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Wysłuchiwanie Zagłady  
i rozmawianie o schedzie pozagładowej

Przywykliśmy już do wysłuchiwania ocalałych z Zagłady. 
Choć to i prawda, że zaczęliśmy ich wysłuchiwać za póź-
no. A oni za późno zaczęli opowiadać. Opowieści wysnu-
wane z ich odległej już pamięci zbieraliśmy dość ofiarnie 
przez ostatnie trzydzieści (?) lat. Gromadziliśmy nagrania, 
teksty, fotografie w rozmaitych archiwach, drukowaliśmy 
je w książkach. Z dbałością niezwykłą notowaliśmy każ-
de słowo. Z taką samą każde zdanie. Bo te słowa i zdania 
brzmiały starym, nieobecnym już czasem: miały swoją 
szczególną barwę, która pojawiała się w splątaniu języ-
ków i tradycji. Zapisywaliśmy różne historie tych samych 
wydarzeń. Nie można ich było weryfikować. Każda z nich 
niosła swoją prawdę i była pełnoprawna. Nie rozmawiali-
śmy z ocalonymi z Zagłady – wysłuchiwaliśmy ich historii: 
z pokorą i szacunkiem.

Pierwsze zapisywanie Zagłady w Polsce to połowa lat 
osiemdziesiątych. Pytaliśmy o wszystko, o czym chcieli mó-
wić. Najchętniej o przedwojniu, bo młodzi wtedy byli i świat 
ich był kompletny. O Zagładzie mówili czasem z potrzeby 
czyszczącego opowiedzenia, prawie zawsze z obowiązku 
świadczenia – o tym nie można było milczeć. O powojniu, 
w którym próbowali nowego życia, o powojniu, w którym 
rosły ich dzieci, mówili zdawkowo, niechętnie. Nie odma-
wiali rozmowy, ale nic ciekawego, jak sądzili, do powiedze-
nia o powojniu nie mieli. „Nie ma specjalnie o czym gadać…” 
Właściwie ich już tam nie było. Kiedy próbowali opowia-
dać, nie mówili o sobie, tylko najczęściej o codzienności 
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jakoś lepionej. Ot, kilka faktów: jakieś miasto, w którym 
zamieszkali, praca, polski mąż albo polska żona (rzadko 
kiedy małżeństwa były żydowskie), dzieci – zwyczajnie: 
nie ma o czym gadać. 1968? No tak, był. Jedni rozmówcy 
stracili wtedy pracę, ale w końcu to nie był jakiś szczególny 
dramat. Inni wiedzieli, że coś się dzieje, ale ich to specjal-
nie nie dotykało i… nie dotyczyło. Starannie się zakonspi-
rowali. Zniknęli. Niewidzialni dla innych. Niewidzialni dla 
siebie samych.

Zaczęliśmy wysłuchiwać ich za późno. Z dwóch, przede 
wszystkim, powodów. Bo przez kilkadziesiąt lat nie dość było 
przestrzeni kulturowej do takich spotkań. A też i dlatego, 
że polscy Żydzi ukryli się starannie w nowym, społecznym 
kontekście. Stali się niewidzialni: z poholokaustowego stra-
chu, z peerelowskiego strachu, z potrzeby wycięcia, wyma-
zania, zapomnienia… (Sprzyjała temu polityka gruntowania 
nowej, zglajszachtowanej przez radziecki socjalizm, tożsa-
mości). Nabywanie cech niewidzialności służyć miało bez 
wątpienia poczuciu bezpieczeństwa w nowym świecie. Oni 
byli ukryci. A my – trochę o tym nie wiedzieliśmy, a trochę 
za młodzi byliśmy, żeby aż tak daleko wstecz sięgać, aż do 
świata, którego nie było.

A teraz, kiedy ich już prawie nie ma, zaczęliśmy ze sobą 
rozmawiać. I ta rozmowa całkiem jest inna. Bo drugie poko-
lenie – dzieci ocalałych z Zagłady – nie ukrywa się: nie wy-
mazuje, nie chce zapomnieć. Przeciwnie. Drugie pokolenie 
szuka wszystkich strzępów i nitek, którymi może powiązać 
historie swoich rodziców w pierwszym rzędzie, a potem swo-
je historie wiąże mocno z ich historiami. I chce o tym mówić! 
Dlatego powstała ta książka. Mikołaj Grynberg rozmawia ze 
swoimi „braćmi i siostrami po Zagładzie”. I tu już rozmawia-
nie jest partnerskie. Jest miejsce na ironię, żart, złośliwość, 
na dystans i zaskakującą czasem lekkość. Rodzice opowia-
dali o swoim doświadczeniu. Opowiadali, jak przeżywali, jak 

przeżyli. Dzieci mówią o tym, jak ich (rodziców) doświad-
czenie wpływa na ich (dzieci) los.

Jak to jest być wychowywanym przez ocalałego? – pyta Gryn-
berg po wielokroć. – To znaczy żyć w środku tornada całe 
życie. – Dlaczego to robisz? Dlaczego ze mną rozmawiasz? – 
pytają Grynberga. – Bo tylko wtedy mam wrażenie, że ro-
bię coś sensownego. Bo chciałbym o tym opowiedzieć ludziom 
z nieżydowskich rodzin – odpowiada Grynberg. – To dobrze, 
że powstaje ta książka, trzeba o tym opowiedzieć – mówią mu. 
I jeszcze kilka zdań kluczy, wokół których toczy się rozmowa 
Grynberga z wybranym rodzeństwem.

Oskarżam Auschwitz o pozbawienie mnie ojca.
Polska to nie jest miejsce dla Żydów.
Gdy się tego dowiedziałem, miałem trzydzieści pięć lat.
Nie wybieram się oglądać kontynentu przesiąkniętego krwią.
Rodzice robili wszystko, żebym myślała, że przedtem nic 

nie było.
Po tamtych doświadczeniach jestem nieśmiertelna.
Mama nigdy mnie nie dotykała. Ona w czasie Holokaustu 

umarła w środku.
Wiem, że nie mogłam pomóc [rodzicom], ale ciągle o tym 

myślę i nie mogę przestać czuć się winna.
Moje życie to ich życie.
Ja gram sztukę, że żyję, ale to nie jest prawdziwe życie.
Nie ma do kogo się odezwać, bo wokół jest pusto. Odziedzi-

czona pustka.
[Mama] nie ustawała w wysiłkach, by zmusić mnie do po-

czucia winy i wstydu.
Żyję z tymi sześcioma milionami w głowie.
U nas w domu była cisza.
Był Żydem [w Polsce]. Tylko tak, żeby nikt się o tym nie 

dowiedział.
Im jesteś bliżej zrozumienia tego, co się wtedy stało, tym bar-

dziej zagrożona jest twoja równowaga psychiczna.
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Byłam odpowiedzialna za utrzymanie ich przy życiu.
Być wychowaną przez ocalałych to jest przywilej i odpowie-

dzialność.
Byliśmy wychowani przez ludzi cierpiących na depresję.
[Odczuwamy] dumę, że jesteśmy dziećmi ocalałych.
Gdy jestem w Auschwitz, to czuję się, jakbym wreszcie wró-

ciła do domu.

Drugie pokolenie rozproszone

Bohaterami Grynberga są dzieci ocalonych na terenach oku-
powanych przez Niemców, które dziś mieszkają w usA, Izra-
elu lub w Polsce. Najstarsi urodzili się pod koniec lat czter-
dziestych, najmłodsi w latach siedemdziesiątych. Wszyscy 
są obciążeni doświadczeniem rodziców, większość wplot-
ła dramat ich życia w swoją codzienność kilkadziesiąt lat 
później. Wszyscy patrzą wstecz. Prawie nikt nie chce się od 
tego ciężaru uwolnić. Grynberg opisuje pomieszanych, cho-
rych, nieszczęśliwych i smutnych. Pewnie gdzieś żyją także 
pogodni i radośni. Ale tych autor książki nie przedstawia. 
(Tę decyzję autorską można wesprzeć przekonaniem, że ci 
pogodni z pewnością do mniejszości przynależą). Mikołaj 
Grynberg wybrał tych, którzy nam przekazują, że Holo-
kaust był czasem najokrutniejszego cierpienia ich rodzi-
ców, dziadków, bliskich i że oni są tej pamięci okrucieństwa 
spadkobiercami.

Polska. Dopiero po 1989 roku ludzie zaczęli być ze sobą 
bliżej – w sposób formalny (i legalny) mogli się organizować. 
Dla takich, którzy mieli rodziców poukrywanych przed nimi, 
poukrywanych przed sąsiadami, w pracy, a także poukrywa-
nych przed samymi sobą, powstało Stowarzyszenie Drugie 
Pokolenie – Potomkowie Ocalałych z Holokaustu. To oni za-
częli łapać swoje porwane nitki, wiązać je delikatnie i wspie-
rając się jak rodzina, jęli pokazywać sobie swoje posklejane, 

trudne historie. Wynikało z nich kilka rzeczy. Że najczęściej 
są z mieszanych rodzin. Że często to mama jest Żydówką, 
a ojciec i jego rodzina specjalnie Żydów nie lubią, więc mama 
chowa swoją przeszłość najgłębiej. Że nie mają dużej rodziny 
albo że w ogóle nie mają rodziny. Że są z tylu powodów inni 
niż ich rówieśnicy (często trudno było te inności ponazywać). 
Że idą w życie, już dorośli, i bardzo im trudno: z przeszłoś-
cią i z teraźniejszością, bo jakoś nie potrafią się ze swoim lo-
sem poukładać. Że potrzebują pomocy terapeuty, wsparcia 
środowiska. Że nie potrafią zbudować swoich szczęśliwych 
rodzin: rozwodzą się, dzieci tracą, rodziców już stracili. Że 
kontekst dla swojego bólu mają trudny: bo Polacy – sąsiedzi 
swój dramat niosą, a często jest to dramat, który się z żydow-
skim mocno przeplata i boli, kłuje po obu stronach. Szcze-
gólni są ci polscy Żydzi powojennego czasu. Wychowani bez 
żydowskiego świata (społeczność, tradycja, kultura, edukacja, 
język) mówią, że są Żydami, czują, że są Żydami, są Żydami.

Ameryka, czyli usA. Tam drugie pokolenie ocalonych z Za-
głady wyrosło w zgoła innych niż polskie warunkach. Spró-
bujmy podobnej wyliczanki. Najczęściej są z rodzin żydow-
skich. Z reguły nie doświadczają antysemityzmu w swoim 
pobliżu. Mają większe rodziny. Są podobni do swoich rówieś-
ników, bo wychowali się w żydowskiej (mniej lub bardziej 
tradycyjnej) społeczności. Jeśli chcą, mają szkoły, synagogi, 
kluby, organizacje. I kontekst dla swojego i swoich rodzi-
ców bólu mają prostszy. Nic nie muszą ukrywać. Przeciw-
nie – mogą i chcą mówić o swoich losach głośno. Wyróżniają 
się swoją traumą i odbierają od innych sporo współczucia. 
A jednak idą w dorosłe życie obarczeni przeszłością rodzi-
ców, często trudno im się z ich losem przyjaźnie poukładać 
mimo pomocy terapeuty i wsparcia środowiska. To oni i ich 
rodzice zazwyczaj nie lubią Polski, nie lubią Europy: mają 
złość wymieszaną z nieskrywanym bólem, które – bywa – 
objawiają agresywnym zachowaniem.
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Jako że każda zasada większości wsparta jest swoimi wy-
jątkami, przytoczę taką informację. Arwen Donahue za-
rejestrowała około siedemdziesięciu wywiadów z Żydami 
ocalałymi z Zagłady, którzy po wojnie zamieszkali w stanie 
Kentucky. Dziwne to rozmowy, dziwni ci Żydzi, jak nie ame-
rykańscy. Całkiem poukrywani. Nie nazywają siebie Żyda-
mi, nie mówią o swoim ocaleniu, nie wracają do przeszłości 
w Europie. Mówią, że są zasymilowani, że są Amerykanami. 
Jesteśmy z Kentucky. Tu jest nasz dom. (Statystyki podają, 
że obywatele Kentucky są bardziej antysemiccy niż obywa-
tele innych stanów).

Izrael. Tu o Zagładzie nie mówiło się do połowy lat sześć-
dziesiątych. (Cezurą był proces Eichmanna, który wywołał 
wszystkie ukryte bóle i demony). Nie mówiło się o Zagładzie 
wcześniej, bo budowano nowe, silne państwo. Innych trzeba 
było wzorców niż cierpienie. Nie tylko milczano w sprawie 
Zagłady, ale i nasycano to milczenie pogardą. (Pojawia się 
w książce dwukrotnie określenie sabon – mydło. Tak bywali 
nazywani ocaleńcy). Imigranci z Polski wstydzili się mówić 
po żydowsku, nie chcieli mówić po polsku, a ich niesabrow-
ski hebrajski przemycał wstyd upokorzenia galutem. Oca-
leńcy z Zagłady asymilowali się do izraelskiej rzeczywistości. 
Kontekst społeczny, w którym rozpoczynali swoje nowe ży-
cie, był trudny, często wręcz nieprzychylny. Nie strach, jak 
w polskim przypadku, ale wstyd, skrępowanie, poczucie 
gorszości wobec tych, którzy byli tu już od lat dwudziestych, 
trzydziestych, długo im towarzyszyły. Ich dzieci wychowy-
wały się w domach pełnych milczenia o Zagładzie albo peł-
nych mówienia o niej. Ulica, świat zewnętrzny, kontekst nie 
pochylały się jednak nad ich pokoleniową traumą. A zatem 
oni także, ci nowi Izraelczycy, żyli w cieniu ukrycia. I choć 
byli z żydowskich rodzin, to żyli nie w żydowskim, a w izra-
elskim świecie. (Wszystko tam było inne niż w świecie ro-
dziców: język, kultura, klimat, polityka…).

Szoa było instytucjonalnie wspólne. Przez lata nie mówiło 
się o dramacie pojedynczych losów, przez lata odwoływano 
się do dramatu narodu. I wokół niego budowano siłę nowej 
tożsamości. I tak jest do dziś. Zagłada jest istotnym spoiwem 
dla nowego państwa, skupia wszystkich Żydów (także i tych, 
którzy pochodzą z Iraku, Maroka i Tunezji). Z niej wyrasta 
przekonanie o prymacie ideologii syjonistycznej, na niej bu-
duje się morale izraelskiej armii, jej używa się dla konstru-
owania patriotyzmu, ona też jest dowodem na morderczy 
europejski antysemityzm. I tak to trwa.

Trzecie pokolenie ocalonych z Zagłady

Izrael. Dwudziesto-, trzydziesto-, czasem czterdziestoletni 
potomkowie ocalonych przyjmują za swój obowiązek pa-
miętanie i pielęgnowanie pamięci o Szoa. Podstawową lek-
cją, którą odbywają na rok, dwa przed maturą, są tak zwane 
miszlachot, czyli delegacje do obozów Zagłady znajdujących 
się w Polsce. Bywa, że taka delegacja składa się z przedsta-
wicieli trzech pokoleń. Grupę młodzieży (trzecie pokolenie) 
prowadzi nauczycielka (drugie pokolenie), a historię swoją 
w Auschwitz opowiada ocaleniec (tu nazywany świadkiem). 
Trzeba pamiętać, nie można zapomnieć – nikt nie ma wątpli-
wości. A ci młodzi Izraelczycy, którzy tatuują sobie numery 
na rękach, mówią, że walczą o pamięć…

Ameryka, czyli usA. Doron opowiada Mikołajowi Gryn-
bergowi o swojej mamie, która „podarowała swój zielony 
sweterek, w którym przeżyła wojnę, muzeum Holocaust Me-
morial w Waszyngtonie”. Kiedyś przy wystawie rozpoznała 
ją przewodniczka i powiedziała o tym grupie. „Słuchajcie, 
mamy dziś niesłychane szczęście i zaszczyt. Tuż obok nas 
stoi właścicielka tego sweterka. Przeżyła okropności wojny, 
a dzisiaj jest wśród nas. […] Ludzie zaczęli podchodzić do 
mamy i dotykać jej, jakby sprawdzali, czy jest prawdziwa. 
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[…] Mam dwóch synów. Obydwaj bardzo dobrze znają hi-
storię dziadków i są z nich dumni”.

Polska. Tu w trzecim pokoleniu zaskakujący jest mocny 
powrót młodych Żydów do tradycji, często do religijności, 
czasem do religijnej ortodoksji. Babcia albo dziadek prze-
żywali swoje powojenne życie w ukryciu. Rodzic zmagał się 
ze sobą długo, zanim nazwał się głośno Żydem. A wnuk czy 
wnuczka z radością i przekonaniem demonstrują swoje żydo-
stwo – swoje wielkie odkrycie i swój wielki powrót. Działają 
żydowskie organizacje, stowarzyszenia, realizowane są pro-
jekty związane z jidiszkeit – dziś najczęściej już prowadzone 
przez trzecie pokolenie.

Krótko opowiedziana długa historia

Jan został wzięty do niewoli w powstańczej Warszawie 
w pierwszych dniach września 1944 roku. Niemcy wywieźli 
go do obozu koncentracyjnego w Mauthausen. Miał osiem-
naście lat. W tym samym transporcie był jego ojciec i dwóch 
jego braci. Matka była więźniarką kL Auschwitz i kL Ravens-
brück. Kiedy spotkali się po wojnie, Jan nie powiedział ma-
mie, że widział śmierć ojca i dwóch braci w kL Mauthausen. 
Nigdy jej tego nie powiedział. A ona szukała swoich męż-
czyzn przez kolejne kilkadziesiąt lat życia. I czekała na nich. 

