wieku.

Wracając do postaci Berka Joselewicza, 
warto przypomnieć, że zanim stał się woj-
skowym, był kupcem. Jakiś czas przebywał 
w Paryżu i prawdopodobnie echa rewolucji 
wpłynęły na sposób jego myślenia. Podczas 
insurekcji kościuszkowskiej w 1794 roku or-
ganizował Pułk Lekkokonny Starozakonny, 
współtworzył również wraz z Józefem Aro-
nowiczem patriotyczną odezwę w jidysz 
wzywającą do walki. Swoim pułkiem do-
wodził także w 1795 roku podczas obrony 

Pragi przed wojskiem rosyjskim, dowodzo-
nym przez generała Aleksandra Suworo-
wa. Po klęsce insurekcji znalazł się we Wło-
szech, w legionach Dąbrowskiego. Później 
w armii Księstwa Warszawskiego dowodził 
szwadronem. Zginął podczas potyczki z Au-
striakami pod Kockiem w 1809 roku. Wal-
czył tam również jego syn Józef Berkowicz, 
który później brał udział w wojnie z Rosją 
w 1812 roku oraz w powstaniu listopado-
wym. Po upadku powstania wyemigrował 
do Francji, a następnie do Wielkiej Brytanii. 

Niezwykle ciekawa była sytuacja społecz-
no-polityczna na ziemiach polskich przed 
wybuchem powstania styczniowego, od 
początku lat 60. XIX wieku status Żydów 
poprawiał się za sprawą Aleksandra Wie-
lopolskiego. W odezwie z 22 stycznia 1863 
roku Rząd Narodowy uznał „...wszystkich za 
synów Polski bez różnicy wiary, rodu i po-
chodzenia, a tym samym rozwiązał kwestię 
żydowskiego równouprawnienia...”. Udział 
Żydów w powstaniu był liczny i w prze-
ciwieństwie do społeczeństwa polskiego 
(chłopi do powstania odnosili się często 
wrogo), dotyczył wszystkich warstw i zawo-
dów. Brali w nim udział zarówno Żydzi po-
stępowi, jak i ortodoksyjni.

Na kolejne wezwania – zarówno polskie, jak 
i żydowskie – w szeregi powstańcze wstę-
powała młodzież i weterani poprzednich 
zrywów. Równocześnie przedsiębiorcy ży-

dowscy wspierali powstanie znacznymi 
datkami. Żydzi byli w Rządzie Narodowym, 
jak choćby syn dyrektora kolei Władysław 
Epstein, jego mężem zaufania Mojżesz Ber-
ger, komisarzem wojennym Adolf Epstein. 
Wielu z dostawców, zwłaszcza odpowie-
dzialnych za broń, było również Żydami. 
Klęska powstania zniweczyła także dążenia 
Żydów do równouprawnienia. 

Bolesny rozdział dla społeczności żydow-
skich Europy stanowiła pierwsza wojna 
światowa. Żydzi znaleźli się w różnych ar-
miach, często walcząc przeciwko sobie. Ich 
groby można odnaleźć na licznych cmen-
tarzach wojennych z tego okresu. W za-
skakujący sposób wojna przyczyniła się do 
wzmocnienia ruchu syjonistycznego i sfor-
mułowania nie budzącego wątpliwości sta-
nowiska w sprawie utworzenia państwa 
żydowskiego.

W okresie międzywojennym w Wojsku Pol-
skim służyli wyznawcy wszystkich religii 
obecnych na ziemiach polskich. Opieką 
duchową nad wojskowymi wyznania moj-
żeszowego zajmowali się rabini wojskowi 
i pomocniczy rabini cywilni. Pomagał im 
personel cywilny (np. kantor czy szames) 
oraz personel szeregowy. Wszystkie czyn-
ności natury religijnej podlegały Główne-
mu Urzędowi Duszpasterstwa Mojżeszo-
wego, zaś pieczę nad obsadą stanowisk 
i przebiegiem służby pełnił Naczelny Rabin 

Udział Żydów w dziejach polskiego oręża wydaje się nadal niedostatecznie wy-
eksponowany, choć w ostatnich latach temat ten jest podejmowany coraz częściej 
i chętniej. Równocześnie, istnieje silnie zakorzeniony stereotyp Żyda, który stroni 
od walki, a nawet jest tchórzem. Warto jednak przyjrzeć się losom polskim i żydow-
skim w aspekcie militarnym oraz wkładowi Żydów pochodzących z Polski w two-
rzenie armii izraelskiej. 

Piotr Piluk

Żydzi w dziejach
polskiej wojskowości

Fot. ze zbiorów prywatnych

Rabin Baruch Steinberg w towarzystwie 

znajomej (około 1937)
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Wojska Polskiego. Jako ostatni w 1939 roku 
funkcję tą pełnił mjr Baruch Steinberg, za-
mordowany później w Katyniu. Pochodził 
z Przemyślan, gdzie pod koniec pierwszej 
wojny światowej opiekował się żołnierza-
mi-Żydami w miejscowym garnizonie, był 
członkiem POW. Wkrótce wstąpił też do 
WP, a w 1936 roku objął tam urząd rabina 
naczelnego. 

W kampanii wrześniowej około 100 ty-
sięcy spośród zmobilizowanych żołnierzy 
Wojska Polskiego stanowili Żydzi (około 
10 proc.). Służyli przeważnie w piechocie, 
artylerii i służbie zdrowia. Miało to zwią-
zek z przedwojenną polityką tzw. limitów 
wojskowych dla mniejszości narodowych. 
Żydzi nie byli przyjmowani do lotnictwa, 
marynarki czy wojsk pancernych. Tylko 
nieliczni mieli szansę na karierę oficer-
ską; w kampanii wrześniowej najwyższym 
stopniem oficerem był generał brygady 
Bernard Mond, dowódca 6. dywizji piecho-
ty Armii Kraków. We wrześniu 1939 roku 
w obronie ojczyzny poległo około siedmiu 
tysięcy żołnierzy Żydów, w tym stu ofice-
rów. Natomiast 60 tys. dostało się do nie-
woli niemieckiej, a 20 tys. – do sowieckiej. 
Większość z nich, podobnie jak inni niż-
si rangą żołnierze WP, została zwolniona 
wiosną 1940 roku. Niewielu spośród nich 
udało się przeżyć Shoah.  W oflagach po-
została grupa około 300 oficerów-Żydów, 
którym udało się przeżyć. 

Szczególny rozdział stanowi zbrodnia ka-
tyńska. Ofiarami NKWD stali się także Ży-
dzi służący w Wojsku Polskim i innych for-
macjach. Ustalenie ich listy nie było pro-
ste – nazwiska nie zawsze były wystar-
czającym wyróżnikiem, brakowało doku-
mentów z archiwów. W większości przy-

padków nie można było liczyć na kontakt 
z krewnymi, których Niemcy wymordowali 
w latach Zagłady. Ich liczbę szacuje się na 
kilkaset osób.

Polskie Siły Zbrojne w ZSRR zaczęto formo-
wać latem 1941 roku, przyjmując ochotni-

ków niezależnie od przynależności etnicz-
nej czy religijnej; jedynym warunkiem było 
urodzenie się na ziemiach polskich. W skład 
armii Andresa weszło około trzech tys. Ży-
dów – kobiet, pełniących funkcje technicz-
ne i pomocnicze oraz mężczyzn. W czasie 
pobytu oddziałów w Palestynie część żoł-
nierzy opuściła szeregi wojska, by przyłą-
czyć się m.in. do Hagany, walczącej o utwo-
rzenie niezależnego państwa Izrael. Do-
wódcy nie traktowali opuszczenia koszar 
jako dezercji i mimo protestów Brytyjczy-
ków, sprawujących nad Palestyną mandat, 
odmawiali aresztowania i sądzenia dezer-
terów. Pozostali, wraz z resztą armii Ander-
sa, zostali wysłani do Egiptu, a następnie 
do Włoch. Wielu wzięło udział w bitwie pod 
Monte Casino, co łatwo stwierdzić przyglą-
dając się macewom z gwiazdami Dawida na 
tamtejszym cmentarzu.

Oddzielne zagadnienia to powstania 
w gettach, te najbardziej znane miały 
miejsce w Warszawie, Wilnie, Białymstoku 
i Częstochowie. W innych także istniał ży-
dowski ruch oporu. Tym sprawom poświę-
caliśmy już jednak w „Słowie Żydowskim” 
wiele uwagi wcześniej. Pomimo Zagłady, 
Żydzi byli obecni także w Ludowym Woj-
sku Polskim. Jednak nagonka antysemicka 
w 1968 roku spowodowała ich usunięcie, 
pozostawiając uczucie głębokiego żalu 
do ojczyzny, która była dla nich tak waż-
na. Współcześnie armie Polski i Izraela po-
dejmują współpracę w zakresie sprzętu 
i wspólnych działań.

Aby przybliżyć szerokiemu gronu odbior-
ców tę tematykę Komitet Hadar, Wojsko-
we Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów 
w Polsce zainicjowały pomysł stworzenia 
wystawy „Żydzi w Wojsku Polskim”. Wkrótce 
dołączył do tego grona także Żydowski In-
stytut Historyczny im. Emanuela Ringelblu-
ma, Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum 
Katyńskie. Co interesujące, finalny akcent 
wystawy stanowią informacje o programie 
„Świadkowie w mundurach”, który polega 
na wymianie żołnierzy z Polski oraz Izraela 
i ma na celu przybliżenie wspólnego dzie-
dzictwa (trwa od 2001 roku). Głównym ko-
ordynatorem wystawy „Żydzi w Wojsku Pol-
skim” jest Tomasz Malarski z Wojskowego 
Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wysta-
wa będzie dostępna dla publiczności od 
 19 kwietnia w Muzeum Katyńskim w War-
szawie (Cytadela, ul. Dymińska 13), a póź-
niej – z racji niezwykle ciekawego tematu – 
także w innych miastach Polski.

Fot. ze zbiorów prywatnych

Rabin Baruch Steinberg prowadzi seder 

w Warszawie (1938)

Guzik od munduru znaleziony

w grobach katyńskich. 
Fot. arch. Muzeum Katyńskiego
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W domu przed wojną nie było za 
wesoło. Rodzice byli biedni; ta-
tuś szewc, mamusia nie praco-

wała. Mieszkanie w Kołomyi, gdzie żyliśmy, 
było własnością babci i dziadka. Nic wiel-
kiego, ot dwa pokoje z kuchnią. Nieboga-
te, ale zawsze czyściutkie i wysprzątane. 
Byli rodzice, byłem ja, byli brat i siostra. Po-
szedłem uczyć się na piekarza. I te drobne, 
co zarabiałem, mamusi w garści przynosi-
łem. Zawsze mogłem też do domu z piekar-
ni trochę chleba zabrać. Także jak pracowa-
łem  to trochę lżej nam było.

Kołomyja to było ładne, ale strasznie bied-
ne miasto. Często się opowiada, jacy to Ży-
dzi byli bogacze. Ile złota, futer i drogich ka-
mieni po domach chowali. Nie wiem jak to 
było u innych, ale w naszym mieście boga-
tych nie było. Wszyscy to byli rzemieślnicy, 
co ciężko na podatki i kawałek chleba haro-
wali. Za młody byłem żeby rozumieć co się 
zbliża. Pewnie w gazetach coś pisali, ale ja 
pochodzę z rodziny robotniczej. Wiele się 
o wojnie w domu nie mówiło, nawet jak już 
przyszła do Kołomyi. 

Nagle pojawili się niemieccy żołnierze, czer-
wone sztandary z czarną swastyką wpisaną 
w białe koło. Jak już się hitlerowcy zado-
mowili, to założyli getto i kazali się z miesz-
kań wynosić. Złapaliśmy w ręce, kto co tam 
mógł. Wszędzie na około całe mnóstwo 
przepędzanych żydowskich rodzin... krzy-

ki, bicie. Doszliśmy już do placu, z którego 
do getta był rzut kamieniem, kiedy pod-
szedł do nas niemiecki żołnierz. Uderzył 
mamusię, kolbą karabinu w głowę. Upadła 
na bruk i już nie wstała. Zabił ją tym jednym 
uderzeniem. Za nic, za to, że posłusznieśmy 
do getta się dali pędzić, jak barany na rzeź. 
Później się nauczyłem, w jaki sposób się 
Niemcom dziękuje...

Dużo z getta nie pamiętam, bo i dużo do 
pamiętania nie ma. Bieda i głód. Strzały, 
a w nocy płacz i krzyki. Już w getcie widzia-
łem jak naszych sąsiadów Niemcy pod byle 
pretekstem z domu wywlekali i rozstrzeli-
wali.  Osiem miesięcy mi tak w tym getcie 
minęło z rodzeństwem i tatusiem, co ro-
bił wszystko co mógł byleśmy jakoś prze-
trzymali. Robiłem w delegaturze obuwie. 
Wreszcie, któregoś razu przypałętało się 
takich dwóch starszych ode mnie chłopa-
ków i oni powiedzieli, że jest sposób, żeby 
prysnąć, ale tylko małą grupą. Iść mieli sami 
chłopcy, zdrowi i silni. Z tatusiem rozma-
wiali i na mnie co i raz pokazywali. Tata na 
mnie ze łzami w oczach spojrzał i kiwnął 
głową. Podszedł, chwycił mnie za rękę, i po-
wiedział: „słuchaj, pójdziesz”.  

Jakoś oni nas z tego getta wyprowadzili. 
Może opłacili gdzie trzeba, żeby ten, czy 
inny oczy odwrócił. Tata nie zapłacił za to 
ani grosza, bo pieniędzy nie miał. Ja tym 
bardziej. Jak dziś o tym myślę, to wydaje mi 

się, że to musiała rada starszych w getcie 
załatwić, żeby chociaż nas młodych wyrato-
wać. Ryzyko było wielkie, ale w getcie nie 
czekało też nic innego jak kula w łeb. Po wy-
rwaniu się z getta chcieliśmy się przedostać 
na teren, gdzie była jeszcze władza radziec-
ka, na Ukrainę. Trzymaliśmy się w grupie, 
starsi nas prowadzili. Szło się zazwyczaj no-
cami,  byle nie rzucać się w oczy. Wybierali-
śmy boczne drogi, jak się samochód zbliżał, 
to skakaliśmy za krzaki albo do rowu. Byle 
gdzie, żeby tylko nas nie wypatrzyli. 

Dwa tygodnie tak szliśmy do Żytomierza. 
Spaliśmy po podwórkach. Czasem w ja-
kiejś szopie czy stodole. Dostawaliśmy kąt 
do spania i po kawałku chleba - to musiało 
być wcześniej nagrane, ale i tak ryzykowali 
gospodarze, że oprócz tych paru groszy co 
na nas zarobią, to jeszcze na dokładkę kulkę 
w łeb od hitlerowców dostaną. 

W Żytomierzu, który jeszcze nie padł, była 
masa Żydów, którym udało się uciec. Za-
częliśmy szukać pociągu w głąb ZSSR. Byli-
śmy w Charkowie, kiedy przyszedł czas, jak 
powiedzieli, że trzeba się rozstać, i każdy 
w swoją drogę ma się udać. 

Jechałem pociągiem, później parę dni na 
piechotę i znowu pociągiem, i znów na 
własnych nogach. Czasami się ktoś zlitował 
i dał pajdę chleba, kubek mleka. Czasami 
tylko wody. 

Wspomnienia
ppłk. Daniela Przemysława

Za mamusię

Fot. Pik
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Wreszcie, jak już sam nie wiedziałem co da-
lej ze sobą zrobić, przygarnęła mnie rosyjska 
rodzina, to było pod Kiszyniowem. Jak się py-
tali co mi i gdzie rodzice, to się rozpłakałem. 
Pierwszy raz od dawna płakałem i wszystko 
powiedziałem: o mamusi, co to ją zamordo-
wali, i o tatusiu i rodzeństwie co to już pewnie 
też rozstrzelani w Kołomyi. 

Zamieszkałem u nich. To strasznie biedni lu-
dzie  byli, ale z dobrym sercem. Jak już mnie 
trochę odkarmili to pytali, co ja chcę robić? To 
im powiedziałem, że w piekarni pracować po-
trafię. Więc załatwili mi pracę i znowu chleb 
piekłem, tak jak przed wojną. 

W środku siebie, czułem, że mi resztę rodzi-
ny zamordowali, ale nie było dnia, żebym nie 
miał nadziei, że się jeszcze zobaczymy, że to 
tylko rozłąka, a nie rozstanie na zawsze. Które-
goś dnia, spotkałem kogoś z Kołomyi. Jak za-
pytałem co tam się dzieje to tylko po głowie 
mnie pogłaskał i powiedział, że getto już zli-
kwidowane, i że wszystkich zabili germańcy. 

Jak to usłyszałem, to najpierw myślałem, 
że z żalu mi serce pęknie. Później zobaczyłem 
pociąg co niedaleko przejeżdżał i Armię Czer-
woną przewoził na linię frontu. I ja już wtedy 
wiedziałem, że nie dla mnie pieczenie chleba. 
Dni mijały, a ja każdego razu jak do piekarni 
szedłem, to się na wszelki wypadek z rosyj-
ską rodziną żegnałem. Mówiłem im, że jak 
tylko mnie wezmą to pojadę na front. Chcieli 
żebym został, że za mały jestem do wojaczki, 
że u nich mieszkać mogę, ale ja wiedziałem 
swoje. 

Poszedłem na dworzec. Żołnierze rosyjscy, 
śpiewali i gwizdali, palili papierosy. A ja taki 
młody jeszcze, zapytałem po rosyjsku: „gdzie 
komandir”? Popatrzyli po sobie zaczęli się 
śmiać i mnie małpować, ale wreszcie zapro-
wadzili do oficera. To był major. Żyd jak i ja, 
i on się mnie pyta: „gdzie ty chcesz jechać”. 
A ja mu na to: „ja z wami, weźcie mnie do sie-
bie, rodzinę mi całą zabili to teraz ja ich poza-
bijam”. Spojrzał na mnie poważnie i powie-
dział: „wsiadaj bohaterze”. 

Jechaliśmy parę dni, bo faszyści bombardo-
wali tory i pociągi. Josy, bo tak się nazywał, 
ten dowódca, który mnie zabrał do pociągu, 
zapytał mnie po kilku dniach: „co my z tobą 
zrobimy? Masz sobie dodać lat, bo za młody 
jesteś, żeby do Armii Czerwonej wstąpić”. Do-
stałem książeczkę, i tam zamiast ‘26 w którym 
się rodziłem stało ‘24. Przysięgę składałem na 
jakimś podwórzu niedaleko Stalingradu  „A  
przeszkolenie?” - zapytałem. Powiedzieli mi, 

że dla jednego przeszkolenia robić nie będą. 
Przyuczyć miałem się już w kompanii. I tak 
w 1941 roku zostałem pełnoprawnym żołnie-
rzem Armii Czerwonej... na początku praco-
wałem w pralni. Wodę nosiłem, pomagałem 
jak mogłem. Grzecznie i cicho, byle mnie z tej 
armii nie wyrzucili. 

Wreszcie przyszedł dzień, kiedy moją jed-
nostkę puścili na tyły frontu. Razem z inny-
mi, odprowadzałem kapitulujące niemieckie 
jednostki na tyły, a palec zawsze na spuście 
trzymałem, nie ja jeden zresztą. Jak któryś fa-

szysta chciał dać nogę, albo zaczynał coś 
kombinować to się go szybko strzałem kła-
dło. Jeden Niemiec prosił mnie o życie, za-
klinał się, żeby przez wzgląd na dzieci mu 
darować. Na początku nawet mi się go tro-
chę żal zrobiło, ale później zaraz sobie przy-
pomniałem, że ja już rodziny nie mam i kto 
wie, może dzięki niemu? 

Przerzucili nas wreszcie z tyłów na linię fron-
tu. Niemcy kosili naszych żołnierzy na potęgę, 
i ciągle trzeba było nowych na linię dosyłać, 
żeby straty równoważyć. Były takie dni, kie-
dy chociaż nie padał ani śnieg, ani niebo nie 
było chmurami zasnute, ale ciemno się robi-
ło w jednym momencie, jakby słońce zgasło. 
To były niemieckie bombowce, zrzucające 
pociski na gruzowisko, co to kiedyś było mia-
stem i na tę resztkę głodnych cywilów, i oczy-
wiście na nas. 

W okopach, uczyli żeby się nie wychylać, ani 
hełmem, ani lufą karabinu, bo jak namierzą 
to albo moździerzem rozerwą albo snajper 
po kolei, jak kaczki wystrzela. Wtedy, w tych 
stalingradzkich okopach nauczyłem się pa-
lić. Skrawek gazety, machorka i: „kręcisz, ro-
zumiesz synku?” - pytali i jak się dusiłem 
z początku, to takie były salwy śmiechu, że aż 
starszy stopniem musiał uciszać, żeby szwa-

bów nie zwabić. Jadło się marnie. Niemiec-
kie U-booty zatapiały wiele alianckich stat-
ków, którymi  zaopatrzenie od sojuszników 
szło. Ale jak dochodziło, to całkiem przyzwo-
ite, szczególnie te amerykańskie mielonki 
konserwowe. 

Z początku bałem się granatów. Jednak czło-
wiek potrafi przywyknąć do wszystkiego. Po 
jakimś czasie oswoiłem się z hukiem na tyle, 
że i zdrzemnąć mi się udało na kwadrans. Ale 
i tych piętnastu minut przespać spokojnie 
nie mogłem, bo co oczy zamknąłem to ma-
musia we śnie do mnie przychodziła. Budzi-
łem się żeby jej dotknąć, pójść z nią za rękę. 

Jak odbijaliśmy dworzec główny w Stalin-
gradzie, to szwaby jeszcze chyba wierzyły, 
że z nami wygrają. Byli lepsi technologicznie, 
panowali na niebie, artylerią też nam się da-
wali we znaki, ale nie mieli tej motywacji co 
my. Nie walczyli o swój dom, swoją rodzinę, 
nie mścili się za krzywdy. Myślę, że dlatego 
przegrali. 

Po kapitulacji Niemców pod Stalingradem, 
służyłem w jednostce sprzątającej. Wszędzie 
dookoła ciągnęły się pola, i wszędzie, jak 
okiem sięgnąć leżały trupy. Chodziło się po 
nich, i nie było nawet skrawka ziemi, gdzie 
by nie leżały pozamarzane, z rozbitymi gło-
wami, rozerwanymi brzuchami i kiszkami 
przymarzniętymi do ziemi. Miałem wtedy 
16 lat i razem z innymi chłopakami przez 
miesiąc zsypywaliśmy te ciała do lejów po 
bombach. 

Usłyszałem, że powstaje polska armia 
w ZSRR. Długo myślałem, czy do niej przejść, 
bo źle mi nie było w Armii Czerwonej. Dba-
li o mnie, życie nie raz ratowali. Jak się leży 
między trupami z paroma kolegami pod 
ostrzałem z niemieckiego karabinu to nie ma 
sposobu, żeby człowiek się ze sobą nie zżył. 
Ciężko mi było, ale wreszcie pojechałem do 
nowo formowanej Pierwszej Dywizji Piecho-
ty im. Tadeusza Kościuszki.

W polskiej dywizji nie było śmiechu, że za 
młody jestem. Ludzie mnie szanowali, wie-
dzieli, że po bitwie o Stalingrad wiem, czym 
pachnie wojna lepiej niż ktokolwiek inny. Do-
stałem przydział do plutonu zwiadowczego. 

Po długim szkoleniu, rzucili nas do przodu, 
na Białoruś. Różnie tam bywało, najciężej 
pod Lenino. Ale mam też i dobre wspomnie-
nia z tamtej bitwy. Był tam taki kapelan, Ku-
ksz się nazywał, pytał na początku: „kto nie 
jest chrześcijanin, niech wystąpi”. Przymusu 

W okopach, uczyli 
żeby się nie wychylać, 

ani hełmem, ani 
lufą karabinu, bo 

jak namierzą to albo 
moździerzem rozerwą 
albo snajper po kolei, 
jak kaczki wystrzela
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Daniel Przemysław ur. w 1924 r. w Koło-

myi (dziś zach. Ukraina) zm. w Warsza-

wie w 2012 r. W szeregach Armii Czer-

wonej brał udział w obronie Stalingradu, 

następnie służył jako zwiadowca pułku 

I Polskiej Dywizji im. Tadeusza Kościuszki 

w ZSRR. Uczestniczył w bitwach pod Le-

nino, a także w walkach na szlaku bojo-

wym do Berlina. Otrzymał liczne odzna-

czenia, w tym: Krzyż Kawalerski, Krzyż 

Oficerski i Krzyż Komandorski Orderu 

Odrodzenia Polski.

udziału w nabożeństwach nie było. Ale tych 
paru Żydów, co tam się nas zebrało, nigdy nie 
wystąpiło i razem z chrześcijanami się mo-
dliliśmy. Szczególnie lubiłem poranne nabo-
żeństwa, „kiedy ranne wstają zorze”. Palić  na-
uczyłem się wcześniej od żołnierzy radziec-
kich, a teraz Polacy uczyli mnie modlitwy. 

Sama bitwa pod Lenino nie trwała długo. Jak 
tylko przeprawiliśmy się przez rzekę Miereję,  
nasze czołgi utknęły w błocie. Ledwie kilka 
sztuk przejechało, i tak zostaliśmy bez osło-
ny. Mnóstwo chłopaków się wtedy potopiło 
w tych bagnach. 

Osłaniała nas artyleria. Ale było i tak, że pa-
trzę w bok, a tam na prawo chłopaków sko-
siły pociskiem nasze własne działa. Dostałem 
niemieckim szrapnelem. Noga, palec prawie 
odcięty, głowa poharatana. Prawie straci-
łem oko. Opatrzyli mnie szybko w namio-
cie i z powrotem do natarcia. Strasznie nas 
wtedy przetrzebili Niemcy. Ale udała nam 
się sztuka, której nie mogła dokonać wcze-
śniej Armia Czerwona. Zrobiliśmy wyłom 
w linii niemieckiej. Nie poszło za tym natar-
cie, a szkoda, bo by się szybciej bitwa skoń-
czyła na naszą korzyść. 

Strasznie było dookoła, ale najgorzej chyba 
jak z niemieckiej strony po polsku się drzeć 
zaczęli, żebyśmy się nie wygłupiali, że oni 
nam nic nie zrobią. Nakłaniali żebyśmy na 
ich stronę przeszli. To byli Ślązacy w nie-
mieckich mundurach i nas w pułapkę pró-
bowali zwabić. Polak musiał wtedy Polaka 
zabijać. 

Jak po wygranej bitwie szliśmy po radziec-
kich terenach, to gospodarze z chlebem 
wybiegali nam na powitanie, i wołali: „sy-
nok, synok”. Płakali, puszczać nas nie chcie-
li.  Przerzucili nas w kierunku Bugu. Stamtąd 
trafiliśmy z powrotem na ukraińską ziemię 
i dalej na polską, ciężarówkami i pociągami. 
Smutny to był krajobraz; gruzy, wsie popalo-
ne, ludzie przelęknieni, wygłodzeni ale ser-
deczni. A wszędzie tylko trupy, na lewo i pra-
wo. Ja czasami nadziwić się nie mogłem, ilu 
to ludzi martwych po drodze mijaliśmy. Do 
głowy mi nie przyszło wcześniej, że tylu ludzi 
w ogóle na wschodzie żyć może. 

W bitwie o Warszawę, przyszedł rozkaz pa-
łatki oddać, to już wiedzieliśmy, że łatwo nie 
będzie. Rzucili nas na Pragę. Katiuszami do-
walali. Wielu chłopaków rozerwało, jak na 
drugi brzeg Wisły nas wysłali na rozpozna-
nie, Niemcy nas zauważyli i może połowa 
nas wróciła.

Już po wszystkim dostaliśmy rozkaz za-
jęcia i przypilnowania Muzeum Narodo-
wego. Całe szczęście, że nas tam na chwi-
lę zostawili, bo szabrowników wykryliśmy 
i przegoniliśmy. 

Obóz koncentracyjny Oranienburg, wyzwa-
laliśmy razem z Armią Radziecką. Myślałem, 
że już wszystko przez te lata widziałem. 
A do dzisiaj mi w oczach stoją, ludzie co nie 
mogli z prycz zejść. Żywe szkielety, a tuż 
obok magazyny niemieckie pod dach wyp-
chane żywnością. Sukinsyny. Mieliśmy obo-
zowiczów zostawić. Samochody miały ich 
przerzucić na tyły. Okazało się, że dwie jed-
nostki niemieckie ukryły się nieopodal, cze-
kając na tych ledwo żywych więźniów obo-
zu, żeby ich po tym wszystkim, co w obo-
zie przeżyli, na sam koniec wystrzelać. Z ra-
dzieckimi żołnierzami w nich uderzyliśmy 
i do nogi... jeńców nie braliśmy. 

