
z recenzji pierwszego wydania 
i z listów do autorki

Przejmujące opowiadanie-dokument z wydarzeń marcowych 1968 
roku. Przymusowa emigracja opisana oczami młodej dziewczyny, 
która wraz z rodziną opuszcza Polskę. Przypomnienie tych dra-
matycznych wydarzeń staje się równocześnie przestrogą dla przy-
szłych pokoleń przed wszelkimi rodzajami nienawiści, ksenofobią, 
antysemityzmem.

Ewa Lipska, Kraków

Autorka jest jedną z kilkunastu tysięcy ofiar Marca 1968, a jej wspo-
mnienia (…) są równie skrupulatnym, co dramatycznym zapisem tej 
zbrodni.

Tak, nie waham się użyć tego mocnego słowa. Nie chodzi tu prze-
cież o skalę zjawiska, tylko o jego przesłanki i skutki. Z powodów 
czysto rasistowskich (…) wyrzucono z pracy, uczelni, domów, z Pol-
ski tysiące ludzi (…), z których większość uważała się za Polaków, 
dla których polski był językiem ojczystym, a poezja Mickiewicza 
albo Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej czymś własnym, prywatnym.

U Sabiny Baral pokazany jest (…), jak w skupiającej soczewce, 
mikrokosmos tej zbrodni, jednej z tysięcy pojedynczych. (…) Czy-
tając wyważoną, nie obfitującą przecież w „suspensy” story Sabiny 
Baral, co chwila łapałem się za głowę: to było aż tak straszne! Tak 
nikczemne… 

Piotr Cegielski, Pomarcowe wygnanie – prywatny akt oskar-
żenia, „Nowa Gazeta Polska” [Sztokholm], 16 VIII 2015 

(http://polonica.se/onewebmedia/NGP_recenzje_ 
Zapiski_z_wygnania.pdf)

Książkę przeczytałam z zapartym tchem. Dzisiaj postanowiłam 
przeczytać po raz drugi, powoli….

Ewa Zdziech, Świnoujście
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Połączenie Twojej historii z historią 68 roku to wyraźne oskarżenie 
ludzi, ich braku sprzeciwu wobec podziału społeczeństwa. Wstrzą-
sająca, naprawdę. Wrażenie wstrząsające.

Czytając, porównuję z innymi relacjami – faktycznie, napisałaś 
książkę, pod którą mogłoby się wielu podpisać.

Adam Kraszewski, Poznań

Dotarło do mnie, że echa historii Sabiny są mi znane i echa te brzmią 
w całych pięciu tysiącach lat dziejów narodu żydowskiego. To nie 
pierwsze wypędzenie… Nawet sceny ostatnich upokarzających re-
wizji na granicy były takie same jak te z końca XV wieku w Hisz-
panii. Tak więc, mówiąc o „Zapiskach…” jako o relacji z marca ‘68 
roku, spłycamy przekaz Sabiny. Oto nasza Autorka na swoim przy-
kładzie wytłumaczyła, czym były wszystkie wypędzenia dla wypę-
dzanych i poniżanych.

Patrzę teraz na zdjęcia Autorki. Którą Sabinę poznałem? Chyba 
najbliższa siebie jest ta, która nieco drżącym głosem wypowiadała 
we wrocławskim ratuszu przesłanie: „Proszę, opowiedzcie o tym 
waszym dzieciom”. Słowa te (…) krzyczą z każdej karty jej książki.

Adam Kraszewski, Zapiski z wygnania. Rozmowa z Autorką, 
naTemat.pl, 28 VIII 2015 (http://recenzjeksiazek.natemat.

pl/152893,zapiski-z-wygnania-rozmowa-z-autorka).

To pierwsza i jedyna taka książka – rok 1968 był opisywany przez 
historyków, dziennikarzy, ale nikt z samych wygnanych nie opisał 
dotychczas swojej własnej historii, starając się jednocześnie pokazać 
przejścia innych. 