Jan ożenił się z Haliną – dziewczyną, która także w cza-
sie powstania 1944 została wzięta do niewoli z całą rodziną: 
z mamą, tatą i babcią. Tata zginął w Buchenwaldzie. Kobiety 
przeżyły wojnę. Jan i Halina próbowali ułożyć sobie życie. 
Mieli córkę, Anię. Rozwiedli się jednak po kilku latach. Ania 
była wychowywana przez matkę i babkę. Matka w pracy była 
silna i zdeterminowana (była lekarką). W domu była słabym, 
nieporadnym i przestraszonym człowiekiem. Umarła kilka 
miesięcy po odejściu na emeryturę. Ania, wtedy już pięć-
dziesięcioletnia kobieta, straciła sens życia, bo swojego nie 

miała, czerpała go od matki. Ania była strażniczką pamięci 
obozowego doświadczenia wszystkich jej bliskich. Tak o so-
bie mówiła. W pierwszą rocznicę śmierci Haliny Ania popeł-
niła samobójstwo. W pierwszą miesięcznicę śmierci Ani Jan 
popełnił samobójstwo. To jest historia prawdziwa. Zapisana 
w jednym z warszawskich archiwów. Tak. To jest zupełnie 
inna historia. Z innego świata te doświadczenia wyrosły. 
Z polskiego koszmaru wojny.

Pytania

Czy naprawdę to zupełnie inne światy? Czy cierpienie nie 
ma zawsze wspólnej gleby: okrucieństwa, przemocy, potwor-
ności nieludzkich w ludzkim wykonaniu – zła? Co jest nam 
potrzebne: wsobność chroniona czy otwartość na innych 
i siebie? Czy chcemy pielęgnować nasz dramat, nasze cier-
pienie uwypuklać? Czy może wolimy uśmierzać, łagodzić 
wszelki ból i wszelkie zło wygaszać? Czy myślimy o prze-
szłości przez zbiorowe doświadczenie? Czy indywidualne 
ma inną wartość? I wreszcie: czy dziedzictwo Zagłady jest 
naszym żydowskim czy także naszym polskim – wspólnym, 
człowieczym dziedzictwem nieludzkiego czasu?

1 lipca 2014
Anka Grupińska
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Bohaterów mojej książki łączy to, że wychowani zostali tak 
jak ja, przez ocalałych z Holokaustu. Łączy nas też to, że je-
steśmy Żydami, i to, że mieliśmy nie istnieć, bo już naszych 
rodziców miało nie być.

Łączą nas również nasze domy rodzinne, trwające w cieniu 
wielkiej żałoby. Smutek był ich niezbywalną częścią, często 
pozostającą w sferze poza słowami.

Narzekanie brzmiałoby w naszych ustach jak bluźnierstwo, 
więc tego nie robimy. Czujemy, że mamy „drugą szansę”, 
mimo że sami nigdy nie straciliśmy pierwszej.

Moim rozmówcom towarzyszy szczególny rodzaj smutku, 
może nawet nostalgii – za czymś, czego nie znali. Rzadko 
dzielą się nim z innymi, bo łatwo jest być źle zrozumianym. 
Tak jak ich rodzice, prowadzą takie rozmowy głównie we 
własnym środowisku, by nie musieć się wzajemnie przeko-
nywać do rzeczy, w które nie sposób uwierzyć.

Książka ta jest próbą podzielenia się treścią rozmów, które 
prowadzę od lat. Wierzę, że te historie zasługują na obecność 
w przestrzeni szerszej niż tylko grupa wsparcia.

Chciałbym kiedyś usłyszeć, że są naszym – czyli wszystkich 
ludzi – dziedzictwem.

Mówią, że czas leczy rany.
Zapraszam do lektury.

Mikołaj Grynberg
(ur. 1966)



Jossi 19

Jossi
(ur. 1960)

Wstęp do rozmowy odbywa się przez telefon. Rozmawiamy po 
 angielsku.

Jossi: Zgadzam się na tę rozmowę pod jednym warunkiem. 
Przyjdziesz do mnie do domu, ja albo żona otworzymy ci 
drzwi, przywitamy się i pójdziemy do mojego gabinetu. Po-
rozmawiamy sobie i odprowadzę cię do drzwi. Może się zda-
rzyć, że moja żona zaprosi cię na kolację albo chociaż na coś 
zimnego do picia, ale ty kulturalnie jej odmówisz, pożegna-
my się i wyjdziesz. Zgoda?
Zgoda.

To jesteśmy umówieni.

Z Jossim spotykam się w jego telawiwskim mieszkaniu. Szybko pro-
wadzi mnie do swojego ciemnego gabinetu, w którym spędzamy kil-
ka godzin.

Nazywam się Jossi, po dziadku, którego Niemcy zamordo-
wali w Przemyślu. Mam o cztery lata starszą siostrę, która 
nazywa się Miriam, po siostrze taty, którą Niemcy zamor-
dowali w Auschwitz.

Jak wiesz, zrobiłem w Izraelu karierę i jestem z tego bardzo 
dumny. Nie jestem nieudacznikiem życiowym. Urodziłem się 
w Auschwitz, wychowałem się w Auschwitz i dojrzewałem 
z tym Auschwitzem na co dzień.
Kiedy się urodziłeś?

Za późno. Kiedy mój ojciec już udowodnił światu, że żyje. 
Miał pierworodną córkę, która zawsze była do niego bardzo 
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podobna. Jawny dowód, że przeżył. Czego chcieć więcej? Ja 
się pojawiłem, bo mama chyba chciała mieć jeszcze jedno 
dziecko.
Jak było w waszym domu?

W naszym domu był Auschwitz. „Zjadaj to i ciesz się, że 
nie jesteś w Auschwitz. Tam byś docenił, co to jest jedzenie”. 

„Zagotowałeś wodę, jak cię prosiłem? Nie? W Auschwitz już 
byś nie żył”. Jeździliśmy też na auschwitzowe wakacje. W ho-
telu, w którym zamieszkaliśmy, jakiś głupek poskarżył się 
tacie, że nie lubi swojej pracy. I co usłyszał? „Tu nikt cię siłą 
nie trzyma, to nie Auschwitz”.
Gdzie mieszkaliście?

W Hajfie. Tata, razem z innymi członkami Mścicieli * od 
Aby Kownera, wstąpił do marynarki i bardzo szybko został 
oficerem. Oni wszyscy mieszkali obok siebie. Łączyła ich 
nierozerwalna więź. Największe święto tych rodzin to był 
19 stycznia. Przyjęcie, prezenty i opowieści z Auschwitz.
Dlaczego 19 stycznia?

Bo wtedy uciekli z „marszu śmierci”. Ukryli się nocą w da-
chu jakiejś stodoły i poczekali, aż cała kolumna rano ruszy 
dalej. Tak się uratowali i całe życie tylko o tym mówili.
Dziwi cię to?

Mnie dziwi co innego.
Co?

Im się tylko wydawało, że z tego Auschwitz uciekli. Wśród 
tej grupy przyjaciół była taka nietypowa rodzina: mąż, żona 
i jej brat. Oni sobie kupili amerykański samochód, żeby ra-
zem zginąć.
Razem popełnili samobójstwo?

 * Wiosną 1945 roku ocaleni z warszawskiego i wileńskiego getta Żydzi 
zaplanowali zemstę, w wyniku której miało zginąć sześć milionów Niem-
ców. Planowano zatrucie arszenikiem wody w miejskich wodociągach 
w kilku największych miastach Niemiec. Plan ten nie został zrealizowany 
(wszystkie przypisy pochodzą od redaktora).

Nie. Kupili samochód, który w razie czego zabijał całą 
trójkę.
Nie rozumiem.

No pewno, że nie rozumiesz. Tego się nie da zrozumieć.
A ty rozumiesz?

Oczywiście.
Czyli to się da zrozumieć.

Amerykańskie samochody nie miały z przodu dwóch sie-
dzeń, tylko kanapę. Oni siedzieli na niej razem, bo w razie 
wypadku zginęliby wszyscy. Nie byłoby ocalałych.
Teraz już rozumiem.

Jeśli rozumiesz, to znaczy, że z tobą też jest coś nie tak. 
Oni już nie mieli siły na kolejną samotność po czyjejś śmierci.
Dlaczego zgodziłeś się ze mną porozmawiać?

Bo chciałbym, żeby w twojej książce były różne punkty 
widzenia.
A jaki jest twój?

Gdyby dzisiaj ktoś przed szkołą zlał psa smyczą, to jutro 
dzieci miałyby do dyspozycji kilku psychologów i pogadankę 
o niekontrolowaniu agresji. Natomiast kiedy ocalali wracali 
z wojny, nikt do nich ręki nie wyciągnął. Nikt nie dał im na-
rzędzi, które pomogłyby powrócić do życia.
Myślisz, że są takie narzędzia?

Są różne sposoby wspierania ludzi po traumie. Nie chodzi 
o zapomnienie o tym, co im się wydarzyło.
A o co chodzi?

O to, żeby jakoś mogli żyć i nie zatruwać życia innym.
I jak by to miało wyglądać?

Nie wiem, na pewno są jakieś sposoby. Ja sobie musiałem 
radzić w trudnych sytuacjach, które pojawiały się w moim 
życiu z powodu ojca.
W jakich na przykład?

Gdy miałem pięć lat, wyjechaliśmy na cztery lata do Anglii. 
W tamtym czasie Anglicy nam sprzedawali łodzie podwodne, 
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a mój ojciec zajmował się tymi sprawami. Tam byłem nowy 
i nie pasowałem. Nie mówiłem po angielsku, nie znałem 
ich zwyczajów. W końcu wszystko nadrobiłem i wtedy wró-
ciliśmy do Kraju. Nie pisałem po hebrajsku, miałem dziwny 
akcent. Nie pasowałem. I znowu wszystko nadrobiłem. Ale 
jeśli myślisz, że usłyszałem dobre słowo od ojca, to jesteś 
w błędzie. Zresztą nigdy go nie usłyszałem, mimo że zaczą-
łem sobie naprawdę nieźle radzić. Mój ojciec nigdy nie był 
ze mnie dumny. Może raz. Przyszedł do mojej kancelarii, 
obejrzał wszystko i chyba mnie poklepał po plecach.
Chyba czy poklepał?

Poklepał, ale to było i za mało, i za późno.
Twój tata żyje?

Nie.
Zdążyłeś z nim o tym wszystkim porozmawiać?

Nie mogę tego tak nazwać. Byliśmy razem w Polsce. Po-
prosił mnie, żebym z nim pojechał. Byliśmy w Krakowie, bo 
stamtąd była nasza rodzina, i w Przemyślu. Tam były jakieś 
rodzinne nieruchomości, które tata chciał sprzedać. Uprze-
dzając twoje pytanie: nie, nie byłem w Auschwitz. Do Prze-
myśla zresztą też już nigdy nie wrócę.
Rozumiem, że ta podróż do Polski nic między wami nie zmieniła?

Można tak powiedzieć.
A dlaczego…

W moich żyłach płynie – od najwcześniejszych lat – bardzo 
dużo Auschwitzu. Nie wydaje mi się, żebym potrzebował go 
więcej. Ci, którzy tam jadą, to ci, którzy chcą więcej zrozu-
mieć. Ja już nie chcę więcej zrozumieć. Oskarżam Auschwitz 
o pozbawienie mnie ojca. Auschwitz jest dla mnie zarówno 
konkretem, jak i symbolem całego Holokaustu.
Chciałem zapytać, dlaczego nigdy już nie wrócisz do Przemyśla?

Zakończyliśmy tam sprawy związane z nieruchomościami. 
Gdy wyszliśmy od prawnika, poprosiłem tatę, żebyśmy po-
szli na cmentarz żydowski. Tam jest pochowany mój dziadek, 

ojciec mojego ojca. Tata bardzo nie chciał, ale powiedziałem 
mu: „Słuchaj, musimy znaleźć ten grób i postawić tam nowy 
kamień”. Tata powiedział, że to nie ma sensu, bo przecież 
nigdy tu już nie wrócimy. „No właśnie, dlatego musimy to 
zrobić”. Niestety nie udało nam się znaleźć grobu dziadka. 
Cmentarz był w bardzo złym stanie, a my szukaliśmy po 
omacku.

W drodze powrotnej do Krakowa pociąg zwolnił. Tata spoj-
rzał przez okno i powiedział: „Widzisz tę rampę? Tam nas 
wtedy wysadzili”. Powiedział to tak, jakby mówił: „Patrz, 
jakie ładne kwiatki tu rosną”. Nie mam powodu, żeby tam 
wracać.
Do Krakowa też nigdy nie wrócisz?

Do Krakowa mogę pojechać choćby jutro i zamieszkać 
tam. Bardzo lubię to miasto i dobrze się w nim czuję, mimo 
bliskości Auschwitz. Byłeś kiedyś w Auschwitz?
Tak.

Masz jakąś rodzinną historię związaną z tym miejscem?
Mam.

Nigdy się nie bałeś Auschwitz?
Był taki moment, mogłem mieć dziesięć, dwanaście lat. Usły-
szałem kolejną obozową historię opowiadaną przez babcię i po-
myślałem wtedy, że pobyt tam chyba jest obowiązkowy dla 
wszystkich i mnie też to czeka.

Zapytałeś, czy masz rację?
Nie pamiętam.

Tylko tyle? To jakaś idylla.
Jak Auschwitz jest obecny w twoim dorosłym życiu?

Bardzo daleko od niego uciekłem, ale zdarza mi się stracić 
czujność i… hop, z powrotem tam jestem.
Na przykład?

Gdy mój syn miał około dwóch lat, pakowaliśmy się na 
wakacje. Wiesz, ile rzeczy trzeba zabrać ze sobą, kiedy się 
ma małe dziecko? I nagle stoję w naszym pokoju wśród tych 
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toreb i zaczynam myśleć o tym, co się zabiera, jeśli trzeba 
z takim dzieckiem jechać do Auschwitz albo do Treblinki. 
Ledwo opanowałem sytuację.
Co by było, gdybyś jej nie opanował?

Wybuchnąłbym płaczem, który zapewne trwałby do teraz.
Powiedziałeś żonie, co ci przyszło do głowy?

Staram się trzymać moją rodzinę z dala od tego wszyst-
kiego.
Ile oni wiedzą?

Żona wie sporo, ale nie informuję jej na bieżąco o moich 
przemyśleniach. Dzieci wiedzą o wojennych losach dziadka. 
Gdy byli trochę więksi, poprosiłem ojca, żeby napisał, nagrał 
lub w inny sposób opisał swoje losy. Powiedziałem, że jego 
wnuki mają prawo wiedzieć, co się z nim działo. Tłumaczy-
łem, że to nie musi być nic dużego: cztery–pięć stron abso-
lutnie wystarczy.
Napisał?

Zrobił się z tego pięcioletni projekt. Napisał książkę. Dzie-
ci się sporo dowiedziały, choć nie o tym, jakim był ojcem. 
I o to chodziło.
A ty przeczytałeś tę książkę?

Tak, ale prawie nic z niej nie pamiętam. Pewnie wmiesza-
ła się w to wszystko psychologia. Czego by w tej książce nie 
było, to uważam, że nie da się przeżyć Auschwitz.
A ci wszyscy, którzy ocaleli?

Oni właśnie są największym zwycięstwem Hitlera. Gdyby 
zginęli, to na nich by się wszystko zakończyło. Ale Hitler ich 
wypuścił. Pozwolił im robić dzieci i dalej psuć świat.

…
Siedzimy tutaj we dwóch, niemal siedemdziesiąt lat póź-

niej, i rozmawiamy o tym, co to w naszych życiach zrobiło. 
To kto wygrał? Nie Hitler? Nie wierzę w te brednie o odbu-
dowywaniu życia po Holokauście. Robienie dzieci to od-
budowywanie? Do robienia dzieci nie musisz nic umieć. 

Odbudowywanie życia to praca nad sobą, a nie robienie 
dzieci. Sam widzisz, co się dzieje z drugim pokoleniem. A już 
się zaczynają kłopoty z trzecim. I to jeszcze nie koniec. Zwy-
cięstwo Hitlera nie przemija.
To co twoim zdaniem powinni zrobić ci, którzy przeżyli?

Albo zginąć w obozach, albo… Ja bym nie chciał po tym 
wszystkim żyć.
Czyli?

Dochodzimy do moich najbardziej radykalnych prze-
myśleń. Uważam, że ci, którzy przeżyli i potem popełnili 
samobójstwa, zrobili więcej dla odrodzenia powojennego 
żydowskiego świata niż ci, którzy wyszli z obozów i poza-
kładali rodziny. Gdyby wszyscy postąpili tak, jak ci pierwsi, 
nie byłoby tego całego burdelu z drugim pokoleniem. Zga-
dzasz się ze mną?
Nie.

Wyczerpaliśmy temat?
Doszliśmy do ściany.

To zrobimy tak, jak mówiłem na początku. Odprowadzam 
cię do drzwi i żegnamy się.
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Daniel
(ur. 1955)

Z Danielem Latowickim spotykam się w malutkiej kawiarence na 
Dolnym Manhattanie. Wokół nas są tylko trzy jednoosobowe stoliki, 
a mimo to jest bardzo głośno. Rozmawiamy po angielsku.

Daniel: Gdzie się urodziłeś?
W Warszawie.

Gdzie się wychowałeś?
W Warszawie.

Mówisz po hebrajsku?
Nie.

A w jidysz?
Jeszcze mniej. Zdałem?

Zaczekaj, jeszcze nie skończyłem. Mieszkałeś kiedyś poza 
Polską?
Tak, w Paryżu.

Nie chciałeś tam zostać?
A ty chciałbyś mieszkać w Paryżu?

Mnie jest dobrze u siebie.
To zupełnie jak mnie.

Ile masz lat?
Czterdzieści siedem, a ty?

Pięćdziesiąt osiem.
Czego nam jeszcze brakuje z podstawowych informacji o sobie?

Mój ojciec urodził się w roku 1908, a zmarł dwadzieścia 
lat temu. Jego pierwsza rodzina, czyli żona i córka, zginęły 
w czasie wojny. Moja mama urodziła się w roku 1927 i całą 
wojnę przeżyła, ukrywając się w lasach. Rodzice poznali się 



28 Daniel Daniel 29

w czasie wojny, a w 1946 wyjechali do Stuttgartu, gdzie byli 
trzy lata. Moja starsza siostra urodziła się w obozie dipisów * 
w 1947 roku. W 1949 przyjechali do Stanów.
Kim jesteś?