Jak zdobywaliśmy wsie i miasta. Dostaliśmy 
rozkazy; konserwy co Niemcy sami robili 
zostawiać, a nam już czasem brakowało, ale 
przestrzegali, że może to być żarcie zatrute. 
Ludność niemiecka, chwaliła żołnierzy pol-
skich, wyraźnie bali się radzieckich woja-
ków. Pluli na Hitlera, na swastykę, żarcie 
na stole, jak zdobyliśmy jakąś wieś, stawiali 
i oni nas do stołu prosili, ale co oni mieli ro-
bić, swastykę chwalić?

Czasami wydaje mi się, że za to wszystko 
co germańcy zrobili, powinniśmy byli się 
mścić, zabijać, gwałcić, odwet brać, ale co 
ci ludzie w chałupach byli winni? Synowie 
im też na wojnie ginęli. Jak wkraczaliśmy, to 
sami flagi ze swastykami palili. Wielka armia 
III Rzeszy wprawiona w Blitzkriegu, teraz na-
uczyła się nowej taktyki... Blitz-odwrotu.

Ludzie mówili: „byli niedawno, ale uciekli”. 
Część poddawała się bez jednego strzału. 
Naszą dywizję polską nazywali polską dy-
wizją SS, bo ich polityczni, wmówili, że 
jak Polacy wejdą, to za wojnę i wszystkie 
krzywdy nikogo żywego nie puszczą. „Najn, 
najn” - krzyczeli wieśniacy, żeby ich nie za-
bić i dzieci tulili bo myśleli, że pozabijamy. 
Nie, nie mściliśm się. Przecież nie cały naród 
był winny. Jak do wojska takiego młodego 
szwabka wzięli, to musiał na front iść, a jak 
nie, to sąd polowy i kula.

Pod Berlin podszedłem już w randze pod-
porucznika. Dwa razy ranny, nie pomnę 
nawet ile akcji zwiadowczych wykonałem, 
ani ilu Niemców zabiłem. Krwi niemieckiej 
zawsze było mi mało, „za mamusię, masz 

skurwysynu” - mówiłem do siebie, jak któ-
regoś strzałem położyłem. 

Na sam koniec, tuż pod Berlinem rzuci-
li przeciwko nam młodzieżowe grupy 
z Hitlerjugend. Dzieci przyszło nam zabijać. 
Ze łzami się w tych nieboraków celowało, ale 
nie było wyboru, bo dzieciaki były pod bro-
nią i z szaleństwem Hitlera zaszczepionym 
w głowach. 

Kiedy weszliśmy do Berlina, byłem szczęśli-
wy, że oni, co cały świat podpalili, z tą swo-
ją aryjską dumą i wiarą w wyższość rasy 
germańskiej, teraz na kolanach się wykrwa-
wiali do własnego rynsztoka. To było tak: na 
pierwszym piętrze Niemcy, na drugim Pola-
cy, a na trzecim Rosjanie, za dziesięć minut 
wszystko odwrotnie, i tak w kółko, ale to 
już długo nie trwało. Jak przyszedł dowód-
ca ogłosić, że Berlin skapitulował, i III Rzesza 
padła, to mimo, że strzelaniny trwały jesz-
cze parę dni, radości nie było końca. Co kto 
miał w magazynku to w niebo wypruł, czap-
ki i hełmy z głów poleciały, zaczęły się tańce, 
wódka. Tylko ja jakoś tak do końca tej radości 
nie dałem się ponieść. Wydawało mi się, że to 
wszystko jak okiem sięgnąć, to za te dziesiąt-
ki milionów co poniosły śmierć i cierpienie, 
powinno się spalić, zburzyć i zaorać. 

W radzieckiej gazecie, zrobili ze mną wywiad 
i pytali: „Berlin zdobyty, co będziecie robić 
po wojnie?” Powiedziałem: „Ja do wojska, do 
Polski, bo nic już więcej nie mam”. Nie mia-
łem już żadnej rodziny, zostałem sam jeden 
i tylko czasem mamusia we śnie przychodzi-
ła i tuliła do piersi, szepcząc: Już dobrze, już 
wszystko dobrze, nie bój się synku, ja już je-
stem z tobą”.

Wspomnienia ppłk. Daniela Przemysława 

oparte są na podstawie sztuki faktu 

„Historie Dni Zapomnianych” aut. Chrystia-

na Orzeszko.
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Już w czasie wojny jaką prowadziła Re-
publika Południowej Afryki z Angolą 
w 1981 roku wykorzystano bezzałogo-

we statki latające, lecz prawdziwy ich debiut 
miał miejsce rok później. W czasie pierwszej 
wojny libańskiej służyły one do rozpoznania 
celu przed nalotami, co pozwalało na niena-
rażanie życia pilotów. Od tego czasu powstało 
już kilka generacji tego typu maszyn, a wraz 
z rozwojem technologii zaczęły powstawać 
też wersje lądowe i morskie.

Na lądzie

Przykładem takiego lądowego bezzałogow-
ca jest Probot. Urządzenie przypomina rodzaj 
wielkiego kosza osadzonego na wielkich, te-
renowych kołach. Waży 230 kg, jest jednak 
w stanie przewieźć ładunki o wadze 750 kg 
na odległość 38 kilometrów. Przede wszyst-
kim ma służyć do pomocy żołnierzom przy 
przenoszeniu niezbędnego (i, w mniejszym 
stopniu – zbędnego) wyposażenia oraz do-
starczać zaopatrzenie dla walczących jedno-
stek, zmniejszając ryzyko strat. Jednak na tym 
nie kończą się jego możliwości – dzięki wyko-
rzystaniu pięciu kamer (w tym termowizyjnej) 
można używać go do przeprowadzenia bli-
skiego zwiadu.

W czasie ostatniej wojny w Strefie Gazy pro-
blemem była penetracja palestyńskich tu-
neli, które były wykorzystywane do infiltracji 
Izraela oraz do szmuglowania broni z Egip-

tu i przerzucania wyposażenia wojskowego 
między poszczególnymi punktami oporu. 
Dokonywanie inspekcji przez żołnierzy, było 
i jest bardzo niebezpieczne, a także obciąża-
jące psychicznie (ciemność, brak możliwości 
ucieczki czy możliwości uzyskania wsparcia 
od kolegów). Z tych powodów armia izrael-
ska zakupiła ponad 100 niewielkich, bo wa-
żących niecałe dziewięć kilogramów, mie-
rzących 45 cm długości i 35 cm szerokości, 
robotów MTGR. Sterowane są one przy po-
mocy specjalnego panelu z siedmiocalowym 
ekranem dotykowym, na który przekazywany 

jest obraz z kamery zamontowanej na podno-
śniku. Wyposażone w specjalny manipulator 
urządzenie jest w stanie przesunąć niewiel-
kich rozmiarów pakunki (np. z ładunkiem 
wybuchowym). 

Na morzu

W momencie odkrycia złóż gazu ziemne-
go pod dnem Morza Śródziemnego w 2012 
roku, położonych w granicach strefy ekono-
micznej Izraela, jednym z nowych problemów 
przed jakimi stanęła Marynarka Wojenna Izra-

Jednym z najpoważniejszych problemów, z jakim musi się mierzyć państwo żydow-
skie w trudnych relacjach ze swoimi potencjalnymi przeciwnikami jest kilkukrot-
nie mniejszy potencjał ludnościowy. Oznacza to, że koniecznością jest posiadanie 
sprzętu znacznie bardziej zaawansowanego, niż przeciwna strona. W związku z tym, 
od 1981 roku, Izrael intensywnie rozwija konstruowanie pojazdów bezzałogowych.

Tomek Jędrczak

Roboty zamiast ludzi

Fot. Roboteam
Probot
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ela było zabezpieczenie instalacji gazowych 
przed terrorystami. Komponent morski armii 
izraelskiej (najmniejsza część armii izraelskiej) 
wraz z kierownictwem cywilnym, nie chcąc 
zwiększać liczebności tej części armii kosztem 
innych, zlecili kilku przedsiębiorstwom spe-
cjalizującym się w projektowaniu niewielkich 
jednostek morskich opracowanie bezzało-
gowego pojazdu morskiego. Ze zgłoszonych 
pomysłów wybrano produkt firmy Elbit Sys-
tems o nazwie „Seagull”. Jest to 12-metrowa 
łódź przystosowana do przenoszenia na swo-
im pokładzie różnych modułów, wybieranych 

przez użytkownika przed wysłaniem urzą-
dzenia na misję. Przykładowo może to być 
dodatkowy, bezzałogowy pojazd głębinowy 
służący do obserwacji i analizy środowiska 
podwodnego do maksymalnej głębokości 85 
metrów. „Seagull” poza pomocą w ochronie 
instalacji gazowych, może służyć przy patro-
lowaniu innego rodzaju obiektów: wodnych 
farm wiatrowych, platform wiertniczych. Na-
daje się także do wykrywania okrętów pod-
wodnych (na początku kwietnia zakończy-
ły się próby z sonarem, służącym właśnie do 
tego typu zadań).

W powietrzu

Zaczęliśmy od tego, że armia państwa 
 żydowskiego była pierwszą, która wykorzy-
stała bezzałogowe statki latające w czasie 
rzeczywistego konfliktu zbrojnego. Jednym 
z najnowszych jest produkt firmy Elbit Sys-
tems, Hermes 450. Swój pierwszy lot wyko-
nał on w 2008 roku. Trzy lata później, w 2011 
roku, odbył się test długości lotu. Urządze-
nie uzyskało rewelacyjny wynik 14 godzin 
utrzymywania się w powietrzu i osiągnę-
ło pułap 4300 metrów. Hermes ma długość 
sześciu metrów, a jego skrzydła mają roz-
piętość ponad 10,5. Wyposażony jest, poza 
różnego rodzaju kamerami, w radar służący 
do obserwacji nieruchomych obiektów (np. 
powierzchni Ziemi lub innych planet). Her-
mes powstał w kooperacji z brytyjską firmą 
Thales, która w 2014 roku zaproponowała 

brytyjską wersję bezzałogowca Polsce, po-
szukującej tego typu pojazdu. Nowsza wer-
sja Hermesa 450, z numerem 900, produko-
wana od 2009 roku, w przeciwieństwie do 
poprzednika, ma możliwość wykonywania 
startów i lądowań bez udziału człowieka. 
Rola człowieka w tym przypadku ogranicza 
się jedynie do zaprogramowania trasy prze-
lotu. Hermes 900 osiągnął imponującą moż-
liwość spędzenia w powietrzu 36 godzin bez 
przerwy oraz wzbicia się na pułap 10 kilome-
trów. Jest też większy od poprzednika: jego 
skrzydła mają rozpiętość 15 metrów, a dłu-
gość kadłuba wynosi ponad osiem.

Przyszłość…

Jedno, co jest pewne, to to, że w Izrael na-
dal będzie projektował, budował i użytko-
wał różnego rodzaju systemy bezzałogowe, 
a ich rola będzie się zwiększać. Już dziś służą 
one do patrolowania granicy np. z Autono-
mią Palestyńską. Może kiedyś nie trzeba bę-
dzie wysyłać naszych dziewczyn i chłopców, 
aby narażali swoje życie, bo wszystko będzie 
„załatwiane” skomplikowane urządzenia. Na-
wet jeżeli z jakiegoś powodu nie będą miały 
szerszego zastosowania w wojsku, w co cięż-
ko uwierzyć, to na pewno znajdzie się dla nich 
miejsce „w cywilu”. Czy nie byłoby przyjemnie 
zamówić kawałek pizzy z restauracji oddalo-
nej o 100 kilometrów, i czekać na dostawę na 
swoim balkonie, do którego podlatywałby ja-
kiś bezzałogowy latający statek?

Fot. Roboteam

Fot. Matthieu Sontag
Hermes 900

MTGR
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Filmowa adaptacja “Opowieści o miłości 
i mroku”, bestsellerowej powieści Amosa 
Oza, to jednocześnie debiut reżyserski 

urodzonej w Jerozolimie aktorki Natalie Port-
man, dla której pierwszym, poznanym w dzie-
ciństwie językiem był hebrajski. Do USA prze-
niosła się wraz z rodzicami mając trzy lata. 
Być może właśnie silna żydowska tożsamość, 
świadomość własnych żydowskich korzeni, 
świadomość losu emigranta, a także bogac-
twa semantycznego języka hebrajskiego tłu-
maczy wyraźnie emocjonalny stosunek Nata-
lie Portman do historii, którą starała się prze-
łożyć na język filmu. Dotknęła jednak materii 
niełatwej - jest to bowiem próba ekranizacji 
tekstu na wskroś osobistego, poruszającego 
najdelikatniejsze struny psychiki Oza, histo-
rii utkanej z miłości i głębokich traum, która 
naznaczyła go jako człowieka i jako pisarza. 
Portman, która napisała scenariusz do filmu, 
wyreżyserowała go, a jednocześnie wcieliła 
się w rolę matki małego Amosa, musiała zna-
leźć własną ekspresję, przefiltrować tę historię 
przez własną wrażliwość. 

Akcja filmu wpleciona jest w przełomowy 
czas dla Żydów żyjących w Palestynie pod 
mandatem brytyjskim, kiedy ich sen o wła-
snym, niezależnym państwie staje się jawą. 
Sceny pełne wzruszenia, entuzjazmu, wia-
ry w to, że we własnym państwie już nigdy 
nie doświadczą upokorzeń. Zanim jednak 
ich radość zdąży wybrzmieć, natychmiast 
zostaje zagłuszona przez atak państw arab-

skich na nowo powstałe izraelskie państwo. 
Śmierć, głód i bieda przyćmiewają ich na-
dzieje na życie w poczuciu bezpieczeństwa. 
Podobnie skrajne emocje, splecione z mroku 
i jasności towarzyszą losom rodziny Ozów. 
Małego Amosa łączy szczególna duchowa 
więź z eteryczną i nadwrażliwą matką, Fa-
nią. Jej opowieści, w których zacierają się 
granice między rzeczywistością a światem 
wyobraźni przynoszą jej zapewne ukojenie 
po traumatycznych przeżyciach, które przy-
wiozła ze sobą z Europy. Chłopiec wędruje 
z nią do świata jej wyobraźni, razem budu-
ją sobie własną przestrzeń, niewidzialną dla 
jego ojca, Ariego. Z czasem ból , który nosi 
w sobie matka staje się nie do wytrzymania. 
Nasila się w niej depresja i autoagresja. Po-
pełnia samobójstwo, kiedy Amos ma 12 lat. 
Wcielająca się w postać Fani Portman nie 
potrafi się do swojej roli zdystansować jako 
reżyserka. Druga połowa filmu zdominowa-

na jest przez sceny obrazujące postępującą 
chorobę matki chłopca. Sceny przeestetyzo-
wane, często przewidywalne i mało wnoszą-
ce w budowanie historii, a jednak Portman 
nie potrafiła z nich zrezygnować. Stąd poja-
wia się pewna niespójność narracyjna- nie 
wiadomo, czy śledzimy tę opowieść ocza-
mi starego, doświadczonego przez życie 
Oza, który może już teraz patrzeć na własną 
matkę jak na córkę, czy oczami przerażone-
go dziecka, nieświadomego źródeł depre-
sji ukochanej mamy, czy też przyjmujemy 
punkt widzenia samej Fani, która na ekranie 
pojawia się najczęściej.

Niewątpliwym atutem filmu są zdjęcia Sła-
womira Idziaka. Poetyckie, nastrojowe, na-
sycone światłem w sekwencjach onirycz-
nych i pełne surowych, ciemniejszych, zie-
mistych tonacji, które Idziak wydobywa 
w scenach obrazujących życie w rodzącym 
się państwie Izrael.

Film z pewnością wart zobaczenia. Mnie za-
chęcił do przeczytania powieści.

Dorota Liliental

Opowieść o miłości i mroku (2015)

Reżyseria: Natalie Portman

Scenariusz: Natalie Portman

Obsada: Natalie Portman, Gilad Kahana, 

Amir Tessler

Czas trwania: 98 min.

Amos Oz na ekranie
WARTO ★ ★ ★ ★ ★

Mat. prasowe Next Film

Mat. prasowe Next Film
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Wystawa Miry Żelechower-
Aleksiun we Wrocławiu

„50+ czyli pół wieku twórczości Miry” to ty-
tuł przeglądowej wystawy Miry Żelechower-
-Aleksiun przygotowanej przez Galerię Miej-
ską we Wrocławiu z okazji jubileuszu pięć-
dziesięciolecia pracy twórczej artystki. Wysta-
wę można oglądać do 28 kwietnia. Mira Żele-
chower-Aleksiun opowiada o swoich losach, 
nastrojach, refleksjach i emocjach obrazami, 
które łącząc się w kolejne realizowane przez 
nią cykle, składają się na wielki wizualny pa-
miętnik. Bardzo istotnym momentem w życiu 
i sztuce artystki stał się jej wyjazd do Izraela 
w 1987 roku. Jak wspominała: „[…] Myślałam, 
że jadę tam na miesiąc, a zrobiły się z tego trzy 
miesiące niesamowitych przeżyć. Ta podróż 
uświadomiła mi, że jestem Żydówką”. Dotar-
cie do swoich korzeni i tożsamości zaowo-
cowało stopniową, lecz znaczącą przemianą 
w jej sposobie malowania, coraz wyraźniej 
zaczęły dochodzić do głosu odwołania do 
Tory, Talmudu i midraszy. Mira Żelechower-
-Aleksiun nie powiedziała jednak ostatniego 
słowa, podsumowując swoją dotychczasową 
twórczość równocześnie otwiera jej perspek-
tywę na przyszłość.

(pik)
Mało kto pamięta, że przedwojenna Pol-
ska była potęgą szachową. W 1930 roku na-
sza reprezentacja zdobyła złoty medal na 
olimpiadzie w Hamburgu. „Bombenmann-
schaft” – tak określała polską drużynę nie-
miecka prasa. Książka maluje niesamowite 
losy mistrzów z Hamburga i ich krajowych 
konkurentów – każdy z nich był geniuszem 
o barwnej osobowości. „Arcymistrzowie” 
opowiadają także o niezwykłej harmo-
nii pomiędzy Polakami i polskimi Żydami 
w szachowym świecie II Rzeczpospolitej. 
Ale kres złotej ery był tragiczny, za sprawą 
drugiej wojny światowej bezlitośnie nisz-
czącej największe umysły tamtych czasów. 
Autorem publikacji wydanej nakładem 
wydawnictwa The Facto jest Stefan Gawli-
kowski – historyk, dziennikarz, nauczyciel 
i twórca dwóch cyklicznych programów te-
lewizyjnych: „Grajmy w szachy” i „ABC bry-
dża”. Książka Gawlikowskiego, jak stwier-
dza sam autor już na pierwszych stronach, 
nie jest tylko o szachach. „Jest to opowieść 
o szachistach reprezentujących Polskę na 
szachowych olimpiadach w okresie dwu-
dziestolecia międzywojennego lub mają-
cych szansę być reprezentantami kraju. Jest 
to opowieść o ich życiu – tak szachowym, 
jak i tym codziennym [...], o ich poświęceniu 
się szachom, wreszcie o Holokauście, który 
unicestwił wielu z nich”.

(cho)

„Arcymistrzowie. Złota era polskich szachów” 

Konkurs!
Do wygrania książka „Arcymistrzowie. 
Złota era polskich szachów”. Czeka-
my na opowieść która nas zaszachu-
je i oczaruje, a która związana będzie 
z ulubioną grą (planszową, strategicz-
ną, logiczną lub inną) opisaną w liście 
tradycyjnym lub elektronicznym prze-
słanym na adres redakcji (prosimy o po-
danie w liście swoich danych kontakto-
wych). Najlepsze teksty mają szansę 
na pojawienie się drukiem w „Słowie 
Żydowskim”. 

„Judyta” Caravaggia
odnaleziona na strychu

Zaginiony obraz ujrzał światło dzienne 
dzięki... przeciekającemu dachowi. Nie wia-
domo wprawdzie czy właścicielom, odzie-
dziczonego po matce domu w Tuluzie, uda-
ło się zlokalizować miejsce, gdzie przeciekał 
dach, ale odkrycie rzeczonego płótna po-
winno zrekompensować koszty remontu. 
Po dwóch latach ekspertyz przeprowadza-
nych w tajemnicy przed opinią publiczną, 
ustalono, że odnaleziony obraz jest orygi-
nalny, a jego wartość szacowana jest na 120 
mln. euro. Płótno pędzla barokowego ma-
larza Michelangelo Caravaggia przedsta-
wiające biblijną Judytę obcinającą głowę 
Holofernesowi uważano za zaginione od 
blisko 300 lat, z których ostatnie 150, jak się 
okazało, przeleżało zapomniane na strychu 
Tuluskiego domu. Druga, bliźniacza praca 
znajduje się w zbiorach Narodowej Galerii 
Sztuki Antycznej w Rzymie. Miłośnicy Cara-
vaggia powinni się śpieszyć, ponieważ po 
„Judytę” ustawiła się już kolejka, z paryskim 
Luwrem na czele.

(cho)

mat. wyd. The Facto

mat. wyd. The Facto
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Dzieje się

Wystawy:
Kraków. Centrum Kultury Żydowskiej 
na Kazimierzu: Ryszard Bilan „Chciał-
bym powiedzieć…” – sztuka papieru 
(czynna do 20 maja).
Łódź. Muzeum Sztuki – „Salon de Fleu-
rus” jest dziełem na temat sztuki i historii 
sztuki, współczesną rekonstrukcją pary-
skiego salonu Gertrudy Stein (czynna do 
15 maja).
Warszawa. Państwowe Muzeum 
Etnograficzne – wycinanki żydowskie 
Moniki Krajewskiej (czynna do 31 maja) 
oraz fotografie Waldemara Zdrojewskie-
go „Dead Sea. Opowieść o pozorności 
śmierci” (czynna do 10 czerwca).
Wrocław. Muzeum Miejskie – „Sztuka 
prześladowana. Heinrich Tischler i jego 
wrocławskie środowisko” to pierwsza 
w Polsce prezentacja prac międzywo-
jennych artystów-Żydów działających 
w Breslau (czynna do 19 lipca).

Spotkania i konferencje:
Dni Kultury Żydowskiej Ger
W dniach od 13 do 17 kwietnia Ośrodek 
Kultury w Górze Kalwarii zaprasza na 
cykl wydarzeń o tematyce żydowskiej: 
koncerty, spektakle teatralne, warszta-
ty, wykłady oraz mobilną wystawę „Mu-
zeum na kółkach” przygotowaną przez 
MHŻP Polin. 

„Pamięć – Dialog – Pojednanie”
Stowarzyszenie im. Jana Karskiego 
w Kielcach organizuje w Teatrze im. Ste-
fana Żeromskiego 9 maja konferencję 
zatytułowaną „Pamięć – Dialog – Pojed-
nanie. Duchowe wymiary przebacze-
nia”. Podczas konferencji zostanie także 
wręczony dyplom „Człowiek pojedna-
nia” odbędzie się również pokaz robo-
czej wersji filmu dokumentalnego o po-
gromie kieleckim i drodze do pojedna-
nia „Przy Planty 7/9”.
rsvp biuro@jankarski.org.pl

Teatr
„Marzec ’68”
Planowana na kwiecień premiera spek-
taklu Teatru Żydowskiego w reżyserii 
Moniki Strzępki została przeniesiona 
na 14 maja. Spektakle popremierowe 
będą grane w pierwszym tygodniu 
czerwca.

Fabularyzowany
dokument o Ulmach 

Telewizja Łańcut, MDK w Łańcucie oraz 
Akademia Aktorska „Artysta” z Rzeszowa 
rozpoczęły produkcję fabularyzowanego 
dokumentu o rodzinie Ulmów z Markowej. 
Jak zapewniają twórcy, film w reżyserii Kon-
rada Pieńko realizowany w Markowej i Łań-
cucie ma być gotowy za kilka miesięcy. Bę-
dzie rozpowszechniany w sieci telewizji ka-
blowych. Trafi także do szkół. „Powstało już 
kilka filmów o rodzinie Ulmów [...], chcemy 
stworzyć własny film, który pokazywałby 
szersze tło tego, co ich spotkało. Chcieli-
byśmy również opowiedzieć o innych lu-
dziach z Markowej, którzy ratowali Żydów” 
– stwierdziła Katarzyna Mazurkiewicz z Te-
lewizji Łańcut. Jak zauważyła to już ostatni 
moment na utrwalenie relacji ludzi pamię-
tających tamte wydarzenia lub znających 
relacje naocznych świadków. 

(len)

Bilet warty nabycia 

Wspólny bilet do zwiedzania żydowskiej 
Warszawy – jeden bilet – cztery miejsca! 
Synagoga im. Nożyków, cmentarz żydow-
ski na Woli, Żydowski Instytut Historyczny 
oraz Muzeum POLIN zawarły porozumie-
nie, w wyniku którego zwiedzanie wszyst-
kich tych miejsc będzie możliwe po zaku-
pie jednego biletu, do nabycia on-line na 
bilety.polin.pl oraz w kasach muzeum.

(len)

Żydowskie Motywy w Muranowie

W dniach 18-22 maja w warszawskim Kinie 
Muranów odbędzie się 12. edycja Międzyna-
rodowego Festiwalu Filmowego Żydowskie 
Motywy. W tegorocznym programie znalazło 
się kilkadziesiąt najnowszych, starannie wy-
selekcjonowanych fabuł, dokumentów i krót-
kich metraży o tematyce żydowskiej z całego 
świata – m. in. z Izraela, Polski, Niemiec, Fran-
cji, Węgier, Rosji i Stanów Zjednoczonych. 
Pokazom festiwalowym towarzyszyć będą 
dyskusje z autorami filmów. Jak co roku, pu-
bliczność Żydowskich Motywów będzie mia-
ła szansę obejrzeć wiele produkcji poświęco-
nych historii i tradycji narodu żydowskiego, 
w tym m. in. izraelski dokument „The Ben-
twich Syndrome” (reż. Gur Bentwich, Izrael, 
2015), w którym reżyser portretuje historię 
swojej ekscentrycznej żydowsko-angielskiej 
rodziny pełnej artystów, buntowników i zago-
rzałych syjonistów. W poruszającym „Kozal-
chik Affair” (reż. Ron Ninio, Izrael, 2015) głów-
ny bohater podróżuje do Bloku Śmierci w Au-
schwitz by poznać skomplikowaną prawdę 
o swoim ojcu – obozowym kapo ratującym 
więźniów przed śmiercią w komorze gazowej.
Więcej informacji i szczegółowy program na 
stronie: www.jewishmotifs.org.pl

(cho)

O Żydach kutnowskich

Kutno jest kojarzone przede wszystkim 
z osobą pisarza Szaloma Asza i jego po-
wieścią „Miasteczko”. W kwietniu br. uka-
że się kolejna publikacja Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, tym razem 
poświęcona dziejom Żydów w regionie. 
W książce „Zarys historii Żydów Ziemi 
Kutnowskiej” zostały zamieszczone tek-
sty, które w latach 1997-2015 drukowano 
w roczniku „Kutnowskie Zeszyty Regio-
nalne” oraz nowe, powstałe z myślą o niej. 
Zbiór artykułów o tematyce żydowskiej 
ma na celu przybliżenie i spopularyzowa-
nie wiedzy o historii społeczności żydow-
skiej w Kutnie i okolicy. 

(pik)

Konkurs!
Wspólnie ze Stowarzyszeniem Żydow-
skie Motywy – organizatorem festiwa-
lu, przygotowaliśmy dla Czytelników 
pulę wejściówek na rozpoczęcie festi-
walu. Na listy elektroniczne i tradycyj-
ne z filmową tematyką w treści, czeka-
my do końca pierwszego tygodnia maja 
(prosimy o podanie danych kontakto-
wych). Spośród nadesłanych listów wy-
losujemy szczęśliwych zwycięzców. 