Dokument podróży bezpaństwowców – „nie-paszport”, jak na-
zywa go autorka – oznaczał brak przynależności. Nie należeli ni-
gdzie i nikt właściwie ich nie chciał. 

Rodzice, o których Sabina Baral pisze ze szczególnym bólem, 
pozostali na zawsze wygnańcami. Za nich i za ludzi ich pokolenia 
ma największy żal. „Zapisków z wygnania” nie można nie przeczy-
tać. Jest to ważna, mądra i piękna książka – daje wiedzę i głębokie 
wzruszenia. Na pytanie Sabiny Baral, zadane kilkakrotnie w ratuszu 
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wrocławskim w 2010 roku – „Czy wy o takich rzeczach wiecie?” – 
dopiero po tej lekturze można odpowiedzieć twierdząco, czując jed-
nocześnie moralny obowiązek, by tę wiedzę przekazywać innym.

Małgorzata P. Bonikowska, Czy wy o takich rzeczach wie-
cie?, „Gazeta. Dziennik Polonii w Kanadzie”, 25 VIII 2015 
(http://www.gazetagazeta.com/2015/08/czy-wy-o-takich-

-rzeczach-wiecie/)

To przede wszystkim opowieść o młodej dziewczynie, która wiele 
lat później opisuje, jak w jednej chwili zmieniło się całe jej życie. To 
opis dwóch podróży: rzeczywistej i wewnętrznej, opowieść o doj-
rzewaniu i poszukiwaniu własnej tożsamości. Mniej w niej poli-
tyki, więcej osobistych zmagań, historii, wyznań: na temat Polski 
i Wrocławia, tego, kim była i kim jest teraz; opowieść o miejscach 
i ludziach, miłości, zaufaniu, relacjach z rodzicami.

Sabina Baral pokazuje trudną drogę, którą przeszła – od momen-
tu „wyjazdu” z Polski aż po przyjazd z rodzicami do USA, gdzie 
mieszka do dziś. Opisuje podróż przez miasta i kontynenty, spo-
tkania z ludźmi, poznawanie ich – często tragicznych – losów. […]

Interesujący jest początek książki, w którym odnajdziemy opis 
młodości autorki we Wrocławiu, wspomnienia miasta i jego miejsc 
oraz ludzi. A później ten, mało powiedziane, trudny moment, w któ-
rym trzeba wszystko zostawić, sprzedać, rozdać – wtedy przedmio-
ty i miejsca, może z pozoru nieistotne, nabierają symbolicznego 
znaczenia, nie da się ich zabrać, trzeba o nich zapomnieć, podrzeć 
pamiętnik, aby nikt nie mógł już go przeczytać. Trzeba zapomnieć 
o Polsce, bo powrotu już nie ma.

Dorota Kozłowska, Zapiski z wygnania. Rozmowa 
z  Sabiną Baral, „Chidusz. Magazyn Żydowski” 2015, 

nr 18/19 (http://chidusz.com/zapiski-z-wygnania- 
rozmowa-z-sabina-baral/).

Książka o nas, dla nas! Thank you.
Sophie Walfish, Nowy Jork
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Read the book and thought it was great! Of everything that we 
read about wygnanie, your narrative is the most personal, penetra-
ting, and sincere – so, thanks for rekindling dormant thoughts and 
emotions.

Carl and Eva Fromm, Pasadena, California

„Zapiski…” przeczytałam jednym tchem. Wspaniale opisałaś dra-
mat marcowej emigracji wielu wspaniałych ludzi. Podziwiam Cię, 
że podjęłaś ten trudny temat. 

Elżbieta Mochnacka, Gliwice

Jestem wstrząśnięta. Kiedy wcześniej myślałam czy rozmawiałam 
o wydarzeniach ’68 roku, nie wiedziałam i nigdy nie przyszło mi 
do głowy, w jakich warunkach to wszystko się odbywało. Brak mi 
słów, żeby określić to, co czułam, czytając o poniżaniu i odbieraniu 
wszystkiego, co było podstawą, korzeniami życia wypędzanych lu-
dzi. 