Amerykaninem, bo tutaj się urodziłem, i Polakiem, bo moi 
rodzice nigdy nie oddali polskich paszportów. Z tatą mówi-
łem w jidysz, bo on nigdy dobrze nie nauczył się angielskiego. 
Był prostym człowiekiem bez wykształcenia. Mama zdążyła 
nauczyć się angielskiego przed moim urodzeniem. Tata bar-
dzo nalegał, by mówiła do mnie po angielsku, żebym nie był 
traktowany jako „grunner”.
Jako kto?

„Grunner” to nowo przybyły, żółtodziób.
Rodzice mówili w domu po polsku?

Czasami tak. Jestem osłuchany z tym językiem, ale sam 
nie mogę zbyt wiele powiedzieć.
A co możesz?

Mogę powiedzieć: „Ja jestem dobry chłopak”.
Dlaczego zgodziłeś się ze mną spotkać?

Człowiek dorośleje i zaczyna czuć potrzebę rozmowy o rze-
czach, o których wie, że się wydarzyły, ale nigdy dotąd z ni-
kim o nich nie rozmawiał. Rodzice też ze mną o tym nie 
rozmawiali. Idąc na spotkanie z tobą, zaproponowałem mo-
jej starszej siostrze, by poszła ze mną, ale odmówiła. Moja 
mama też nalegała, bym nie szedł.
Dlaczego?

W naszym domu dużo pracy włożono w to, by tamte hi-
storie nigdy nie powróciły. Taki jest instynkt ocalałych: żeby 

 * dP [displaced person] camp – obóz dla „dipisów”. Dipisi, byli więźnio-
wie obozów koncentracyjnych, robotnicy przymusowi i jeńcy z krajów oku-
powanych przez Niemcy. Po roku 1945 wielu z nich nie wróciło do swojej 
ojczyzny, ale pozostało – nieraz przez kilka lat – w obozach, stworzonych 
przede wszystkim na terenie Niemiec. Dołączyli do nich uciekinierzy, 
między innymi wielu spośród Żydów opuszczających po wojnie Polskę.

żyć, a nie wracać do śmierci. Powiem ci jeszcze coś. Jeśli to 
ty byś do mnie zadzwonił i poprosił o spotkanie, na pewno 
bym odmówił. Na szczęście pierwszy raz usłyszałem o tobie 
od ludzi w Konsulacie Polskim. Dlatego się zgodziłem.
Dlaczego bardziej ufasz Konsulatowi niż mnie?

Bo tam jest przychylna mi osoba, a ciebie nie znałem.
Brzmi przekonująco.

Brałem również pod uwagę jej opinię, iż nasze spotkanie 
może coś nowego przynieść nie tylko tobie, ale i mnie.
Co masz na myśli?

To, że będę miał szansę rozmawiać o sprawach, o których 
nigdy nie rozmawiałem.
Jeszcze kogoś się radziłeś w tej sprawie?

Jestem dentystą i spotykam bardzo wielu ludzi w moim 
gabinecie. Wczoraj rozmawiałem z jednym pacjentem 
o spotkaniu z tobą. Powiedziałem mu, że jedna część mnie 
bardzo się na to cieszy, a druga ma nadzieję, że zjem dzisiaj 
coś takiego, że jutro będę chory i nie będę mógł się z tobą 
spotkać.
I co ten pacjent na to?

Zaczął opowiadać, że jego ojciec był jednym z żołnierzy, 
którzy wyzwalali obozy i nigdy nikomu o tym nie opowia-
dał. Nigdy!
Żebym dobrze zrozumiał – ten pan był za czy przeciw naszemu 
spotkaniu?

On od razu zaczął mi opowiadać swoją historię, ale gene-
ralnie był za.
Byłeś kiedyś w Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie?

Nie byłem i nie będę. Mam też bardzo dużo książek o Za-
gładzie, całą półkę. Myślę, że ty jesteś tym, który czyta książ-
ki z mojej półki.
Ty ich nie czytasz?

Zaglądam do nich. W jednej nawet przeczytałem wstęp.
O czym był ten wstęp?
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Jeden facet pojechał do Polski szukać śladów przeszło-
ści swojej rodziny. Później wrócił i opowiadał o tym swoim 
rodzicom i dziadkom. I czytając to, pomyślałem, że my nie 
mieliśmy żadnej rodziny poza naszą czwórką! Zamknąłem 
książkę i odłożyłem na półkę. Ty miałeś dziadków?
Miałem troje dziadków i jednego przyszywanego.

Czyli nigdy mnie nie zrozumiesz.
A ty mnie zrozumiesz, że byłem jedynym żydowskim dzieckiem 
w szkole? Albo że nie mieliśmy ani jednego żydowskiego są-
siada w okolicy?

Przepraszam.
Nie ma co przepraszać, każdemu z nas czegoś brakowało. Miałeś 
żydowskich kolegów w szkole i żydowskich sąsiadów?

Oczywiście. Nie miałem żadnych innych. Chodziłem do 
szkoły żydowskiej z językiem jidysz, nie z hebrajskim. Latem 
jeździłem na kolonie z tymi samymi ludźmi.
Z mojej perspektywy zarówno jidysz, jak i hebrajski znaczy ży-
dowski. Opowiesz mi o tym świecie?

Dzisiaj już go nie ma, bo jidysz zniknął. Wszystko jest he-
brajskie, ale wtedy była ogromna grupa ludzi, która wyrosła 
w tej kulturze i dalej tak żyła. Szkoły, synagogi, kina, księgar-
nie, rozmowy na ulicach – wszystko było w jidysz. Pamiętam 
nawet obchody rocznicy powstania w getcie warszawskim, 
które odbywały się w jidysz. Cały program, tutaj na Man-
hattanie, był w tym języku. To zaczęło znikać w drugiej po-
łowie lat siedemdziesiątych. Przykro mi, że wyrastałeś bez 
tego wszystkiego.
Mogę powiedzieć, że miałem w swoim życiu krótki epizod jidysz, 
kiedy razem z rodzicami i bratem mieszkałem w Paryżu, na po-
czątku lat osiemdziesiątych. Zaraz po przyjeździe poszedłem 
do francuskiej szkoły. Mój francuski był jeszcze wtedy bardzo 
kiepski. Zamiast chodzić do szkoły, codziennie jeździłem do 
dzielnicy Marais, która wtedy jeszcze była dzielnicą Żydów asz-
kenazyjskich. Tam poznałem starszego pana, właściciela małego 

sklepiku. On i jego żona przyjechali po wojnie z Polski. Nie mieli 
dzieci, więc szybko się u nich przyjąłem. Miałem tam swój ma-
lutki taborecik, na którym siedziałem i jadłem kiszone ogórki. 
Ja do nich mówiłem po polsku, a oni do mnie na swój sposób 
również. Ich język był mieszanką polskiego i jidysz. Mój romans 
z nimi trwał stosunkowo niedługo i zakończył się gwałtownie 
odkryciem przez tatę moich notorycznych nieobecności w szko-
le. Czasami jeszcze wracałem do tych państwa, ale losy tego 
sklepiku bardzo dobrze wpisały się w znikanie kultury jidysz.

Dlaczego lubiłeś tam chodzić?
Poza tym, że chciałem ominąć szkołę, co było nie bez znacze-
nia, odkryłem tam ludzi, którzy w jakiś specyficzny sposób byli 
podobni do moich dziadków.

Ja też robię takie wycieczki w przeszłość. Jadę w okolice, 
w których się wychowałem, i spaceruję wokół tych domów. 
I zawsze po kilku minutach mój mózg przełącza się na jidysz.
Niestety mój rozum nigdy się na jidysz nie przestawi, ale wy-
cieczki do tamtego sklepiku sprowokowały refleksję, że takich 
ludzi jak ci państwo i moi dziadkowie pewnie jest więcej, tylko 
ja nie mam do nich dostępu.

Trzeba było szukać w okolicy, pewnie byli tuż za rogiem.
To wiem, bo przychodzili mnie oglądać i rozmawiali nad moją 
głową. Co jakiś czas się pytali, czy znam jakieś słowa w jidysz. 
Gdy mówiłem: „Kisz mi tuches” *, to umierali ze śmiechu i szczy-
pali mnie w policzki.

Czy twoi rodzice i dziadkowie opowiadali ci, co się im 
zdarzyło podczas wojny?
Tak.

Ale opowiadali te wszystkie straszne rzeczy, czy tylko tyle, 
że mieszkali tu, a potem przenieśli się tam, i same takie ogól-
niki?
Opowiadali całkiem sporo.

 * Kisz mi tuches (jid.) – pocałuj mnie w dupę.
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U mnie w domu się o tym nie mówiło, ale pamiętam obcho-
dy rocznicy powstania w getcie warszawskim. Oglądałem je 
w telewizji w 1963 roku. I nagle, kompletnie bez ostrzeżenia, 
tata zaczął mi opowiadać o tym, jak ostatni raz widział swoją 
mamę. Miałem osiem lat i głowę zajętą głównie baseballem 
i piłką. Od tego momentu wiedziałem, że nigdy już nie będę 
mógł go o nic zapytać. Tata powiedział, co chciał, i sprawa 
została zamknięta.
Skąd wiedziałeś, że nie możesz już nigdy do tego wrócić?

To nie była rozmowa taty z synem, to był monolog. Zasada 
komunikacji w tej sprawie została ustalona nie przeze mnie, 
więc nie ja mogłem ją zmienić. Mogę ci opowiedzieć jeszcze 
jedną historię, świąteczną. Czytaliśmy w szkole Hagadę * na 
Pesach i podczas pierwszego sederu cała druga część opowie-
ści była o getcie warszawskim. Urodziny mojego ojca przypa-
dały na drugi dzień Pesach i wierz mi, że nigdy u nas nie było 
to wesołe święto. Zawsze świece były zapalane dla pamięci.
Rozmawiasz o tym ze swoją siostrą?

Ona jest jedyną osobą, z którą okazjonalnie te tematy po-
ruszam. Ale te rozmowy nigdy nie zaczynają się: „Słuchaj, 
chciałbym pogadać, bo wczoraj strasznie płakałem, gdy so-
bie przypomniałem…”. Nigdy w ten sposób. To zaczyna się 
zwykle przypadkiem.
Często płaczesz, myśląc o wojnie?

Dosyć, ale ja raczej nie myślę o wojnie generalnie, tylko 
o losach moich rodziców.
Próbowałeś kiedyś pytać mamę o przeszłość?

Kilka osób próbowało mnie namówić, żebym wziął dykta-
fon i zaczął ją przepytywać, ale nie zrobiłem tego i nigdy nie 
zrobię. Nie dlatego, że mnie to nie interesuje, tylko dlatego, 
że czuję się za moją mamę odpowiedzialny. Odpowiedzialny 

 * Hagada – opowieść o wyjściu Żydów z Egiptu, którą czyta się w czasie 
uroczystej wieczerzy sederowej w święto Pesach.

za to, żeby w jej życiu pojawiało się jak najmniej cierpienia, 
a te rozmowy na pewno wiele by go przysporzyły.
Od kiedy czujesz się za mamę odpowiedzialny?

Od kiedy zrozumiałem, że mogę ją chronić, nie zadając 
jej pytań.
Ile miałeś wtedy lat?

Mogłem mieć czternaście, piętnaście lat. I do dzisiaj tak 
jest. To wcale nie oznacza, że z mamą nie rozmawiam. Dzwo-
nię do niej codziennie.
A z tatą rozmawiałeś?

Mój tata zawsze był na coś chory. Jak dzisiaj widzę tych, 
którzy wracają z Afganistanu czy z Iraku i mają zdiagnozo-
wany PTsd *, to myślę, że u taty to nie było zwykłe chorowa-
nie, tylko coś więcej.

I mój tata, i moja mama, i zapewne twoi dziadkowie 
oraz rodzice zostali na trwałe uszkodzeni. W zeszłym roku 
w moim mieście młody chłopak przyniósł broń do szkoły 
i spowodował wielki dramat. Pewnie czytałeś o tym w ga-
zetach. Dla nas wszystkich to była tragedia i nie umieliśmy 
się po tym otrząsnąć. Jak to się ma do tego, co wydarzyło się 
naszym rodzicom? Oni tego doświadczali codziennie przez 
wiele miesięcy i lat. Byli zwierzyną łowną. Codziennie mu-
sieli zdobywać pożywienie, pozostając niewidocznymi dla 
innych. To nie tylko mnie przeraża, ja nie umiem sobie tego 
w ogóle wyobrazić.
Często o tym myślisz?

Dosyć często, ale równie często myślę o tym, co człowiek 
jest zdolny zrobić, by przeżyć. Oni nigdy nie opowiadali 
szczegółów o tym, jak im się to udało. W czasie, kiedy wystą-
piłem o polskie obywatelstwo, miałem taki lęk, że adwokaci, 

 * Post-traumatic Stress Disorder – zespół stresu pourazowego. Zespół 
objawów medycznych i psychologicznych, na które często cierpią osoby 
dotknięte traumą.
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których zatrudniłem w Polsce do szukania w archiwach, znaj-
dą jakiś kawałek papieru z napisem: „Jeśli spotkasz takiego 
i takiego mężczyznę, to wiedz, że on w czasie wojny zrobił 
to i to. Trzeba go ścigać”.
Bałeś się, że to może dotyczyć twoich rodziców?

Tak. Nie wiem, jak oni przeżyli wojnę, i nie wiem, co ja 
byłbym skłonny zrobić, żeby przeżyć… Taki miałem lęk.
I mimo to dalej nie pytałeś?

Nie. A ty pytałeś?
Kiedyś zapytałem moją mamę, co myśli o tym, że jak jej mama 
wyszła z obozu, to przyjechała po nią z bardzo dużym opóźnie-
niem – dopiero jakieś trzy miesiące po wyzwoleniu. Moja mama 
była wtedy we Francji przerzucana z jednego domu dziecka do 
drugiego, a babcia przez całą wojnę nic nie wiedziała o jej losach.

Pewnie nie była fizycznie w stanie ruszyć po dziecko. Lu-
dzie po obozach byli ledwo żywi.
Moja babcia, która zawsze była i do dzisiaj jest dla mnie boha-
terką, została dłużej, bo założyła szpital, który pomagał najcię-
żej chorym więźniom dojść do siebie przed powrotem do domu.

Bardzo szlachetnie z jej strony.
Ty nie pojechałbyś od razu szukać swoich dzieci? Zostałbyś 
pomagać innym?

Zadajesz bardzo trudne pytania.
Trochę trudne, a trochę nie. Ponieważ moja mama również uwa-
żała swoją mamę za bohaterkę, odpowiedziała, że babcia po-
stąpiła szlachetnie.

No właśnie.
Wtedy zapytałem, czy gdybym ja był nią, a ona swoją mamą, 
to czy by mnie zostawiła w domu dziecka i pomagała innym.

I?
I zrobiła się katastrofa. Ta rozmowa kosztowała moją mamę 
dwa lata ciężkiej depresji.

I jak się po tym czułeś?

Źle. Przez własną ciekawość spowodowałem jej wielki ból.
Może byłeś za młody?

Nie byłem za młody. Byłem zarozumiały. Uważałem, że mam 
prawo pytać o ich relację. Nie rozumiałem, że moja mama nie 
przez przypadek zdecydowała się nie pytać swojej mamy przez 
tyle lat, dlaczego wybrała innych zamiast niej.

Ja należę do tych, którzy nie zadają tego rodzaju pytań. 
Kiedyś oglądałem film o ludziach, którzy ukrywali się w ka-
nałach. Jedna z tych osób miała ze sobą dziecko, które zaczę-
ło płakać. Przywódca grupy powiedział do tego rodzica: „Daj 
mi dziecko”. Wziął je i udusił. Ja zacząłem krzyczeć: „Jak on 
mógł to zrobić!? Morderca!”. A moja mama, która siedziała 
obok, spokojnie powiedziała: „Trzeba było nie przychodzić 
z dzieckiem”.
W ten sposób dowiadywałeś się o stosunku rodziców do tam-
tych wydarzeń?

Na różne sposoby, ale prawie nigdy wprost. Wiesz, z czego 
mój tata był najbardziej dumny?
Z ciebie i z siostry.

Nie. Z tego, że nigdy nie byliśmy głodni. Tak wyglądał 
jego sukces. A wracając do twojej mamy, może nie mogłeś 
nie zadać tego pytania?
Nie mogą nie zadać ci, co są na bakier z myśleniem.

Pytania zawsze są niebezpieczne.
A twoja siostra zadaje pytania?

Nie. Mówi, że wyrośliśmy w domu, w którym nigdy nie 
było słychać śmiechu. Zawsze było smutno, ale ja nie mogę 
złego słowa powiedzieć o moim dzieciństwie. Byłem w nim 
szczęśliwy, będąc z moimi rodzicami i siostrą.
A jakim byłeś nastolatkiem?

Byłem opiekuńczym nastolatkiem. Oczywiście miałem swo-
je sprawy z kolegami, ale nigdy nie byłem przyczyną zmar-
twień rodziców. Nie chciałem, żeby mieli jeszcze jeden powód 
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do smutku. Nas było tylko czworo i musieliśmy o siebie dbać. 
Moja żona ma siedemnaścioro rodzeństwa ciotecznego. Oni 
się bardzo rzadko widują i równie rzadko o sobie myślą. Nasi 
rodzice mieli tylko nas. Jak masz koszyk pełen jajek, to jakoś 
przeżyjesz, gdy jedno się stłucze. Ale wiesz, jak trzeba uważ-
nie trzymać jajko, jeśli masz je tylko jedno?
Kto był tym jednym jajkiem?