Copyright 2013 © Akademia Aktorska ARTYSTA 
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Otto Skorzeny w czasie drugiej wojny 
światowej był członkiem Waffen-SS 
i wsławił się m.in. zaplanowaniem 

i przeprowadzeniem akcji uwolnienia wło-
skiego dyktatora Benito Mussoliniego, kiedy 
ten został uwięziony w 1943 roku w hotelu 
położonym we włoskim masywie górskim 
Gran Sasso. Po tej akcji stał się „człowiekiem 
do zadań specjalnych” Adolfa Hitlera. W 1944 
przeprowadził operację aresztowania człon-
ków rządu węgierskiego i „zainstalowania” 
bardziej sprzyjającego III Rzeszy gabinetu. 
W czasie ostatniej ofensywy wojsk niemiec-
kich na froncie zachodnim, w Ardenach, do-
wodził oddziałem specjalnym walczącym 
głęboko na tyłach wojsk amerykańskich. 
Został też wybrany przez Hitlera do zapla-
nowania akcji zabicia przywódców państw 
alianckich w czasie konferencji w Teheranie 
pod koniec listopada 1943 roku oraz zapla-
nowania podobnej operacji, której celem 
miał być głównodowodzący armiami sprzy-
mierzonych na Zachodzie Europy, przyszły 
prezydent Stanów Zjednoczonych, Dwight 
Eisenhower. W czasie procesu norymber-
skiego pełnił rolę świadka oskarżenia. Na-
stępnie sam był sądzony przez Amerykanów 
za „zbrodnie wojenne”, czyli występowanie 
podczas walk w Ardenach w amerykańskim 
mundurze (Konwencja Genewska zabrania 
zakładania w czasie działań wojennych mun-
durów strony przeciwnej). Skorzeny został 
uniewinniony, jednak w kilka dni po ogło-
szeniu wyroku – aresztowano go powtórnie. 

Zatrzymania dokonano na wniosek władz 
niemieckich, które chciały „zabezpieczyć” 
nazistę w celu wytoczenia oskarżeń przez 
inne państwa.

Po ucieczce z więzienia (do dziś krążą róż-
ne wersje tego wydarzenia: według jednej 
miał uciec z pociągu wyskakując w czasie 
jazdy przez okno w toalecie, według innej 
miał zostać uwolniony przez dawnych to-
warzyszy broni przebranych za amerykań-
skich żołnierzy) przedostał się do Hiszpanii, 
gdzie pod przybranym nazwiskiem, jako 
Rolf Steinbauer, założył firmę konstrukcyj-
ną specjalizującą się w przemyśle stalowym 
i maszynowym. 

W okresie powojennym wielu niemieckich 
naukowców mających doświadczenie przy 
budowie rakiet, zostało zatrudnionych przez 
rząd amerykański. Jednak pewna liczba od-
mówiła tej współpracy, znajdując zatrudnie-
nie w Egipcie. Kraju, który starał się podów-
czas pozyskać nowe technologie wojskowe, 
mające zapewnić przewagę nad nowo po-
wstałym państwem Izrael. Decydenci izra-
elscy doskonale zdawali sobie sprawę z za-
grożenia, jakie stwarzałoby uzyskanie przez 
egipskiego sąsiada dostępu do technolo-
gii rakietowej. Służby specjalne rozpoczę-
ły operację mającą na celu wyeliminowa-
nie osób odpowiedzialnych za konstrukcję 
egipskich rakiet. Głównym celem był He-
inz Krug. W czasie drugiej wojny światowej 

Krug pracował w niemieckim laboratorium 
w Peenemünde, będącym głównym ośrod-
kiem badawczym rozwijającym najnowo-
cześniejsze technologie (m.in. rakieta V-2, 
międzykontynentalny pocisk balistyczny 
A-4, telewizja). Był także bliskim współpra-
cownikiem Wernhera von Brauna, głównego 
konstruktora rakiety V-2. Służby szybko do-
szły do wniosku, że potrzebna będzie osoba, 
której Krug zaufa na tyle, aby można było go 
zwabić w odludne miejsce i wyeliminować. 
Wybór padł na Otto Skorzenego.

Pierwsze spotkanie Skorzenego z agenta-
mi wywiadu izraelskiego miało miejsce na 
początku 1962 roku. W jednym z eksklu-
zywnych lokali rozrywkowych w Madrycie 
Izraelczycy – podający się za mieszane au-
striacko-niemieckie małżeństwo –  zaczepili 
przebywającego w nim byłego SS-mana. 
Pretekstem była prośba o pomoc. „Małżeń-
stwo” utrzymywało, że skradziono im wa-
lizkę, w której były dokumenty podróżne 
oraz pieniądze przeznaczone „na wakacje”. 
Po dłuższej rozmowie, okraszonej wieloma 
drinkami, cała trójka znalazła się w posiadło-
ści „Steinbauera”. Ten, po wejściu do domu, 
miał wprost oświadczyć: „Wiem kim jesteście 
i wiem po co przybyliście, jesteście z Mosadu 
i chcecie mnie zabić”. Wówczas agent odpo-
wiedział: „Masz rację tylko w części. Oczywi-
ście, jesteśmy z Mosadu, ale gdybyśmy chcie-
li cię zabić, byłbyś martwy od kilku tygodni”. 
Skorzeny wyjął pistolet i celując w agentów 

„Najbardziej niebezpieczny człowiek w Europie” – tak określali w trakcie wojny 
Otto Skorzenego alianccy dowódcy. Po wojnie – członek organizacji ODESSA, po-
magającej niemieckim nazistom w ucieczkach przed wymiarem sprawiedliwości. 
Ulubieniec Hitlera, który w znacznym stopniu przyczynił się do pogrzebania egip-
skiego programu rakietowego, działając jako... współpracownik Mosadu.

Tomek Jędrczak

Komandos Hitlera 
izraelskim agentem

Fot. Kurt Albert, Bundesarchiv

Otto Skorzeny (1943)
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zaczął się zastanawiać: „A może po prostu 
was zabiję?”. Agentka, nie tracąc zimnej 
krwi, odezwała się: „Jeżeli nas zabijesz, ci 
którzy przyjdą po nas, nie będą z tobą pili 
drinków, nie zobaczysz nawet ich twarzy” 
po czym oświadczyła, że przyszli aby uzy-
skać od niego pomoc za którą zostanie so-
wicie wynagrodzony. Skorzeny powiedział, 
że nie potrzebuje pieniędzy, gdyż ma ich 
wystarczająco dużo i przedstawił swój wa-
runek: jego nazwisko miało zostać usunięte 
z listy poszukiwanych zbrodniarzy wojen-
nych Simona Wiesenthala. Po uzgodnieniu 
szczegółów, rozpoczęła się współpraca.

Zadanie prowadzenia Otto Skorzenego 
otrzymał pochodzący z Wiednia, Kurt We-
isman. W 1938 roku, w wieku 16 lat, rodzi-
na wysłała go do Palestyny, gdzie zmie-
nił nazwisko, na Joe Raanan (jego matka, 
jak i młodsza siostra, zginęły w obozie). 
W czasie wojny Raanan służył w Królew-
skich Siłach Powietrznych. W czasie Wojny 
o Niepodległość Izraela był jednym z pierw-
szych pilotów państwa  żydowskiego. Po 
jej zakończeniu – stał się specjalistą wy-
wiadu z zakresu wojny psychologicznej. 
W 1957 roku został oficerem Mosadu. Jed-
ną z pierwszych powierzonych mu misji 
było odcięcie Egipcjan od zaplecza ludzkie-
go i materiałowego, jakie otrzymywali od 
prywatnych firm w Niemczech. 

Fakt, że Ranaan urodził się w tym samym 
mieście co Skorzeny, mógł mu ułatwić na 
samym początku zdobycie zaufania poten-
cjalnego agenta. Z drugiej strony musiała to 
być bardzo ciężka misja dla Weismana-Ra-
anana: w końcu przez takich ludzi jak Sko-
rzeny, został zmuszony do ucieczki z rodzin-
nego miasta w bardzo młodym wieku i po-
rzucenia swojej rodziny.

W następnych miesiącach 1962 roku do-
szło do tajnej wizyty nowo zwerbowane-
go agenta w Izraelu, podczas której został 
przesłuchany. W trakcie zwiedzania mu-
zeum Yad Vashem do Skorzenego podszedł 
jakiś mężczyzna i rzucił mu w twarz: „Zbrod-
niarz wojenny!”. Raanan, który towarzyszył 
Skorzenemu, z kamienną twarzą odpowie-
dział mężczyźnie: „Nie, mylisz się. On też 
przeżył Holokaust i jest moim krewnym”.

Do wyeliminowania Heinza Kruga doszło 
11 września 1962 roku. Tego dnia Krug wy-
szedł ze swojego monachijskiego biura. Po 
drodze spotkał się ze Skorzenym, które-
go wcześniej prosił o pomoc w zorganizo-
waniu ochrony. Jechał za nimi samochód 
z trójką mężczyzn. Skorzeny wyjaśnił Kru-
gowi, że są to ludzie, którzy mają chronić 
jego życie. W rzeczywistości byli to agen-
ci wywiadu izraelskiego, mający na celu li-
kwidację naukowca. Agenci, zastrzelili Kru-
ga w lesie, a następnie jego ciało zostało 
oblane kwasem, aby uniemożliwić szybką 
identyfikację. Dodatkowo po włożeniu do 
wcześniej wykopanego grobu, ciało zosta-
ło zalane niegaszonym wapnem, co miało 
wykluczyć odnalezienie zwłok przez psy 
lub dzikie zwierzęta. Dowódcą tej grupy był 
szef operacji specjalnych Mosadu, przyszły 
premier Izraela Icchak Szamir (urodzony 
w Rosji, przez krótki czas studiował prawo 
na Uniwersytecie Warszawskim). Drugim 
członkiem tej grupy był Zvi Malkin, który 
znalazł ukrywającego się w Argentynie Ad-
olfa Eichmanna. Trzecią osobą oczywiście 
Joe Raanan, będący wtedy starszym ofice-
rem wywiadu w Niemczech. 

Poza pomocą w zabiciu Heinza Kruga Sko-
rzeny przekazał Izraelczykom listę nie-
mieckich przedsiębiorstw dostarczających 

sprzęt techniczny do fabryk i laboratoriów 
w Egipcie. Z własnej inicjatywy, przeby-
wając w Egipcie, wysłał list z bombą, który 
spowodował śmierć pięciu egipskich tech-
ników pracujących w wojskowej fabryce 
pod okiem niemieckich specjalistów. Ak-
cja mająca na celu zastraszenie niemiec-
kich naukowców, była na tyle skuteczna, że 
większość z nich opuściła Egipt. W związ-
ku z czym cały program musiał zostać 
zakończony.

Izraelska część umowy, pomimo wielu 
prób, nie została nigdy dotrzymana. Za każ-
dym razem kiedy agenci Mosadu zwracali 
się do Simona Wiesenthala o usunięcie na-
zwiska Skorzenego z listy poszukiwanych 
zbrodniarzy wojennych, otrzymywali odpo-
wiedź odmowną. Na jednym ze spotkań ze 
Skorzenym, Raanan wręczył odręcznie na-
pisaną, rzekomo przez Wiesenthala, notat-
kę stwierdzającą, że nazwisko nazisty zosta-
ło usunięte z listy. 

Skorzeny zmarł w 1975 roku w Madrycie. 
Na jego pogrzebie zjawiło się wielu byłych 
kolegów z Waffen-SS, którzy śpiewali nazi-
stowskie pieśni partyjne. Przed trumną było 
wyeksponowanych czternaście medali, 
w tym Krzyż Rycerski Krzyża Żelaznego z Li-
śćmi Dębu. Wśród zgromadzonych byłych 
SS-manów obecny był także, pozostający 
już wówczas na emeryturze, oficer prowa-
dzący Skorzenego – Joe Raanan.

Pytanie o powody przystania Skorzene-
go na współpracę z Mosadem, pozostaje 
otwarte. Mosad wiedział, gdzie przeby-
wa Skorzeny (w odróżnieniu np. od miej-
sca pobytu Adolfa Eichmanna) i mógł go 
wcześniej wyeliminować. Co ciekawe, wy-
dana w 1950 roku autobiografia Skorze-
nego, nie zawiera słów: „Izrael” oraz „Żyd”. 
Skorzeny na pewno był człowiekiem lubią-
cym ryzyko. Niewykluczone, że możliwość 
przeżycia jeszcze jednej niebezpiecznej 
przygody, do tego razem z ludźmi, którzy 
na pewno nie mieliby skrupułów moral-
nych ze zlikwidowaniem jego osoby, po-
pchnęła go do tego wyboru. A może, po 
prostu czuł, że musi w jakiś sposób „odku-
pić” winy za służbę w Waffen-SS i uznał to 
za najlepszą drogę, aby tym razem ochro-
nić Żydów przed grożącym niebezpieczeń-
stwem? Być może chciał po prostu prze-
żyć, bo przecież wiedział doskonale, że po-
lują na niego izraelskie służby specjalne. 
Zapewne nigdy nie dowiemy się, co nim 
kierowało, gdy zdecydował się na współ-
pracę z Mosadem.

Gran Sasso, Skorzeny i Mussolini
Fot. Toni Schneiders, Bundesarchiv
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Można o nim wiele napisać: filantrop, mecenas i kolekcjoner sztuki. Biznes-
men, działacz na rzecz polsko-żydowskiego dialogu, pomysłodawca i fun-
dator pomnika autorstwa jego przyjaciela Samuela Willenberga na czę-

stochowskim Umschlagplatz. Znamienity darczyńca Muzeum POLIN, Prezydent 
Światowego Związku Żydów Częstochowian i Ich Potomków – wszystko to jest naj-
szczerszą prawdą. Sam o sobie  lubi jednak myśleć przede wszystkim jako o mieszka-
jącym w USA Żydzie z Częstochowy. Zygmunt Rolat, bo o nim mowa, co roku z oka-
zji Chanuki i Purim wydaje obiad dla żydowskiej społeczności Warszawy. Zanim 
rozpoczął wznoszenie tegorocznych świątecznych toastów, przyjął zaproszenie na 
rozmowę do „Słowa Żydowskiego”. Z tak ciekawym interlokutorem spotkaliśmy się 
dwa razy a i tak nie wyczerpaliśmy wszystkich tematów.

Torpeda z Częstochowy

Chrystian Orzeszko: Zanim zostałeś bo-
gatym człowiekiem przypłynąłeś do Sta-
nów z jedną walizką i zaledwie kilkoma 
dolarami w kieszeni...
Z walizeczką! Kiedy piątego lutego 1948 
roku, po dziewięciu dniach bujania w ha-
maku podwieszonym w luku zdemilitary-
zowanego transportowca Marine Tigera, 
przybiłem do brzegów USA, miałem na so-
bie palto i jedną parę spodni.

Do Nowego Jorku przypłynąłem z Bremen, 
w ramach programu dla dzieci osieroco-
nych podczas wojny. Prosto z okrętu, razem 
z innymi dzieciakami, trafiłem do domu 
w Bronxie. Przypłynąłem do Stanów rano, 
a już wieczorem byłem w kinie. Od mojej 
cioci, jeszcze w Niemczech, dostałem osiem 
dolarów. To były te stare duże banknoty. 
Z tych ośmiu zielonych, siedem od razu mi 
gwizdnęli na statku. Został mi cały jeden 
dolar, z którego dwadzieścia pięć centów 
wydałem pierwszego wieczoru na kino. 

Elżbieta Magenheim: I tak chłopak zako-
chany w kinie zostawił zniszczoną wojną 
Europę i...
Zakochał się w Ameryce od pierwszego 
wejrzenia. Statua Wolności, miasto drapa-
czy chmur, no i oczywiście te ogromne kina. 
A ja naprawdę kocham kino, mogę z pamię-
ci wymienić zdobywców Oskarów od 1938 
roku. Później, już w trakcie studiów w Cin-
cinnati ukrywałem się w kinie przed upała-

mi, które nierzadko sięgały stu i więcej stop-
ni Fahrenheita (ok. 38 stopni Celsjusza – 
red.). Sale kinowe były klimatyzowane, a se-
anse często podwójne czy nawet potrójne. 
Można było odpocząć od spiekoty. 

Ch: Wyjdźmy z kina i wróćmy do tego jak 
na nie zarabiałeś, jak wspomniałeś, nie 
przywiozłeś ze sobą walizki pieniędzy?
W oczekiwaniu początku semestru na Uni-
wersytecie w Cincinnati pracowałem na sta-
cji benzynowej przy Reading Road. Dosta-
wałem siedemdziesiąt centów za godzinę 
pracy, co było całkiem przyzwoitym wyna-
grodzeniem. Właściciel tej stacji był człon-
kiem organizacji, która znalazła mi mieszka-
nie i pracę - Jewish Family Service Bureau.

Co kupiłeś za pierwsze samodzielnie za-
robione dolary?
Moim pierwszym większym zakupem był 
patefon, ale nie taki zwykły, tylko napraw-
dę wysoki model. W Jewish Family Service 
Bureau ludzie przecierali oczy ze zdumie-
nia i pytali mnie jak to jest, że nagle kupi-
łem za pięćdziesiąt dolarów gotówką taki 
patefon? Zgodnie z prawdą odpowiedzia-
łem, że wydałem wszystkie pieniądze jakie 
miałem. Wprawdzie zarabiałem siedem-
dziesiąt centów na godzinę, ale dochodziły 
do tego jeszcze napiwki za mycie szyb czy 
sprawdzenie poziomu oleju. Tu pięć cen-
tów, tam dziesięć. Prawie nie jadłem, byle-
by kupić wymarzony sprzęt grający. Byłem 

cholernie dumny z tego mojego zakupu. 
Razem z patefonem nabyłem sporo płyt 
na siedemdziesiąt osiem obrotów z muzy-
ką klasyczną, w tym wspaniałe nagrania Ri-
charda Tuckera – słynnego wówczas tenora 
operowego. 

E: A dlaczego w pięć lat po przyjeździe 
do Stanów zmieniłeś nazwisko?
Powody były dwa. Moje nazwisko Rozen-
blat było w Stanach namiętnie przekręca-
ne. Albo ktoś pisał przez „s” zamiast przez 
„z”, albo dodawał drugie „t” na końcu. Tak-
że połowę dokumentów musiałem popra-
wiać. Drugi powód, hmm... w ’52, czyli na 
ostatnim roku studiów w Cincinnati ożeni-
łem się. Dziś, kiedy jestem trochę starszy, 
a chyba też i mądrzejszy, mogę śmiało po-
wiedzieć, że o wiele za wcześnie (śmiech). 
Moja narzeczona pochodziła z rodziny an-
gielskich Żydów. Jej rodzice nie byli szcze-
gólnie przychylni naszemu związkowi. Mó-
wiąc wprost, uważali, że powinna wyjść za 
kogoś o wyższej pozycji społecznej. Kie-
dy już przystali na nasz ślub, a w sumie 
to szkoda, że się zgodzili (śmiech), matka 
mojej przyszłej żony napisała mi taki ślicz-
ny liścik. W tym cudnie wykaligrafowanym 
liście, dawała mi jasno i dobitnie do zrozu-
mienia, że przez związek z jej córką wcho-
dzę w wyższe sfery (śmiech). Zarówno 
owi państwo jak i ich córka byli zdania, że 
skrócona wersja mojego nazwiska będzie 
brzmiała bardziej elegancko. Zmieniłem 

Rozmawiają: Elżbieta Magenheim, Chrystian Orzeszko       
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ki, był jakiś klub i tam wyświetlali filmy przy-
wiezione z ZSRR. Dwa tytuły w kółko. Jeden 
to był „Czapajew” z ’34 o dowódcy jednego 
z oddziałów Armii Czerwonej, a drugi ame-
rykański - „Polarna gwiazda”. 

E: Jest coś takiego, co szczególnie zapa-
dło Ci w pamięć z okresu wojny poza bra-
kiem możliwości uczęszczania do kina?
Pierwszego lipca ’43 kończyłem trzyna-
ście lat. I oczywiście nie mogłem mieć Bar 
micwy. Jednak moja kochana mama za-
dbała o to, żebym poczuł, że ten dzień jest 
wyjątkowy. Kupiła od jednego z polskich 
robotników kilka truskawek i dokładnie 
na trzy tygodnie przed ostatnią selekcją 
w obozie pracy niewolniczej Hasag, gdzie 
podówczas przebywaliśmy, dostałem od 
mamy trzy pachnące truskawki. Trzy tygo-
dnie później moja mamusia już nie żyła – 
20 lipca 1943 roku, wraz z kilkuset innymi 
więźniami została rozstrzelana na cmenta-
rzu żydowskim. 

Po wielu latach od tamtego lipca, moja cór-
ka Samantha wyprawiała Bar micwę swoje-
mu synowi, a mojemu wnukowi Henry’emu. 
To była też i moja, symboliczna Bar micwa. 
Na każdym talerzu dla gości córka położyła 
trzy truskawki. To moje symboliczne przej-
ście w wiek męski dedykowałem wszystkim 
kolegom z mojego podwórka, z Alei Sześć, 
i ze szkoły. Tym wszystkim, którzy nie do-
czekali swojej bar micwy.

Ch: Nadal lubisz truskawki?
Polskie truskawki. Na całym świecie nie 
znajdzie się takich jak w Polsce. Na ten przy-
kład w Ameryce mamy truskawki, które wy-
glądają przepięknie, ale są kompletnie bez 
smaku. To wszystko jest tak hodowane, że 
ech, szkoda gadać. Tylko w dwóch krajach 
są naprawdę dobre truskawki. W Polsce, no 
i oczywiście, w Izraelu. 

Ch: Wróćmy jeszcze do tej przedwojen-
nej Częstochowy, czym smakowało Two-
je dzieciństwo?
Zawsze byłem łasuchem (śmiech). Mogę 
wam powiedzieć, że najlepsza żydowska 
ciastkarnia to była Rozencwaigów przy 
Pierwszej Alei. I zawsze miałem taki dy-
lemat: wybrać grzybek czekoladowy czy 
napoleonkę. To były moje ulubione ciast-
ka. A te ciastka u Rozencweiga pamiętam, 
że kosztowały piętnaście groszy. Z kolei 
na rogu Piłsudskiego i Alei była kawiar-
nia chrześcijańska Błaszczyńskiego i tam 
te ciastka kosztowały po dwadzieścia pięć 
groszy. One były tam tak drogie, że byłem 

nazwisko, ale nadal jestem dumny z moje-
go poprzedniego. 

Ch: Skoro jesteśmy przy rodzinie, cof-
nijmy się do czasów częstochowskiego 
dzieciństwa.
W Częstochowie było wszystko – przemysł 
i handel – głównie w rękach żydowskich. 
Był też teatr im. Mickiewicza i sala koncer-
towa, a wszystko to ufundowane przez ży-
dowskich filantropów.

Mój ojciec (zginął w Treblince – red.) był 
dyrektorem fabryki Altmana w Częstocho-
wie, której głównym produktem były ły-
żwy z logo słonia. Przy ulicy Kilińskiego 
było takie wspaniałe miejsce gdzie śmiga-
łem na tych łyżwach. Stała tam duża szopa, 
a w niej piec z olbrzymią rurą, żeby było cie-
plej, gdzie zakładało się łyżwy. Tata i star-
szy brat często ze mną jeździli na łyżwach. 
Bardzo dumny jestem z tego, że wszystkie 
moje dzieci –Joefrrey’a, Amandę, Samanthę 
– nauczyłem jeździć na łyżwach i na rowe-
rze. A przy okazji, wiecie co to jest jaskółka 
na rowerze?

E i Ch: ???
Jedną nogą staje się na siodle, drugą pro-
stuje się jak ogon jaskółki, a wszystko to, 
oczywiście, na pędzącym rowerze! Pokazy-
wałem tę sztuczkę wszystkim moim dzie-
ciom, ale niestety żadne się jej nie nauczyło. 

E: To stąd to określenie, które do Ciebie 
przylgnęło – Torpeda? 
Właściwie od czasu, kiedy nauczyłem się 
chodzić to nie chodziłem a pędziłem. Ale 
nie byłem jedyną Torpedą w Częstocho-
wie. Druga przejeżdżała codziennie przez 
nasze miasto, nie zatrzymując się ani razu. 
Z mostu między Pierwszą i Drugą Aleją wi-
działo się tory, po których Lux-Torpeda bły-
skawicznie przemykała. To był jeden bardzo 
długi wagon. Tak wtedy wyglądał pociąg re-
lacji Kraków-Warszawa. 

E: Jak myślę o Torpedzie, o łyżwach i o ki-
nie, które się skończyły w ’39, to jakoś tak...
Dla mnie ten pierwszy największy brak, 
który poczułem w trakcie wojny to był wła-
śnie brak kina. Ostatni film, jaki obejrzałem 
przed wojną to była „Szarża lekkiej bryga-
dy” z Errolem Flynnem. Tak bardzo kocha-
łem filmy, że jak tylko wojna się skończyła, 
to moim pierwszym marzeniem było wła-
śnie pójść do kina. Przed wojną mieliśmy 
w Częstochowie pięć kin. Po wojnie stały 
zamknięte. Ale na piętrze, nad najnowszym 
przed wojną kinem Luna, przy alei Kościusz-

Fot. ps, cho

27ROZMOWA MIESIĄCA



tam raz, może dwa razy w życiu. Z kolei 
najlepsze lody to były u Fischhaltera, przy 
Alei Sześć. Z jednej strony był tam kantor 
Wekslera, to tak fajnie się złożyło, bo ten 
właściciel kantoru wymian nazywał się wła-
śnie Weksler. Po drugiej stronie był Fischhal-
ter. Tam można było się napić świetnej le-
moniady, do wody sodowej dolewali trochę 
soku i wychodził wspaniały drink. Mieli też 
lody, w co najmniej pięciu smakach.

Ch: A ulubiony smak lodów?
Teraz kawowy, ale wtedy bezwzględnie cze-
koladowy i truskawkowy. W ’39, a może pod 
koniec ’38 pojawiły się nowe lody „Pingwin” 
i to było coś specjalnego. Przy rogu Alei Pił-
sudskiego stała budka, gdzie sprzedawali 
te lody; kosztowały całe 20 groszy, ale jakie 
one były pyszne!

Ch: Masz niesamowitą pamięć, te wszyst-
kie ceny... a skoro już jesteśmy przy tym 
temacie, to jak liczysz pieniądze?
Jak to, jak ja liczę pieniądze?

Ch: No normalnie, zdradź nam jak liczysz 
pieniądze? Po polsku, w jidysz, czy może 
po angielsku?
(Śmiech) Dobre pytanie. Starsze pokolenie 
liczyło zawsze po polsku albo w jidysz. To 
zabawne... kiedy znalazłem się w Hasagu to 
nazywali mnie gojem, bo nie znałem jidysz. 
Ale szybko się nauczyłem. Jidysz jest waż-
nym językiem, nie tylko dla literatury ży-
dowskiej, ale też jest niesamowicie soczysty 
w krótkim czasie, po przybyciu do Stanów, 
nauczyłem sie angielskiego, więc liczę po 
angielsku.

Z tym angielskim to też było zabawnie. Po 
wojnie wyjechałem z Polski najpierw do 
Francji – więc na maturze, do której przy-
stępowałem w Monachium zdawałem fran-
cuski, całą resztę przedmiotów naturalnie 
po niemiecku. Oprócz tego kochałem łaci-
nę, dzięki czemu dorabiałem sobie później 
udzielając korepetycji. 

Rok akademicki na Uniwersytecie w Cincin-
nati rozpoczynał się we wrześniu. W marcu 
zjawiłem się w mieście, znałem zaledwie 
kilka słów, których nauczyłem się jeszcze 
przed wyjazdem z Monachium. W Hughes 
High School zapisałem się na angielski, na 
wszystkie cztery poziomy naraz. Pod koniec 
tego przyspieszonego kursu zagrałem Geo-
rga Gibbsa w sztuce Thorntona Wildera „Na-
sze miasto”, która zresztą była później sfil-
mowana z udziałem Franka Sinatry i Paula 
Newmana. W moim wykonaniu, zapewne 

po raz pierwszy  Georg Gibbs miał wyraźny 
polski akcent.

E: Zbierasz pamiątki?
Wojnę przetrwały tylko dwa zdjęcia, na jed-
nym z nich siedzę na trawie z moim bra-
tem Jerzykiem w Blachowni w 1938 roku, 
i tam jest też Zygmuś Zylbersztajnów - mały 
Zygmuś. Ja byłem tym dużym Zygmu-
siem. Mały Zygmuś był moim ukochanym 
kuzynem, który tragicznie zginął podczas 
Holokaustu. 