Czuję obrzydzenie w stosunku do tych pazernych, szarych urzę-
dasów, od których woli zależało, czy będzie można zabrać ze sobą 
kolejną pamiątkę rodzinną, wspomnienie dzieciństwa czy po prostu 
cenny przedmiot. Ich bezczelne wykorzystywanie swojej pozycji, 
wyszarpywanie dla siebie co tylko można było zabrać wyjeżdża-
jącym, wprost okradanie tych ludzi – to jak jakiś koszmarny film. 
A jednak tak było. I to w cywilizowanym kraju? 

Ciąg dalszy, po wyjeździe z Polski, jest ogromnie wzruszający. 
Odnajdywanie siebie w nowych warunkach, szukanie swojego miej-
sca, w którym będzie można zacząć życie od nowa – na pewno tych 
trudnych lat nigdy się nie zapomina. 

Elżbieta Sacewicz, Warszawa

Płakałam jak bóbr. Wróciło wszystko. Tak jak wielu innych, mo-
głabym dodać dużo. Napisałaś wspaniały dokument. Prawdziwą, 
niezawoalowaną prawdę. Kulturalnie i delikatnie podaną.

Wyjechałyśmy, my jedynaczki, z rodzicami, którzy zostawili 
dla nas swoje życie. Podziwiam Twoją samodzielność i dojrzałość 
w tamtych latach; daleko było mi do tego. I jeszcze jedna różnica: 
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trafiłaś do kraju, którego obywatele nie są nimi wyłącznie na pa-
pierze i możesz powiedzieć o sobie „jestem Amerykanką”. Mnie 
pozostało tylko jedno określenie samej siebie: „jestem Żydówką” – 
i jestem z tego dumna. To mi wystarcza, szkoda tylko, że w żadnym 
kraju na świecie, niezależnie od tego, jak dobrze mi w nim, nigdy 
nie będę się mogła czuć u siebie.

W Polsce czuję się tak, jakbym była na Wyspach Kanaryjskich, 
z tą różnicą, że znam język i niektóre ulice. Gdy po raz pierwszy po 
dwudziestu kilku latach pojechałam tam z Mamą opłakać Tatę, by-
łam przerażona własną reakcją. Zero wzruszenia, zero sentymentu 
i żadnych uczuć.

Elisabeth Poźniak Dym, Sztokholm (kiedyś Warszawa)

Świetnie napisana, duże tempo – i trafia w sedno. Dziękuję. 
Joanna Stahl, Gothenberg

Te nasze losy, tak różne i tak podobne; dobrze, że znalazły swo-
ją opowieść i dobrze, że po polsku i w Polsce wydane. Na pewno 
podaruję tę książkę moim siostrzeńcom i ich dzieciom (już dwu-
dziestoletnim) mieszkającym w Polsce, które nie znają szczegółów 
naszej historii.

Ewa Herbst, Edgewater, NJ

To bardzo poruszająca, pouczająca i autentyczna historia. Cieszy 
mnie to, że miałaś w sobie tyle odwagi, by się nią podzielić; zmie-
rzyć się z przeszłością raz jeszcze.

Zadbam o to, aby moja rodzina i przyjaciele poznali naszą przej-
mującą historię.

Alex Isacov, Rzeszów – Toronto

Przeczytałam książkę z zapartym tchem, całą od razu, po prostu 
pochłonęłam! Ogromnie mi sie podobała. Osobista, ciekawa i waż-
na! W dalszym ciągu jestem pod jej wrażeniem. Gratuluję z całego 
serca.

Elżbieta Glaser, Sztokholm
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Jestem wzruszona. Wspaniała szczerość przeżycia. Opisałaś to tak, 
jak się czuło, bardzo prawdziwie, świetnym językiem. Mam nadzie-
ję, że ta książka zmieni u niektórych sposób widzenia emigracji 
marcowej.