Dla każdego z naszej czwórki pozostała trójka. Do dzi-
siaj jestem bardzo, bardzo opiekuńczy w stosunku do mojej 
mamy, i zrobię wszystko, by jej życie było najlepsze na świe-
cie. By życie mojej rodziny było najlepsze. Za każdym razem, 
kiedy wznoszę rodzinny toast, mówię to samo: „L’chaim! * 
Niech nasza rodzina rośnie! Żyjmy i kochajmy się!”. Moja 
córka wychodzi za mąż w przyszłym roku, a ja już dzisiaj 
wiem, jaki toast wygłoszę na jej ślubie. Proste, nie muszę 
się go nawet uczyć na pamięć, bo go znam, jest dla mnie 
najważniejszy na świecie.
Zdarza mi się czasami siedzieć przy stole, przy którym poza 
moją żoną i dziećmi jest jeszcze mój tata i brat z rodziną. To są 
takie ułamki sekund. Patrzymy na siebie i…

O tak, bardzo dobrze znam te łzy. Chyba też jestem wa-
szym bratem. U nas wyglądało to tak: za każdym razem, gdy 
mój tata sięgał po szklaneczkę whisky, brał kawałek chleba 
albo chały i wąchał. Kiedy ja byłem trochę większy, dawał 
mi kroplę whisky na łyżeczkę, a potem podawał kawałek 
chleba do powąchania. Zawsze tak robił, a potem patrzył 
na nas wszystkich. Kiedy umarł, siedziałem przy stole z żoną 
i córkami, i moja siostra z mężem i córkami. Obydwaj wy-
piliśmy kieliszek whisky i później powąchaliśmy chleb. Nie 
umawialiśmy się, ale tak się stało. Od tej chwili ten gest ozna-
cza dla nas rodzinę.
Zdarza mi się złapać mojego tatę na tym, jak nas wszystkich 

 * Na zdrowie! (hebr.)

liczy, gdy siedzimy całą rodziną przy stole. Widzę, jak przesuwa 
wzrok z jednej osoby na drugą, a w jego oczach pojawiają się łzy.

Ja robię dokładnie to samo co twój tata. Kiedy mieliśmy 
zaręczynowe przyjęcie mojej córki, właśnie to zrobiłem: po-
liczyłem wszystkich i nie było nas już tylko czworo. Mimo 
że starałem się powstrzymać, do moich oczu napłynęły łzy.
Zupełnie jak teraz.

Podniosłem kieliszek i zamiast wygłosić toast, zacząłem 
ich wszystkich liczyć, i nie mogłem wypowiedzieć słów toa-
stu, który i tak wszyscy znali.
Wiedzieli, dlaczego płaczesz?

Żona i moja siostra wiedziały. Reszta pewnie też, albo 
niebawem zrozumie. Widzę po twoich łzach, że tobie nie 
muszę tego tłumaczyć.
Nie bardzo to u siebie lubię, że w takich sytuacjach nie mogę 
nad tym zapanować. Myślę, że dla moich dzieci może być krę-
pujące, gdy widzą łzy w oczach swojego taty.

Nie przejmuj się, płacz. Lepiej, żeby cię widziały prawdzi-
wego. I tak nie dasz rady tego powstrzymać.
A ty widziałeś swojego tatę płaczącego?

Widywałem łzy w jego oczach. Myślę, że na pewno dużo 
płakał, ale nigdy tego nie widziałem. Jak wracał z Polski, to 
miał mokre oczy.
Rodzice jeździli do Polski po wojnie?

Tata pojechał pod koniec lat siedemdziesiątych. Miał tam 
bardzo ważną sprawę do załatwienia, ale do tego muszę ci 
opowiedzieć kawałek jego wojennej historii. Wytrzymasz?
Spróbuję.

Mój tata wraz ze swoimi dwoma braćmi został wsadzony 
do pociągu i wysłany do Treblinki. W drodze podjęli próbę 
ucieczki. Jeden brat został zastrzelony w momencie wyskaki-
wania, drugi chwilę później. Mój tata wyszedł z tego ze zła-
maną nogą, ale udało mu się pochować obu braci. I właśnie 
po nich wrócił pod koniec lat siedemdziesiątych. Chciał ich 
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pochować w Warszawie na żydowskim cmentarzu. Niestety 
udało mu się odnaleźć tylko jednego.
To była jedyna podróż taty do Polski?

Nie. W sumie był w Polsce chyba trzy razy. Za drugim ra-
zem pojechał na grób brata, a za trzecim odwiedził Ausch-
witz. Tam dostał zawału serca i po trzech dniach wrócił. 
Wszystko się dobrze skończyło, ale już nigdy więcej do Pol-
ski nie poleciał. Mamy tam teraz rodzinny grób, więc co jakiś 
czas ktoś z nas jeździ. Ostatnio była moja córka, a za jakiś 
czas pewnie ja pojadę. Teraz, od kiedy mam tam brata… 
mogę o tobie tak mówić?
Jasne!

…od kiedy mam tam brata, będzie mi trochę łatwiej. 
A poza tym ty umiesz napisać moje nazwisko bez uprzed-
niego literowania. Tutaj za każdym razem muszę literować 
L-A-T-o-w-i-c-k-i, a i tak wszyscy czytają „Latołiki”.
Ja też w Polsce bardzo często muszę literować swoje naz  wisko.

U nas dzisiaj prawie każdy musi literować nazwisko.
A u nas prawie nikt.

Jeszcze jedna osoba umiała napisać moje nazwisko, pani 
w Konsulacie Polskim. Jak zacząłem jej literować, to usłysza-
łem: „Wiem, jak się pisze Latowicki”. Cały czas chodzi mi po 
głowie jedno pytanie. Mogę ci je zadać?
Zadawaj.

Powiedz mi, nie myślałeś kiedyś o wyjeździe z Polski?
Myślałem, kilka razy.

I dokąd chciałeś wyjechać?
Do miejsca, gdzie nie było wojen, gdzie ludzie są sobie przyjaź-
ni i uśmiechnięci, gdzie jest piękna pogoda i żyje się niedrogo, 
a wszystkie zdobycze cywilizacji są na wyciągnięcie ręki.

Ale zostałeś w Polsce.
Tak, bo każda alternatywa jest obciążona jakimiś niedociąg-
nięciami.

Nie rozważałeś nigdy przyjazdu do Stanów?

Wiesz, że przez wszystkie lata, kiedy podróżowałem po świecie, 
największa agresja, z jaką się spotkałem, była ze strony ame-
rykańskich Żydów?

Niemożliwe!
Myśl, co chcesz, ale mówię ci, że tak było.

Co od nich słyszałeś?
Słyszałem, że Polska to nie jest miejsce dla Żydów, że nie można 
mieszkać na cmentarzu, że jak mogę tam wychowywać swoje 
dzieci.

A inni Żydzi ci tak nie mówili?
Amerykańscy w tym celowali. A ty byś mi tak powiedział?

Rozumiem, dlaczego tak mówili, ale nie widzę powodu 
do agresji w tej sprawie.
Ty byś mi to mówił kulturalnie, ale przekaz jest podobny. Ja 
tam mieszkam, tam się urodziłem, tam się urodziły moje dzieci, 
tam jest grób mojej mamy… Jeśli mam stamtąd wyjechać, to 
nie z własnej woli.

Wiesz co, mój nowy braciszku? Stamtąd nikt nie wyjeżdżał 
z własnej woli. Ludzie zostawiali wszystko, nie tylko groby. 
Mieszkania, pracę, sklepy…
To ja przez jakiś czas jeszcze popilnuję tego, co zostało po tych 
sklepach.

Po tych sklepach zostały same groby.
Po tych sklepach zostałem ja, moja rodzina, trochę przyjaciół… 
stąd widać tylko groby, ale my tam jesteśmy i te ataki zza oce-
anu nie czynią naszego życia łatwiejszym.

Jakiś czas temu przeczytałem, że w Berlinie jest całkiem 
duża grupa Izraelczyków, którzy tam mieszkają i pracują. 
Okazuje się, że ich ocalali dziadkowie są z nich dumni. Wiesz 
dlaczego?
Wiem. Bo to jest dowód, że zwyciężyli Hitlera.

Tak.
A ja, mieszkając w Warszawie, jestem dowodem na to, że to 
Hitler wygrał?
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Nie, ale pamiętaj, że jest takie powiedzenie: „Jesteś tak 
szczęśliwy jak twoje najmniej szczęśliwe dziecko”. Rozu-
miesz?
Rozumiem. A teraz ja ci zadam pytanie. Moje dzieci mieszkają 
w domu, w którym żył mój dziadek i wychował się mój ojciec, 
rozumiesz?

Rozumiem. Niesłychane, że wychowaliśmy się w tak róż-
nych środowiskach. Do któregoś momentu ja nie miałem 
ani jednego przyjaciela, który nie byłby Żydem. Nigdy nie 
myślałem, że można się czuć tak wyobcowanym ze społe-
czeństwa jak ty.
Danielu, ja mam nadzieję, że ja jestem częścią polskiego spo-
łeczeństwa. Nie odbieraj mi tego.

Mam na myśli, że to jest niesłychane, że mimo wszystko 
dalej jesteś Żydem. Choć wychowałeś się bez żydowskich 
szkół, bez żydowskich świąt i bez żydowskich przyjaciół.
Takie myślenie prowadzi do konkluzji, że jestem gorszym człon-
kiem diaspory niż ty.

No tak.
A ja bym chciał, żebyś powiedział: „no nie”.

Masz rację, przepraszam. Dlaczego robisz to, co robisz? 
Dlaczego siedzisz tu ze mną tyle czasu i słuchasz tego, co 
mówię?
Zyskałem nowego brata, a to już jest coś, prawda?

Chodzisz do synagogi?
Nie.

Zmówiłeś kadisz nad grobem twojej mamy?
Nie.

A co powiedziałeś?
Razem z tatą i bratem powiedzieliśmy… bardzo długą ciszę. To 
jestem dla ciebie Żydem czy nie?

Cały czas byłeś.
A co powiesz mamie o naszej rozmowie?

Powiem, że spotkałem faceta z Polski, z którym opowie-
dzieliśmy sobie kompletnie różne historie, które były cał-
kiem identyczne. Jak wszedłem do tej kafejki, spojrzałeś mi 
głęboko w oczy, zanim się sobie przedstawiliśmy. Nie byłem 
pewny czy to ty, ale to spojrzenie, trwające trochę dłużej niż 
takie spojrzenia zazwyczaj trwają, było warte mojej półtora-
godzinnej podróży na Manhattan. Twoje oczy były smutne, 
a ja znałem już takie oczy. Mój ojciec tak na mnie patrzył. 
Za każdym razem, gdy wracałem ze szkoły, tata mnie wołał 
i patrzył mi w oczy. Czasami nawet miałem wrażenie, że on 
patrzy przeze mnie gdzieś dalej. Zawsze to trwało dla mnie 
trochę za długo, a później tata mówił: „Idź i powiedz mamie, 
że wróciłeś”. Powiem mamie, że wypiliśmy kawę i popatrzy-
liśmy sobie w oczy.
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Zygmunt i Krzysztof
(ur. 1947)

Spotykamy się w  Warszawie w  mieszkaniu Krzysztofa. Bracia 
Stępińscy siadają po jednej stronie stołu, ja po drugiej. Każda 
wypowiedziana przez któregoś z nich kwestia jest poprzedzona po-
rozumiewawczym spojrzeniem między braćmi bliźniakami. Roz-
mawiamy po polsku.

W którym roku się urodziliście?
Krzysztof: W 1947, w Warszawie.

Jaki był wasz dom rodzinny?
Zygmunt: Mieszkaliśmy z dziadkami, rodzicami mamy. 

W domu się mówiło, że ojciec matki był Włochem, a matka 
Francuzką.

Krzysztof: Zostaliśmy nawet ochrzczeni.
Zygmunt: Mama pokazała nam wtedy zdjęcia ze swojej 

komunii.
Mieszkaliście w Warszawie?

Krzysztof: Tak. Chodziliśmy do jednej szkoły z twoim 
 ojcem.
Do szkoły TPD nr 5?

Krzysztof: Tak. Matka ją wybrała, ojciec nie miał w tej 
sprawie nic do powiedzenia.
Tam były prawie same żydowskie dzieci.

Krzysztof: Na moje oko dwie trzecie, może więcej.
Zygmunt: Mieliśmy wśród kolegów prawie samych Żydów.
Krzysztof: Wcześnie zaczęliśmy grać w karty i w zasadzie 

nie pamiętam, żeby wśród naszych partnerów był ktoś, kto 
nie był żydowskiego pochodzenia.
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Dlaczego?
Krzysztof: To było nasze naturalne środowisko. Taki był 

wybór matki, która przy okazji zafundowała nam, zupełnie 
niepotrzebnie, poczucie niepewności. Musiała nosić w sobie 
coś takiego, co ją strasznie ograniczało i ścieśniało. Współ-
czuję jej, ale i żałuję bardzo, że o pewnych sprawach nie 
udało się z nią poważnie porozmawiać. Ona wiedziała swoje, 
my swoje. Nigdy nie uzgodniliśmy stanowisk.
Coś przeczuwaliście?

Krzysztof: Na tym etapie to ci mogę jedynie powiedzieć, 
w co graliśmy.
W co?

Zygmunt: Musieliśmy mieć jakieś siedem lat, gdy nas po-
sadzili do kart w domu. Przychodził brat ojca i sąsiad, co nie 
lubił chodzić do kościoła. Najpierw nauczyli nas grać w „66”, 
a po roku umieliśmy już roberka zaciąć. Karty były z kole-
gami, którzy nie chodzili do kościoła, a w domu: dziadek 
Włoch, babcia Francuzka.
Ale czuliście, że coś jest nie tak?

Krzysztof: Na początku nie zdajesz sobie sprawy. Nie 
myślisz o takich rzeczach. Świadomość się budzi w ósmej, 
dziewiątej klasie. Zaczynasz dorastać, zdobywać wiedzę i do-
świadczenie.

Zygmunt: Zaczynasz widzieć swoją odrębność.
Krzysztof: Zastanawiasz się, dlaczego u niektórych ludzi 

na półkach stoją takie książki, a u innych śmakie. Zupełnie 
inaczej człowiek wyrasta w sytuacji, w której ma to czarno 
na białym napisane. Nie musi wieczorem przed zaśnięciem 
tak kombinować, niezależnie czy ma siedem, piętnaście czy 
sześćdziesiąt sześć lat, jak ja w tej chwili.
Kombinować, że co?

Krzysztof: No, zastanawiać się: „kim jestem?”.
Zygmunt: Gdy mieliśmy kilkanaście lat, mama raptem po-

stanowiła, że powinniśmy poszerzyć kółko brydżowe.

Krzysztof: W 1956 roku część znajomych wyjeżdża.
Zygmunt: Nie wiem, jak ty to pamiętasz, ale mi zosta-

ły w pamięci nasze wieczorne rozmowy z tamtego okresu. 
 Mieliśmy w nie wmontowany taki motyw, że „po nas przyjdą”.

Krzysztof: Nie wiadomo, czy to był wpływ mamy, czy 
idiotycznych filmów o ii wojnie światowej.

Zygmunt: Taki efekt uboczny. Ja to zresztą miewam 
do dzisiaj. Budzę się zlany zimnym potem, bo „po mnie 
przyjdą”.

Krzysztof: Efekt uboczny dziadka Włocha i babki Fran-
cuzki.

Zygmunt: Ale wtedy życie w naszym domu toczy się jesz-
cze normalnie.

Krzysztof: Regularnie odwiedzamy dwa groby na wojsko-
wych Powązkach.

Zygmunt: Idziesz Aleją Zasłużonych i tam jest takie pierw-
sze rondo i na tym rondzie leży pan Rutkowski. Chodziliśmy 
tam z matką i ojcem. Zawsze musieliśmy tam stanąć i po-
chylić głowy.

Krzysztof: Potem szliśmy trochę dalej i tam był grób ojca 
matki, przedwojennego wyższego oficera wP, lotnika, kawa-
lera orderu Virtuti Militari.
Tego dziadka Włocha?

Zygmunt: Powiedzmy.
A kim był pan Rutkowski?

Krzysztof: Nie wiedzieliśmy.
Zygmunt: Wiedzieliśmy tylko, że trzeba pochylić przed 

jego grobem głowę.
A dzisiaj wiecie?

Krzysztof: Tak. To był pierwszy mąż naszej matki. Zginął 
w 1939 w trakcie obrony Warszawy.
Nie wiedzieliście, że matka miała przed wojną męża?

Zygmunt: Nie, ale widzieliśmy, że za każdym razem, gdy 
tam staliśmy, ojciec czuł się bardzo niekomfortowo.
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Krzysztof: Potem przyszedł 1968 rok, który był absolutnie 
decydujący. Kilkadziesiąt osób, z którymi wyrośliśmy, wyje-
chało. Nagle zrobił się problem z kółkiem do brydża.

Zygmunt: Ja byłem wtedy związany z Żydówką, która mia-
ła rosyjskie korzenie. Gdy matka się dowiedziała, że ona 
wyjeżdża do Szwecji, wyglądała na bardzo szczęśliwą. Mina 
jej zrzedła, gdy kilka miesięcy później oświadczyłem, że ja 
też jadę. Pamiętam taką sytuację: do naszego domu przyszli 
kolejni przyjaciele żegnać się przed wyjazdem, a matka ni 
z tego, ni z owego wyciąga zza pazuchy złote dwudziesto-
dolarówki i mówi im: „Jak Zygmunt przyjedzie, to się z nim 
rozliczycie”. Bez żadnego kwitu, bez niczego dała im kupę 
szmalu. Bardzo mnie to zaskoczyło, bo nie przypuszczałem, 
że ona tak się w mój wyjazd zaangażuje.
Wyjechałeś?

Zygmunt: Tak, ale nie wytrzymałem psychicznie. W trak-
cie tego pobytu, w grudniu 1970 roku, kilka dni po usunię-
ciu Gomułki, matka codziennie do mnie dzwoniła i pytała, 
kiedy wracam. Na dodatek podpierała to takimi tekstami: 

„Jak nie wrócisz, to brata i siostrę wyrzucą ze studiów, 
a ojca z pracy”.
Nie wyemigrowałeś?