Dużo więcej się nie uratowało z wojny, 
moje pamiątki są tutaj, w głowie. O, na 
przykład taka piękna historia - mój ojciec 
znał angielski i niemiecki. Kiedy zamknię-
to jego fabrykę w czasie wojny, pisał poda-
nia i tak zarabiał na chleb. Ta historia działa 
się wcześniej, bo w ’36 roku. Pewnego dnia 
moja ciotka uprosiła tatę, żeby napisał do 
Londynu, a było to dokładnie 11 grudnia 
’36, czyli w dzień koronacji króla Jerzego 
VI.  Ciotka wymyśliła sobie, że skoro uro-
dziła syna w dzień koronacji brytyjskiego 
monarchy, to może mu przyznają angiel-
skie obywatelstwo. Mój ojciec napisał list, 
który wysłali do Londynu. Jakiś czas póź-
niej przyszła odpowiedź z Pałacu Bucking-
ham, w której, w imieniu jego królewskiej 
mości, ktoś dziękował grzecznie za przy-
słanie listu. I kropka. O obywatelstwie nie 
było nawet słowa.

Ch: Wiem, że lubisz impresjonistów i ko-
lekcjonujesz sztukę...
Nie mogę sobie pozwolić na tych malarzy, 
których kocham. Ale miałem piękne obra-
zy, np. Picassa i Pissarro’a, które sprzedałem 
w 1990 r. Dzisiaj interesuje mnie głównie 
szkoła paryska. Mam świetnego Dufy’ego 
i piękną Odaliskę Renoira. Lubię tę rzeźbę 
autorstwa Augusta Rodina – należała wcze-
śniej do Rockefellera, kupiłem ją po jego 
śmierci na aukcji w Sotheby’s. Jak wresz-
cie do mnie przyjedziecie, to usiądziemy 
w moim salonie i pokażę wam moje zbiory. 
Jeśli lubicie Chagalla, Daumiera, Legera, to 
się nie zawiedziecie!

Ch: Lubisz się otaczać pięknem. 
Kocham muzea i kocham sztukę. Miałem 
kiedyś bardzo bogatego przyjaciela. Po-
chodził z Polski, niestety nie żyje już od 
wielu lat. Odwiedził mnie raz w domu, po-
patrzył na moje ściany i powiedział: słuchaj 
ty chyba zwariowałeś, kupujesz te obrazy, 
a na co ci to? Ja mu na to: ty trzymasz swo-
je pieniądze w banku. Zgoda, nawet dosta-
jesz za nie jakieś tam procenty, ale ja swoje 
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pieniądze mam na ścianach. No i teraz po-
wiedz mi, kto ma z nich więcej przyjemno-
ści? Ja widzę je codziennie, a ty? (śmiech).

E: Mieszkałeś w kraju, w którym się zako-
chałeś, ale ciągnęło Cię do Polski?
Jestem Żydem z Częstochowy. Nie wy-
obrażałem sobie, żeby nie pokazać mo-
jego kraju swoim dzieciom. Pierwszy raz 
wróciłem w ’67. Później zacząłem przyjeż-
dżać z kongresmanem Stevem Solarzem 
- przewodniczącym Komisji Spraw Zagra-
nicznych w Kongresie USA. Brałem udział 
w spotkaniach z Solidarnością, w Pradze 
z Havlem. W Gdańsku tłumaczyłem Wałę-
sę. Pamiętam, że Lech miał takie maleń-
kie biuro, wielkości może połowy wasze-
go pokoju redakcyjnego. Na ścianie wisiał 
obraz przedstawiający Matkę Boską Czę-
stochowską i drugi, przedstawiający Pił-
sudskiego. Na biurku stało także popiersie 
Marszałka. Zacząłem więc do Wałęsy mó-
wić „Panie Naczelniku” i bardzo mu to było 
w smak.

Innego razu przyjechaliśmy z ekumeniczną 
nagrodą dla księdza Jankowskiego przyzna-
ną przez naczelnego Rabina Chicago. Pod-
czas tego pobytu, w hotelu, oglądaliśmy te-
lewizję. Zobaczyliśmy jak wali się Mur Ber-
liński. Było takie ikoniczne ujęcie, jak pięć-
dziesiąt a może i sto młodych ludzi siedzi na 
gruzach tego muru, a wszyscy ubrani w je-
ansy. Wtedy mnie olśniło: to jest mundur 
wolności! W PRL nikt prawie nie nosił jean-
sów, bo nie było denimu, więc i szyć z czego 
nie było. I tak przez kolejne lata sprowadzi-
liśmy do Polski miliony jardów jeansu. Tak 
powstała moja polska firma.

Ch: Jesteś szczęśliwy?
Jestem optymistą. Nigdy nie uważałem się 
za nieszczęśliwego, czy unieszczęśliwione-
go. Wrodzone szczęście i optymizm towa-
rzyszą mi od urodzenia. Chyba mam to po 
rodzinie. Miałem doprawdy wspaniałego 
ojca, który zabierał mnie w interesach do 
Katowic, czy w weekendy na zamek w Bę-
dzinie. Zawsze jechaliśmy nie koleją, a au-
tobusami. Pamiętam zapach benzyny na 
dworcu autobusowym. Paliwo tak napraw-
dę przecież śmierdzi, ale dla mnie przez 
całe życie pachnie jak perfumy. Kojarzy mi 
się z tymi wycieczkami z dzieciństwa. To 
takie moje „magdalenki” Prousta.

Oprócz tego, że jestem optymistą to i szczę-
ściarzem. Moje życie jest jednym wielkim 
splotem szczęśliwych zbiegów okoliczności. 
Jeden Niemiec uratował mi dwa razy życie 

podczas wojny, a drugi, który był profeso-
rem przygotował mnie do matury i otwo-
rzył szansę na lepsze życie. To, że na rynecz-
ku w Częstochowie, znalazłem się w ostat-
niej grupie dzieci, a nie w poprzedniej, któ-
ra wylądowała na cmentarzu, i tam zosta-
ła rozstrzelana, to przecież też tylko czyste 
szczęście. 

E: Pomnik Sprawiedliwych w Warszawie, 
to Twój kolejny cel?
Niemcy zabili mojego brata po całej nocy 
tortur. Jerzyk nie wydał swoich współtowa-
rzyszy ani tych, którzy dali im broń. A Polacy, 
wchodzili do gett, żeby ratować Żydowi ży-
cie i ryzykowali własne, a może i całej swo-
jej rodziny, tak jak Ulmowie... Mojego brata 
uważam za wielkiego bohatera. Ale ci Pola-
cy przychodzący z pomocą do getta byli, co 
najmniej, takimi samymi bohaterami. Mój 
brat i ja byliśmy skazani na śmierć, a oni nie! 
Więc jeśli ktoś mówi, że miejsce, gdzie było 
getto warszawskie jest święte tylko dla Ży-
dów, a Sprawiedliwi nie mogą tutaj mieć po-
mnika, to jest to dla mnie…. doprawdy nie-
zrozumiałe i niewytłumaczalne.

Wy mnie tak tutaj wypytujecie o różne rze-
czy, a ja też mam do was pytanie. Wiecie, że 
dobro Teatru Żydowskiego leży mi na sercu, 
a słyszy się teraz różne rzeczy...

E i Ch: Podejrzewamy nawet jakie (śmiech). 
Zygmunt, możemy Cię uspokoić, że Te-
atr Żydowski będzie dalej mieścił się przy 
Placu Grzybowskim, podobnie jak to mia-
ło miejsce do tej pory. Tyle, że w nowo-
czesnym, budowanym z inicjatywy TSKŻ, 
budynku.

E: To teraz pora na moje pytanie! Czy Two-
im zdaniem Ci, którzy przeżyli mają do 
spełnienia jakąś misję?
W ostatnich latach jestem bardzo związa-
ny z Polską. Mój wujek Leon, po kwadran-
sie, może dwóch, nieważne z kim rozma-
wiał i na jaki temat, wracał do tematu wojny 
i Holokaustu. Jest wiele takich osób. Ja mia-
łem bardzo normalne życie. I dużo szczę-
ścia. Także w interesach. Dopiero w czasie 
transformacji zacząłem częściej przyjeżdżać 
do Polski. Po jakimś czasie, zacząłem uwa-
żać, że pieniądze, które tu zarobiłem, a za-
robiłem sporo, powinny być dedykowane 
na cele upamiętnienia naszej, żydowskiej, 
tutaj obecności. Kilka osób mi powiedzia-
ło, to brzmi tak frazesowo, że w starszym 
wieku stałem się budowniczym mostów, 
ale te mosty są nie tylko śliczne, ale i bar-
dzo ważne. 

Ch: A czy są trwałe?
Czas pokaże. Dzięki Bogu udało się zbu-
dować nasze muzeum (Muzeum Historii 
Żydów Polskich – POLIN – przyp. redakcji). 
Środki na budowę pozyskiwaliśmy między 
innymi wśród dzieci imigrantów z Polski, 
których wielu nasłuchało się nieciekawych 
rzeczy o kraju swoich przodków. Staramy 
się pokazywać, że dzisiejsza Polska to nie 
ten sam kraj, co kiedyś. Z tego, co wiem, to 
tutaj takich pogromów jak w ‘46 Kielcach, 
nie było wiele. Rozmawiamy u was w re-
dakcji na kilka dni przed katolicką Wielka-
nocą, przed wojną w mojej Częstochowie 
może kilka szyb w oknach żydowskich do-
mów byłoby zbitych z tej okazji, i tyle. Ale 
pamiętam jak po kieleckim pogromie Żydzi 
bali się jeździć pociągami. W odpowiedzi na 
pogrom, biskup częstochowski Teodor Ku-
bina, jako jeden z nielicznych hierarchów 
kościelnych otwarcie potępił mord w Kiel-
cach. Spotkało się to z niechęcią prymasa 
Polski, kardynała Augusta Hlonda, który za-
łożył Kubinie swoisty „kaganiec”. 

Kiedy przemawiałem w Kongresie USA, 
zwróciłem się do jednego kongresmana, na-
miętnie powtarzającego, że w Polsce wszyst-
kie dzieci antysemityzm wysysają z mlekiem 
matki. Odpowiedziałem mu: mam dla pana 
dobrą wiadomość, teraz wszystkie dzieci 
w Polsce piją Bebico. A tak na poważnie, jak 
to będzie dalej, nie wiem?

Ch: Opowiedz nam, proszę, o swoich snach.
Ostatnie piętnaście lat, dwadzieścia, spę-
dzam dużo czasu w Polsce, nie tylko fi-
zycznie. Czasami, kiedy nie mogę spać 
w moim amerykańskim domu, to „wędru-
ję” po żydowskim cmentarzu w Częstocho-
wie. W snach przychodzą do mnie mój brat 
i mama, którzy zostali tam rozstrzelani. Ta-
kie rzeczy najwyraźniej wracają, kiedy się 
człowiek starzeje.

E: A jakie masz marzenia?
Jest takie jedno. Niezwykłą dumą napawa 
mnie historia mojego dziadka, ojca mojej 
mamy. Zmarł, i tutaj wersje są dwie: w wie-
ku stu trzech albo stu sześciu lat. Ale jed-
na kwestia pozostaje bezdyskusyjna. Kiedy 
moja mama przyszła na świat, jej ojciec miał 
osiemdziesiąt siedem lat. Chciałbym dorów-
nać mu w jego zdolnościach – to takie moje 
małe marzenie (śmiech).

Podziękowania dla Piotra Stasiaka

za pomoc w pracy nad powyższym tekstem
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Zapomniany Pojzn:
Ulica Żydowska

Ulica Żydowska w Poznaniu. Położona w najściślejszym centrum miasta. Jedna 
z dwunastu biorących swój początek na Starym Rynku. Wytyczona w kierunku 
północnym, ciągnie się na odcinku nieco ponad 250 metrów. Wypełniają ją dwa 
rzędy, spoglądających na siebie kamienic o jasnych fasadach. 

Adam Suwart

Fot. Maciej Krajewski
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Jedne, zrekonstruowane po wojnie, 
nawiązują do renesansowego i klasy-
cystycznego oblicza dawnych budyn-

ków mieszczańskich; inne – mniej tutaj licz-
ne – to zachowane monumentalne domy 
z przełomu XIX i XX wieku, noszące znamię 
oryginalnej poznańskiej secesji, nawiązu-
jącej do tej berlińskiej, oraz rozpowszech-
nionego wśród niemieckich budowniczych 
tamtego momentu w dziejach Poznania 
– eklektyzmu.

W zachowanej do dziś architekturze uli-
cy Żydowskiej z pewnością unikalny jest 
budynek nr 32. Powstał on w ramach od-
budowy tego kwartału miasta po wielkim 
pożarze w roku 1803. Budynek nosi cechy 
tzw. stylu Prus Południowych, tj. okresu 
historycznego pomiędzy II i III rozbiorem 
Polski a powstaniem napoleońskiego Księ-
stwa Warszawskiego. W Poznaniu do dziś 
zachowało się niewiele obiektów z tamte-
go czasu. Jednym z nich jest właśnie wspo-
mniany dom przy Żydowskiej 32, w którym 
mieściła się Miejscowa Grupa Syjonistycz-
na, prowadząca tam czytelnię. W przeded-
niu pierwszej wojny światowej udostęp-
niano tam 1600 woluminów, w dużej mie-
rze o tematyce syjonistycznej. W okresie 
powojennym ulokowała się tam Żydowska 
Biblioteka Ludowa im. Icchoka Lejbusza 
Pereca. 

W dwóch innych gmachach przy Żydow-
skiej w okresie XIX-wiecznej haskalizacji 
i asymilacji Żydów w ramach Królestwa 
Prus zaczęły działać różne obiekty i instytu-
cje związane z miejscową gminą żydowską. 
U progu XX wieku na północnym krańcu 
ulicy Żydowskiej rozebrano trzy synagogi, 
swym rodowodem sięgające XVI-XVIII wie-
ku: Starą, Nową i Nehemiasza, i na ich miej-
scu zbudowano, według projektu Alfreda 
Grottego, Schronisko dla Starców i Znie-
dołężniałych im. S. B. Latza. Jego częścią 
był też dom modlitwy. Okazały ten gmach, 
z niewielkimi zmianami przetrwał do dziś, 
jednak nie pełni swych pierwotnych funkcji.

Kilka prężnie działających pod zaborem 
pruskim żydowskich stowarzyszeń w Po-
znaniu miało przy ulicy Żydowskiej pod nr. 
16 swoją specjalną bibliotekę. Korzystali 
z niej m.in. członkowie Stowarzyszenia Mi-
łujących się Braci (niem. Anschei-Chessed 
Verein für Liebenden Brüder). Po 50. latach 
działalności skupiało ono na początku XX 
wieku aż 250 członków. Nie dziwi fakt, że 
współczynnik analfabetyzmu w XIX-wiecz-
nym Poznaniu był najniższy właśnie po-

śród lokalnej diaspory żydowskiej. Korzy-
stanie z bibliotek zalecał też poznańskim 
Żydom ich charyzmatyczny rabin Akiwa 
Eger. W prowadzonej przezeń na tym tere-
nie jesziwie uczyło się aż 1500 studentów 
jednocześnie. Dzięki światłej postawie tego 
rabina, podczas zabójczej epidemii cholery, 
jaka nawiedziła Poznań w 1831 roku, po-
śród populacji żydowskiej zmarło zaledwie 
nieco ponad pół procent (37 spośród 5472 
ówczesnych poznańskich Żydów). Wynika-
ło to z energicznej akcji sanitarnej, jaką po-
śród członków gminy zaprowadził rzutki 
rabin. 

Można uznać ulicę Żydowską za miedzę 
dawnej, średniowiecznej dzielnicy żydow-
skiej w Poznaniu. Choć dzielnica ta nigdy 
nie miała ściśle określonych granic, nie oto-
czono jej też murem, a zatem nie miała sta-
tusu średniowiecznego getta. Jednak już 
od jej wytyczenia w 1253 roku w ramach 
szachownicowego układu średniowiecz-
nego Poznania była centrum żydowskiego 
życia w mieście. Pierwsi Żydzi do grodu po-
znańskiego mieli przybywać już w czasach 
Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Jednak to 
właśnie po lokacji miasta na prawie magde-
burskim w 1253 roku, gdy na lewym brzegu 
Warty wytyczono nowy poznański ośrodek 
miejski, żydowskim osadnikom wyznaczo-
no specjalne parcele, rozmieszczone wła-
śnie wzdłuż ówczesnej ulicy Sukienniczej 
i Tkackiej, która szybko, na całe stulecia sta-
ła się “żydowską.”

Poznański kahał należał do największych 
i najbardziej zasłużonych w całej I Rzeczy-
pospolitej. A sztelt Pojzn, którego symbo-

liczną arterią była właśnie dzisiejsza Żydow-
ska, zaludniony był przez czołowe osobisto-
ści świata żydowskiego dawnej Europy.

To tutaj w 1525 r. urodził się Juda Loew ben 
Bezalel znany szerzej jako Maharal z Pra-
gi, w kulturze masowej utrwalony przede 
wszystkim jako twórca legendy o Golemie. 
To z Poznania pochodził Gaspar da Gama, 
przysposobiony przez Vasco da Gamę od-
krywca i wpływowy uczestnik portugal-
skich ekspedycji geograficznych. Pozosta-
wionymi w mieście śladami tych i wielu 
innych poznańskich Żydów, którzy w 1939 
roku stanowili zaledwie 1,7 proc. populacji 
miasta, przemierzać będziemy razem z Czy-
telnikami „Słowa Żydowskiego” stolicę Wiel-
kopolski.

Fot. Maciej Krajewski

Fot. Maciej Krajewski
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Wiatrem w moje żagle okazała się 
moja córka Ola, która stwierdzi-
ła autorytatywnie, że nie mam 

prawa przechodzić obojętnie obok wiel-
kiego przełomu, rewolucyjnej zmiany i cy-
wilizacyjnego skoku, jakim jest coraz po-
wszechniejsze w izraelskim społeczeństwie, 
odrzucenie zoofagii, czyli pożerania zwie-
rząt (to cytat z latorośli, sam bym tego tak 
nie określał). 

Według trudnych do sprawdzenia staty-
styk, 8 proc. Izraelczyków to wegetarianie, 
a 5 proc. jest weganami. Większy odsetek 
wegetarian jest zapewne w Indiach, ale nie 
ma tam praktycznie wegan, gdyż prawie 
wszyscy, od bramina do pariasa, spożywa-
ją produkty mleczne. Palma pierwszeństwa 
w bezmięsnym purytanizmie należy się więc 
bezwzględnie Izraelowi. 

Skąd się to wzięło i dlaczego? Mam własną 
na to teorię. Wśród Żydów niereligijnych, 
szczególnie w pokoleniu haluców, czyli pio-
nierów, odrzucenie rytuału nie oznacza-
ło chęci jedzenia wszystkiego i byle czego, 
a wegetarianizm to łatwa recepta na ko-
szerność bez kaszrutu. 

Moja córka-przewodniczka nie zgadza się 
z tym ani trochę. Zwraca mi uwagę, że licz-
ba wegan podwoiła się w ostatnich dwóch, 
trzech latach. Odrzucanie pokarmów mię-
snych to jej zdaniem wynik świadomości 

(ona mówi obrzydzenia) jak strasznie trakto-
wane są zwierzęta w hodowlach i rzeźniach 
przemysłowych. Wielką rolę w uzyskiwaniu 
zwolenników weganizmu odegrała Tal Gil-
boa, zwyciężczyni izraelskiej wersji Wielkie-
go Brata. Tal, walcząca weganka, wykorzy-
stała status telewizyjnej celebrytki do propa-
gowania swych idei. 

Tal Gilboa nie jest jedyną prorokinią wegań-
ską – w Ziemi Obiecanej nową prawdę głosić 
próbuje wielu innych. Mówię o prorokach, 
ponieważ podejście aktywistów odzwierzę-

cenia naszych obyczajów i diety, często przy-
nosi na myśl sektę, a czasem i inkwizycję, 
jak w wypadku Amerykanina Garego Isra-
ela Yourofsky’ego, guru praw zwierząt, który 
oskarża, wyklina, piętnuje. 

Innym zupełnie rodzajem proroka jest Harel 
Zakaim, współwłaściciel i szef założonej trzy 
lata temu, rodzinnej restauracji telawiwskiej. 
Najpierw „błądził”, gdyż przez lata nie tylko 
jadał mięso, ale odpowiedzialny był za mię-
sne dania w lokalu, w którym pracował. Po-
nadto, wraz ze starszą siostrą Hilą, prowadził 

Sam pewnie nigdy nie wpadłbym na pomysł pójścia do restauracji, w której nie po-
dają mięsa. Nie będąc przecież sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem nie ograniczam 
się do gonienia żywiołków, ale daję się unieść prądom, a przynajmniej wiedzieć mu-
szę skąd wieje wiatr.

Ludwik Lewin 

Fot. Alexandra Lewin

W Tel Awiwie
rzucając mięso

Bakłażan podpalany w płomieniu

i pieczony w szakszuce
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catering, również nastawiony przede wszyst-
kim na pieczyste i wędliny. W tym czasie co-
raz częściej słyszał wokół o okrucieństwach 
przemysłu mięsnego, o szkodliwości mięsa, 
które niszczy zdrowie, zarówno fizyczne, jak 
i mentalne, słyszał ćwiartując pierwszą krzy-
żową i przykrawając sznycle, słyszał i czuł się 
coraz gorzej. Zazdrościł weganom. Aż wziął 
ostatnie niejarskie zamówienie, po czym 
stracił pięć wesel. 

Do dwójki rodzeństwa dołączyła młodsza 
siostra Hani i we trójkę, własnymi rękami, 

od podłogi po strop, wznosić zaczęli re-
staurację, która w sposób naturalny przy-
brała rodzinne nazwisko. Po twarzy Harela 
krąży trochę urwisowski, a przecież łagod-
ny uśmiech, przypomina mi Hanocha Le-
vina, nieżyjącego od siedemnastu lat he-
brajskiego dramaturga. – Nie potępiam, nie 
zmuszam, nie forsuję – mówi. – Możliwie 
delikatnie zwracam uwagę na nieludzkość 
postępowania ze zwierzętami rzeźnymi, 
a restauracja pokazuje, że powstrzymywa-
nie się od mięsa nie jest zubożeniem, że po-
zwala na życie pełnią życia, na smakoszo-
stwo i wysokiej klasy gastronomię. 

Harel wędrował po świecie – dotarł aż do 
Australii. Na antypodach zaczynał od po-
mywacza, po czym szybko awansował na 
szefa i przez 12 lat gotował dla Australij-
czyków. Chyba wiele wtedy eksperymen-
tował, bo jak twierdzi, u progu dojrzałości 
zaczął wysoko cenić tradycję i po powro-
cie do kraju jego największą inspiracją stały 
się wspomnienia maminej kuchni, a mama 
z Iranu, gdzie się urodziła, do Izraela przy-
wiozła perskie składniki, sosy i sposoby. 
Nie jest przecież Zakaim irańską restaura-
cją. – Staram się łączyć kuchnię rodzinną 
moich wspomnień z potrawami izraelskimi 
i stylem śródziemnomorskim – mówi Harel 
i dodaje – ważniejsze od techniki jest dla 
mnie wyczucie, w każdej z mych potraw jest 
przede wszystkim ręka kucharza i ślad jego 
osobowości.

O kilku spośród kilkuset lokali wegańskich

250 lokali izraelskich posiada oznakę wegań-

ską. Ponieważ nie mam ambicji, znajomości 

ani umiejętności, by po nich oprowadzić, 

ograniczę się do kilku sugestii i opisów mo-

jej córki.

Zakaim (to jej ulubiona restauracja) – prze-

mawia do mnie ta bardzo orientalna, pełna 

smaku i prostoty kuchnia, w której najważ-

niejsza jest jakość składników. Tamtejsze je-

dzenie niczego nie udaje, pod nic się nie pod-

szywa. Nie ma tam tofu zamiast mięsa, nie 

ma fałszywych jaj…

The Green cat / hahatul hayarok – stu-

procentowo wegańska pizzeria, napraw-

dę pyszna, po prostu najlepsza pizzeria 

w Izraelu. Długo rosnące i długo wygnia-

tane ciasto jest doskonałe, sos ze świeżych 

pomidorów smakowity i aromatyczny, „ser” 

z orzechów nerkowca, leciutki, zwiewny. 

Uczucie lekkości pozostaje nawet po pochło-

nięciu całej, gigantycznej pizzy! 

Market Vegan / market tivoni – niedrogi 

fast food, spory wybór sandwiczy, zup, sa-

łatek i dań. Można wybierać smaki: azjatyc-

ki, marokański, indiański, itd… Porcje proste, 

szczodre, smaczne. 

Miss Kaplan – wykwintna restauracja, 

w której, pośród awangardowych potraw, 

królują jarzyny. Dosyć droga. 

Fot. Alexandra Lewin

Fot. Alexandra Lewin
Restauracja Zakaim

Ravioli z lebenem (serkiem) migdałowym, 

w lekkim sosie pomidorowym
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Niedostateczny z geografii
dla belgijskiej infolinii

Żydowska społeczność z niedowierzaniem 
przyjęła informację, że pracownik, urucho-
mionej po atakach terrorystycznych infoli-
nii belgijskiego Ministerstwa ds. Wewnętrz-
nych, starał się przekonać swojego żydow-
skiego rozmówcę, że Izrael nie istnieje. Całe 
wydarzenie mogłoby nie odbić się szerszym 
echem gdyby nie fakt, że zapis rozmowy 
przeciekł na stronę belgijskiego miesięczni-
ka – „Joods Actueel”.

Na nagraniu słychać wolontariusza An-
twerpskiego Komitetu Żydowskiego, który 
w języku flamandzkim, starał się dowiedzieć 
w imieniu dwóch Izraelczyków, rannych 
w ataku z 22 marca, o procedurę wypisania 
ze szpitala i przetransportowania do Izraela. 
Operator zdawał się nie rozumieć: „Tak wła-
ściwie to do… Palestyny?”. Wolontariusz nie 
dawał za wygraną: „Nie do Palestyny, tylko 
do Izraela”. Operator upierał się przy swoim: 
„Ale to była oczywiście wcześniej Palestyna”. 
W dalszej części rozmowy utrzymywał, że 
Izrael należy nazywać Palestyną. Poproszo-
ny o przedstawienie się oznajmił, że nazywa 
się Zakhariya, nie miał jednak ochoty podać 
swojego nazwiska.

(cho)

21 marca 2016 roku dobiegła końca opera-
cja „Magic Carpet”. Przypomnijmy – rozpo-
częła się ona w 1949 roku i miała na celu 
przetransportowanie jemeńskich Żydów do 
nowo utworzonego Państwa Żydowskiego. 
W czasie 67 lat jej trwania służby izraelskie 
(na czele z Agencją Żydowską dla Izraela – 
Sochnutem) pomogły ponad 51 tysiącom 
Żydów osiedlić się w Izraelu. Pod koniec 
marca, dzięki współpracy Agencji Żydow-
skiej i służb amerykańskiego Departamen-
tu Stanu, grupa 17 jemeńskich Żydów zo-
stała przywitana przez delegację rządu izra-
elskiego na lotnisku Ben Guriona w Tel Awi-
wie, kończąc w ten sposób operację „Magic 
Carpet”. Towarzyszący grupie rabin Saliman 

Dahari przywiózł ze sobą zwój Tory liczący 
ponad 500 lat. W ogarniętym wojną domo-
wą Jemenie w dalszym ciągu żyje grupa 
około 50 Żydów deklarujących chęć pozo-
stania w tym kraju. Pozostają oni w stałym 
kontakcie z przedstawicielem władz ame-
rykańskich, dzięki czemu mogą liczyć na 
pomoc, jeżeli będą jej potrzebować. Na-
tan Szaranski, przewodniczący Agencji Ży-
dowskiej, określił fakt przybycia ostatniej 
jemeńskiej grupy jako „znaczący moment 
w historii Izraela oraz historii powrotów do 
Izraela”. Jedna z najstarszych społeczności 
żydowskich, po ponad dwóch tysiącach lat, 
wreszcie wróciła do Domu.

(tomyed)

Nie żyje krawiec króla rocka

W wieku stu lat zmarł pod koniec marca Jo-
seph Sher – krawiec amerykańskich gwiazd. 
Urodzony w Krzepicach (pod Częstochową) 
Sher stracił w Treblince rodziców i trzy siostry. 
Po wojnie wraz z żoną wyemigrował do USA, 
gdzie zajął się krawiectwem. Jego nieprze-
ciętne umiejętności doceniały amerykańskie 
gwiazdy. Wśród jego klientów znaleźli się mię-
dzy innymi znany nowoorleański bluesman 
Fats Domino i król rock’n’rolla Elvis Presley. 