Sofia Tracz, Sztokholm

Próbowałam dawkować czytanie. Okazało się, że nie ma mowy. 
Wciąga jak dobry film, od którego się nie odchodzi, a potem żałuje, 
że się skończyło. Nawet obiadu nie ugotowałam. 

Czytając opinie innych, zastanawiałam się, co jest w tej książce, 
że ludzie w ten sposób się wypowiadają… Nagie fakty, spokój i rów-
nowaga. To chyba to.

Jola Bronstein, Philadelphia

To znakomita książka. Prosta, a jednak głęboka; pisana bez sen-
tymentalizmu, a wzruszająca; osobista, a jednocześnie oddająca 
przeżycia setek, jeśli nie tysięcy z tych, którzy wyjechali z Polski 
z „naszą wycieczką”.

Moje osobiste doświadczenia były nieco inne (tata uważał, że nie 
ma dla mnie szans w Polsce, a ja długo się wahalam, wyjechałam 
prawie rok później niż Ty, sama, z Warszawy prosto do Sztokholmu, 
gdzie warunki były inne i gdzie było nas dużo, za to żadnej rodziny 
i język całkiem obcy), a jednak zgadzam się z Ewą Harley, że dobrze 
byłoby, żeby książka ukazała się po angielsku, bo chciałabym, żeby 
ją przeczytali moi synowie, synowe i – kiedyś – wnuki.

Elżbieta Sachs, Nowy Jork

Dzięki za tę książkę. Gdybyż ona mogła trafić pod strzechy…
Nikt tak dobrze nie opisał tej polskiej części, tego poniżenia, 

niechęci urzędników i schodzenia z drogi, żeby nam dokopać. 
Feeling thankful.

Majka Elczewska, Nowy Jork

Dziękuję. Opisy prawdziwych przeżyć i wydarzeń są historią praw-
dziwą. Nie są skażone interesem politycznym czy narodowym. 
Właściwa historia jest historią ludzi, a nie systemów.

Robert Błaszak, Wrocław
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Przeczytałem w kilka godzin i się bardzo wzruszyłem. Pięknie od 
serca napisałaś tę smutną historię, która nie powinna się powtarzać.

Twój wyjazd i wyjazd mojej rodziny, tak podobny, przeżyłem na 
nowo, czytając Twoje myśli. Znowu miałem 24 lata – i ta podróż 
w nieznane, bez prawa powrotu. 

Zobaczyłem swoje doświadczenie w Twoim życiu i poczułem się 
częścią wspólnoty, która łączyła – i nadal łączy – takich jak my wy-
gnańców.

Twoja książka jest bardzo potrzebna młodemu pokoleniu, żeby 
mogło poznać historię swojej ojczyzny i być może nie dopuścić do 
jej smutnej powtórki…

Jerzy Yurek Kępiński, Boston

Byłam w Krakowie, kupiłam twoją książkę i przez dwa dni nie mo-
głam oderwać się od niej. Jest wzruszająca, ciekawa, piszesz prze-
pięknie – nie mam słów! Dziękuję! 

Ela Geller-Drukman, Hajfa

Byłem wtedy mieszkańcem Zebrzydowic, przez które przejeżdżały 
pociągi z pasażerami mającymi bilety w jedną stronę – do Wiednia. 
Wiele razy widziałem o różnych porach dnia i nocy przepełnioną 
poczekalnię w baraku dworcowym. Widziałem  ludzi  żegnających się 
z płaczem w oczach. I pamiętam także relacje wielu, którzy opo-
wiadali, wymieniając nazwiska celników i wojskowych, o ich gigan-
tycznych zarobkach i w późniejszym okresie o ich willach i zaso-
bach materialnych.

„Zapiskami z wygnania” zainteresowałem moich przyjaciół i za-
chęciłem do lektury. Jeszcze raz szczerze Pani gratuluję wspaniałej 
książki!

Stanisław Karpeta, Mikołów
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