Krzysztof: On nie emigrował, on pojechał za dziewczyną.
Zygmunt: Jako turysta. Nawet mi wtedy do głowy nie przy-

szło emigrować.
Bo emigrowali Żydzi.

Zygmunt: No właśnie, a my byliśmy trochę Włosi, trochę 
Francuzi.

Krzysztof: I trochę Polacy.
Wasz tata był Polakiem?

Krzysztof: Tak, na dodatek z bardzo tradycyjnej katoli-
ckiej rodziny.
Rodzice się kochali?

Krzysztof: To był dziwny związek ludzi poturbowanych 
przez wojnę. Ojciec miał traumę, że nie mógł aktywnie wal-
czyć w podziemiu, choć był oficerem Ak. Był inwalidą. Po-
wstanie, cudem zresztą, przeżyli w Warszawie.

Zygmunt: Kiedy czasami ojcu zdarzało się powiedzieć 
o kimś „żydek”, to riposta ze strony mamy była natychmia-
stowa i bezwzględna.

Krzysztof: Gdy ojciec projektował kościół w Aninie, matka 
nie omieszkała skomentować powstającej tam kaplicy Mak-
symiliana Kolbego.
Co mówiła?

Zygmunt: Prawdę – że Kolbe był zaangażowany w budowę 
antysemickiej atmosfery.
Kochali się czy nie?

Krzysztof: Nie odpowiem ci na to pytanie. Takie rzeczy to 
mogę powiedzieć za siebie i swoją żonę. Jesteśmy razem po-
nad czterdzieści lat i mam nadzieję, że jeszcze sporo przed 
nami. Stanowimy tradycyjną parę. Jemy razem śniadania 
i kolacje. Mamy wspólną sypialnię. Nasi rodzice żyli kom-
pletnie osobno i myśmy to widzieli. Nigdy nie widziałem 
między nimi nawet najmniejszego wyrazu czułości. Tak było 
do końca, do śmierci ojca w 1982 roku.

Zygmunt: Pogrzeb się odbył i wróciłem z matką do miesz-
kania rodziców. Ona poszła do swojego pokoju, a ja zosta-
łem w pokoju ojca, którego ogromnie kochałem. W którymś 
momencie pomyślałem, że koniecznie muszę się napić. Ot-
worzyłem serwantkę, wyjąłem kryształową szklankę, dużą 
butelkę whisky i nalałem sobie odpowiednią miarkę. Jedną, 
drugą. I na to weszła matka i pyta: „Co ty robisz?”. Ja mó-
wię: „Piję whisky”. I ona zaczyna na mnie krzyczeć: „Jak 
możesz, to jest przecież whisky ojca!”. Sytuacja chora, oj-
ciec leży w grobie, ja sobie piję za jego pamięć i wspominki, 
a tu takie pretensje.
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Zareagowałem wyjątkowo gwałtownie. Rzuciłem jej: „Za-
chowujesz się jak żydowska kutwa”. Nie wiedziałem, co mam 
powiedzieć, a poza tym byłem już trochę wstawiony. I widzę, 
jak moja mama robi się blada jak ściana i pada na fotel, który 
na szczęście za nią stał. Siedzi ledwo żywa i pyta się mnie: 

„Skąd wiesz?”. To ja jej mówię: „Właśnie mi powiedziałaś”. 
W końcu się przyznała. Wyznała prawdę. To był jedyny mo-
ment, kiedy się zdecydowała na szczerą rozmowę. Zapyta-
łem, dlaczego tyle lat to ukrywała. Powiedziała, że chciała 
nas chronić. Pytałem, czy zdaje sobie sprawę z tego, że jej 
zachowanie mogło mieć zasadniczy wpływ na podejmowane 
przeze mnie decyzje. Przecież inaczej bym się zachowywał, 
gdybym w 1968 i 1970 roku to wszystko wiedział.
Mama coś jeszcze mówiła?

Zygmunt: Cały czas o chronieniu nas. O dziadku, że był 
wielkim polskim patriotą, pułkownikiem Wojska Polskiego. 
O babci, że część okupacji przeżyła w Warszawie, a część 
w majątku w Radomskiem, ucząc francuskiego. Dostałem 
też zakaz informowania naszej starszej siostry.
Powiedziałeś jej?

Zygmunt: Nie od razu, ale uznałem, że jeśli dla mnie i dla 
Krzyśka to jest taka ważna sprawa, nie mam prawa jej tego 
nie mówić.
Rozumiecie, dlaczego wasza mama tak zrobiła?

Zygmunt: Może ona wtedy uważała, że nie jest już Ży-
dówką? Była zasymilowana. Wojnę przeżyła na aryjskich 
papierach. Ktoś mnie ostatnio zapytał, dlaczego ona się nie 
zgłosiła do getta, gdy były te wszystkie obwieszczenia. Nie 
wiem, nigdy o tym nie rozmawialiśmy, tak jak o wielu innych 
sprawach. Wiem, że pracowała w niemieckim urzędzie. Bar-
dzo dobrze mówiła po niemiecku. Dzięki temu miała fanta-
styczną kenkartę.
Niemcy nie pytali, czy czujesz się zasymilowany, tylko czy masz 
dziadków żydowskich.

Zygmunt: Gdybym dzisiaj usiadł z nią do tej rozmowy, to 
miałbym całą listę pytań, ale wtedy, kiedy to było możliwe, 
nie umiałem ich zadać. Niestety nie uczyli tego w szkołach.
A co wiecie dzisiaj?

Zygmunt: Dzisiaj wiemy całkiem sporo. Od kiedy jest in-
ternet, wszystko trwa sekundę. Wpisujesz nazwisko Loria 
i masz.

Krzysztof: To nazwisko panieńskie naszej mamy.
Zygmunt: Mam z sieci drzewo genealogiczne mojej rodzi-

ny. Od połowy XViii wieku.
Krzysztof: To drzewo przyniosło nam sporo zaskoczeń.
Zygmunt: Znalazłem listę członków naszej rodziny, 

a wśród nich byli tacy, których wspólną datą śmierci był rok 
1940–1941, Kraków-Płaszów albo Podgórze. Zostali zamor-
dowani w getcie i w obozie.

Krzysztof: Matka zawsze mówiła, że dziadek był jedyna-
kiem, ale dzisiaj wiemy, że to nieprawda.

Zygmunt: Nic nam nie powiedziała. Umarła i zostawiła nas 
bez niczego. Na szczęście sporo znaleźliśmy sami. Zacząłem 
kiedyś czytać znalezioną u mamy książkę, w której były dwie 
opowieści o naszym dziadku, dowódcy lotniska na Polach 
Mokotowskich. Pierwsza jest o tym, jak to dziadek potrafił 
się założyć i przebiec na golasa przez pół Warszawy, a dru-
ga o „ostatnim pojedynku” w Wojsku Polskim. Uczestnikiem 
był pułkownik Leon Loria, który pojedynkował się z kimś, 
kto nazwał go „jewriejską rożą”. Gdy matka zobaczyła, że 
czytam tę książkę, nigdy więcej jej już nie znalazłem.
Nie myślicie, że wasza matka chroniła też siebie samą?

Krzysztof: Mogła chronić siebie z wielu powodów. W 1968 
roku wziął ją pod skrzydła Dobrosław Kobielski, znany anty-
semita. Był zastępcą szefa wydawnictwa rsw Prasa. Facet ją 
cenił w myśl zasady: „Każdy antysemita ma swojego Żyda”. 
Matka dotrwała tam nawet do końca lat siedemdziesiątych.
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Zygmunt: Nie wiem, jak ona się czuła w 1968 roku. Po 
pierwszym mężu Rutkowska, po naszym tacie Stępińska, 
w czasie wojny pracowała w niemieckiej instytucji…
Macie do niej żal?

Krzysztof: Ja jestem litościwy i odpuściłem. Ale jak sobie 
przypomnę, jak ona szła w zaparte, że jej ojciec był franki-
stą *, a frankiści to przecież nie Żydzi…

Zygmunt: Nie umiała inaczej i nie chciała inaczej, to są 
dwa absolutnie zbieżne i przenikające się uzasadnienia. Ja 
na to patrzę tak: od momentu, kiedy wyznała prawdę, stała 
się dla mnie ocalałą. Zrozumiałem wtedy, że ona jest kimś, 
kto umknął Holokaustowi. Gdy się tego dowiedziałem, mia-
łem trzydzieści pięć lat. Pojawił się film Shoah Lanzmanna. 
Moje spojrzenie na to, co się tu naprawdę zdarzyło, zaczę-
ło się diametralnie zmieniać. A mogło być tak prosto. Nie-
dawno spotkałem koleżankę ze studiów, dzisiaj znaną panią 
profesor, i opowiadam jej, że znalazłem listę w internecie 
i że teraz już wiem na pewno… A ona mi na to: „Oj, Zyziu, 
ale ty głupi jesteś. Trzeba było mnie spytać, wszystko bym 
ci opowiedziała”. No więc, jeśli to było takie proste, to dla-
czego było takie trudne?
Co się jeszcze zaczęło zmieniać?

Krzysztof: Ja jestem spokojny, bo nawet gdyby się  okazało, 
że mama jednak nie była Żydówką, mam córki Żydówki.

Zygmunt: On ma zupełnie inne życie od mojego. Los dał 
mu wspaniały prezent – żydowską teściową. W jego nowej 
rodzinie o tych sprawach mówi się otwartym tekstem.
Krzysztof, a w twoim życiu wyznanie mamy coś zmieniło?

Krzysztof: Gdy wszedłem do rodziny mojej teściowej, to 
byłem dla jej sióstr i szwagra zwykły goj, za przeproszeniem. 
A w żydowskiej tradycji wydanie córki za goja to katastrofa. 

 * Frankiści – zwolennicy Jakuba Franka (1726–1791), członkowie żydow-
skiej grupy religijnej, sekty heretyckiej w stosunku do judaizmu.

Diaspora przetrwała dzięki hermetyczności. Jednak dla nich 
moje pochodzenie nie było problemem. Zresztą teściowa jako 
jedyna w rodzinie wybrała Polskę. Teraz sekunduje moim 
odkryciom. Biogram dziadka z ipeenowskiej publikacji o ży-
dowskich legionistach zrobił na niej wrażenie. Pytasz, czy coś 
się zmieniło? Sporo się zmieniło. Zacząłem funkcjonować na 
innych zasadach. Nie, żebym się jakoś zmienił, raczej poczu-
łem się pewniej i na miejscu. Ktoś, kto sam nie jest Żydem, 
nie żyje w środowisku żydowskim, chyba nie ma szans tego 
zrozumieć.

Zygmunt: Ja z ożenkiem miałem trochę inaczej, ponieważ 
moja pierwsza żona miała tatusia polskiego Niemca, wyjąt-
kowego antysemitę. Ale dla równowagi ojczyma miała Żyda. 
Jak ten pierwszy mnie zobaczył, to powiedział do córki: „Jezus 
Maria, dziecko, co ty robisz? Przecież to jest inna rasa!”. A dru-
gi, jak mnie zobaczył, to aż go z fotela poderwało, taki był za-
dowolony. Po latach, w stanie wojennym, okazało się, że ten 
pierwszy pokazał ogromną klasę, a drugi wprost przeciwnie.
Życie rodzinne…

Krzysztof: …i życie zawodowe też. Do 1983 roku pracowa-
łem w sądzie, aż dano mi do zrozumienia, że kariery tam nie 
zrobię. Zatrudniłem się jako radca prawny w Państwowym 
Teatrze Żydowskim. Nie umiem powiedzieć, czy na tę de-
cyzję miała wpływ rozmowa Zygmunta z matką. Niemniej 
przepracowałem tam dwadzieścia kilka lat.
Znalazłeś się w centrum życia żydowskiego.

Krzysztof: Tak. Później doszedł jeszcze do tego TskŻ 
i Sochnut *. Na początku lat dziewięćdziesiątych „tymi rę-
cami” pomogłem wywieźć znaczną część diaspory rosyjskiej 
przez Polskę do Izraela. Wtedy przeszedłem przyspieszony 

 * Sochnut – Agencja Żydowska, która działa na całym świecie na rzecz 
rozwoju gospodarczego Izraela oraz udziela pomocy osobom ubiegają-
cym się o wyjazd do Izraela na stałe.
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kurs na temat żydowskich świąt i tradycji. Matka jeszcze 
żyła, więc sprawdzałem, czy ma jakąś wiedzę na ten temat. 
Okazało się, że ma, ale widziałem, że te rozmowy nie spra-
wiają jej przyjemności.
Zdarzyło się kiedyś, żeby ktoś wam powiedział wprost, że je-
steście Żydami?

Zygmunt: W autobusie.
Krzysztof: W autobusie dostąpiliśmy także łaski oświece-

nia. Chyba sześćdziesiąte lata. Jedziemy z dwiema dziew-
czynami i mówimy, że nasz dziadek był Włochem, a one na 
to: „Co wy pierdolicie, to był Żyd”.
I co?

Krzysztof: Jajco. Próba rozmowy z matką… szlaban i cisza.
Jesteś członkiem gminy?

Krzysztof: W żadnym wypadku.
A ty?

Zygmunt: W sytuacji towarzyskiej zadałem komuś z gminy 
pytanie: „Co musiałbym zrobić, by zostać jej członkiem?”. Od-
powiedź była taka, jakiej się spodziewałem: „Musisz przedsta-
wić papiery, że choć jeden z czworga dziadków był Żydem”. 
Poszedłem do mojego kumpla, z którym pracuję w Muzeum 
Historii Żydów Polskich, i mówię mu: „Gdybym chciał, to co 
mam zrobić?”. Przedstawił mi te wszystkie procedury. Zo-
rientowałem się, że jeżeli chciałbym się zapisać i formalnie 
być uznawany w tym kraju za Żyda, to musiałbym wykonać 
benedyktyńską robotę związaną z odtwarzaniem jakichś me-
tryk i dowodów… Przyznasz, że sytuacja udowadniania Ży-
dom, że się jest Żydem, jest trochę chora.

Krzysztof: Trzeba być głupim Żydem, by dać się w to wmon-
tować.

Zygmunt: Zacząłem mieć dziwne skojarzenia.
Z tym udowadnianiem?

Zygmunt: No tak, bo kiedyś trzeba było naznosić dużo pa-
pierów, żeby udowodnić, że się nie jest. Ludziom brutalnie 

sprawdzano papiery, szukano na nich haków. A ja, chcąc 
się dostać do tego środowiska, muszę wykonać niejako pra-
cę „pod prąd”. Przedstawić mocne papiery, że jestem upra-
womocniony. Po tych rozmowach definitywnie mi przeszło. 
Postanowiłem zachować status, który mam. Obłożyłem się 
książkami, pojechałem do Izraela.
I?

Zygmunt: Polska. Polski Żyd. Polski pół-Żyd. W Izraelu 
więź czuję z Żydami z Polski. Mam jakąś słabość do tego 
kraju, ale w żaden sposób nie jestem w stanie utożsamić 
się z tym, co tam zobaczyłem. Szalenie szanuję ten kraj za 
to, że na niczym zbudowali coś i z tych zlepków odtworzyli 
naród, język, potrafili obronić granice, ludzi i tak dalej. Jed-
nak ciągle czuję, że jestem stąd i bardzo trudno by mi było 
tam się przeflancować.
A w jakim domu chcielibyście być wychowywani?

Krzysztof: Gadamy już kilka godzin, i wszyscy wiemy, 
że nie byłoby tej rozmowy, gdyby nie było powodu do 
niej. A tym powodem jest właśnie nasza niepewność, nic 
innego. Gdyby nasza matka przyszła do nas, kiedy czyta-
liśmy W pustyni i w puszczy, i powiedziała, że tego pana 
nie będziemy czytać, a zamiast niego proponuje nam na 
przykład Izaaka Babla, to pewnie byśmy się jej zapytali 
dlaczego, a ona by nam powiedziała, że Sienkiewicz był 
strasznym antysemitą i pisał o „żydowinach”. Zamknęłaby 
nam te książki i opowiedziała prawdę o naszych dziadkach. 
Ty byś się nas zapytał, jakie to na nas zrobiło wrażenie, 
a my byśmy powiedzieli, że trochę się tego spodziewa-
liśmy, a trochę byliśmy zaskoczeni. I zamiast rozmowy 
z dwoma facetami pod siedemdziesiątkę, którzy mają ze 
sobą jakiś problem, miałbyś nudziarstwo. A nasz problem 
wynika z tego, że w odpowiednim momencie nie dotarła 
do nas prawda.

Zygmunt: Zostawiła nas w uwikłaniu.
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Pomyśleliście kiedyś, że alternatywą do tego, w czym się wy-
chowaliście, są niekończące się rozmowy o gettach, obozach, 
aryjskich stronach, strachu i śmierci?

Zygmunt: To i tak nas nie ominęło.
Krzysztof: Ja uważam, że lepiej jest wiedzieć niż nie wie-

dzieć. Jestem adwokatem i tego nauczył mnie mój zawód.

Sara
(ur. 1955)

Sarę poznaję przypadkiem w poczekalni dworca kolejowego Penn 
Station w Nowym Jorku. Siada koło mnie i rozpakowuje torbę ze 
Starbucksa. Wyciąga z niej ciastko i bardzo długo ogląda, mrucząc 
coś pod nosem. Spędzamy tam razem dwie godziny. Rozmawiamy na 
zmianę po angielsku i po francusku.

Sara: Widzisz to ciastko? Dostałam je za darmo w Starbuck-
sie. Widzisz też, jak wyglądam i dobrze wiesz, że nie powin-
nam go jeść.
Chcesz, to jedz.

A co mam z nim zrobić? Przecież nie wyrzucę.
Daj jakiemuś dziecku.

Widzisz tu jakieś żydowskie dziecko?
Jesteś Żydówką?