(cho)

Antyizraelski incydent w Paryżu

Jak podaje dziennik „Jerusalem Post” w Pa-
ryżu doszło do zniszczenia reklam wysta-
wy „Open a door to Israel” którą niedawno 
można było oglądać w Warszawie. Insta-
lacja pod koniec marca była montowana 
w Luwrze. Paryż, po Rzymie i Warszawie, 
jest przedostatnią stolicą w Europie, która  
gości izraelską wystawę. Ostatnią będzie 
Moskwa.

(tomyed)

Niezapłacone rachunki za prąd

W pierwszym tygodniu kwietnia nastąpiły 
przerwy w dostawie prądu do rejonu Betlejem 
w Autonomii Palestyńskiej przez Israel Electri-
city Corporation. Powodem są zaległości w ra-
chunkach sięgające 1,7 miliarda szekli (ok.1,7 
miliarda złotych). Problemy z płaceniem za 
prąd przez Autonomię Palestyńską nie są ni-
czym nowym. W styczniu 2015 roku wystąpiły 
podobne, a pod koniec marca tego roku, w wy-
niku nieuregulowanych rachunków, odcięto 
na jakiś czas dostawy prądu do Jerycha.

Na szczęście redakcyjne rachunki za prąd są 
regulowane na czas przez TSKŻ i cykl wydaw-
niczy „Słowa Żydowskiego” nie jest zagrożony.

(tomyed)

Koniec operacji „Magic Carpet” 

 Fot. Fritz Cohen, Israel Government Press Office

Oprac. na podstawie: haaretz, The Guar-
dian, The Washington Post, ynetnews.com, 
timesofisrael.com, jpost.com

Rys. 

Sierpień 1950 r.
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Izraelskie włamanie do iPhone’a

W San Bernardino (Kalifornia) pod koniec 
ubiegłego roku doszło do ataku terrorystycz-
nego dokonanego przez muzułmańskie 
małżeństwo. W strzelaninie zginęło 14 osób, 
a ponad 20 zostało rannych. Amerykańscy 
śledczy weszli w posiadanie iPhone’a zabez-
pieczonego czterocyfrowym hasłem oraz 
odciskiem palca. Nie mogli jednak w żaden 
sposób dostać się do danych zapisanych na 
urządzeniu. Problem był o tyle poważny, że 
po kilkukrotnym, błędnym, wpisaniu hasła 
urządzenie mogło wymazać całą zawartość 
dysku. Firma Apple, do której zwrócono się 
o pomoc, odmówiła, tłumacząc się „możli-
wością utraty zaufania przez klientów”. Z po-
mocą przyszli izraelscy informatycy z firmy 
Cellbrite. Złamali zabezpieczenia firmy Ap-
ple, dzięki czemu amerykańskie Federalne 
Biuro Śledcze uzyskało dostęp do urządze-
nia za jedyne 15.000 USD. 

(tomyed)

Eksperymenty na Mengelem

Brazylijski lekarz Daniel Romero Muniz 
otrzymał pozwolenie na użycie do ekspery-
mentów medycznych, doczesnych szcząt-
ków niesławnego „anioła śmierci” z Au-
schwitz. Mają one posłużyć przyszłym le-
karzom głównie przy nauce sztuki autopsji. 
Zmarły w 1979 roku w Sao Paulo Mengele 
został pochowany jako Wolfgang Gerhard. 
Nazistę zidentyfikowano dopiero w sześć 
lat po śmierci. Po ekshumacji zbrodniarza 
z Auschwitz, przez lata brazylijskie władze 
oferowały rodzinie Mengelego jego szcząt-
ki, nikt ich jednak nigdy nie odebrał. Kości 
spoczywały przez ostatnie trzydzieści jeden 
lat w niebieskiej plastikowej torbie na pół-
ce Stanowego Instytutu Medycznego w Sao 
Paulo. W wyniku starań dr. Muniza, zamiast 
kurzyć się na półce przez kolejne lata kości 
lekarza, który wsławił się nieludzkimi eks-
perymentami przeprowadzanymi na więź-
niach obozu koncentracyjnego, posłużą ba-
daniom i eksperymentom medycznym.

(cho)

„Przyjaciel Izraela”
Donald Trump
i „piękne żydowskie dziecko”

Ubiegający się o nominację partii republi-
kańskiej na kandydata na urząd prezyden-
ta USA - Donald Trump podczas corocznej 
konferencji organizacji AIPAC (American 
Israel Public Affairs Comitee) – największe-
go proizraelskiego lobbysty w USA, przed-
stawił się jako „przyjaciel Izraela”. Znany 
z dziwacznej fryzury (złe języki twierdzą, że 
to nie fryzura a martwy szop pracz) miliar-
der obiecał, że jako prezydent „rozmontuje 
katastrofalne porozumienie z Iranem” (do-
tyczące ograniczenia irańskiego programu 
nuklearnego), które „nagradza czołowego 
sponsora terroryzmu na świecie sumą 150 
mld dolarów”. Zapowiedział też, że zaraz po 
objęciu urzędu prezydenta USA, zaprosi do 
Białego Domu „swojego przyjaciela” pre-
miera Izraela Benjamina Netanjahu. Zade-
klarował uznanie przez USA Jerozolimy jako 
stolicy Izraela. „Gdy ja będę prezydentem, 
to dni traktowania Izraela jako państwa 
drugiej kategorii skończą się z pierwszym 
dniem urzędowania”. Na koniec podzielił 
się z zebranymi radosną nowiną, że jego 
córka Ivanka spodziewa się wkrótce „pięk-
nego żydowskiego dziecka”. Dla niezazna-
jomionych z rodzinnymi historiami dynastii 
Trumpów wyjaśniamy: Ivanka, córka Trum-
pa z pierwszego małżeństwa, przeszła na 
judaizm po ślubie z Jaredem Kushnerem – 
potentatem rynku nieruchomości i branży 
medialnej.

(cho)

Izraelskie śmieci

Po dwuletnich zmaganiach, pod koniec mar-
ca w Knesecie izraelscy parlamentarzyści 
uchwalili prawo nakazujące supermarketom 
pobieranie opłaty 10 agorot (ok. 10 gr.) za 
plastikowe torby. Działacze ekologiczni nie 
są do końca usatysfakcjonowani. Powód? 
Pierwotnie wnioskowali o opłatę w wysoko-
ści 40 agorot. Śmieci są poważnym proble-
mem w Izraelu. Statystyczny Izraelczyk zuży-
wa 275 toreb plastikowych rocznie, co stano-
wi blisko 7 proc. całkowitej rocznej „produk-
cji” śmieci. W Tel Awiwie – osławionym Bia-
łym Mieście – każdy mieszkaniec wytwarza 
dziennie 3 kg śmieci (łatwo obliczyć ile to 
daje rocznie odpadków…). Dla porównania: 
w Unii Europejskiej wskaźnik ten wynosi 1,4 
kg, a w Chinach – 0,3 kg.

(tomyed)

Czy wiecie, że...

... Wenecja to pierwsze europejskie mia-
sto, w którym została wydzielona dzielnica 
dla Żydów. Włodarze miasta oddzielili mu-
rem żydów od chrześcijan równo pięćset lat 
temu - 29 marca 1516 r. Możliwość przeby-
wania Żydów w Wenecji próbowano ograni-
czać już pod koniec XIV wieku. Przez niemal 
cały XV wiek Żydzi, przynajmniej formalnie, 
nie mogli mieszkać w Wenecji, w praktyce 
było jednak mnóstwo odstępstw. Na począt-
ku XVI wieku Żydzi okazali się bardzo przy-
datni i ponownie zamieszkali w Mieście na 
Wodzie. Bramy weneckiego getta runęły 
w 1797 roku za sprawą wojsk francuskich.

(pik)

Fot. Michael Vadon, Flickr.com

Fot. Marie-Jose Gransard

Fot. Alex Marshall, Clarke Energy Ltd 
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Prawie 6 lat temu, w 2010 r. m.in. ze 
względu na poziom wyeksploatowa-
nia budynku przy pl. Grzybowskim 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów 
w Polsce podjęło decyzję o znalezieniu inwe-
stora strategicznego, który pomógłby pod-
nieść jakość powierzchni wykorzystywanej 
na cele statutowe i dostosować ją do współ-
czesnych standardów. Wtedy też nawiązali 
współpracę z firmą Ghelamco, która nie tyl-
ko doradziła, jak efektywniej wykorzystać 
działkę, na której znajduje się nieruchomość, 
ale również wykazała  niezwykłą wrażliwość 
dla charakteru społecznego tego budynku 
i miejsca, wszelkich elementów historycz-
nych otoczenia obiektu oraz priorytetowej 
kwestii zachowania ciągłości funkcjonowa-
nia teatru. 

Ghelamco Poland, jako inwestor strategicz-
ny wybrany przez TSKŻ, ma w planach reali-
zację nowej inwestycji przy placu Grzybow-
skim 12/16, będącej siedzibą dla TSKŻ i Te-
atru Żydowskiego. 

Firma Ghelamco Poland sfinalizowała zakup 
gruntu od Towarzystwa Społeczno-Kultural-
nego Żydów w Polsce w październiku 2015 r. 
i tym samym stała się właścicielem obiektu 
przy pl. Grzybowskim 12/16 w Warszawie. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami pra-
wa przeprowadziła brakujące ekspertyzy 
stanu technicznego i instalacji w części bu-
dynku zajmowanej przez Teatr Żydowski.

W marcu właściciel budynku, firma Ghe-
lamco Poland wezwała Teatr Żydowski do 
bezzwłocznego zaprzestania działalności, 
w szczególności zaprzestania organizacji ja-
kichkolwiek przedstawień lub innych wyda-
rzeń o charakterze publicznym w pomiesz-
czeniach budynku, do czasu wyeliminowa-
nia przez teatr występujących zagrożeń dla 
zdrowia i życia ludzi, w związku z ich wska-
zaniem w przeprowadzonych przez właści-
ciela ekspertyzach technicznych.

W wyniku przeprowadzonych badań doty-
czących: aktualnego stanu technicznego 
budynku, stanu instalacji elektrycznej oraz 
warunków bezpieczeństwa przeciwpoża-
rowego, stwierdzono niedopuszczalny stan 
techniczny i instalacji w części budynku zaj-

mowanej przez teatr stwarzający zagroże-
nie dla osób w  nim przebywających. 

Priorytetem TSKŻ jako największej ży-
dowskiej organizacji w Polsce, pozostaje 
ochrona żydowskich instytucji oraz przede 
wszystkim troska o życie współpracowni-
ków, gości oraz licznej widowni Teatru Ży-
dowskiego im. Estery Rachel i Idy Kamiń-
skich. Członkowie TSKŻ mają nadzieję, że 
teatr sprawnie wyeliminuje wszystkie wy-
stępujące zagrożenia, by jego działalność 
mogła zostać szybko wznowiona.

Podpisana umowa z inwestorem jest gwa-
rantem jednego z nadrzędnych celów – re-
alizacji nowej siedziby TSKŻ oraz nowocze-
snej przestrzeni dla teatru, która pozwoli 

Anna Kiedrzyńska-Tui

Nowa siedziba TSKŻ
 Copyright © Ghelamco
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polepszyć jego warunki lokalowe i podnieść 
poziom bezpieczeństwa. Najważniejsze jest 
zachowanie historycznej lokalizacji Teatru 
Żydowskiego na placu Grzybowskim i sta-
bilne prowadzenie działalności przez teatr 
przez najbliższe kilkadziesiąt lat. 

Proces przygotowania projektu nowej sie-
dziby trwa od kilku lat, ze względu na chęć 
jak najlepszego dostosowania koncepcji 
budynku do potrzeb zajmujących go insty-
tucji oraz wielostronnych konsultacji. TSKŻ 
jako inwestor zamierza w całości pokryć 
koszt budowy swojej nowej siedziby i Te-
atru Żydowskiego za kwotę 63 mln zł. Inwe-
stycja będzie mieć łącznie około 6.500 m2 
powierzchni. Ponadto, za dodatkową kwotę 
13 mln złotych deweloper, firma Ghelamco 
sfinansuje wyposażenie dla Teatru Żydow-
skiego obejmujące m.in. nowoczesne roz-
wiązania akustyczne i oświetleniowe, tech-
nikę sceniczną oraz wyposażenie widowni. 
Będzie to bezprecedensowy w Polsce przy-
kład zaangażowania się na taką skalę firmy 
prywatnej w budowę teatru publicznego. 
Do tej pory opracowano już kilka koncep-

cji budynku, prace nad ostatecznym pro-
jektem architektonicznym inwestycji nadal 
trwają. 

Budynek znajdujący się przy pl. Grzybow-
skim 12/16, w którym obecnie mieści się sie-
dziba TSKŻ i Teatr Żydowski, nie jest objęty 
ochroną konserwatorską i nie jest wpisany 
do rejestru Zabytków, a m.st. Warszawa po 
uzgodnieniach z Ministrem Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego wydało zgodę na jego 
rozbiórkę.

W celu utrzymania transparentności pro-
cesu realizacji nowej siedziby przy pla-
cu Grzybowskim 12/16 w Warszawie, na 
stronie internetowej TSKŻ opublikowa-
ne zostały dokumenty dotyczące obiek-
tu oraz pełne ekspertyzy oceniające stan 
techniczny i instalacji Teatru Żydowskiego. 
Na stronie znajduje się także dokumenta-
cja (pisma, opinie, umowy, wnioski, eks-
pertyzy oraz korespondencja) dotycząca 
procesu przygotowania nowej inwestycji 
oraz dodatkowe informacje o projekcie: 
www.nowasiedziba.tskz.pl

 Copyright © Ghelamco  Copyright © Ghelamco
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Czas przeszły tworzymy używając 
odpowiedniej formy czasownika 
posiłkowego ( ) oraz 
imiesłowu czasu przeszłego dane-
go czasownika.
Imiesłów ten tworzymy:
-w przypadku tzw. słabych czasow-
ników poprzez dodanie przedrost-
ka - ge oraz końcówki -t do rdzenia 
- w przypadku tzw. mocnych cza-
sowników poprzed dodanie prze-
drostka - ge oraz końcówki -n do 
rdzenia
- w innych przypadkach, gdy cza-
sowniki posiadają akcentowany 
prefiks (np. ba-, far- ) - prefiks po-
zostaje a końcówka zależy od tego 
czy czasownik jest słaby czy mocny.

הָאבן  lub זַײן 

יידיש פאר אלע אלעקסאנדרא קרול
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ז�ע דאָס  ג�ל� לאט�ס.  גן  ָ אוו�לכ� טאר
פאארשייד�נ�  פון  מ�נטשן  ג�וו�ן  נ�ן 
פ�סי�ס און ב�לי-מלאכות,  פאריי� פאראָ
�ארשט�  די  פון  ג�בליבן  ז�נ�ן  וו�לכ� 
אויסג�בויט  בן  האָ און  ארטן  טאראנספאָ

�נדי זיך  וו�ט  אלץ  וו�ן  עטאר�בלינק�. 
זיי  וו�לן  אפשאר  פט  ג�האָ זיי  בן  האָ קן, 
גוארל  ד�אר  פאריי.  ד�אר  אויף  אארויספלי�ן 
קודם  אנד�ארש.  לט  ג�וואָ ב�אר  אָ ט  האָ
ארן, אז וו�אר �ס וו�ט  איז באשלאָסן ג�וואָ
זיקן  אר איב�ארטאר�טן די שוו�ל פון דאָ נאָ
אר נישט  גהינום, מוז אומקומ�ן. מ�ן טאָ
לטן  וואָ וו�לכ�  �דות,  קיין  זן  איב�ארלאָ
ארט  אָ דאָס  ווייזן  נט  ג�קאָ וו�לט  ד�אר 
ארטוארן. צווייטנס  פון די באארבאאריש� טאָ
ט איין פאסיארונג אוו�קג�נומ�ן פון  האָ
זיי  און  חסד  ד�ם  ק�פ  זיי�אר�  איב�אר 
אר�מס פון טויט.  ארפן אין די אָ אאריינג�וואָ
לדשמידן,  גאָ ג�וו�ן  ז�נ�ן  זיי  צווישן 
מ�ע אייד�ל�  ארטיארט  סאָ בן  ָ ה אוו�לכ� 
ארטיארן איז ג�וו�ן אן א שיע ָ אטאלן. צו ס
און  ארטיארן  סאָ צום  קאסטנס.  פול�  �ואר, 

ג�וו�ן באשטימט א בא איז  עאויסלייגן 
זונד�אר�אר באאראק. קיין ספ�צי�ל� וואך 
ארע בן זיך ד�ארוואָ ָ אאיז נישט ג�וו�ן. זיי ה

גן?  בן צוטארוי. וווהין וו�לן זיי אארויסטאראָ

צונ�מ�ן  �פ�ס  לן  זאָ זיי  אפילו  אויב 
פאאר זיך, וו�ט �ס 

ביי  פאארבלייבן  סיי  צייט  ד�אר  מיט  ך  דאָ
ד�ק� ז�נ�ן  אוקאראינ�אר  די  דייטשן.  עדי 

גן משוג� ג�וואָארן, ד�ארז�נדיק גאָלד. זיי 
ס’איז  נישט ד�ארויף.  זיך לחלוטין  ק�נ�ן 

בלישטש� א  �פ�ס  זיי  ג�בן  צו  עג�נוג 
איז  דאָס  אז  פאארזיכ�ארן  און  זאך  נדיק� 

גאָלד.

אין  זיי  קומ�ן  ארטאצי�ס  ד�פאָ די  ב�ת 
ד�ארן אייד�ל� מ�טאע ָ אי�דן הויז און פ

די  פון  וויסן  ד�ם  ן  אָ דאָס  טו�ן  זיי  לן. 
גייט  אר  ט�אראָ אן  אז  נאטיארל�ך  דייטשן. 
אונע זיי  מ�ן  ארוקט  לט  ָ ד�מ נישט.  א�ס 
נ�מ�ן  זיי  און  זיך  זט  לאָ �ס  וואָס  ט�אר, 
גיאריק און  זיי  וו�ארן ביי  אלץ. די פנימ�אר 
און  שאר�ק  א  ן  אָ נ�מט  �ס  און  ווילד, 
זאָָ זיי  באהאלטן  לד  ָ ג קוקן.  צו  א�קל 

פאאר  באארימ�ן  זיך  ווילן  זיי  ארגפ�ליק. 
ג�בארע בן  ָ ה זיי  אז  פאמילי�ס,  אזיי�אר� 
ע�נגט קאריגס-ארויב. מאנכ� פון זיי שטא

מ�ן פון די אארומיק� ד�ארפ�אר, אנד�אר� 
וו�מע מוידן,  שכנות  אין  בן  ָ ה אוויד�אר 

די  פון  טייל  א  מתנות.  באר�נג�ן  זיי  �ן 

נפן.  באראָ אויף  ב�אר  אָ זיי  טוישן  אוצארות 
זיי  וו�ן  שכוארים.  שאר�קל�כ�  ז�נ�ן  זיי 
ביים  אארב�טן  יידן  אז  באמ�ארקט  האבן 
בן זיי אנע ל, האָ נטאראָ ן קאָ ָ אגאלד כמאט 

ג�הויבן צו צווינג�ן די יידן צו גנבה.

בן ג�מוזט גנבהנ�ן באריליאנטן,  יידן האָ
לטן  לד און זיי אוו�קג�בן. אויב זיי וואָ גאָ
די אוקאראינ�אר  לטן  וואָ ן,  ניט ג�טאָ דאָס 
א  ט  האָ ג-ט�גל�ך  טאָ ד�ארהארג�ט.  זיי 
זאע גן  ָ אארויסג�טאר אוקאראינ�אר  אבאנד� 

ט דאס  כן פון וו�ארט-אוצאר. א דייטש האָ
שט די  אז  נאטיארל�ך,  און  עבאמ�ארקט 

ט  מ’האָ יידן.  די  באקומ�ן  בן  האָ ף  אראָ
און  לד  גאָ ג�פונ�ן  און  אר�ווידיארט  זיי 
נישט  בן  האָ זיי  וו�ארט-זאכן.  אנד�אר� 
נט ד�ארקל�ארן אז זיי טו�ן �ס אונע ָ אג�ק

סיי  �ס  לט  וואָ איב�אריקנס  דארוק,  ט�ארן 
נגע בן זיך אָ לפן. �ס האָ ָ אווי ווייניק ג�ה
לד�נ�אר חלום  ארטוארן. ד�אר גאָ �הויבן טאָ
פון פויגל אין שטייג וו�גן פארייהייט איז 
ג�וו�ן  איצט  זיי  ס’איז  אוו�קג�פלויגן. 
ך ד�ם  �ארג�אר, ווי אנד�אר� אארב�ט�אר. נאָ

עפאל איז ג�בליבן א ה�לפט. פארי�אר ז�נ
�ן זיי ג�וו�ן הונד�ארט און פופציק.

המשך קומט

Fot. J. Weitzner

געשיכטע
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ביים  וואלד  אין  פאארנומ�ן  ג�וו�ן  כ’בין 
האָט  וואלד  ד�אר  האָלץ.  באאארבאט�ן 
צווייטן  און  �ארשטן  צווישן  ג�פונ�ן  זיך 

דוארכג�גאנ ז�נ�ן  דאנ�ן  דוארך  עלאג�אר. 
קינד�אר,  נאק�ט�  טאראנספאָארטן  די  ג�ן 
פארוי�ן, זקנים און מאנסלייט. א שטומ�אר 
די  ג�ה�ארט  בלויז  האָט  מ�ן  טויטן-צוג. 

אומגליק די  ארוצחים.  די  פון  עג�שאריי�ן 
בן ג�שוויגן. בלויז פון צייט צו  ל�כ� האָ
ָט �פ�ס א קינד זיך פונאנד�ארע אצייט ה
ָט א וויין ג�טאן און אנטע אג�וויינט. ס’ה

ארוצח  פונ�ם  פינג�אר  די  ג�וואָארן.  שוויגן 
בן אארומג�נומ�ן דאָס דאאר� ה�לדזל  האָ
ד�ם  אים  אין  ד�ארשטיקט  און  קינד  פון 

על�צטן זיפץ. אל� ז�נ�ן ג�גאנג�ן נאק
�ט� און שוצלאָז� מיט אויפג�הויב�נ� 

ה�נט.

צווישן �ארשטן און צווייטן לאג�אר ז�נ�ן 
די  אוקאראינ�אר.  די  פאאר  בנינים  ג�וו�ן 
שכואר.  ג�וו�ן  שט�נדיק  ז�נ�ן  ל�צט� 
בן זיי  וואָס �ס האָט זיך נאָך ג�לאָזט, האָ
אארויסג�גנב�ט פון לאג�אר און פאארקויפט 
בן זיי ג�היט  נפן. די דייטשן האָ פאאר באראָ
פט ביי זיי צוג�נומ�ן די גנבה. זאע ָ אאון 
בן די אוקאראינ�אר ג�זוע ָ אט� און שכואר� ה

כט נאָך אנד�אר� אויפהייט�ארונג�ן. וו�ן 
פאארבייג�גאנג�ן  ז�נ�ן  בנינים  זיי�אר� 
בן זיי  טאראנספאָארטן נאק�ט� פארוי�ן, האָ
צווישן די יידיש� מיידל�ך אויסג�קליבן 
די  אין  אאריינג�של�פּט  זיי  ש�נסט�,  די 
אויפן  פאארג�וואלטיקט  זיי  און  צימ�ארן 
בן  האָ שפּ�ט�אר  אופן.  ב�סטיאלישסטן 
זיי אָפג�פיארט זיי�אר� קארבנות אין טויט-
זיי�אר�  דוארך  ג�ש�נד�ט�  די  קאמ�אר. 
אנד�אר�  מיט  גלייך  זיך  שטיקן  ה�נק�אר 

טויט.  מאארטיאר�אר  א  קאמ�ארן.  �נג�  אין 
אר�אקצי�.  א  ג�וו�ן  טיילמאָל  איז  �ס 

פון אז�ל� איינ�ם  וו�ל באשארייבן  עאיך 
כ� פאלן. אָט איז איינ� פון די מיידל�ך 
זי  איז  נאק�ט�  א  אריי.  ד�אר  פון  אארויס 
פון  פלויט  איב�ארן  איב�ארג�שפארונג�ן 
הויך,  די  מ�ט�אר   3 דאראָטן  שט�כ�דיק� 
אונדז�אר  אין  לויפן  אָנג�הויבן  האָט  און 
בן דאָס באע ָ די אוקאראינ�אר ה אאריכטונג. 
בן אָנג�הויבן א יאגד  מ�ארקט און זיי האָ
אויף איאר. ד�אר �ארשט�אר האָט זי ג�לאָזט 
ווייל �אר איז ג�וו�ן צו  ב�אר  אין ג�י�ג, אָ
זי  נאָענט, האָט �אר נישט ג�קאָנט שיסן. 

האָט אים איב�ארג�אריסן די ביקס.
ס’איז בכלל ג�וו�ן שוו�אר צו שיסן, ווייל 
און  „וואכן”  די  ג�שטאנ�ן  ז�נ�ן  אארום 
�מיצן  טארפ�ן  צו  ג�וו�ן  לייכט  ס’איז 
זיי  ביי  זיך  בלוט  דאָס  דאָס האָט  זיי.  פון 
וואָס  שאָס,  א  ג�פאלן  ס’איז  צ�שפילט. 
ס’איז  אוקאראינ�אר.  אן  ד�ארהארג�ט  האָט 
צווייטע א  און  ָס  צווייט�אר ש א  אג�פאלן 

�אר אוקאראינ�אר איז פאארווונד�ט ג�וואארן. 
מ�ן האָט אים ד�ארנאָך אאראָפג�נומ�ן א 
ג�בליבן  �אר  איז  אויסהיילן  )נאָכן  האנט 
אין אונדז�אר לאג�אר און איז דאָארט ג�וו�ן 
ביז ד�אר ל�צט�אר ארג�(. לסוף האט מ�ן 

עזי ג�כאפט. זי האט ד�ארפאאר טיי�אר בא
ג�מאכט  גן,  ג�שלאָ זי  הָאט  מ�ן  צאָלט. 
צייכנס, באשפיגן, ג�קאָפ�ט,  איאר בלוי� 

ד�ארנאָך �ארשט האָט מ�ן זי ד�ארהארג�ט.

ָמינאל� ה�ע אזי איז ג�וו�ן אונדז�אר� נ
לדין.

פון  טאראנספאָארט  א  אָנג�קומ�ן  ס’איז 
דייטשלאנד. אלץ איז פאָארג�קומ�ן אויף 

זיך  ן  אויסטאָ ביים  אופן.  שאבלאָנ�ם  א 
קינד�אר,  צוויי  מיט  פארוי  א  אארויס  טאר�ט 
א  איז  זי  אז  זיך,  ל�גיטימיארט  זי  יינגל�ך. 
פי  �ל  בלויז  און  דייטשק�  ג�בויאר�נ� 
וואגאָן.  אין  אאריינג�פאלן  זי  איז  ט�ות 
אארד�נונג.  אין  ז�נ�ן  דאָקומ�נטן  אל� 
די  ג�מלט.  נישט  ז�נ�ן  קינד�אר  צוויי  די 
קוקט  פחד  א  ב�אר  אָ שיינ�,  א  איז  פארוי 
ביי  קינד�אר  די  האלט  זי  אויגן.  איאר�  פון 
זיך, באארואיקט, טארייסט און פאארזיכ�ארט 
און  אויפקל�ארן  באלד  וו�ט  אלץ  אז  זיי, 
זיי וו�לן זיך אומק�ארן צום טאטן אהיים. 
אליין  ב�אר  אָ זיי,  קושט  און  צ�ארט�לט  זי 
שאר�קל�ך  א  פאָארג�פיל,  א  זי.  וויינט 
פאָארג�פיל. די דייטשן הייסן איאר מיט די 

עקינד�אר אויסטאר�טן פון ד�אר אריי. �ס דו
�ס  ג�אראט�וו�ט.  איז  זי  אז  איאר,  זיך  כט 
בע ָאר אן אנטשפאנונג. אָ אקומט ביי איאר פ
�אר, אוי שאר�ק, מ�ן האָט גוזאר ג�וו�ן, אז 
יידן,  די  מיט  צוזאמ�ן  אומקומ�ן  מוז  זי 
דאָס  און ק�ן  ג�ז�ן  צופיל  זי האָט  ווייל 

פאארש וו�לט.  ד�אר  אויף  עפאארשפארייטן 
ס’איז  וו�אר  בסוד.  איז  אלץ  אז  זיך,  טייט 
די שוו�ל פון טאר�בלינק�, ד�אר  אאריב�אר 
איז פאארמשפט אויף אומקום. און אויך די 
דאָזיק� פארוי מיט איאר� קינד�אר שפארייזט 

עצוזאמ�ן מיט אל� צום טויט. איאר� קינד
�אר וויינ�ן פונקט אזוי ווי די יידיש�. פון 

עאיאר� אויגן קוקט אארויס די ז�לב� פאארצ
ָ קיין אראסן אונטע אווייפלונג. ס’איז נישט

�ארשייד. לגבי ד�ם טויט ז�נ�ן אל� גלייך. 
איאר מאן וו�ט מסתמא אומקומ�ן אויפן 
פאראָנט. איז איז אומג�קומ�ן אין לאג�אר.