Tak, a ty nie?
Jestem. A nieżydowskiemu byś nie dała?

Dostałeś kiedyś coś od goja?
Dostałem.

To znaczy, że nie wiedział, że jesteś Żydem.
Cały czas będziesz mi mówić takie rasistowskie teksty?

A ty skąd jesteś?
Z Polski.

Ty zwariowałeś! Pomieszało ci się w głowie! Najwyższy 
czas, żebyś stamtąd wyjechał na dobre.
A ty kiedy wyjechałaś?

Najpierw wyjechałam z Polski, ale wtedy jeszcze mnie na 
świecie nie było.
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Bardzo ciekawe.
To był rok 1946.

A ty urodziłaś się w…?
W 1955.

Chętnie posłucham o tym nieobecnym wyjeździe.
Nie staraj się być dowcipny, bo tu się nie ma z czego śmiać.

Opowiadasz, czy się przesiadam?
Ho ho ho, jaki stanowczy pan z Europy!

No dobra, przepraszam, że ci zawracałem głowę.
Posłuchaj, moi rodzice wyjechali z Polski i całe swoje ży-

cie o tym mówili. Ja ci mogę opowiedzieć każdy detal tego 
wyjazdu, wymienić każdą rzecz, którą ze sobą zabrali i ich 
drogę dzień po dniu.
Co zabrali?

Pakiet koszmarnych wspomnień i po trzy warstwy ubrań, 
które mieli na sobie.
Co jeszcze?

Adres znajomych w Belgii, gdzie później zamieszkali.
Jak rodzice przeżyli wojnę?

Cudownie! Wszyscy twoi aktualni sąsiedzi im pomagali 
dzień i noc, do utraty tchu.
Zgodziłaś się ze mną rozmawiać po to, żeby mi takie rzeczy 
mówić? Nie szkoda ci czasu?

A tobie nie szkoda?
Powiem ci szczerze, że…

Opowiem ci o rodzicach, ale to i tak nie zmieni mojego 
stosunku do Polaków.
Najpierw historia wojenna rodziców.

Żartujesz?
Nie.

Byli w obozach.
W ilu?

Każde w innym, w sumie chyba we wszystkich. Moje-
mu ojcu już się prawie udało. Uciekł do Szwajcarii, ale 

skurwysyny odstawiły go Niemcom do obozu. Zadowolo-
ny jesteś?
Znali się przed wojną?

Tak. A powtórnie poznali się po wojnie w Komitecie Ży-
dowskim.
Gdzie?

Na gruzach swojego życia, w Warszawie.
Wzięli w Warszawie ślub?

Tak.
Kochali się?

Co to za pytanie?!
Przepraszam, nie chciałem cię urazić.

Myślę, że się nie kochali.
Dlaczego?

To, co widziałam, to na pewno nie była miłość.
A co to było?

Dwie milczące osoby, które mieszkają pod jednym dachem.
Miłość bez słów też się może zdarzyć.

Pewnie tak, ale nie w ich przypadku. Oni ze sobą nie roz-
mawiali, bo nie mogli na siebie patrzeć. Myślę, że przypo-
minali sobie wzajemnie świat, który zniknął.
Masz rodzeństwo?

Pytasz, czy ze sobą spali?
Jeśli jesteś na świecie, to choć raz musieli.

O, jaki ty uczony jesteś!
Masz rodzeństwo?

Od kiedy pamiętam, spali osobno, w osobnych pokojach. 
Nie mam rodzeństwa.
Twoi rodzice żyją?

Nie.
Zmarli w Belgii?

Tak. Ale każde pochowałam gdzie indziej – mamę w Bel-
gii, a tatę w Izraelu.
Sama zadecydowałaś, czy taka była ich wola?
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Mama nie chciała wyjeżdżać do Izraela, a tata przez całe 
życie żałował, że tam nie pojechał.
Jeździsz na ich groby?

Do taty tak, do mamy nie.
Dlaczego?

Żegnaj Europo! Już się więcej nie zobaczymy. Nie wybie-
ram się oglądać kontynentu przesiąkniętego krwią. Polacy, 
Ukraińcy, Niemcy, Szwajcarzy i cała reszta to narody mor-
derców.
A ty jakie masz wspomnienia z Europy?

W nocy wrzaski, w dzień cisza.
Krzyczeli przez sen?

Co noc, ale nigdy nie udało mi się do tego przyzwyczaić.
Rozmawiałaś z nimi o tym?

To nie był dom do rozmawiania. Tam wracałam ze szkoły, 
jadłam, spałam. Stamtąd poszłam na studia, ale nigdy tam 
z nikim nie rozmawiałam.
Co studiowałaś?

Stomatologię, bo mama tak chciała.
Skąd wiesz, jeśli ze sobą nie rozmawiałyście?

Kiedyś powiedziała, że jej siostra przed wojną była den-
tystką.
I powiedziała, że chce, żebyś ty też została dentystką?

Nie musiała tego mówić.
To był sygnał?

Nic nie rozumiesz, to było jasne.
Zostałaś dentystką?

Tak.
Rodzice przyszli na wręczanie dyplomów?

Nie.
Mama była z ciebie dumna?

Nie wiem.
A ty byłaś zadowolona? 

Nie, bo ja nie chciałam być dentystką.

Ale spędziłaś wiele lat, studiując stomatologię.
Nie musisz mi tego przypominać, nie jestem jeszcze taka 

stara, żeby nie pamiętać, co studiowałam.
Po studiach zaczęłaś gdzieś pracować?

Tak, w biurze nieruchomości w Brukseli, jako sekretarka.
Założyłaś rodzinę?

Można to tak nazwać.
Mąż, dzieci?

Dałam się nabrać. Poznałam mężczyznę, który był dużo 
starszy. Przeżył podobne rzeczy jak moi rodzice. Był dla mnie 
bardzo miły.
Co było nie tak?

On był zepsuty. Chory był.
Na co?

Okazało się, że jest homoseksualistą. Nikt mi nic nie 
 powiedział, a zanim się zorientowałam, zrobił mi dwóch 
synów.
Rozstaliście się?

Ja się z nim rozstałam i wyjechałam z dziećmi do Stanów. 
Europa jest zepsuta przez tamtą wojnę. Wszyscy mają coś 
na sumieniu i ręce we krwi. Przyjeżdżałam tam co jakiś czas, 
jak rodzice jeszcze żyli, a teraz koniec. Nigdy moja noga tam 
już nie postanie.
Masz jeszcze jakąś rodzinę w Europie?

Miałam samotną ciotkę. Po jej śmierci załatwiłam wszystkie 
formalności korespondencyjnie. Przywieźli mi ją w trumnie 
do Jerozolimy, gdzie ją pięknie pochowałam. Żyję nadzieją, 
że zdążę jeszcze na emeryturę do Izraela. Tam sobie spo-
kojnie odetchnę.
Tam ze spokojnym oddychaniem bywa różnie.

Mówisz, jakbyś wiedział. Powiedz mi, że z tym mieszka-
niem w Polsce to żart. Mieszkasz w Izraelu, prawda?
Mieszkam w Warszawie, w Polsce.

Jesteś idiotą.
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Ponieważ wychowali mnie kulturalni rodzice, to pominę to mil-
czeniem. W każdym razie bardzo będę się starał.

Europejczyk jesteś. Izraelczyk by zareagował. Masz dzieci?
Dwoje.

Gdyby twoi rodzice wiedzieli, że je wychowujesz w Polsce, 
to miałbyś z nimi do odbycia poważną rozmowę.
Co by mi powiedzieli?

To, co ja, że jesteś idiotą.
No to pozwól, że teraz ja ci powiem słowo lub dwa. Mieszkam 
w Polsce, ponieważ moi rodzice tam mieszkali. Moja mama 
zmarła jedenaście lat temu, tata nadal tam mieszka. Które z nas 
dwojga jest większym idiotą, ocenią inni.

I tam posłałeś te dzieci do szkoły?
Nie jesteś Izraelką, bo Izraelka by zareagowała.

Daj już spokój! Naprawdę posyłasz dzieci do szkoły w Pol-
sce? Ktoś ci powinien odebrać prawa rodzicielskie.
Moje dzieci skończyły w Warszawie żydowską szkołę i obydwo-
je są tam dzisiaj na uniwersytecie. Zostawić ci trochę czasu na 
zrozumienie?

Jak możesz tam żyć? Wiesz, co tam robią z Żydami?
To samo, co wszędzie.

Ty naprawdę jesteś idiotą.
Spróbujemy dalej rozmawiać czy już się rozstaniemy?

Ja nie mam więcej pytań.
Na szczęście ja mam. Wyszłaś w Stanach drugi raz za mąż?

Nie. Miałam wielu adoratorów, ale to byli sami goje, a sam 
wiesz, że za goja bym nie wyszła. Po tym, co zrobili moim 
rodzicom, nie ma takiej możliwości.
A co z Żydami?

Żaden nie chciał rozwódki z dziećmi.
Przykro mi.

Nie martw się o mnie. Dobrze sobie dałam radę. Moi chłop-
cy są po studiach i mają dobre prace. Ja zajmuję się nieru-
chomościami. Jestem pracowita Polka.

„Polka”!?
Tak mówiła moja mama, ale chodziło jej o Żydówkę z Polski.

Cieszę się, że po tym wszystkim jesteś szczęśliwa.
A kto ci powiedział, że jestem? Jestem twarda, a nie szczęś-

liwa. Żydzi zawsze byli tacy i dlatego przetrwali.
Z tego, co wiem, nie do końca tak było.

Jestem wyćwiczona. Nigdy nie biorę leków przeciwbólo-
wych, więc wytrzymam wiele. Mama nauczyła mnie odróż-
niać problemy prawdziwe od nieistotnych.
Miałaś już kiedyś prawdziwe problemy?

Nie, i dlatego żyję.
A jak się zabezpieczasz przed prawdziwymi problemami?

Modlę się u chasydów, wierzę w astrologię, znam siedem 
języków i mam kilka paszportów. Nikt mi nie da rady. Zawsze 
mam przygotowany plan awaryjny. Plan b, plan c, plan d. Po 
tamtych doświadczeniach jestem nieśmiertelna.
To nie były twoje doświadczenia. To były przeżycia twoich ro-
dziców.

Dlatego siedzisz w tej Polsce, że nic się nie nauczyłeś. I po-
wiem ci jeszcze jedną rzecz, która też ci się pewnie nie spo-
doba. Holokaust miał jedną zaletę. Gdyby go nie było, do 
dzisiaj nie mielibyśmy własnego kraju.
W którym żadne z nas nie mieszka.

Nie da się z tobą rozmawiać.
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Lili
(ur. 1947)

Z Lili Haber spotykam się w małej i ciasnej kafejce w Tel Awiwie. Sie-
dzimy przy mikroskopijnym stoliku naprzeciwko siebie, prawie do-
tykamy się głowami. Wokół nas w ciągu tych kilku godzin przetacza 
się chmara ludzi wpadających na krótką pogawędkę i kawę. Nie są 
w stanie nas zdekoncentrować, bo bardzo szybko tracimy świadomość 
ich obecności. Rozmawiamy po polsku.

Lili: Jest rok 1987. Mój tata mówi: „Dziewczynki, jedziemy 
do Polski. Muszę pokazać Polakom, że wygraliśmy”. A my: 

„Ojciec, oszalałeś! Przecież tam jest komuna!”. Był uparty 
jak osioł, bałyśmy się, że jedzie tam zrobić awanturę. Więc 
zdecydowałyśmy się pojechać z nim, by go chronić.
Kto pojechał?

Mama, siostra i ja.
Ile miałaś wtedy lat?

Czterdzieści. Ta podróż to była najważniejsza rzecz, jaka 
mi się wydarzyła.

Te dziesięć dni zmieniło moje życie. Do tego czasu nie 
mówiłam, że jestem z Polski. Byłam sabra * i już, a po tej 
podróży przedstawiałam się tak: „Dzień dobry. Nazywam 
się Lili Haber, urodziłam się w Polsce”. Byłam z tego taka 
dumna, mimo że przecież miejsce urodzenia wcale nie jest 
moją  zasługą. Chciałam, żeby wszyscy wiedzieli, że jestem 
stamtąd.
W twoim domu rodzinnym mówiło się o Polsce?

 * Sabra (hebr.) – osoba urodzona w Izraelu.
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To nie był temat do publicznych rozmów. Dzisiaj ludzie 
wiedzą więcej o Korei, niż ja wtedy wiedziałam o Polsce. 
Wiedziałam, że moi rodzice tam się urodzili i że są ocalony-
mi z Polski. Koniec, kropka. Jak miałam dwadzieścia lat, to 
poszłam do wojska i dopiero tam zrozumiałam, że coś jest 
nie tak. Byłam inna. Pierwszy raz to poczułam, bo do tej pory 
byłam taka jak pozostali.
Na czym polegała twoja inność?

Nie wszyscy byli z Polski i nie wszyscy byli z rodzin oca-
lałych…
A dotychczas jak było?

Wszyscy dookoła mnie byli normalni.
A w wojsku byli nienormalni?

Tak, bo nie byli z gett i obozów. Nie byli ocalałymi.
Opowiedz mi, jak wyglądał świat twojego normalnego dzie-
ciństwa.

Wiedziałam, że „dziadek” to jest funkcja publiczna. W na-
szej okolicy był jeden dziadek, wspólny. Myślałam, że to jest 
taki zawód albo instytucja. Wiesz, jak doktor czy bank. Nikt 
nie miał dziadków. To było normalne. Myślałam, że „saba” * to 
jest jego imię. Nie wiedzieliśmy, że to jest tata mamy albo taty.

Wiesz, myśmy myśleli, że świat się dopiero zaczął. To był 
mój największy problem w późniejszym życiu, bo rodzice 
robili wszystko, żebym ja myślała, że przedtem nic nie było. 
Słyszałeś kiedyś taką historię?
Jeszcze nie.

Mówiłam ci, że warto żebyś mnie posłuchał.
A w szkole też byli sami normalni z gett i obozów?

Tak. Tam była taka klasa, która się nazywała „Polacy” i ja 
w niej byłam.

„Polacy”, bo z Polski?
Tak. I była jeszcze klasa „Inni”.

 * Saba (hebr.) – dziadek.

Lili, co ty opowiadasz?
Tak było.

To było w twojej głowie, czy te klasy naprawdę tak się nazywały?
Naprawdę w naszej klasie byli tylko Polacy, czyli Żydzi 

z Polski, a w tamtej byli inni.
A ci inni to skąd byli? Z Jemenu, z Iraku?

Kochany, ja naprawdę nie wiem. Nigdy z nimi nie rozma-
wiałam.
A oni z wami rozmawiali?

Nie, bo my byliśmy „Polacy”.
Byliście ci lepsi?

Wtedy chyba tak myślałam. Oni byli „Inni” i już. Nie nasi. Nie 
interesowali mnie. Potem poszłam do wojska i pierwszy raz 
zobaczyłam religijnych Żydów. Takich, którzy zawsze noszą 
jarmułkę. U nas w Holonie nie widywałam takich. Ojciec za-
kładał jarmułkę najwyżej trzy razy do roku. A tu nagle tacy dzi-
wacy. Tam też pierwszy raz zobaczyłam Żydów sefardyjskich.

Ty nic nie rozumiesz. Ja nie chciałam mieć z nimi nic 
wspólnego. Mieszkałam w getcie. Przepraszam, że tak mó-
wię, ale naprawdę tak się czułam. To było getto Polaków, czyli 
Żydów z Polski. Tam jadło się po polsku, mówiło po polsku, 
a ci inni, co ich widziałam z daleka, byli inni. Inni jak goje, 
rozumiesz? Nawet nie wiedziałam, że to są Żydzi. Dopiero 
jak zaczęłam jeździć do Polski, to zrozumiałam, co to znaczy 
być Żydem, co to znaczy być Izraelką albo syjonistką. Musia-
łam dorosnąć, żeby to zrozumieć. Również, żeby zrozumieć, 
że chcę być Izraelką i że chcę tu mieszkać.
Bałaś się tego pierwszego wyjazdu do Polski?

Bałam się, że ojciec zrobi tam jakąś awanturę. Nie nale-
żał do ostrożnych ludzi. Wiesz, ci ocalali widzieli najgorsze 
rzeczy na świecie. On bywał nieobliczalny.
Co widzieli twoi rodzice w czasie wojny?

Ja ci powiem, gdzie oni byli, a ty już będziesz wiedział, co 
oni widzieli. Najpierw oboje byli w getcie krakowskim, ale 
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wtedy jeszcze się nie znali. Potem wszyscy byli w Płaszowie. 
Później ojciec z jego bratem byli na liście Schindlera, a mamę 
wywieźli do Auschwitz. Tam przeżyła tylko ona i jej najmłod-
sza siostra. Po wojnie wróciły do Krakowa i mama chciała 
wyjechać do Stanów, ale wtedy spotkała mojego ojca. W 1946 
wzięli ślub, a dziewięć miesięcy później ja się urodziłam. Do 
Kraju przyjechaliśmy 3 stycznia 1950 roku. Moja siostra uro-
dziła się już tutaj. Jak dotarliśmy, to nic tu nie było. Pusty-
nia, pustynia, pustynia. Ja mogę o tym mówić trzy godziny 
i jeszcze nie będę nawet w połowie. Kobiety mieszkały w ba-
rakach, a mężczyźni w namiotach. Mój ojciec jak to zobaczył, 
to powiedział, że Ben Gurion zrobił dla nas obozy. Zaraz będę 
płakać, bo co pomyślę o tym, co spotkało moich rodziców, że 
od nowa wylądowali w czymś takim… Będę płakała i nic na 
to nie poradzę. Płaczesz ze mną, czy później sam w domu?
Ty potrafisz płakać i w tym samym czasie dowcipkować?

A co ja mam zrobić? Muszę jakoś żyć. Mój ojciec zawsze 
mówił, że te obozy były gorsze niż tamte holokaustowe. Był 
bardzo impulsywny, mówił, że jak Niemcy albo Polacy to 
robili, to nie byli nasi, a tutaj to robią nasi ludzie.
Z jakich rodzin pochodzili twoi rodzice?

Tata był z religijnego domu. Jego ojciec był chasydem od 
rabina z Nowego Sącza. O rodzinie mamy nic nie wiem.

Co próbowałam mamę zapytać o wojnę albo przedwojenne 
historie, to ona zawsze mówiła: „Zostaw! Idiotka!”. Zawsze: 

„Zostaw! Idiotka!”.
Jesteś idiotka, że pytasz?

Tak. To nie pytałam. I wiesz, to było takie agresywne, że 
ona aż warczała. Ale w 1995 roku pojawiła się szansa, że 
się czegoś dowiem. Pojawił się Spielberg i zaczął robić wy-
wiady *. Nie chciałam się zgodzić, żeby ta ekipa przyszła 

 * Amerykański reżyser Steven Spielberg, zainspirowany pracą nad fil-
mem Lista Schindlera i spotkaniami z ocalałymi, założył w 1994 roku 

do rodziców, gdy mnie tam nie będzie. Też chciałam posłu-
chać. No i oni przyszli, rozstawili te wszystkie urządzenia 
i najpierw rozmawiali z tatą. Sporo im opowiedział. Potem 
przyszła kolej na mamę, ale ona powiedziała, że mogą to 
zwijać i iść do domu. Prosiłam: „Zrób mi przysługę i opo-
wiedz”. Ale ona się uparła. Zwinęli cały sprzęt, a ja dalej ją 
proszę, by choć słowo im powiedziała. I nagle ona mówi: 

„Chcę, żeby moja wnuczka zadała mi pytanie”. Ci znowu 
wszystko rozstawiają, a moja córka pyta mnie, o co ma bab-
cię zapytać. Mówię, żeby pytała, o co chce. Usiadły naprze-
ciwko siebie i moja mama mówi: „Zapytaj mnie, dlaczego 
nie usunęłam numeru obozowego”. I wiesz, co powiedziała 
moja mama? „To jest grób mojej mamy i siostry, które sta-
ły obok mnie w trakcie selekcji”. I koniec. Znowu mogli się 
pakować. Wtedy były takie czasy, że nikt nie chciał o tym 
rozmawiać. Nawet z tobą by nie rozmawiali. Wszyscy byli 
jeszcze w tej traumie i milczeli.
Dwadzieścia lat temu też nikogo o to nie pytałem.

Bo ty jesteś z naszej rodziny. Jesteś mój brat i też miałeś 
to samo. Wiesz, tutaj w Kraju ludzie są bezczelni i pytają 
o wszystko: „Gdzie jesteś, co jadłeś, z kim spałeś, czy byłeś 
już w toalecie?”. A o tym się nie mówiło.
Też o tym nie mówiłaś, choć chciałaś się czegoś dowiedzieć. 
Zapamiętałaś numer obozowy mamy?

Kiedyś go znałam na pamięć, ale zdecydowałam, że to nie 
jest dobre. Moja mama nazywała się Antonina Leser z domu 
Borenstein. Wiesz, teraz jest tutaj taki ruch wśród młodych – 
oni myślą, że dobrze robią, bo walczą o pamięć – tatuują 
sobie numery na skórze. Ja nie mogę tego znieść. Znałam 
numer mojej mamy, ale się przestraszyłam, że to znaczy, że 

w Los Angeles Fundację Zapisu Historii Ocalonych z Shoah (Survivors 
of the Shoah Visual History Foundation). Celem było zarejestrowanie 
świadectw osób ocalonych oraz świadków Holokaustu. Fundacja zebrała 
ponad pięćdziesiąt tysięcy relacji w pięćdziesięciu sześciu krajach.
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Hitler zwyciężył. Myślałam o mamie jak o numerze, a ona 
nie była numerem, była moją mamą. Ja się wstydzę, że nie 
rozumiałam, co moi rodzice przeszli. Nie rozumiałam, nie 
wiedziałam. Wstydzę się, że za mało pytałam. Może gdybym 
zapytała jeszcze dziesięć razy, toby mi już nie odpowiedziała: 

„Zostaw! Idiotka!”. Wstydzę się i płakać mi się chce. Żałuję, że 
nie byłam bardziej agresywna. Może nie chciałam wiedzieć… 
dlatego nie pytałam dalej. Może byłam zadowolona, gdy ona 
mi powiedziała: „Zostaw! Idiotka!”? Miałam pretekst, żeby 
nie pytać? Spokój i z głowy.
Bałaś się, że wybuchnie?

Moja mama to była najmądrzejsza kobieta na świecie. 
Najmądrzejsza! Słuchaj mnie dobrze. Ja nie powiedziałam 

„przyjemna”, ja powiedziałam „najmądrzejsza”. Ojciec był 
zawsze taki miły. Przytulał, całował. Mama nigdy w życiu. 
Bardzo inteligentna, ale nigdy mnie nie dotykała. Mądrzy 
ludzie mi wytłumaczyli, że ona w czasie Holokaustu umar-
ła w środku. Nic nie było dla niej ważne. Cały dzień tylko 
chodziła i czytała książki. Moja koleżanka z dzieciństwa, 
z którą się przyjaźnię do dzisiaj, powiedziała: „Twoja mama 
zawsze czytała książki i zawsze była nieobecna”. Ciałem była 
z nami, ale głową nigdy. I wiesz co? Strasznie się wstydzę 
i płaczę nad tym, że przez całe dzieciństwo nie byłam do-
brym dzieckiem.
Tak myślisz?

Ja tak czuję, myślenie to jest coś innego. Jak ja mogłam 
powiedzieć mojemu ojcu: „Nie mogę zrozumieć, dlaczego 
jeździsz na wakacje do Niemiec. Przecież to oni zrobili Ho-
lokaust”. A tata mi tłumaczył, że do Niemiec może jeździć, 
a do Polski nie. Jak wrócił w 1945 do Krakowa, to stróż w jego 
domu powiedział: „Wróciłeś? Szkoda, że Hitler nie skończył 
tego, co zaczął”. Ojciec nie mógł znieść, że sąsiedzi tak mó-
wili. Polacy, z którymi się przyjaźnił, zdradzili go.
Opowiadał ci o tym?

Mówił, że mam jeść i nie zostawiać na talerzu. Tak o tym 
opowiadał. Nigdy nie rozumiałam, dlaczego to jest takie 
ważne. To, żebym skończyła jedzenie, żeby nic nie zostało na 
talerzu. Mam dziś sześćdziesiąt pięć lat i poważny problem 
z jedzeniem. Zawsze mi kazali wszystko zjadać. Dzisiaj mój 
mąż mnie pilnuje. Bo jak ktoś mi nie powie, żebym zjadła, to 
nie jem. Do dzisiaj nie czuję głodu. Czy jadłam, czy nie jad-
łam. Nigdy. Zawsze tak było, że jak nie skończyłam jeść, to 
ojciec kazał mi brać talerz do ubikacji i siedzieć tam, aż zjem. 
Nie wolno było nie zjeść. Nie wolno też było być chorym.
Dlaczego?

Dlatego, że jak jesteś chory, to umrzesz. Do dzisiejszego 
dnia nie umiem być chora.
Nie na każdą chorobę się umiera.

Pomyśl.
Chorujesz, to znaczy, że nie przejdziesz selekcji?

Widzisz, ty jesteś jak mój brat. Wszystko rozumiesz, mimo 
że to nie moi rodzice cię wychowali. Nigdy nie byłam chora, 
żeby nie było dylematu: na prawo czy na lewo. Nie można 
chorować, bo się nie przechodzi selekcji. Się umiera, a ja 
chcę żyć.
A co się dzieje, jak masz gorączkę?

Nie wolno! Rozumiesz, nie wolno! Dla mnie to jest koniec 
świata. Nie jestem głupia i wiem, że to nie jest logiczne, ale 
to tak głęboko we mnie siedzi. Słuchaj, do dzisiaj nie mogę 
iść sama do lekarza. Zawsze chodzę do lekarza z mężem, bo 
nigdy nie rozumiem, co ten doktor do mnie mówi. Znaczy 
słyszę, ale nic nie rozumiem. To nie dlatego, że jestem głupia. 
Wiem, że nie jestem głupia. To jest psychiczne.
Byłaś u psychologa?

Byłam u dwóch, ale tak mnie denerwują, że nie mogę. 
Moja córka jest psychologiem, mam przyjaciela psychiatrę, 
ale oni mnie denerwują i już. Poczytałam o tym i rozumiem, 
skąd to przyszło. Tak jest i nic na to nie poradzę. Nauczyłam 
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się z tym żyć. Jak trzeba iść do lekarza, to idę z mężem. Coś 
się od tego stanie złego? Nie. Mąż wszystko wie. Mam kart-
kę w torebce i już.
Jaką kartkę?

Taką, na której jest zapisane, jakie leki i kiedy mam brać.
Twoje dzieci mogą chorować?

Tak.
A twoja siostra?

Tak. Moja siostra urodziła się później i jest już normal-
niejsza. Ja jestem podobno klasyczny przypadek. Niestety.
Ale do Polski z rodzicami pojechałyście obie?

Tak. I myślałyśmy, że jesteśmy strasznie mądre. Nabrały-
śmy dużo sprzętu. Każda z nas miała kamerę video. Nie wiem, 
czy wiesz, ale wtedy taka kamera ważyła dwanaście kilo. Tro-
chę to było ciężkie, ale to było nic w porównaniu z tym, że 
miałyśmy się zaraz wszystkiego o rodzicach dowiedzieć i na 
te właśnie kamery to nagrać. Miałyśmy taki sprytny plan, że 
ja mamę zapytam, a siostra nagra. Już ci mówiłam, że moja 
mama była mądra?
Tak. Mówiłaś mi również, że ty nie jesteś głupia.

No widzisz, to nieprawda, bo i ja, i moja siostra byłyśmy 
głupie. Myślałyśmy, że mama coś jednak nam powie, mimo 
że nie chce. Tam była taka sytuacja, że byliśmy w Treblince 
i mama na chwilę usiadła na ławce. Zobaczyłyśmy, że rozma-
wia z jednym panem. Włączyłyśmy nasze kamery i jak gdyby 
nigdy nic, przechodzimy obok nich. Później przesłuchuje-
my to nagranie i tam bardzo dobrze słychać naszą mamę. 
I wiesz, co ona mówi? „Musimy na chwilę przerwać naszą 
rozmowę, bo moje córki się zbliżają”. Wtedy zrozumiałam, 
że nie ma szans.
A tacie powiedziała?

Nie. Wiesz skąd wiem? Jak mama zmarła, to ja przyszłam 
do ojca tuż przed pogrzebem i pomyślałam, że teraz się do-
wiem. Wiesz, człowiek w takim momencie nic już nie gra. 

I pytam go: „Mama ci kiedyś powiedziała, jak było w Ausch-
witz? Jak ocaliła swoją siostrę Gustę?”. A on na to, że nigdy 
nic mu nie powiedziała i ja mu wierzę, bo moment był taki, 
że nie dałby rady udawać.
Dlaczego zapytałaś akurat o ratowanie siostry?

Bo siostra mamy od zawsze kulała. Nie tak trochę, ona się 
strasznie kołysała, jak chodziła. Powiedz mi, jesteś mądry 
facet, jak z tej selekcji ona mogła pójść dalej? Przecież tam 
był Mengele. Jak to możliwe? Ja byłam bliska szaleństwa, bo 
nie mogłam zrozumieć, jak to się stało. Wiedziałam, że były 
trzy selekcje. Wiesz skąd? Bo poszłam i zapisałam się do Sto-
warzyszenia Krakowian, u nas w Izraelu. I tam Miriam Aka-
via * powiedziała mi, że jest krewną mojej mamy. Mówiła, że 
mama była bardzo ładną i bardzo mądrą kobietą. To ja jej na 
to: „Miriam, przecież ty musiałaś też znać moją ciocię Gu-
stę, jak to możliwe, że ona tam przeżyła?”. A ona mi mówi: 

„Mama była ładna i mądra”. Ja na to: „Miriam! Co ty mówisz, 
ja się pytam, jak ciocia przeżyła!”. Nic się nie dowiedziałam.

O tym, gdzie moja mama była wyzwolona, też dowiedzia-
łam się nie od niej, tylko od jednej pani u Krakowiaków. My-
ślałam, że to było w Ravensbrück, a okazało się, że w Neu-
stadt-Glewe. A dlaczego myślałam, że w Ravensbrück? Bo 
znalazłam w Yad Vashem świadectwo mamy, że jej mama 
ze swoją siostrą zginęły w Ravensbrück. Możesz powiedzieć, 
że to jest głupstwo. Tu czy tam, wszystko jedno. Trochę tak, 
ale nie do końca, bo ja nic nie wiem, a muszę wiedzieć, bo 
zwariuję. Jeździłam po całym kraju, szukając tych informacji.

Po śmierci rodziców zrobiłyśmy z siostrą porządek w ich 
mieszkaniu. Mnie interesują papiery i zdjęcia, a siostrę mniej. 
Wszystko dokładnie przejrzałam i znalazłam nazwisko, któ-
rego nie znałam, napisane ręką mamy. Następnego dnia 

 * Miriam Akavia – urodzona w Krakowie w roku 1927 izraelska pisarka 
i tłumaczka, ocalała z Holokaustu.
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obdzwoniłam wszystkich z tym nazwiskiem w Kraju. Pyta-
łam, czy są z Polski. Znalazłam jedną rodzinę, co miała zro-
bione swoje drzewo genealogiczne i tam było widać, że czte-
ry pokolenia wstecz mamy wspólnych przodków.
Ale to były ich cztery pokolenia, nie twoje.

Jak mój pierwszy wnuk miał się urodzić, to zaczęłam szu-
kać imion moich pradziadków. Jak przyszłam do mojej sy-
nowej, to miałam dla niej przygotowaną listę imion siedem 
pokoleń wstecz! Tak się postarałam. Mój mąż ciągle się mnie 
pyta: „Co to za różnica, czy twój przodek miał na imię Lejb, 
Chaim czy Mosze?”. A to jest bardzo ważne! Bo to była moja 
rodzina i wreszcie zaczynam coś o nich wiedzieć.

Szukałam i znalazłam, jak się nazywała pierwsza miłość 
mojego ojca. Czułam taką potrzebę, żeby wiedzieć, co oni 
czytali, co śpiewali, co jedli w domu.
Do czego ci to było potrzebne?

Całe życie czułam, że świat się zaczął po moim urodze-
niu, że przedtem nic nie było. Znasz kogoś, kto był począt-
kiem świata? Jak jesteś młody, to nie jest bardzo łatwe. Dla 
 mojego ojca, do ostatnich jego dni, ja byłam diamentem. 
Byłam początkiem wszystkiego i byłam najważniejsza na 
świecie.
Ważniejsza niż twoja siostra?

Tak. Byłam cudem świata i gwiazdą. I początkiem wszyst-
kiego.

A przecież nie byłam żadnym wielkim cudem świata. Wa-
żyłam trzy kilo, jak większość ludzi, ale cokolwiek zrobiłam, 
to dla ojca był cud. Moja siostra jest ode mnie zdolniejsza 
i bogatsza, ale nigdy nie zrobiła według ojca nic lepiej ode 
mnie, mimo że prawda jest taka, że wszystko, co zrobiła, 
zrobiła lepiej.
Rozumiałaś, dlaczego tak jest?

Próbowałam się dowiedzieć. Kiedy mama była bardzo 
chora i leżała półprzytomna w szpitalu, to często jej się 

wydawało, że jest w obozie. Córka cioci Gusty jest psychia-
trą i kiedyś odbyłam z nią poważną rozmowę. Ona mi po-
wiedziała, że nie ma wątpliwości, że mama po wojnie była 
w stanie posttraumatycznym i że nigdy z niego nie wyszła. 
Ona nigdy się nie śmiała. Cały czas czytała. Kiedyś wysłałam 
mojej córce zdjęcie mojej mamy i ona mnie zapytała, czy to 
jest jedyne zdjęcie, na którym babcia się śmieje. Wiesz co, 
ja nawet tego nie zauważyłam, bo moja mama nigdy się nie 
śmiała. Dziwne, że przegapiłam coś takiego, co?
Może trochę dziwne.

Ja się ciebie pytam jako psychologa.
Lili, w psychologii chyba nie ma takiej kategorii jak „dziwne”. 
A jak myślisz, dlaczego nie zauważyłaś tego uśmiechu?

Opowiem ci podobną historię. Kiedyś byłam u mamy 
w szpitalu. Ona była już bardzo chora i poruszała się na 
wózku inwalidzkim. Nachyliłam się do niej, żeby ją poca-
łować, a ona mnie przytuliła. Ja tego nie zauważyłam, ale 
moja córka powiedziała, że pierwszy raz widzi babcię, która 
mnie dotyka. Mama nigdy mnie nie dotykała.
Lili, może mama cię dotykała i uśmiechała się, tylko ty tego 
nie zauważałaś?

O, właśnie dlatego nie chodzę do psychologów! Jak bym 
mogła nie zauważyć? Co ty mówisz?
A tata cię przytulał?

Obejrzałam kiedyś video z naszej uroczystości rodzinnej. 
I tam widać, że siedzę obok taty i cały czas go głaszczę po 
rękach. To nie wyglądało normalnie. Wyglądało tak, jakbym 
to ja była jego mamą. Zawsze tak było, że z tatą było dużo 
dotyku i przytulania, a z mamą nic.
Opowiedz mi coś więcej o tej pierwszej podróży do Polski.

Byliśmy w Polsce dziesięć dni i przez cały czas mama 
była przerażona. Non stop oglądała się za siebie. Nigdy nie 
patrzyła przed siebie, tylko ciągle na boki i do tyłu. Bałam 
się, że ona w końcu na coś wpadnie i zrobi sobie krzywdę. 
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Przerażona to nawet nie jest wystarczające słowo. Ona była 
w totalnej panice.
Przez cały pobyt?