איך  ב  האָ  ,1 נומ�אר  לאג�אר  אין  זיי�נדיק 
יידן,  די  ז�נ�ן  �ס  וו�אר  ד�ארוווסט  זיך 

א יָאר אין טרעבלינקע
יאנקעל וויערניק

"Jankiel Wiernik "Rok w Treblince

געשיכטע
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ג�וואארן  איינג�טיילט  נישט  איז  �ס  און 
עפאאר די שבטים. די אל� זאכן האבן צוג

�באר�נגט, אז די יודן האבן »�ולה ארגל« 
ג�וו�ן מיט שמחה אהן קיין שום זאארג.

קרבן פסח

וו�ארט  פסחים  מסכת  פון  תוספתא  אין 
אגארי האט  איינמאהל  אז  עד�ארצ�הלט, 

אין  ג�ל�בט  האט  )וו�לכ�  המלך  פס 
המקדש(  בית  צווייטן  ד�ם  פון  צייטן  די 

ג� ז�נ�ן  יודן  וויפי�ל  וויס�ן  עג�וואלט 
ג�ב �אר  זיין, האט  ארגל«  עקומ�ן »�ולה 

ייֶד�ן  ֵשׁ �טן פון די כהנים אז זיי זאלן ָאְפּ
איין ניאר פון י�דן קארבן אייד�אר מ�ן וו�ט 

עדאס מקאריב זיין. די צאהל איז אויסג�קו
ווי באקאנט, איז  מ�ן 600 טויז�נט. און 
צוזאמ�ן  ג�וואארן  פסח  קארבן  י�דן  אויף 

ק�נ מ�נטשן.  צ�הן  פון  מ�אר  עג�ציילט 
ע�ן מיאר זיך שוין פאארשט�לן וויפוהל מי

ליאנ�ן יודן האבן �ולה ארגל ג�וו�ן!!!
יאהאר  דאריי  אז  ד�ארצ�הלט,  וו�ארט  אויך 
בית  צווייטן  ד�ם  פון  חוארבן  ד�ם  פאאר 
המקדש, - וו�ן �ס איז שוין ג�וו�ן זיי�אר 
צארות  די  צוליב  זיין,  צו  ארגל  �ולה  שוו�אר 

אנג� האבן  ה�ארש�אר  ארומיש�  די  עוואס 
ג�נ�אראל  ארוימיש�אר  ד�אר  האט   - טוהן, 
די אל�  ג�שט�לט פאליציי אפצוצייל�ן 

ע»פסחים«, און די צאהל איז אויסג�קו
מ�ן 256,500 )צוויי הונד�ארט ז�קס און 
פופציג טויז�נט און פינף הונד�ארט( און 
כאטש אזוי פיל יודן האבן »�ולה ארגל« 
ג�וו�ן אויף איינמאהל, - דאך האט קיין 
איין יוד נישט ג�האט א ט�נה אז �ס איז 
איך  ווי  פלאץ  דאס  באקוו�ם  נישט  מיאר 

ד�ארצ )אזוי  יארושלים  אין  נ�כטיגן  עוו�ל 
�הלט די משנה אין מסכת אבות(.

די שמחה און ד�ארהויב�נקייט וואס האט 
בש�ת  יוד  איינציגן  י�דן  ביי  ג�ה�ארשט 
איז  יארושלים,  אין  ג�פונ�ן  זיך  האט  �אר 
ד�אר  און  פאארצושט�לן.  זיך  אוממ�גליך 
הויפט מאמ�נט פון די גאנצ� שמחה איז 

ג�וו�ן ביים מקאריב זיין ד�ם קארבן פסח.
ג�ק� האט  וואס  משפחה  גארויס�  עא 

האבן  פסח,  קארבן  א  אויפ�סן  אליין  נט 
א  אליין.  זיך  פאאר  ל�מ�ל�  א  ג�קויפט 
צוזאמ�ן  זיך  האט  משפחה  קל�נ�אר� 

מש קליינ�  צווייט�  א  מיט  אהאְרט  עֶג�ָפּ
זיי ג�וואארן א  ז�נ�ן  פחה, און צוזאמ�ן 

ע»חבוארה«. און אזוי ווי פארי�אר ד�ארצ�ה
עלט, האט מ�ן ג�מוזט די אל� הונד�ארט

�אר טויז�נט�אר »פסחים« מקאריב זיין אין 
פון  חצות  נאך  פון  צייט  קוארצ�  א  זיי�אר 

�ארב פסח ביז ביינאכט!!!!
ד�אר אריזיג�אר »�ולם« האט מ�ן צוטיילט 

עאין דאריי כיתות. און זיי האבן מקאריב ג�
וו�ן  באלד  אנד�ארן.  נאכן  איינ�אר  וו�ן 

עד�אר חצאר פון בית המקדש האט זיך אנ
ג�פילט מיט די �ארשט� כיתה האט מ�ן 
פאארשלאס�ן די גארויס� שוו�אר� טוי�ארן. 

תקי שופאר:  ג�בלאז�ן  עמ‹האט 
�ה, שבארים, תקי�ה, און מ‹האט 
אנג�הויבן צו שחט‹ן די פסחים. 
ז�נ�ן  כהנים  פון  אריי�ס  לאנג� 
און  הויף,  ד�ם  אין  ג�שטאנ�ן 
זיי�אר�  אין  ג�האלטן  האבן  זיי 
און  זילב�אר  פון  שיסל�ך  ה�נט 
פון גאלד, אויף אאריין צו נ�מ�ן 
אין ד�ם די בלוט. די כהנים מיט 

עדי גאלד�נ� שיסל�ך ז�נ�ן ג�
ני זיך  און  �קסט�אר�  עשטאנ�ן 

שט אויסג�מישט מיט די כהנים 
פון די זילב�ארנ� שיסל�ך.

איז  וואס  כהן  �ארש�אר  ד�אר 
מ‹האט  ווי  ל�בן  ג�שטאנ�ן 
די  אנג�נומ�ן  האט  ג�שחט‹ן, 
�אר  און  שיס�ל,  זיין  מיט  בלוט 
איב�ארג�ג�בן  שנ�ל  דאס  האט 
פאאר ד�ם צווייטן כהן, און ד�אר 
מיט  דאריטן,  ד�ם  צו  צווייט�אר 

עאיין האנט ג�ג�ב�ן די פול� שי
ס�ל אין מיט די אנד�אר� האנט 

שי ליידיג�  די  ג�ג�ב�ן  עצואריק 
סל, און אזוי ווייט�אר און ווייט�אר. ביז �ס 
כהן  ל�צט�אר  ד�אר  צו  אנג�קומ�ן  איז 
מזבח,  ד�ם  נ�בן  ג�שטאנ�ן  איז  וואס 

און �אר האט דאס ג�שפאריצט.
אזוי  ג�וואאר�ן  ג�טוהן  איז  אל�ס  דאס 
איינ�אר  אז  שנ�לקייט,  א  מיט  און  פלינק 
ד�ארווייט�נס  פון  ג�שטאנ�ן  איז  וואס 

עאון �אר האט דאס צוג�קוקט, האבן אויס
ג�ז�הן פאאר איהם די אל� גלאנצ�דיג� 
וואס  בליצ�ן  פיי�אר  ווי  אזוי  שיסל�ך, 

פלי�ן.
עפון אונט�ן ז�נ�ן די שיסל�ך נישט ג�
שיס ג�וו�הנליכ�  ווי  )אזוי  פלאך  עוו�ן 

זיי נישט  ל�ך(, נאאר שפוציג. כדי מ‹זאל 
די  אז  גארונד  אויף‹ן  לייג�ן  אאראפ  ק�נ�ן 
)בלוט  וו�ארן.  פאארגליוו�ארט  זאל  בלוט 

באש�פטי אהן  צייט  אביסל  ליגט  עוואס 
גונג וו�ארט פאארטאריק�נט(. נאך די בלוט 
די  ג�וו�ן  מקטיאר  מ�ן  האט  שפאריצ�ן, 
אל� אימוארים אויף ד�ם מזבח. במשך די 
גאנצ� צייט פון די �בודה האט די גאנצ� 
כיתה ג�זאגט הלל צוזאמ�ן. און אויב די 
כהנים ז�נ�ן נאך נישט פאארטיג ג�וואארן 
מיט די �בודה, האט מ�ן איב�ארג�זאגט 
דאריטן  צום  און  מאהל  צווייטן  צום  הלל 
אז  ד�ארצ�הלט,  גמארא  די  אב�אר  מאהל. 
אזוי  ג�וו�ן  ז�נ�ן  כהנים  די  וויבאלד 
פלינק, האט קיינמאהל נישט פאסיארט אז 
מ‹זאל מוז�ן איב�אר זאגן הלל צום דאריטן 

מאהל.
עוו�ן די �ארשט� כיתה איז אארויס ג�גאנג

�ן, איז אאריין ג�גאנג�ן די צווייט� כיתה, 
ווי ביי די �ארש עאון ג�טוהן דאס ז�לב� 

ט�. און אזוי אויך ביי די דאריט�.
נאך ד�ם איז י�ד� »חבוארה« ג�גאנג�ן 

ג�ב מ‹האט  פסח.  קארבן  זיין  עבאראט�ן 
אראט�ן די גאנצ� קארבן אויף איינמאהל: 

א  אויף  קני�ן,  די  ק�ארפ�אר  די  קאפ,  די 
שטיי�נדיג� שפיז.

ביינאכט האבן זיך איינג�זאמ�לט י�ד� 
»חבוארה«, און מ‹האט אפג�אראכט�ן א 
פסח סדאר אזוי ווי מיאר טוהן היינט. אב�אר 
די ק�ארה »זארו�«  אויף  לייג�ן  אנשטאט 

ע- וואס דאס איז נאאר א זכאר אויף ד�ם קאר
בן פסח - האבן זיי ג�באר�נגט ד�ם קארבן 

עפסח אליין און דאס ג�ג�סן מיט ג�וואל
דיג� פארייד און לוסטיגקייט.

ד�ם  זיין  מקאריב  פון  �נין  גאנצ�אר  ד�אר 
קארבן פסח, איז ג�וואארן שטאארק באקאנט 
די  אפילו  אז  ווייט,  פאאר  און  נאהנט  פאאר 
גוים ז�נ�ן פון גארויס אינט�אר�ס ג�קומ�ן 
קיין יארושלים צוצוקוק�ן ד�ם ג�וואלדיגע

הייליגן בילד. דאס האט צוג�באר�נגט, אז 
עפוהל גוים האבן זיך אנג�הויבן צו ד�ארנ

�הנט�ארן צום יודישן פאלק, און זיי האבן 
זיך מגייאר ג�וו�ן. מיט די צייט איז ג�וואארן 
און  גארים.  הונד�ארט�אר  פון  באוו�גונג  א 
מיט די אל� הלכה פאראבל�מ�ן וואס די 

עגארים האבן צוג�באר�נגט, האבן זיך באש
�פטיגט די צוויי גארויס� תנאים, שמאי און 
הלל, - וואס האבן ג�ל�בט אין די ל�צט� 

צייט פון ד�ם צווייטן בית המקדש.
און היינט, וו�ן מיאר ז�צן זיך אוו�ק צום 
י�נ�  אין  אאריין  טאראכטן  מיאר  און  סדאר, 

וואס י�ד עגליקליכ� און ליכטיג� ט�ג, 
וויינגאארט�ן  זיין  יוד איז ג�ז�צן אין  �אר 
הויז  ד�אר  און  הויז,  אַראְכִטיֶגן  ְפּ זיין  מיט 
פון באש�פ�אר איז ג�שטאנ�ן אויף זיין 

עאארט מיט זיין פוהלן גלאנץ און ה�ארליכ
קייט, ארופ�ן מיאר אויס פוהל מיט בטחון 

און האפ�נונג:
לשנה הבאה ביארושלים הבנויה!!

ֿפון װיקיּפ�די�

אינטערנעץ
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יידיש�אר יום טוב וואס שטאע  פסח איז א
וו�ארט  טוב  יום  ד�אר  תוארה,  ד�אר  פון  מט 
אד�אר  זיבן  במשך  ניסן  י«ד  ג�פיי�ארט 

עאכט ט�ג צו ד�ארמאנ�ן און זיך אויפארי
ש�ן די נסים און נפלאות וואס די יידיש� 
יציאת  ביי  איב�ארג�ל�בט  האט  פאלק 

מצארים.

פסח ווערט באצייכנט מיט דריי עיקר 
מצוות:

ד�אר קארבן פסח
ד�אר איסואר פון חמץ

ד�ארציילן ד�ם סיפואר יציאת מצארים
עמ�ן ארופט ד�ם יום-טוב »פסח« אין אנ

ד�ק פון ד�ם קארבן פסח וואס מ�ן האט 
מקאריב ג�וו�ן י«ד ניסן וו�ן כלל ישאראל 
האט �ולה ארגל ג�וו�ן אין די מאסן אויף 
יארושלים צו באראטן ד�ם קארע  מאארגן קיין

נאך  איז  וו�ן ד�אר בית המקדש  בן פסח 
ג�שטאנ�ן.

»איב�ארג לשון  די  פון  שטאמט  עפסח 
�היפט« דאנק�נדיג די באשפ�אר אז �אר 
די  פון  בכוארים  די  ג�האארג�ט  נאאר  האט 

מצארים און נישט די יידיש� בכוארים.
עד�אר נאמ�ן פון ד�ם יו«ט, פסח טוט סי

מבאליזיארן די וויכטיגקייט און גארויסקייט 
פון  פאארנוצט  וו�ארט  וואס  צייט,  די  פון 
חינוך, צו פאארע  �לט�ארן אלס א יו«ט פון
עציילן און מחנך זיין זיי�אר� קינד�אר, פא

ארוואס און פאארוו�ן פונקטליך האט ד�אר 
ארבאש�פ� איב�ארג�היפט אל�ס און אלע

�מ�ן כדי זיך צו באש�פטיג�ן מיט זיינ� 
ג�ליבט� קינד�אר ד�ם �ם ישאראל.

יידי דאס  פון  לייט  קלוגסט�  די  עאפילו 
ש� פאלק קאכן זיך אין די מאמ�נטן צו 

אמונה  זיי�אר  פון  יסודות  די  ד�ארפארישן 
זכאר  איז באזיארט אויף  וואס  און אר�ליגי� 
גוארלדיג�ן  י�נ�ם  וואס  מצארים,  ליציאת 
מינוט ז�נ�ן זיי ג�וואארן אויסד�ארוו�לט. 
אארויסג�נומ�ן  זיי  האט  באש�פ�אר  ד�אר 

עפון פאארשקלאפטקייט פון צווישן אנד�
אר� גוים, און ג�שט�לט אין גאנג צו וו�ארן 
ג�פיארט צו זיי�אר אייגן לאנד און נאציאן 

עמיט א מיסי� און ל�בן ה�כ�אר און היילי
ג�אר פון אל� פ�לק�אר פון די וו�לט.

די הגדה

פסוק  אויפן  באזיארט  הגדה,  די  זאגן 
די  פאארציילן  צו  כדי  לבנך«,  »והגדת 
כאראניקאלן פון יציאת מצארים, �ס פיארן 
זיך אידן צו פאארציילן אפילו די מופתים 
מיטג�ל�בט  האבן  זיי  וואס  ניסים  און 
חוארבן אייאראע  היינט צו טאגס, ווי למשל

טאר�ארן  מיט  פאארציין  איב�ארל�ב�אר  פ� 
אין די אויגן ווי גליקליך זיי ז�נ�ן ג�וו�ן 
זיי�אר  פון  איינס  ג�אראט�וו�ט  וו�ארן  צו 
מיינט  מצארים  די  ווייל  משפחה.  גאנצ� 
נישט דוקא איינמאל אין היסטאארי� נאאר 
שבכול דואר ודואר חזאר‹ט זיך דאס איב�אר.
עדי הגדה הייבט אן מיט קידוש, ד�אר �אר
עשט�ט פון די פיאר כוסות. נאכד�ם פאר

�גט א קינד )אד�אר אל� קינד�אר( די מה 
נשתנה און ד�אר פאט�אר )אד�אר וו�אר �ס 
פיארט ד�ם סדאר( זאגט איב�אר מגיד. מ�ן 
טארינקט ד�ם צווייטן כוס, מ�ט �סט די 
כזית מצה, און מארואר. ד�ארנאך �סט מ�ן 

עדי ס�ודה און מ�ן ב�נטשט אויפן דארי
עטן כוס. ד�ארנאך איז מ�ן ממשיך די הג

הלל און נשע  דה מיטן צווייטן טייל פון
כוס.  פ�ארטן  ד�ם  טארינקט  מ�ן  און  מת 

פאארשייד�נ�  זינג�ן  צו  מנהג  א  ס‹איז 
פונ�ם  סוף  ביים  ג�זאנג�ן  און  פיוטים 

סדאר.
די  וו�לכ�  אין  טובים  ימים  דאריי  די  פון 
צו  אארויף  באפויל�ן  ג�וו�ן  ז�נ�ן  יודן 
זיין  מקאריב  און  יארושלים  קיין  קומ�ן 
בית  ד�ם  אין  נדבות  און  נדארים  זיי�אר� 
מ�ארסט�  דאס  ג�וו�ן  איז   - המקדש, 
אין  פסח.  טוב  יום  ד�אר  אינט�אר�סאנט, 
ד�ם יום טוב האבן די יודן ג�שטאראמט 
אין מאס�ן קיין יארושלים, מקיים צו זיין 
ג�וו�ן  ז�נ�ן  יודן  אל�  וואס  מצוה  די 
קארבן  ד�ם  זיין  צו  מקאריב  באפויל�ן, 

פסח.
»�ו האבן  יודן  טויזנט�אר  עהונד�ארט�אר 
עלה ארגל« ג�וו�ן פון אל� שט�ט און ג�

יודן  אויך  און  ישאראל.  אארץ  פון  ג�נט�אר 
עוואס האבן ג�וואוינט אין אנד�אר� ל�

»�ולה  אנג�שטאר�נגט  זיך  האבן  נד�אר, 
ארגל« צו זיין אויף פסח.

ג� מ‹האט  אז  אליין,  זיך  עפאארשטייט 
זאלן  יודן  די  אז  פסח  פאאר  זאארגן  מוזט 
נישט האבן קיין צואריק - האלט אויף די 
מסכת  אין  ד�ארציילט  משנה  די  וו�גן. 
שקלים, אז שוין פון אראש חודש אדאר אן, 
די  פאאר�כטן  צו  אנג�הויבן  מ�ן  האט 
ג�וואארן  קאלי�  ז�נ�ן  וואס  וו�גן  אל� 
די אר�ג�נס און שניי�ן.  ווינט�אר פון  אין 

עאויך האט מ�ן ג�גאראבן בארונ�ארס וואס
�אר אויף די הויפט וו�גן, אז די יודן זאלן 
האבן וואס צו טארינק�ן אינמיט�ן וו�ג. 
תקנה,  א  איינג�פיהארט  מ�ן  האט  אויך 

עאז די יודן וואס האבן הייז�אר אין יארוש
לים, זאלן נישט נ�מ�ן קיין ג�לט פון די 

עג�סט וואס שטיי�ן איין ביי זיי. ווייל יארו
שלים ג�ה�ארט פאאר אל� יודן צוזאמ�ן, 

פסח
דער סדר טיש
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עפאארפ�לנדיק צו ד�קן י�ד�אר סכנה-ווינ
בלויז  ד�ארקל�ארן  נישט  מ�ן  קָאן  ק�ל�, 

עמיט ד�אר סטאראט�גי�, וואס הָאט איב�
וואס  אל�,  די  און  שונאים  די  ארג�קליגט 

ז�נ�ן ג�שטאנ�ן הינט�אר זיי.
ד�ארפאאר מ�ג מ�ן זָאגן, אז די ניסימדיק� 
פיאר ט�ג, ווָאס זיי�אר אויסגאנג איז גלייך 
מ�תע �ארשטן  פון  ג�ווָאארן  באשטימט 
פאאר אל�  באזיגט  אויך  הָאבן  ָאן,  על�ת 

ק�גן  מָאסקוו�  פון  שוו�ארונג-פל�נ�אר 
ד�אר יידיש�אר מדינה, ווָאס ז�נ�ן ג�וו�ן 
זייט און  ּפָאליטיש�אר אר�וואנזש פון איין 
אייגננוציק� אמביצי�ס פון ד�אר אנד�אר 

זייט.
פ�ד�אר�נקָאס כ�ס הָאט אויסג�דאריקט 
ווָאס  ּפָאליטיק  א  פון  באנקארָאט  ד�ם 
און  דאלאאר  ביליָאן  דאריי  ג�קָאסט  הָאט 
הָאט זיך אויסג�לָאזט  מיט – דוארכפאל. 
ָאב�אר אפילו כ�ס און ביט�אר� אנטוישונג 
ג�מ�גט  הָאט  מדינה,  גארויס�אר  א  פון 

�ל�גאנט ביסל  א  וו�ארן  עאויסג�דאריקט 
�אר, נישט אזוי גארָאב און ליגנ�אריש. 

צו  ג�מאכט  �ס  האט  פ�ד�אראנקָא  �אר 
קלָאאר, אז ד�אר ווייטיק אין מָאסקוו� איז 

עג�וו�ן גארויס, ווָאס ישאראל הָאט זיך אנט
נישט שלום ג�מא עק�גנג�שט�לט  און 

כט מיט ד�ם גוארל, ווָאס די אאראב�אר, מיט 
הָאבן  סָאוו�ט-ארוסלאנד,  פון  הילף  ד�אר 

פאאר איאר ג�גארייט.
באקוו�ם,  נישט  און  שיין  נישט  ס’איז 
קומט  פאארמ�סט  י�ד�אר  פון  ווָאס 
אל�  זיגארייך.  אארויס  מדינה  יידיש�  די 

אונט�ארש איין  אין  האלטן  עשארייב�ארס 
ליב  נישט  הָאבן  אאראב�אר  די  אז  טארייכן, 

וו� מפלה  י�ד�אר  מיט  און  מפלה  עקיין 
אין  מ�אר  און  מ�אר  ווָאס  אאראב�אר  די  ארן 

כ�ס און ס’וואקסט ביי זיי ד�אר חשק צו 
קאן  ווָאס-זש�  נקמה.  בלוטיק�  נ�מ�ן 
נישט  קָאן  ישאראל  מדינת  אז  טָאן,  מ�ן 
באהויפטן צוצווואארפן די אאראב�אר א זיג, 
כדי צו באארויקן זיי�אר� ג�מיט�אר. ס’איז 
נישט קיין שאך-באר�ט, ווו מ�ן וויל אמָאל 
שּפיל�אר  בייזן  א  ק�גן  גארויסמוטיק  זיין 
ישאראל  צוג.  באוווסטזיניקן  א  מאכן  און 
צו מאכן  ד�ארלויבן  נישט  זיך אפילו  קָאן 
אויסן  נישט  ז�נ�ן  אאראב�אר  די  אר�מי.   –
נישט   – ג�מיינט  ווָאלט  זיג  זיי�אר  שּפיל, 
די  חוארבן.  דאריט�אר   – זיי  זָאלן  ד�ארל�בן 
קָאן  זיי�אר  נקמה-ג�פילן  אומג�זיקט� 

באל נישט  אופן  בשום  ישאראל  עמדינת 
די אאראב�אר „אמָאל”  לָאזן  דוארך  זאמיארן, 

ג�ווינ�ן.
מזארח  מיטל  אין  מלחמה  די  איז  אוודאי 
ס’וו�לן  פאאר�נדיקט,  נישט  אלץ  נָאך 

ענאך אארויסשּפארינג�ן ג�נוג אנטוויקלונג
�ן און קָאמּפליקאצי�ס. ד�אר אאריינדארינג 
ד�אר  פון  שונא  �ארגסטן  ד�ם  סיארי�,  אין 
ג�נוג  אארויסארופן  וו�ט  מדינה,  יידיש�אר 
הָאט  סיארי�  ּפארָאט�סטן.  צבי�ותדיק� 
פארָאנטן  צוויי  אויף  אארב�טן  ג�ווָאלט 
שיס�אריי-ָאּפשט�ל  א  צו  זיין  מסכים   –

יידיש� ישו עאון גלייכצייטיק שיסן אויף 
בים ביי די גאר�נ�צן. מדינת ישאראל הָאט 
ג�קָאנט  נישט  „קלייניקייט”  אזא  אפילו 
שוין  האבן  ווָאס  סיארי�אר,  די  ד�ארלויבן 
הָאט  ווָאס  פָאן,  זיי�אר  גארייט  ג�האלטן 
אביב.  תל  איב�אר  פלאט�ארן  באדאארפט 
ש�נק�ן  ג�מוזט  הָאט  ישאראל  מדינת 
אויפמ�ארקזאמקייט צו די דָאזיק� צוארארי 

ישאראל.
הָאט  סיארי�  אז  סבארא,  א  ווי  מ�אר  ס’איז 

נא ווי  מלחמה,  צו  נאס�ארן  עג�שטויסן 

אונט� כוסיינ�ן  ג�צווונג�ן  הָאט  עס�אר 
נָאך  איצט�אר,  ָאּפמאך.  ד�ם  ארצושארייבן 

אארא די  וו�לן  מפלה,  מאסיוו�אר  עד�אר 
און  זיך  צווישן  קאריגן  נ�מ�ן  זיך  ב�אר 
וואארפן די שולד איינ� אויף די אנד�אר�. 
נָאך  קָאן  צ�גאריקטייקט  ָאט-ד�אר  פון 
אארויסקומ�ן א טוב, א ג�וויס� לָאגיש� 
אאריב�ארוו�גן  זָאל  ווָאס  נָאארמאליזאצי�, 
די איינג�יארשנט� נקמה-דוארשטקייט פון 

נאארמאלי ָאט-די  שכנים.  אאראביש�  עדי 
צו  ּפאר�לוד  א  ווי  באציונג�ן,  פון  זאצי� 

ג� �ארשט  ווָאלט  שלום,  ג�זיכ�ארטן  עא 
עוו�ן ד�אר גאר�סט�אר נס פון די אל� ניס

אונדז�אר  איז  ווָאס  ג�ש��נישן,  מידיק� 
צארות-ג�ּפארוווטן דואר באש�ארט ג�וו�ן ווי 

א גארויס� טארייסט.

געשיכטע



45

פ�ד�אר�נקָא  ניקאליי  וו�ן  מָאל  י�ד�אר 
זיכ�אר אין  ווָאארט  דָאס  ג�נומ�ן  עהָאט 

און  ארייד  זיינ�  מיט  �אר  הָאט  קייט-אראט, 
זיין גזלניש פנים אר�גיסטאריארט ד�ם  מיט 

יש ווָאס מדינת  זיין אר�גיארונג,  עכ�ס פון 
נישט  זיך  חוצפה  די  ג�האט  הָאט  אראל 
הָאט  אנד�ארש  אומבאר�נג�ן.  לָאזן  צו 
ארייד  די  אויסטייטשן  ג�קָאנט  נישט  מ�ן 

איב�ארג�חז און  ג�זָאגט  הָאט  �אר  עווָאס 
ארט מיט ארש�ותדיק�אר מָאנָאטָאנישקייט, 

עאז מדינת ישאראל איז ג�וו�ן ד�אר אגאר�
ג�דאכט,  זיך  הָאט  פונד�סטוו�גן  סָאאר. 
אז פאארטאר�טנדיק די אנטוישונג פון זיין 

פ�פ� און  איב�אר  �אר  זאלצט  עאר�גיארונג, 
זיינ�אר.  ארט איב�אר. ד�אר סטיל איז ג�וו�ן 
ָאנג�נומ�נ�אר שט�לונג,  אפילו פון ד�אר 

עאז די יידיש� מדינה איז אין איאר אנטש
פאארטיידיקונג  היסטָאאריש�אר  לָאס�נ�אר 

עג�וו�ן די ָאנגארייפ�ארין, הָאט די מ�כטי
ק� ארוסיש� מדינה ג�מ�גט שיקן א מ�אר 

ע�לאסטישן פָאארשטיי�אר, ווָאס זאל ק�נ
ע�ן מ�אר ב�ס�אר-ּפנימדיק אר�ּפאר�ז�נטי

ארן זיין לאנד און נישט אזוי גארָאב טאר�טן 
עאויף ד�ם אמת און פאארטיידיקן ד�ם לי

גן, ווָאס הָאט ג�שטָאכן אין די אויגן.
פ�ד�אר�נקָאס  פון  קלָאאר  ג�וו�ן  ס’איז 
שטאארק  ג�וו�ן  איז  לאנד  זיין  אז  ארייד, 
ווָאס  קַאּפ  ד�ם  אין  פאאראינט�אר�סיארט 
איז ג�גארייט ג�ווָאארן פאאר מדינת ישאראל. 
ג�וו�ן  נישט  אפשאר  איז  ארוסלאנד  אמת, 
נייג�אריק, אז א מלחמה זָאל אויסבאר�כן, 
נישט  ארוסלאנד  סָאוו�ט  ס’הָאבן  ָאב�אר 

יש פאאר  ּפל�נ�אר  ד�ארוו�ארג  די  עג�אארט 
אראל ווָאס י�ד�אר באר-ד�ת הָאט ג�קָאנט 
ז�ן, אז זיי ז�נ�ן נישט מ�אר ווי א ּפארָאלָאג 

צום ל�צטן פאארמ�סט. 

ג�וו�ן ד�אר מי נישט  עביי ארוסלאנד איז 
ל� ד�ם  ס’וו�ט  וו�אר  ספק  ענדסט�אר 

אארומג�ארינגלט  זייטן  אל�  פון  צטן, 
מדינה  פ�ד�אר�נקָאס  ג�ווינ�ן.  קאמף 
אז  נאס�ארן,  צו  אּפ�ליארט  אפשאר  הָאט 
�אר  ווי  ג�דולד,  ביסל  א  הָאבן  זָאל  �אר 

אינט� אן  אין  אויסג�דארוקט  �ס  עהָאט 
מלחמה  ד�ם  פאאר  ט�ג  �טל�כ�  ארוויו, 
יָאאר  א  ג�דולד,  הָאבן  )„מיאר  אויסבארוך 

אק �צם  די  ָאב�אר  צ�ן”(,  אפילו  עאון 
מָא פאאראייניקט�  די  אקאבא,  ביי  עצי� 

ל�נד�אר,  אאראביש�  די  פון  ביליזאצי� 
די  מיט  ישאראל,  צו  אארויספָאד�אר  ד�אר 

קומ זָאל  זי  אז  זידל�אריי�ן,  עגארָאבסט� 
שטיי�ן  אאראב�אר  די  ווייל  אנטק�גן  �ן 
און  ארוסלאנד  איז  פאארניכטן,  צו  גארייט 
סָאוו�טן-פאארבאנד  פון  טייל  גארויסן  א 

עווויל ג�פ�לן )ד�אר באפ�ל צו ד�אר סיארי
ש�אר אארמיי איז ג�וו�ן – „ארייסט אארויס 
ָאט  יידן”(.  ג�מיינ�  די  ביי  ה�ארצ�אר  די 
ז�נ�ן  ּפארָאווָאקאצי�ס  און  אקצי�ס  די 

ָאנ�אר נישט  אויגן  פ�ד�אר�נקָאס  עאין 
א  צו  ּפארָאלָאג  קיין  פאאר  ג�ווָאארן  ק�נט 
מ�ן  מלחמה.  פאארניכטונגס  גארויס�אר 
ק�ן ָאב�אר ָאננ�מ�ן, אז ארוסלאנד הָאט 

ענישט ד�ארוואארט די מלחמה זָאל אויסב
אר�כן, גָאאר פשוט, ווייל אין מָאסקוו� איז 
יידיש�  די  אז  איב�ארצייגט,  ג�וו�ן  מ�ן 

עמדינה איז אזוי אארומג�ווָאארגן מיט שאר
ע�ק, אז זי וו�ט זיך נישט ד�ארוו�גן אנט

קג�גצושט�לן, נָאאר זי וו�ט ביסל�כווייז 
אונט�ארגייין.

אויסג�ב פָאארט  הָאט  מלחמה  די  עוו�ן 
ארָאכן און די קָאנס�קוו�נצן זיינ�ן קלָאאר 
די  איז  מ�ת-ל�ת,  �ארשטן  פון  ג�וו�ן 
בלוטיק  ג�ווָאארן  מדינה  ארוסיש�  גארויס� 

אין כ�ס, ווָאס די מלחמה איז ג�גאנג�ן 
אזא  אויף  אריכטונג.  פאארק�ארט�אר  א  אין 
מָאסקוו�  אין  זיך  מ�ן  האט  אויסגאנג 

פאארג נישט  דאארף  מ�ן  ג�אריכט.  ענישט 
הָאט  מדינה  יידיש�  קליינ�  די  אז  �סן, 
ד�ארצו  און  מאסקוו�  ג�פָאלגט  נישט 

עהָאט ישאראל אויפג�ד�קט פאאר ד�אר וו�
וואס  ווָאפן-שטיצ�  קָאלָאסאל�  די  לט 
מאסקוו�  פון  באקומ�ן  האט  �גיפטן 

אאריב�אר כדי  יָאארן,  פיל  אזוי  פון  עבמשך 
צובויגן דָאס צינגל פון ד�אר מיטל-מזארח 
ווָאגשָאל אויף ד�ם אאראבישן צד. מדינת 
ווָאס  אויפג�ד�קט,  קלָאאר  הָאט  ישאראל 
מ�ן האט סייווי ג�וווסט, ד�ם ביליָאניקן 

עשמאלץ, ווָאס ס’איז פון מאסקוו� ג�פ
פון ד�ם  ווָאס  און  די אאראב�אר  צו  לָאסן 

שמאלץ איז ג�ווָאארן.
און   – איב�ארג�טאריבן  זיין  נישט  ס’וו�ט 
נישט  זָאל  מ�ן  התפ�לות  פאארא  ווָאס 
וו�ט  ישאראל-זיג,  ד�ם  פאאר  אארויסווייזן 
די  אז   – איב�ארטארייבונג  קיין  זיין  נישט 

עיידיש� מדינה הָאט נאך מ�אר ווי די אארא
פאאראכטָא ארוסלאנד.   – באזיגט  עב�אר, 

אומגלייבל�ך,  ג�קלונג�ן  �ס  וואלט  גן 
דווקא ווייל אלץ איז אזוי ניסימדיק. אויב 

עדי צאבאר�ס אין ד�אר יידיש�אר מדינה וו�
לן נָאך אז�ל�כ� ג�ש�נישן נישט וו�ארן 
די גאר�סט�  זיין  וו�ט �ס  טיף-אר�ליגי�ז, 

ה�לדיש אייג�נ�  זיי�אר  עאיב�אראשונג. 
קייט, סטאראט�גי�, קלוגשאפט, מסיארתע
ענפש ז�נ�ן נָאך אלץ נישט ג�נוג צו ד�

ד�אר  אין  ווונד�אר  גאר�סטן  ד�ם  ארקל�ארן 
מיליט�אריש� ג�שיכט� פון ד�אר וו�לט.

הדארך  קפיצת  ג�וו�ן  ז�נ�ן  ט�ג  פיאר  די 
ד�אר  ווָאארט.  פון  זין  יידישסטן  ד�ם  אין 
נישט  זייטן,  אל�  אויף  שּפארונג-פָאארויס 

די טרייסט פאר אונדזער דור
יעקב גלאטשטיין

געשיכטע
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גָאטס-קָאזאקן

ֿפון  טייל  ַא  אויף  זיך  ֿפיארן  בַאדוי�ארן,  צום 
אונדז�אר� חארדיש� באריד�אר ווי די אמת� 

�ארָא די  אין  סּפ�צי�ל  עגָאטסעקַאזַאקן, 
ארוֿפט אינ�ם הַײנטיקן  ווָאס מ�  ּפלַאנ�ן, 
חארדישן יִידיש „ֿפליג�ארס". ומ�שה שהיה 
ּכך היה. ַא יונג�אר יׂשאראלדיק�אר חארדי הָאט 
בש�תן  ּפאראעָאדם  ַא  ווי  אויֿפג�ֿפיארט  זיך 
ֿפלוג ֿפון ווַאארש� קיין ּתלעָאֿביֿב. די סיבה: 
ז�ן  ג�קָאנט  הָאט  מ�ן  ווָאס  ֿפילם  ד�אר 
לויט  ג�וו�ן  איז  „אלע�ל"עֿפלוג,  אינ�ם 

ווילד ד�אר  צני�ותדיק.  ג�נוג  נישט  עאים 
�אר חארדי הָאט נישט בלויז ּפארָאט�סטיארט, 
נָאאר טַאק� צ�שמ�ט�ארט צוויי �קארַאנ�ן; 
און ווָאלט מסּתמא ממשיך ג�וו�ן, וו�ן די 
סטוַאארדן ווָאלטן אים נישט ָאּפג�שט�לט. 

ֿפליעֿפ�לד הָאט שוין ג� עאויֿפן בןעגואריון 
ווַאארט אויף אים די ּפָאליציי.

אונדז�אר�  מ�ן  גל�ט  בַאדוי�ארן,  צום 
גארָאב� גָאטס קָאזַאקן מיט די ה�אר�ל�ך 
ַאארָאּפ. זיי ווייסן, ַאז קיין הַאארב� שטארָאף 
זיי�אר�  ֿפַאאר  בַאקומ�ן  נישט  זיי  וו�לן 

עמ�ׂשים. בכלל, איז ַא קשיא אויף ַא מ�
עׂשה. אויב מ�ן וויל נישט ז�ן קיין ֿפילמ

�ן, ק�ן מ�ן דָאך ֿפלִי�ן מיט „וויזעאייאר", 
עלמשל. ס׳איז דארַײ מָאל ביליק�אר און ַאֿפי

לו די ש�ה�ן ז�נ�ן בַאקוו�מ�אר.
עקינדעאוןעקייט ווייסן, ַאז די „אלע�ל"עג�

ֿפַאאר  ֿפילםעּפארָאגארַאם  ַא  הָאט  ז�לשַאֿפט 
איאר� ּפַאסַאזשיארן. נישט נָאאר „וויזעאייאר", 

ֿפלוגעג�ז ּפויליש�  די  „לָאט",  אויך  ענָאאר 
אויף  ֿפילמ�ן  קיין  נישט  ווַײזט  �לשַאֿפט, 
ֿפַאאר  איז  ווַאארש�עּתלעַאֿביֿבעליני�.  ד�אר 
מיט  דווקא  ֿפלִי�ן  חארדים  די  מוזן  ווָאס 

„אלע�ל"?
איך  הָאב  יונג,  ג�וו�ן  בין  איך  וו�ן  ַאגֿב, 

עז�לטן וו�ן ג�ז�ן, ַאז די חארדים זָאלן ג�
ּתלמוד און ל�ארנ�ן בח ַא  עוו�ן �ֿפ�נ�ן 

ֿפליעֿפ�לד  ַא  אין  גמארא  בלַאט  ַא  ֿבארותא 
ַא  דווקא  הָאבן  זיי  ֿפלוג;  ַא  אויף  ָאד�אר 
טֿב� צו ֿפלִי�ן אין גארוּפ�ס. הייסט �ס, ַאז 
די לַאנג� ש�ה�ן, ווָאס זיי ֿפַאארבאר�נג�ן 
ָאֿפט  ליצלן,  ארחמנא  ז�נ�ן,  ֿפלִי�ן  בַײם 
ַאז  ווי ביטולעּתוארה.  ַאנד�ארש  נישט  מָאל 
וו�גן ביטולעּתוארה,  ארייד  ַא  גייט שוין  ס� 
ווָאס איז שוין די נֿפקאעמינא, אויב ס’איז 

ַא קָאמּפיוט�ארעשּפיל ָאד�אר ַא ֿפילם?

באלאגן

ּפָאליַאקן  יונג�  צווישן  ֿפארַײנדשַאֿפט  די 
און יונג� יׂשאראלים ווַאקסט ּכסדאר. נ�מט, 
למשל, די ֿפיארמ� „בַאלַאגַאן" — ַא ווָאארט, 
אין  סַײ  ּפויליש,  אין  סַײ  נוצן  מיאר  ווָאס 

יִידיש, סַײ אין �ֿבארית.
„בַאלַאגַאן"  ֿפיארמ�  יׂשאראלעּפויליש�  די 
און  יׂשאראלדיק�  יונג�  די  קלייד�אר.  נייט 
ַאז  ד�ארקל�ארן,  מָאד�לי�ארק�ס  ּפויליש� 
צווישן  סינט�ז  ַא  זַײנ�ן  קלייד�אר  זיי�אר� 
ד�אר �ל�גַאנט�אר ווַאארש�וו�אר מָאד� מיט 

ד�אר ּתלעָאֿביֿב�אר שלומּפ�ארקייט.
הייסט �ס, ַאז „בַאלַאגַאן" וויל זַײן צו גָאט 
און צו לַײט; אי לַײכט און ּפשוט, אי מָאדיש 

און סָאֿפיסטיציארט.
עשמ�ון ּפ�אר�ס הָאט אונדז ַא מָאל צוג�

יׂשאראל  צווישן  ֿפארַײנדשַאֿפט  די  ַאז  זָאגט, 
דָאס  אייביק.  ָאנגיין  וו�ט  ֿפארַאנקארַײך  און 
איז ג�וו�ן די צַײט, וו�ן ֿפארַאנקארַײך הָאט 

קַא די  מדינה  יִידיש�אר  ד�אר  עֿפַאארקויֿפט 
מףע�ארָאּפלַאנ�ן „מיארַאזש", און ּתלעָאֿביֿב 
איז ג�וו�ן ֿפַאארֿפלייצט מיט ֿפארַאנצויזיש� 

ֿפילמ�ן, ּפליט�ס וכדומה.
עּפ�אר�ס, ווָאס איז נישט בלויז ַא ּפָאליטי
עק�אר, נָאאר אויך ַא שטיקל ּפָא�ט, הָאט ד�

מָאלט ד�ארקל�ארט, ַאז מיאר בוי�ן „ַא באריק 
איב�ארן מיטלעל�נדישן ים.

די ליב� צווישן ֿפארַאנקארַײך און יׂשאראל איז 
ג�ווָאארן.  ָאּפג�קילט  גַאנץ  ד�מָאלט  זינט 
�ס ז�ט ָאב�אר אויס, ַאז איצט בוי�ן מיאר ַא 

עבאריק�ל� צווישן ּפוילן און יׂשאראל. די צו
זַאמ�נַאארב�ט צווישן די יׂשאראלדיק� און 
ביז  ט�קסטיל  ֿפון   — ֿפיארמ�ס  ּפויליש� 

מ�טַאלוארגי� — ווַאקסט ווי אויף הייוון.
הַאאר נָאווַאטָאאריש�  ט�ג  די  בויט  עּפוילן 

מַאטן ֿפַאאר איאר ַאארמיי, די ַאזוי ג�ארוֿפ�נ� 
�ס  טו�ן  ּפָאליַאקן  די  „סטַאלָאווקַאס". 
גארויס�אר  ד�אר  מיט  צוזַאמ�נַאארב�ט  אין 

יׂשאראלדיק�אר ֿפיארמ� „�לביט".
ג� ּפָאליַאקן מ�אר  די  איז  עַאגֿב, „�לביט" 

ֿפ�לן ג�ווָאארן, ווי די ֿפארַאנצויזיש� ֿפיארמ� 
„נ�קסט�אר".

אן ָאּפערע אין דער 
העברעישער שּפראך

שּפארַאך  שוו�אר�  ַא  זיי�אר  איז  ה�באר�ִיש 
עֿפַאאר די אייארָאּפ��אר. ֿפון ד�סטוו�גן ג�ֿפי

נ�ן זיך אין ווַאארש� ב�לנים אויף �ֿבאריתע
קוארסן. נישט קיין קליינ� גארוּפ� ל�ארנט זיך 

ע�ֿבארית אינ�ם צ�נט�אר ֿפון יִידיש� לימו
דים ֿפון ד�אר „שלום"עֿפונדַאצי�.

עָאב�אר ווָאס טוט מ�ן, ּכדי ד�אר שּפארַאךעלי
מוד זָאל נישט זַײן צו נודנ�? די סטוד�נטן 

ע)ד�ם אמת ג�זָאגט, ז�נ�ן דָאס ארוֿב סטו
ל�ארנ�ן  צו  בַאשלָאסן  הָאבן  ד�נטק�ס( 

זיך �ֿבארית זינג�נדיק.
ָאּפ� קוארצ�  ַא  צוג�גארייט  הָאבן  עזיי 
שּפ ה�באר�ִיש�אר  ד�אר  אין  טַאק�  עאר�, 

ּפוארים,  �ולם  ֿפַאארן  שּפילן  זיי  ווָאס  ארַאך, 
ֿפָאל ֿפונ�ם  ּפואריםעמסיבה  ד�אר  עאויף 

ֿפונדַאצי�  ד�אר  בַײ  קסעאוניוו�ארסיט�ט 
„שלום" אויף ד�אר ַאנד�ארס גַאס.

די  טואריסטק�".  „די  הייסט,  ָאּפ�אר�  די 
ֿפארוי,  ּפ�נסיָאניארט�  ַא  שוין  איז  ה�לדין 
ֿפָאארט  ווָאס  ווי דָאס ארוֿב סטוד�נטק�ס, 
נישטע יׂשאראל אויף אוארלויב. דָאארט,  קיין 

זי  ֿפַאארליבט  �לט�אר,  איאר  אויף  קוקנדיק 
זיך און בַאווַײזט אונדז ַאל�מ�ן, ַאז יונג 

איז ד�אר, ווָאס וויל יונג בלַײבן.
מ�  ווי  ליבאר�טָא,  ָאד�אר  ט�קסט,  ד�אר 

ֿפַא איז,  ָאּפ�אר�עלשון  אויֿפן  �ס  עזָאגט 
זיך  ווַײזט  �ס  ּפשוט.  גַאנץ  זיך,  ארשטייט 

עָאב�אר ַאארויס, ַאז ַאֿפילו מיט ּפשוט� וו�
קיין  נסי�ה  די  קָאסט  „וויֿפל  ווי  ארט�אר, 

עּתלעָאֿביֿב", ק�ן מ�ן מַאכן ַא מוזיקַאלי
שן צימ�ס.

די שיל אין ּפָאזנאן

נישט  איז  ווַאארש�  אין  נָאזשיקעשיל  די 
צווייט�אר  ד�אר  בש�ת  ג�ווָאארן  חארוֿב 
הָאבן  דַײטשן  די  ווַײל  וו�לטעמלחמה, 
זיי�אר�  ֿפַאאר  ַא שטַאל  ֿפון איאר  ג�מַאכט 

עֿפ�ארד. די שיל אין ּפָאזנַאן איז ג�ארַאט�
וו�ט ג�ווָאארן צוליב ַאן ַאנד�אר סיבה. די 
דַײטשן הָאבן ג�מַאכט ֿפון איאר ַא שוויםע

בַאסיין.
די קָאמוניסטיש� מדינה הָאט ג�יארשנט 
איז  ּפוילן  וו�ן  �ארשט  און  בַאסיין  ד�ם 

עג�ווָאארן צואריק ַא קַאּפיטַאליסטיש� ד�
עמָאקארַאטי�, הָאט די מלוכה צואריקג�ג

�בן ד�ם בנין ד�אר יִידיש�אר קהילה.
ווָאס טוט מ�ן מיט ַא גארויס�אר שיל אין ַא 

שטָאט ּכמ�ט ָאן יִידן?
�נ ד�ם  בַאקומ�ן  ל�צטנס  הָאבן  עמיאר 

ַא  ֿפון ד�אר שיל וו�ט  טֿפ�אר. אויֿפן ָאארט 
ַא הָאט�ל, מיט  בויעֿפיארמ� אויֿפשט�לן 
ַא קָאנֿפ�אר�נץעזַאל, אר�סטָאארַאן, און… 

ַא שוויםעבַאסיין.

יידישע גאס
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נייטיקן  בֿפארט  ווַאארש�  אין  ַאמבַאסַאד� 
עזיך אין גאר�ס�אר� בודזש�טן, ּכדי צו ֿפַא

אין  יׂשאראל  ֿפון  אימַאזש  ד�ם  ארב�ס�ארן 
ד�אר ּפויליש�אר �ֿפנטל�כקײט.

ַא ֿפארַאג�  ַאז נישט ַאלץ איז  די צארה איז, 
ֿפון ג�לט.

למשל: טאר�ֿפט וויֿפל ש�ה ַא טָאג איז די 
ָאֿפן?  ווַאארש�  אין  יׂשאראלעַאמבַאסַאד� 
3 ש�ה, ַאחוץ, ֿפַאע  ד�אר �נטֿפ�אר איז —
עארשטייט זיך, ּפויליש�, יִידיש� און יׂשארא

לדיק� יוםעטוֿבים. און וויֿפל ש�ה ַא טָאג 
ַאמ�אריקַאנ�אר  די  זָאגן,  לָאמיאר  ָאֿפן,  איז 
ַאמבַאסַאד� אין ווַאארש�? ד�אר �נטֿפ�אר 

איז — ַאכט מיט ַא הַאלב ש�ה.
די  צווישן  ֿפַאארגלַײך  ַא טשיקַאוו�אר  נָאך   

עיׂשאראלדיק� און די ַאמ�אריקַאנ�אר ַאמבַא
ג�וו�ן  ווָאס איז  סַאד�ס. סטיוו�ן מַאל, 

ַאמבַא ַאמ�אריקַאנ�אר  עביז ל�צטנס ד�אר 
עסַאדָאאר אין ווַאארש�, הָאט זיך אויסג�ל�

ארנט די ּפויליש� שּפארַאך. �אר אר�דט טַאק� 
ַאקצ�נט,  ַאמ�אריקַאנ�אר  שוו�ארן  ַא  מיט 
דווקא.  �ס  ג�ֿפ�לט  ּפָאליַאקן  די  ָאב�אר 
דָאס איז ֿפַאאר זיי ַא בַאווַײז, ַאז מ�ן הָאט 
דארךעאארץ ֿפַאאר זיי�אר שּפארַאך און קולטואר.
עזַײן בַאשיידנקײט איז אויך שטַאארק ג�ֿפ

די בָאבע-יאכנע

ווער הָאט געמסרט די 
משּפחה אולמַא? 

עלויט ַא נַײ�אר ַאנק�ט�, הַאלט ּכמ�ט י�
מדינתעיׂש ַאז  ּפָאליַאק,  צווייט�אר  עד�אר 

אראל איז ַאגאר�סיוו און ַאֿפילו ג�ֿפ�ארל�ך 
עֿפַאארן וו�לטעשלום. מ�אר ווי ַאכציק ּפארָא

צ�נט ּפָאליַאקן הַאלטן, ַאז יׂשאראל איז ַא 
טיף אר�ליגי�ז� מלוכה.

ג�וו�ן  ס׳איז  וו�אר  ַאז  זיך,  ֿפַאארשטייט 
ווייסט,  ּתלעָאֿביֿב  אין  און  ווַאארש�  אין 
ַאז דָאס ארוֿב ּתלעָאֿביֿב�אר גיי�ן שבת צום 
ז�נ�ן  ווַאארש�  אין  קיארכן  די  בש�ת  ים, 
ֿפון  מ�נטשן.  מיט  ג�ּפַאקט  ֿפיל  זונטיק 
ּפויליש� שט�טל�ך און ד�ארֿפ�אר איז  די 

שוין ָאּפג�אר�דט.
יׂשאראל ל�ארנט מ�ן  ֿפַאקט: אין  נָאך איין 
נישט קיין אר�ליגי� אין די מלוכיש� שולן, 
קינד�אר  די  זיך  ל�ארנ�ן  ּפוילן  אין  בש�ת 
ווָאך  ַא  מָאל  ֿפיאר  שולן  מלוכיש�  די  אין 
אר�ליגי� מיט א גלח ָאד�אר ַא מָאנַאשק�.

ָאב�אר נישט דָאס בין איך אויסן. ווָאס בין 
איך יָא אויסן? די דָאזיק� ַאנק�ט� הָאט 
אין  יׂשאראלעַאמבַאסַאד�  די  בַאשט�לט 

עווַאארש�. והיוצא מזה? ַאנַא אזארי, די יׂש
די  און  הַאלט,  ַאמבַאסַאדָאארין  אראלדיק� 
אנק�ט� בַאווַײזט �ס, ַאז די יׂשאראלדיק� 
יׂשאראלדיק�  די  און  בכלל  ַאמבַאסַאד�ס 

�לן ג�ווָאארן די ווַאארש�וו�אר. אין ווַאארש� 
)וו�לָאסיּפ�דן(.  ארָאוו�ארס  מ�ן  גנֿב�ט 
�אר  ַאז  זָאגן,  ֿפל�גט  ַאמבַאסַאדָאאר  ד�אר 

עהָאט נישט קיין מוארא מ�ן זָאל צוגנֿב�נ
�ן זַײן ארָאוו�אר. די סיבה: זַײן ארָאוו�אר איז 
אים  ווילן  גנֿבים  די  ַאֿפילו  ַאז  ַאלט,  ַאזוי 

נישט.
איז  ּפויליש,  יָא  אר�דט  ווָאס  ווַײס,  שבח 

יָאארן ד�אר סַא לַאנג�  ֿפון  עג�וו�ן במשך 
אין  ַאמבַאסַאדָאאר  ּפָאּפול�ארסט�אר  מ� 
ווַאארש�. מ�ן הָאט אים שט�נדיק ג�ז�ן 
אויף  און  ט�ל�וויזי�ע�קארַאנ�ן  די  אויף 
די ש�ארעבלַאטן ֿפון די ב�סט� זשוארנַאלן. 
זַײן ּפָאּפולַאאריט�ט איז ג�וו�ן ממש אין 

לש�אר.
ֿפארַאג�  ַא  איז  ַאלץ  נישט  ַאז  �ס,  הייסט 

ֿפון ג�לט.
ּפָא זיי�אר  איז  ה�באר�ִיש   — ג�לט  עַאגֿב 
ג� ווָאלט  אֿפשאר  ווַאארש�.  אין  עּפול�אר 
עוו�ן ב�ס�אר, וו�ן יׂשאראל ווָאלט ג�שטי

די  סומ�  קליינינק�אר  ַא  מיט  ַאֿפילו  צט 
ווָאס  ּפָאליַאקן,  די  זָאלן  �ֿבאריתעקוארסן. 
הָאבן יָא ליב יׂשאראל און ה�באר�ִיש, ש�ּפן 
ַא ביסל נחת. די ווָאס הָאבן אונדז ֿפַײנט, 

וו�לן אונדז במילא ֿפַײנט הָאבן.

שטַא אים  לויט  „יַאכנ�".  ווָאארט  עֿפונ�ם 
ֿפונ�ם  יַאכנ�  ווָאארט  יִידיש�  דָאס  מט 
ּפוילישן נָאמ�ן יַאדוויגַא. שארַײבנדיק ֿפון 

עּפוילן ק�ן איך אַײך ֿפַאארזיכ�ארן, ַאז יַאד
עוויגַא איז טַאק� ַא ּפויליש�אר נָאמ�ן ָאב

�אר מיט די ַאטאריבוטן ֿפון די יַאכנ�ס הָאט 
�ס לחלוטין גָאאר נישט צו טָאן.

ַא שָאד ווָאס ארוביק הָאט נישט ג�ז�ן „די 
עמכשֿפה" ֿפון גָאלדֿפַאד�נ�ן אויף די באר

�ט�אר ֿפונ�ם יִידישן ט�ַאט�אר. ד�מָאלט 
עווָאלט �אר זיך ד�ארווּוסט, ַאז ביי גָאלדֿפַא

ד�נ�ן הייסט די מכשֿפה די בָאב� יַאכנ�. 
נָאווָאסיביארסק  ֿפון  קינד�אר  סלַאוויש� 

עביז ווַאארש� ק�נ�ן ַאל� די מיאוס� בַא
נָא�נט�  ַא  מסּתמא  איז  ווָאס  בַאעיַאגַא 

קארוֿבה ֿפון אונדז�אר בָאב�עיַאכנ�.

זשוארנַא יׂשאראלדיק�אר  בַאווּוסט�אר  עד�אר 
ל�צטנס  הָאט  ארָאז�נטַאל,  ארוביק  ליסט, 
ג�ווידמ�ט ַא גַאנצן ַאארטיקל ד�אר ט�מ�, 

יַאכנ�.
עמ�ׂשה שהיה ּכך היה: צוויי זשוארנַאליס

טן, ַא מַאן און ַא ֿפארוי, הָאבן זיך צ�קאריגט 
אהוד  ט�ל�וויזי�עקַאמ�ארַאס.  די  ֿפַאאר 
איסלַאם,  ֿפון  ק�נ�אר  גארויס�אר  ַא  י�ארי, 

עהָאט בַאצייכנט ַא ג�וויס� דנה ויס )דַא
נַא ווַײס( ווי ַא „יַאכנ�", ווָאס אר�דט וו�גן 
איסלאם ָאן צו וויסן ווי אַײן און ווי אויס.
עאין הַײנטיקן ג�אר�דטן �ֿבארית איז ַא יַאכ
ענ� ַא ֿפארוי ווָאס הַאקט ַא טשַײניק — אר�

דט ַא סך און ק�ן ווייניק.
ווָאארצל�ן  די  ג�וו�ן  חוקאר  הָאט  ארוביק 

די  ממש  ג�מַאכט  וו�ארט  ווָאס  ֿפילם  ַא 
דָאזיק�אר  ד�אר  מיט  זיך  ֿפַאארנ�מט  ט�ג, 

עֿפארַאג�. ד�אר ֿפילם איז טיילווַײז דארַאמַא
טיש, טיילווַײז דָאקומ�נטַאל.

אונדז  וו�ט  טייל  דָאקומ�נטַאלן  אינ�ם 

ד�אר ֿפילם בַאק�נ�ן מיט די ּתושֿבים ֿפון 
זיי — די ּפלימ�ניצ�  מַאארקָאווַא, צווישן 

ֿפון יוז�ף אולמַא.
ֿפילם  ֿפונ�ם  טייל  דארַאמַאטיש�אר  ד�אר 
דַײטש�  די  וו�ן  נַאכט,  די  בַאשארַײבט 
אינ�ם  יִידן  די  ג�כַאּפט  הָאט  ּפָאליציי 
ֿפון ד�אר  די ד�ארשיסונג  אולמַאעהויז און 

אולמַאעמשּפחה.
נישט  ּפוילן, ק�ן מ�ן  ַאז מ�ן ל�בט אין 

און  חֿבארים  ּפויליש�  די  וו�גן  טארַאכטן 
ֿפון  ּפ�ארסּפ�קטיוו  ד�אר  ָאן  בַאקַאנט� 
ווָאס  וו�לטעמלחמה.  צווייט�אר  ד�אר 

שט� מ�ן  ַאז  מיינט,  דָאס  דָאס?  עמיינט 
זיי:  ֿפארַאג�ס לגבי  זיך היּפָאט�טיש�  לט 

עוו�אר ֿפון זיי ווָאלט ג�ארַאט�וו�ט אונדז�
אר� קינד�אר אין ַאזַא סיטוַאצי� ווי בש�ת 
וו�אר  אןם  וו�לטעמלחמה  צווייט�אר  ד�אר 

ווָאלט אונדז ג�מסארט?

יידישע גאס
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ֿפון  וו�לט  שיינ�אר  ד�אר  בַײ  בלַײבן  לָאמיאר 
קונסט. אין שטָאקהָאלם איז ַאוו�ק אין ד�אר 
שארַײב�אר,  ַא   — ט�נ�נבוים  נתן  אייביקײט 
ַא  ווָאס הייסט,  ַא מַאארצניק.  ּפָא�ט און  ַא 
שארַײב�אר און ַא ּפָא�ט, דַאארף איך אַײך נישט 

עד�ארקל�ארן; ָאב�אר ווָאס איז ַאזוינס ַא „מַא
ארצניק"? דָאס איז ַא יִיד, ווָאס הָאט ג�מוזט 
ַאארויסֿפָאארן ֿפון ּפוילן בש�ת ד�אר גארויס�אר 
ַאנטיס�מיטיש�אר קַאמּפַאני� דָא אין לַאנד 

אין די יָאארן 1969/1968.
עט�נ�נבוים איז ג�בויארן ג�ווָאארן אין וויט

יָאאר 1940. ג��נדיקט הָאט �אר  �בסק אין 
און  אוניוו�ארסיט�ט  ווַאארש�וו�אר  ד�ם 
אינ�ם  יָאארן  1960�אר  די  אין  ג�ַאארב�ט 
מלוכיש�אר  ד�אר  אין  און  ארַאדיָא  ּפוילישן 

יִידיש�אר צַײטונג „ֿפָאלקסעשטימ�".
שוו�דישן  אין  זַײ�נדיק   ,1980 יָאאר  אין 
גלות, הָאט �אר ָאנג�שאריבן ַא ט�קסט, ווָאס 

עדי ֿפונדַאצי� „שלום" ֿפַאארב�ט ד�ם ווַאאר
ָאנד�נקעַאקַאד� ַאן  עש�וו�אר �ולם אויף 

גדַאנסק�אר  אויֿפן  מַאארץ  ַאכטן  ד�ם  מי� 
עווָאקזַאל; ֿפון דָאארטן ֿפָאארן ַאארויס די בַא

נ�ן ֿפון ווַאארש� קיין גדַאנסק. ֿפַאאר ווָאס 
ווַײל  ווָאקזַאל?  גדַאנסק�אר  אויֿפן  דווקא 
יִידן  די  ַאארויסג�ֿפָאארן  ז�נ�ן  דָאארטן  ֿפון 
ַאנטיס�מיטיש�אר  גארויס�אר  ד�אר  בש�ת 
ג�ֿפָאארן   .1968 מַאארץ  אין  קַאמּפַאני� 

די „מַא דָאארטן הָאבן  ווין.  קיין  זיי  עז�נ�ן 
ארצניק�ס", דהַײנו, די יִידיש� ּפליטים ֿפון 
מַאארץ 1968 אויסג�קליבן ד�ם המשך ֿפון 
זיי�אר נסי�ה. ַא טייל הָאבן �מיגאריארט קיין 
יׂשאראל, ַא טייל קיין שוו�דן און ַא טייל קיין 

ַאמ�אריק�, און ַאנד�אר� ל�נד�אר.
איז  גארינב�ארג  ה�נאריק  שארַײב�אר  ד�אר 

וו�ארט זַײנ�  און  זיי  ֿפון  איינ�אר  עג�וו�ן 
ַא  אויף  אויסג�קאריצט  הַײנט  שטיי�ן  �אר 

ווָאק גדַאנסק�אר  אויֿפן  טַאק�  עטָאוול, 
מ�אר  איב�ארג�לָאזט  דָא  הָאבן  „זיי  זַאל: 

ווי זיי הָאבן ג�נומ�ן מיט זיך".
ווָאקזַאל  אויֿפן  צ�אר�מָאני�  ד�אר  נָאך 
יִידישן  צום  ֿפַאארב�טן  �ולם  ד�אר  וו�ארט 
ט�ַאט�אר אויף ַא ֿפילם. ד�אר ֿפילם הייסט 
ַאנטיס�מיטיש�  די  „ארַײז�עדָאקומ�נט". 
סָאציַאליסטיש� מַאכט הָאט צוג�נומ�ן 
בַײ די יִידן, ווָאס ז�נ�ן, ַאגֿב, ג�וו�ן דָאס 
זיי�אר  ּפַאטאריָאטן,  ּפויליש�  הייס�  ארוֿב 
אויף  הַײנט  ֿפון  ביארג�ארשַאֿפט.  ּפויליש� 
מָאארגן ז�נ�ן זיי ג�ווָאארן ּפליטים אין ד�אר 
קיין  נישט  הָאט  ּפליט  ַא  היים.  אייג�נ�אר 
אר�כט אויף קיין ּפַאסּפָאארט. �אר ק�ן נָאאר 

ַאזוי ג�ארוֿפ�נ�ם „ארַײז�עדָא עהָאבן ד�ם 
קומ�נט". מיטן „ארַײז� דָאקומ�נט" ק�ן 

מארץ 1968

�אר ַאארויסֿפָאארן ֿפון ּפוילן. צואריקק�ארן זיך 
ע— ק�ן �אר נישט. וו�ן ּפוילן ווָאלט ג�ב
„מַאארצ די  ווָאלטן  סָאציַאליסטיש,  עליבן 

קומ�ן  ג�קָאנט  נישט  מָאל  קיין  ניק�ס" 
צואריק ַאֿפילו אויף ַא בַאזוך.

וולַאדיע הָאט   1968 מַאארץ  19טן   ד�ם
ד�אר  ֿפון  ש�ף  ד�אר  גָאמולקַא,  סלַאוו 
ַאארב�ט�ארע ּפויליש�אר  ֿפַאאראייניקט�אר 

ּפַאארטיי, ג�זָאגט אין זַײן אר�ד� ֿפַאאר ד�אר 
ווָאס  „די  ַאארב�ט�ארעּפַאארטיי:  ּפויליש�אר 
די  היימלַאנד,  זיי�אר  ֿפַאאר  יׂשאראל  הַאלטן 
ארַײז�ע גארייט צו ג�בן  י�ניק� ז�נ�ן מיאר 

ֿפון  ַאארויסֿפָאארן  זָאלן  זיי  דָאקומ�נטן, 
עדַאנ�ט." ד�אר זַאל הָאט ג��נטֿפ�ארט �נ

טוזיַאסטיש: „די ארג�!"
ַאז  ד�ארמָאנ�ן,  צו  ּכדַאי  מסּתמא  ס׳איז 
די ווָאס מ� הָאט ד�מָאלט בַאשולדיקט 
ָאֿפטמָאל  הָאבן  ציוניסט,  ַא  זַײן  אינ�ם 
ציוניזם.  ַאזוינס  איז  ווָאס  ג�ווּוסט  נישט 
אויסנַאם  ַאן  ָאן  ּכמ�ט  ג�וו�ן  ז�נ�ן  זיי 
ג�טארַײ� ּפויליש� ּפַאטאריָאטן. �ס ז�נ�ן 

עַאֿפילו ג�וו�ן ַאז�לכ� צווישן די ג�ארוד
הָאבן  טַאט�עמַאמ�  זיי�אר�  ווָאס  ֿפט�, 
זיי  ַאז  ד�ארציילט,  נישט  מָאל  קיין  זיי 
די  ד�ארציילט  זיי  הָאט  דָאס  יִידן.  ז�נ�ן 
זיי  הָאט  מ�ן  אייד�אר  ּפָאליציי  ג�היימ� 
ַאארויסג�ווָאארֿפן ֿפון שול און ד�אר ַאארב�ט.

יִידן  וויֿפל  מ�ן,  ֿפאר�גט  מָאל  ָאֿפט  ַאגֿב, 
למשל,  נ�מט,  ּפוילן.  אין  ג�בליבן  ז�נ�ן 
הָאט  גָאמולקַא  גָאמולקַא.  משּפחה  די 
חתונה ג�הַאט אין יָאאר 1950 מיט ליווַא 
יִידיש� קָאמוניסטק�. הייסט  ַא  שָאק�ן, 
�ס, ַאז זיי�אר זון ארישַאארד איז לכלעהד�ות 

ַא הונד�ארטעּפארָאצ�נטיק�אר יִיד.

עאיז ג�ווָאארן ַא מין הימ�ן ֿפַאאר ד�אר סָאלי
גַא ווָאס  ליד,  דָאס  עדַאאריט�טעבַאוו�גונג. 

הייסט,  ג�זונג�ן,  ד�מָאלט  הָאט  ּפוילן  נץ 
זון".  אויפגיי�נדיק�אר  ד�אר  ֿפַאאר  „ּתֿפילה 
אין זַײן ליד וו�נדט זיך ט�נ�נבוים צו גָאט 

און ב�ט אים:
אויגן, דַײנ�  אין  אר�כט  איז  ווָאס   טו 

ׂשינאה  און ארַאט�וו�  ֿפון  ָאב�אר שיץ מיך 
מיך ֿפון ֿפַאארַאכטונג.

אין  ט�קסט,  דָאזיק�אר  ד�אר  הָאט  אֿפשאר 
ט�קסטן,  �נל�כ�  ַאנד�אר�  מיט  איינ�ם 

עטַאק� ג�שַאֿפן ַא מ�אר מ�נטשל�כ� ַאט
עמָאסֿפ�אר אין ּפוילן, בש�ת ד�ם איב�ארגַא

נג ֿפון קָאמוניזם צואריק צו ד�מָאקארַאטי�. 
ס׳איז מסּתמא ּכדאי צו ד�ארמָאנ�ן, ַאז אין 

עווַאארש� הָאט מ�ן נישט ד�ארהארג�ט די קָא
עמוניסטיש� ֿפיאר�אר, ווי למשל, אין בוקַאאר

�שט.

נתן טענענבוים )1940-2016(

הונדערטער חסידים קומען 
אויף קֿבר־ָאֿבות צו ר׳ 

 אלימלך ֿפון ליזשענסק

די ּפָאליַאקן ז�נ�ן שוין צוג�וווינט צו ז�ן 
ווַאארש�וו�אר  אויֿפן  חסידים  הונד�ארט�אר 
קֿבארי  די  אויף  קומ�ן  ווָאס  ֿפליעֿפ�לד 
צדיקים. ּפוילן איז בַײ ַא סך חסידים ּכמ�ט 
די  זיך  ג�ֿפינ�ן  �ס  ווּו  �ארד,  הייליק�  ַא 
קֿבארים ֿפון זיי�אר� צדיקים, ווי ד�אר ג�אר�אר, 
ַא  לובלין,  ֿפון  ארואה  ד�אר  צַאנז�אר,  ד�אר 
הַאלב�אר טוץ צדיקים אין טָאארנ�, ּכמ�ט 
ַאזוי ֿפיל קֿבארי צדיקים אין דינּווו, און נָאך 

און נָאך.
ווָאס  מלבושים  חסידיש�  זיי�אר�  חוץ 

עד�ארמָאנ�ן, ַאגֿב, די בגדים פון די ַאמָאלי
ּפאריצים, טארָאגן די חסידים  ּפויליש�  ק� 
סיבה,  די  ווַאליזק�ס.  גארויס�  זיך  מיט 
ֿפַאארשטייט זיך, איז ַאז זיי באר�נג�ן זיי�אר 

�סן מיט זיך.
גַאנצן  אין  ז�נ�ן  טואריסטן  חסידיש�  די 

יׂש וו�לטל�כ�  די  למשל,  ווי,  עַאנד�ארש 
נישט  זיי  ז�ט  מ�ן  טואריסטן.  אראלדיק� 
די  אַײנקויףעצ�נט�ארס.  גארויס�  די  אין 
ּפויליש� נַאטואר אינט�אר�סיארט זיי נישט. 

ָאּפג שוין  איז  ב�ארג  די  און  ים  ד�ם  עֿפון 
די  ֿפון  קֿבארים  די  צו  קומ�ן  זיי  �אר�דט. 
זיי  ֿפון  סך  ַא  ַאגֿב,  שוין.  און   — צדיקים 
ַאז  ֿפַאארג�סן,  און  ַאמ�אריק�  ֿפון  קומ�ן 

עאין ּפוילן הָאבן מיאר נישט ַאז�ל�כ� שנ
�ל� אויטָאסטארַאדן ווי אין ַאמ�אריק� און 
חסידיש�  די  מַאכן  ָאֿפטמָאל  קַאנַאד�. 
אין  ז�נ�ן  ווָאס  ארַײז�עּפל�נ�אר  טואריסטן 
נישט אר�ַאליסטיש. נ�מט, למשל,  גַאנצן 
ד�ם וו�ג ֿפון ווַאארש� קיין בָאבָאוו — אן 
ַאז ָאֿפטמָאל  �ארך 200 מַײל. די צארה איז 

ַאסֿפַא שמָאל�  אויף  ֿפָאארן  מ�ן  עדַאארף 
עלטעוו�גן, ַאזוי ַאארום ַאז מ�ן ק�ן ֿפַאארב

אר�נג�ן ַא גַאנצן טָאג אויף ד�אר דָאזיק�אר 
נסי�ה ַאליין.

Fot. arch. prywatne
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קוּפ� ליגנס וו�גן ד�אר דָאזיק�אר יארושה — 
סַײ אין דַײטשלַאנד און סַײ אין ּפוילן.

ז��ן,  מיאר  ווי  ט�ַאט�אר,  ּפויליש�אר  ד�אר 
יִידיש�אר  ד�אר  מיט  ּכסדאר  זיך  ֿפַאארנ�מט 

ווַאארש� דָאס שט�לט ד�ם  עט�מַאטיק. 
וו�אר יִידישן ט�ַאט�אר ֿפַאאר ַא ּפארָאבל�ם. 
מהענשּתנה? מיט ווָאס איז �אר ַאנד�ארש 
ֿפון די ּפויליש� ט�ַאט�ארס? ּכלעזמן ד�אר 

עווַאארש�וו�אר יִידיש�אר ט�ַאט�אר הָאט ג�
יִידיש, איז ד�אר �נטֿפ�אר ג� עשּפילט אין 

וו�ן ַא קלָאאר�אר. איז אֿפשאר ּכדאי צו ג�בן 
קַאּפ�טשק�  ַא  שּפילן  וו�גן  טארַאכט  ַא 

מ�אר אין יִידיש אינ�ם יִידישן ט�ַאט�אר.

Mat. prasowe Next Film Mat. prasowe Next Film

זען ּפוילן מיט די אויגן פון 
מנחם בעגין

קיין  ֿפָאארט  ווָאס  יוגנט  יׂשאראלדיק�  די 
די  אויך  הָאבן  ָאן  הַײנט  ֿפון  וו�ט  ּפוילן, 
אויגן  די  מיט  ּפוילן  ז�ן  צו  מ�גל�כקייט 

ֿפון מנחם ב�גין.
ֿפון  ֿפוסטאריט  די  אין  נסי�ה  �ארשט�  די 
אויֿפן  די שול  ָאארגַאניזיארט  ב�גינ�ן הָאט 
ד�אר  צֿפת.  אין  ב�גין  מנחם  ֿפון  נָאמ�ן 
צֿפת�אר ביארג�ארמַײסט�אר, אילן שוחט, איז 

ג�ֿפָאארן קיין ּפוילן מיט די ּתלמידים.
ווָאס מיינט ַאזוינס, „אין די ֿפוסטאריט ֿפון 
ַאזוי: אין ד�ם �ארשטן  ב�גינ�ן?" — איז 

ווַאארש� הָאבן די ּתלמידים �ו עטָאג אין 
להעארגל ג�וו�ן צו ד�ם קֿבאר ֿפון סט�ֿפַאן 
וולַאדיסלַאוו, ד�אר קָאמ�נדַאנט ֿפון ד�ם 

יִידי עאצ״י )האארגון הצבאי היהודי — די 
ווָאס  ָאארגַאניזַאצי�(,  מיליט�אריש�  ש� 
מארדכי  מיט  צוזַאמ�ן  ג�ק�מֿפט  הָאט 
בש�ת  דַײטשן,  די  ק�גן  ַאניל�וויטשן 
ווַאארש�וו�אר  ד�אר  אין  אויֿפשטַאנד  ד�ם 
ג�טָא. ַאגֿב, ד�אר אצ״י הָאט ג�הַאט ד�ם 

איינציקן קוילן-ווַאארֿפ�אר אין ג�טָא.
די ּתלמידים ז�נ�ן אויך ג�גַאנג�ן מיט די 
ּפלַאץ,  מוארַאנָאווסקַא  צו  יׂשאראלעֿפָאנ�ן 

אויֿפג הָאבן  אצ״יעק�מֿפ�ארס  די  עווּו 
קַאמף  בש�תן  יׂשאראלעֿפָאן  די  �הויבן 

ג� זיי  ווָאלטן  אֿפשאר  דַײטשן.  די  עמיט 
ווַאארש�וו�אר  ד�ם  בַאזוכן  אויך  דַאארֿפט 
הַײנט  ביז  הָאט  ווָאס  אוניוו�ארסיט�ט, 
ֿפון  דארַײ  נָאב�לעלַאואר�ַאטן;   5 ג�הַאט 
זיי — יִידן, צווישן זיי — אויך מנחם ב�גין.

א מעשה פון ליבער און פינצטערניש

"דער שטיין" אין "טעאטער 
סּפולטשעסנע"

אין ד�אר ַאנגלָאעסַאקסיש�אר וו�לט הָאט 
ֿפון  מַאאריוס  ֿפון  ג�ה�ארט  נישט  מ�ן 
 42( דַײטשיש�אר  יונג�אר  ד�אר  מַײ�נבוארג. 

ֿפונד�סט איז,  דארַאמַאטוארג  ַאלט(  עיָאאר 
עוו�גן, גוט בַאקַאנט אויֿפן ַאלטן קָאנטינ
ע�נט. ג��נדיקט הָאט �אר די קונסטעַאקַא

ד�מי� אין מינכן, אין יָאאר 1972, און זינט 
דארַאמַאטוארג  ד�אר  �אר  איז  יָאאר  �טל�כ� 
ט�ַאט�אר  ב�ארלינ�אר  בַאארימטן  ד�ם  ֿפון 

— די „שויבינ�".
גיי�ן  וו�לט  ד�אר  אויף  מ�נטשן  ווייניק 
ּפי�סן;  שארַײבן  צו  ּכדי  ַאארב�ט,  ד�אר  צו 
ֿפון  איינ�אר  איז  מַײ�נבוארג  ֿפון  מַאאריוס 

ט�ַא ווַאארש�וו�אר  גארויס�אר  ד�אר  עזיי. 
)ד�אר  סּפולטש�סנ�"  „ט�ַאט�אר  ט�אר 
ט�ג  די  ֿפיארט  ט�ַאט�אר(  הַײנטצַײטיק�אר 
דוארך די ל�צט� ּפארָאב�ס ֿפון מַײ�נבוארגס 

ד�אר ּפי�ס�  די  שטיין".  „ד�אר  עּפי�ס� 
ציילט ווי ַא יִידיש� משּפחה אין דאר�זד�ן 
און  נַאציעדַײטשלַאנד  ֿפון  ַאנטלויֿפן  מוז 
איאר  בחציעחינם,  ד�ארֿפַאאר,  ֿפַאארקויֿפט 
וווינונג. �ס ווַײזט זיך ָאב�אר ַאארויס, ַאז די 
נישט  באר�נגט  דיארה  בארחֿבותדיק�  שיינ� 

קיין מזל די נַײ� בַאל�בַאטים.
ֿפַאאר  ג�ווָאארן  ג�שאריבן  ווי  איז  ּפי�ס�  די 
ד�ם ּפוילישן �ולם. נישט ווייניק ּפָאליַאקן 
ל�בן ביזן הַײנטיקן טָאג אין די הַײז�אר און 

עדיארות, ווָאס זיי הָאבן ג�יארשנט, ויש אומ
ד� ָאֿפטמָאל  יִידן.  בַײ  ג�לקחנט,  עארים, 

ַא  אייניקל�ך  און  קינד�אר  די  מ�ן  ארציילט 

גוסטאוו פלָאב�אר פל�גט זָאגן.
Madame Bovary – c’est moi, 

דהַײנו, מַאדָאם בָאווַאארי — דָאס בין איך
ישאראלדיק עד�אר גאר�סט�אר ל�ב�דיק�אר 
ע�אר שארייב�אר, �מוס �וז, האט אויך ג�ש

אריבן צוויי ארָאמאנ�ן ווו די הויּפט ה�לדין 
איז א ליידנדיק� פארוי – זיין מאמ�. "מיין 
מיכאל" )מיכאל שלי( און "א מ�שה פון 
ליב� און פינצט�ארניש" )ספואר �ל אהבה 

וחושך(.
ז�ל בַאגַאנג�ן  איז  מַאמ�  �וזס  ע�מוס 

צוו�לף  ג�וו�ן  איז  �אר  וו�ן  בסטמָאארד, 
יָאאר ַאלט. ס׳איז דָא ַא סֿבארה, ַאז זי איז די 
ָאנג�הויבן  הָאט  �אר  ווָאס  �צםעסיבה., 

שארַײבן
די  אר�זשיסיארט  הָאט  ּפָאארטמַאן  נַאטַאלי 

עֿפילםעוו�ארסי� ֿפונ�ם ארָאמַאן, ווָאס קו
מט צו אונדז קיין ּפוילן.

. ּפָאארטמַאן שּפילט אויך די הויּפטעארָאל� 
אינ�ם ֿפילם — די מַאמ�. �וזס טַאט�ע

מַאמ� ז�נ�ן ג�קומ�ן קיין אארץעיׂשאראל 

ּפוילן, און די מַאמ� הָאט שט�נדיק  ֿפון 
ג�ב�נקט ַאהיים.

ּפויליש�  אויך  הָאט  ּפָאארטמַאן  נַאטַאלי 
ֿפון  שטַאמט  משּפחה  איאר  ווָאארצל�ן. 
שט�טל  יִידיש�  דָאס  דהַײנו,  זש�שווּו, 

עאריישַא. סלַאווָאמיאר אידזיַאק, ד�אר קַאמ
�ארַאמַאן, איז אויך ַא ּפויליש�אר. �אר וו�ארט 
בַאטארַאכט ווי איינ�אר ֿפון די ב�סט� אין 

זַײן ֿפַאך אויף ד�אר וו�לט.

יידישע גאס
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פסח

א יָאאר אין טאר�בלינק� - יאנק�ל ווי�ארניק

יידיש פאאר אל� אל�קסאנדארא קארול
בילד�ארשטארַײף

טיי�אר� פאריינד,
 �ס ז�נ�ן שוין פאארביי 49 יָאאר זינט ד�אר ז�קס-טָאגיק�אר מלחמה.

עד�אר גארויס�אר יידיש�אר ּפָא�ט י�קב גלאטשטיין, הָאט ג�שאריבן נָאכן יש
אראלדיקן נצחון אין יוני 1967:

"ס'וו�ט נישט זיין איב�ארג�טאריבן – און ווָאס פאארא התפ�לות מ�ן זָאל 
איב�ארט קיין  זיין  נישט  וו�ט  ישאראל-זיג,  ד�ם  פאאר  אארויסווייזן  ענישט 

באזיגט  אאראב�אר,  די  ווי  מ�אר  נָאך  הָאט  מדינה  יידיש�  די  אז   – ארייבונג 
– ארוסלאנד. 

איז  אלץ  ווייל  דווקא  אומגלייבל�ך,  ג�קלונג�ן  �ס  וואלט  פאאראכטָאגן 
אזוי ניסימדיק. 

אויב די צאבאר�ס אין ד�אר יידיש�אר מדינה וו�לן נָאך אז�ל�כ� ג�ש�נישן 
נישט וו�ארן טיף-אר�ליגי�ז, וו�ט �ס זיין די גאר�סט� איב�אראשונג. 

עזיי�אר אייג�נ� ה�לדישקייט, סטאראט�גי�, קלוגשאפט, מסיארת-נפש ז�
ווונד�אר אין ד�אר  נָאך אלץ נישט ג�נוג צו ד�ארקל�ארן ד�ם גאר�סטן  נ�ן 

מיליט�אריש� ג�שיכט� פון ד�אר וו�לט."
גלאטשטיין איז ג�וו�ן ג�אר�כט. פאאר א סך ישאראלים איז ד�אר נצחון אין 

1968 ג�וו�ן א מין אתחלתא דגאולה.
יש פונ�ם  ג�ווָאארן  ד�ארשיט�ארט  אויך  איז  בלָאק  קָאמוניסטיש�אר  עד�אר 

אראלדיקן נצחון. יש אומארים אז ד�אר נצחון איז ג�וו�ן איינ� פון די סיבות 
פאאר גָאמולקאס אנטיס�מיטיש�אר קאמּפאני�.

נָאך ד�אר גארויס�אר טאראג�די� פונ�ם חוארבן איז ד�אר נצחון אין 1968
ניסמידיק� ג�ש��נישן,  די אל�  פון  נס  גאר�סט�אר  "ד�אר  ג�וו�ן טאק� 
גארויס�  ווי א  ג�וו�ן,  דואר באש�ארט  ווָאס איז אונדז�אר צארות-ג�ּפארוווטן 

טארייסט."

אארטואר הָאפמאן, ש�ף-אר�דאקטָאאר  
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