Nie, oprócz tych chwil, kiedy byliśmy w obozach albo w au-
tobusie.
Dlaczego wtedy nie?

Bo wtedy wokół niej byli sami Żydzi. Coś ci opowiem. Chy-
ba tak nie wypada mówić, ale trudno. Jak moja mama umar-
ła, to przyszłam się z nią pożegnać. Była piękna i miała taką 
zrelaksowaną twarz, ani jednej zmarszczki. I teraz ci powiem 
to coś, co nie wypada. Jak wsiedliśmy wtedy, w Warszawie, 
do samolotu i on wystartował, to mama miała właśnie taki 
wyraz twarzy. Tylko przez chwilę, ale tak właśnie wyglądała. 
Była tylko jedna różnica, wiesz jaka?
Wiem, była żywa.

Mądry chłopak!
Do tego wyjazdu nic nie wiedziałaś?

Nic. Miałam już troje dzieci i nic nie wiedziałam. Nawet, 
że mój ojciec był na liście Schindlera.
Jak się dowiedziałaś?

Jak wyszła książka Keneally’ego *, to wszyscy ciągle mó-
wili Schindler i Schindler. Mnie to słowo coś mówiło, ale nie 
mogłam sobie przypomnieć co. Wiedziałam, że to jest coś 
związanego z rodzicami, bo jak byłam mała, to słyszałam 
jak oni krzyczeli „Schindler!”.

Kupiłam tę książkę i na sto czwartej stronie wydania he-
brajskiego jest nazwisko mojego ojca. Pojechałam do Yad 
Vashem i znalazłam na tej liście mojego ojca, jego brata 
i siostrę. Dzwonię do taty i pytam: „Czy ty wiesz, że byłeś 

 * Thomas Keneally, Schindler’s Ark, London: Hodder and Stoughton, 
1982, wydanie polskie Lista Schindlera, tłum. Tadeusz Stanek, Warszawa: 
Prószyński & S-ka, 1993. Na jej podstawie powstał głośny film Stevena 
Spielberga w roku 1993.

na liście Schindlera!?”. I co on mi na to odpowiedział? „Nie 
masz na co czasu tracić?”

Ja potem dużo rozmawiałam z moimi kuzynami i pytałam, 
czy w ich domach rodzice mówili o Schindlerze? A oni nic nie 
pamiętają, oprócz tego, że jak padało to nazwisko, to rodzi-
ce pluli trzy razy przez ramię. W trakcie trwania sziwy * po 
moim ojcu siedziałam z wujkiem, bratem taty. On był najnor-
malniejszy z nich wszystkich. Pytałam go o Schindlera, a on 
mi na to: „Nie znosiliśmy go, bo nie chciał uratować naszego 
ojca”. To ja mu mówię: „Przecież wasz ojciec już od czterech 
miesięcy nie żył”. „Nieważne, nie będę z tobą o tym rozma-
wiał”. Nie chciał i już. Nie mogłam zrozumieć, o co w tym 
wszystkim chodziło. Poznałam jeszcze kilka osób, które źle 
mówiły o Schindlerze. Uważałam, że jak ktoś cię ocalił, to 
trzeba być wdzięcznym, a nie pluć na niego.
W którym momencie odpuściłaś z pytaniami?

Czekałam na okazję. Oni zaczęli się starzeć i powoli role 
zaczęły się odwracać. Czekałam na chwilę słabości, żeby się 
znowu zapytać.
Udawało się?

Nie, ale coraz częściej wzywali mnie, by pójść z nimi do 
banku albo do lekarza.
Z rodzicami chodziłaś do lekarza, a sama nie chodzisz bez męża. 
Dziwne.

Zobacz! Rzeczywiście to jest dziwne! Nigdy o tym nie my-
ślałam. Ale nie uwierzysz, po co oni mnie zabierali ze sobą 
do tego lekarza. Zapytałam mamę, jaka jest moja rola, a ona 
mi powiedziała: „Masz iść, siedzieć i nic nie mówić, żeby ta 
lekarka widziała, że mamy dzieci i że trzeba nas poważnie 
traktować, a nie jak parę staruszków z Holokaustu”. Ja wte-
dy jeszcze całkiem dobrze wyglądałam, więc miałam tam 

 * Sziwa – w judaizmie trwająca tydzień żałoba po zmarłym. Żałobnicy 
siedzą w domu, nie mogą wykonywać żadnej pracy.
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siedzieć i być tą laską, którą oni urodzili. Szli pokazać swoje 
zwycięstwo.
Jak byliście w Polsce, też się nimi opiekowałaś?

Jeździliśmy po obozach, rodzice bardzo ładnie się zacho-
wywali. Byliśmy dwa dni w Krakowie. To było najbardziej 
emocjonalne czterdzieści osiem godzin w moim życiu. Do-
piero wtedy zaczęło do mnie docierać, że tu kiedyś był ich 
świat. Że tu była szkoła, że tu był dom, że teatr, kino…, że 
ich rodzice tutaj mieszkali. Wiesz, jaka jest różnica między 
głową i sercem? Przecież ja to wszystko niby przedtem wie-
działam, ale dopiero tutaj to do mnie dotarło. Najbardziej 
szokujące było, jak poszliśmy na Miodową, na cmentarz ży-
dowski i tam był grób matki mojego ojca, która zmarła przed 
wojną. I teraz słuchaj, ja ten obraz mam przed oczami co 
najmniej co drugi dzień. Mój ojciec mówi kadisz w Krako-
wie. Dopiero wtedy zrozumiałam, że miałam rodzinę przed 
wojną. Nagle okazało się, że świat istniał przed moim na-
rodzeniem. Moi rodzice nigdy nie mieli za kogo odmówić 
kadiszu, bo przecież nic przedtem nie było. Aż nagle cały 
świat zaczął żyć.

Wróciliśmy z Polski i mój mąż mówi, że od wtedy mam 
ranę w mózgu. Nigdy się już po tym nie pozbierałam. Rozu-
miesz? Dopóki moi rodzice żyli, to ta zmiana była w środku, 
we mnie. Zrobiłam album ze zdjęciami z podróży do Polski 
i nie rozstawałam się z nim ani na chwilę. Co drugi dzień go 
oglądałam, ale nic nie mówiłam. Jak rodzice umarli, u mnie 
w głowie wybuchła bomba. Zrozumiałam, że nic nie wiem. 
Przedtem nikt nie chciał mi odpowiadać, a teraz nie mam 
już kogo zapytać. Zrozumiałam, że to nie jest to samo. Po ich 
śmierci pojechałam do kuzyna mojej mamy, którego ona bar-
dzo szanowała. Przyjechałam i proszę go, by mi opowiedział, 
co wie, a on mi na to: „Twoja mama kazała mi przyrzec, że 
jak do mnie przyjedziesz, to nic ci nie opowiem”. I on nic mi 
nie powiedział, tak jak mu moja mama kazała. Ja ci mówię, 

ona była najmądrzejszą kobietą na świecie. Miała rozum i ten 
rozum pracował na to, żebym ja się nigdy nie dowiedziała 
i już. Ojciec funkcjonował inaczej. Po podróży napisał czter-
dzieści stron dla mojego syna i dał mi je do przepisania. To 
nie było dla mnie. Ja służyłam tylko jako sekretarka. To było 
głównie o tym, jak ci Niemcy byli głupi, a on mądry. Przepi-
sałam to, ale nie wytrzymałam i poszłam z nim o tym poroz-
mawiać, i mówię mu: „Słuchaj ojciec, ładnie napisałeś, ale 
to jest jak opowieść z harcerstwa, a przecież to nie tak było”.
Co tam było?

Na przykład: „Byłem trzy tygodnie w Gross-Rosen, było 
bardzo zimno. Był jeden zły Niemiec, ja mu powiedziałem 
to, a on mi to i uciekliśmy”. Zawsze wygrywał i nigdy mu 
nie było ciężko.

A moja mama nawet tego nie chciała zrobić. Nigdy nie 
usłyszałam słowa o jej rodzicach. Raz mi tylko powiedziała, 
że jej mama była mądra. Słuchaj, to nie są złe wiadomości, 
że wszystkie kobiety z tej rodziny były mądre, tylko trochę 
mam mało informacji, co? Ktoś mi powiedział, że mama 
ukończyła Uniwersytet Jagielloński. Napisałam do nich, do 
Krakowa. Odpisali. To była prawda. Dzięki temu w krakow-
skim archiwum znalazłam jej kenkartę i zdjęcie babci. Mia-
łam przedtem zdjęcie rodziców mamy, ale to było zrobione 
gdzieś na ulicy w Krakowie i obydwoje mieli czapki na oczach. 
Nie można ich było dokładnie zobaczyć. Teraz już mam zdję-
cia, gdzie są też ich twarze. Prawie mogę powiedzieć, że ich 
widziałam. Rozumiesz, jakie to ważne? Wymyśliłam też hi-
storię, że dziadkowie nie byli pobożni.
Dlaczego wymyśliłaś?

Bo to jest moja bajka. Muszę skądś pochodzić. Na zdjęciu 
dziadek ma taką małą brodę, taką francuską. Więc myślę, 
że nie był pobożny. Wiem, że nie był syjonistą, bo mama po 
wojnie chciała jechać do Ameryki, a nie do Palestyny. Myślę, 
że nie był bardzo dobrym biznesmenem, bo dom na ulicy 
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Krakowskiej pod numerem 36 był zapisany na babcię. To 
było takie zabezpieczenie w razie bankructwa, rozumiesz?
A może był ostrożny?

To może być twoja bajka, moja jest taka. Wiem z archi-
wów, że później dziadkowie przenieśli się w lepsze miejsce, 
na Stradom, a potem znowu wrócili na Krakowską. Dla mnie 
to znaczy, że dziadek stracił pieniądze i musiał wrócić z lep-
szego Stradomia na gorszy Kazimierz. Ale to jest tylko bajka, 
bo nic innego nie mam. Nie dawałam rady żyć z tajemni-
cą, to zaczęłam wymyślać te bajki. Muszę ci powiedzieć, że 
sporo się naszukałam. Jak przyszłam do tego Stowarzysze-
nia Krakowian, to zaczęłam ich wszystkich pytać: „Jestem 
córką Antoniny, w Izraelu Jona, z domu Bornstein, i Jakuba 
Lesera, czy ty coś o nich wiesz?”. Od razu znalazłam jednego, 
co powiedział: „Byłem z twoim ojcem w Płaszowie”. Dru-
gi: „Ja z nim byłem u Schindlera”. Na sziwie po moim ojcu 
miałam przy sobie taki zeszyt i wszystko tam zapisywałam. 
Przyszedł taki pan, a ja od razu do niego: „Skąd pan zna 
moich rodziców? Jak się pan nazywa? Co pan o nich wie? 
Czy jest pan z nami spokrewniony? Proszę mi to narysować”. 
Mam trzy czy cztery takie zeszyty. Mój ojciec napisał te swoje 
czterdzieści stron, a ja do tego dodałam kolejne czterdzieści 
z takimi małymi rzeczami, które przeczytałam albo mi ktoś 
opowiedział.
A jak się masz w swoim życiu, jesteś szczęśliwa?

Nie. Nie nauczyłam się.
Ale dużo się śmiejesz.

Nauczyłam się śmiać, ale to nie ze szczęścia. Tak, żeby 
było ładnie.
Wstajesz rano i co?

Boję się, że coś się stanie. Szczególnie dzieciom, ale nie 
mogę im tego powiedzieć, bo wiem, jaki to może mieć na nich 
wpływ. A ty wstajesz rano i co? Zadowolony jesteś od razu?
Czasami jestem zadowolony.

A o dzieci się nie boisz?
Każdy się boi o dzieci. Myślisz, że następnym pokoleniom bę-
dzie lżej?

Może się uda, bo ja zrobiłam wszystko, żeby moje dzieci 
czuły, że jest kontynuacja pokoleń. Bardzo mi brakowało 
tej wiedzy o poprzednich pokoleniach. Tak bardzo, że nie 
mogłam żyć. Powiedz, czy dziecko w normalnym świecie ma 
takie dylematy? Ja ci powiem, że nie ma. A ja miałam i zrobi-
łam naprawdę dużo, żeby moje dzieci miały normalniej. Nie 
wiem, czy mi się udało z dwójką starszych, ale z trzecią już 
chyba tak. Myślałam sobie, że mogłam pójść do psychiatry 
czy do psychologa i chodzić do niego latami. Ale co by z tego 
było dobrego? On by sobie mógł wybudować willę i jeździć 
za granicę na wakacje za moje pieniądze. I wiesz, co zdecy-
dowałam? Nie poszłam do nich, ale zostałam wolontariuszką. 
Jestem blisko tych ludzi i robię dla nich, co się da. To jest na 
pewno dla mnie lepsze, a i im się przydaję.
Jakich ludzi?

Tych, którzy by mogli być moimi rodzicami. Ludzi w ich 
wieku. Spędzam z nimi czas. Może mi coś powiedzą? Mogą 
powiedzieć rzeczy, których ten terapeuta nie wie, prawda? 
A ty byś poszedł do psychologa?
Byłem u psychologa.

Nie bałeś się, że cię nie zrozumie?
Bałem się dalej żyć.

Pomógł ci?
Usłyszałem kilka ważnych zdań, które były w tamtym czasie 
decydujące. Więc chyba mi pomógł.

I dobrze się już masz?
Daje się żyć.

Mnie też daje się żyć.
A chciałabyś, żeby było cudownie?

Nie ma w życiu cudownie. Nie ma co wymagać rzeczy 
nierealnych. Siedzę z tymi starymi ludźmi i wszystko jest 
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prawdziwe. Ja nie wiem, czy oni mnie potrzebują, żeby pa-
miętać, czy ja ich potrzebuję, żeby czuć, że przedtem był 
świat, którego mi wciąż tak brakuje. Wiesz, nie chodzi mi 
o domy, o Kazimierz i te wszystkie fizyczne rzeczy. Dla mnie 
jest straszne, że moi rodzice przeszli tak okropne rzeczy, a ja 
najpierw o tym nie wiedziałam, a potem nie umiałam im po-
móc. Wiem, że nie mogłam pomóc, ale ciągle o tym myślę 
i nie mogę przestać czuć się winna. No i teraz siedzę z obcy-
mi ludźmi, których ja bardziej potrzebuję niż oni mnie. Są 
moim łącznikiem z życiem.
Dlaczego zgodziłaś się ze mną porozmawiać?

Dobrze się z tobą czuję. Nie dlatego, że jesteś młodszy czy 
sympatyczny. Czuję, że ty też patrzysz wstecz, że dla ciebie 
to jest tak samo ważne. I że zrozumiesz, dlaczego ja się boję 
patrzeć w przyszłość. Boję się patrzeć w przyszłość, bo już 
wiem, jak ona może zaskoczyć. Umieram ze strachu, myśląc 
o przyszłości. Już wolę patrzeć do tyłu, bo tamto się skończy-
ło. Rozumiesz? Staram się, żebyś zrozumiał, o czym mówię, 
i wiem, że to nie jest proste. Mam taki przykład: byliśmy 
z mężem i moimi rodzicami na premierze tego Schindlera. 
Bardzo się bałam o rodziców, ale oni chcieli iść. Wychodzimy 
z kina, mój mąż idzie z moją mamą i pyta ją, co ona o tym 
myśli. Gdybym ja zapytała, to nic bym się nie dowiedziała. 
I ona mówi: „Nieważne czy było dokładnie tak, czy odrobinę 
inaczej, ale ważne, że w tym filmie idealnie została oddana 
atmosfera getta. Było ciężko, nie było jedzenia ani ubrań, ale 
jakoś się żyło. Żyło się cały czas w strachu przed akcją, która 
miała przyjść, i wszyscy o tym wiedzieli. Teraźniejszość była 
lepsza, bo jaka będzie przyszłość, wszyscy już wiedzieli”. I ja 
to chyba mam. Śmieję się, ale w tyle głowy mam cały czas: 
uwaga! To się zaraz skończy.

Piotr
(ur. 1953)

Z Piotrem Kulisiewiczem spotykam się w moim domu, w Warszawie. 
Mimo że znamy się właściwie tylko z widzenia, szybko przechodzimy 
do meritum. Rozmawiamy po polsku.

Piotr: Dlaczego mam być w twojej książce?
A dlaczego masz nie być? 

Znajdziesz większych Żydów ode mnie.
Tak uważasz?

Tak, bo ja jestem neofitą.
A kim byłeś przedtem?

Synem antysemity. Podoba ci się? 
Ciekawe, że Żydzi się biorą od antysemitów.

Jestem wielokrotnym neofitą. Paliłem i przestałem, a teraz 
jestem wrogiem palaczy i nikotynizmu.
A kim zostaje syn antysemity po metamorfozie?

Chcesz na chronologicznie czy na wzruszająco?
Chcę zrozumieć.

Sześć lat temu robiłem zdjęcia na konferencji prasowej 
profesora Zimbardo. Tłumaczką była tam Karina Sokołowska, 
szefowa Jewish Distribution Committee w Warszawie. Uda-
ło mi się ją fajnie sfotografować, więc wysłałem jej mailem 
portret. Od słowa do słowa, zaproponowała mi obsługę fo-
tograficzną Festiwalu Singera. Zgodziłem się bez wahania, 
bo wtedy każdy grosz się dla mnie liczył. Zapytała tylko, 
czy wiem, że to się będzie odbywało w piątek po południu. 
Mówię jej: „Ok, może być po południu”. Nie zrozumiałem 
pytania.
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Ona wtedy myślała, że jesteś Żydem?
Jakim Żydem? Co ty gadasz? Ja byłem fotografem!

Ale zapytała o piątek.
Coś musiała już wtedy myśleć, to prawda.

Zrobiłeś zdjęcia na Festiwalu Singera?
Zrobiłem.

I tam się czymś zaraziłeś?
Na ten festiwal przyszła też moja mama, bo tam miał być 

Makłowicz, taki telewizyjny kucharz. Chciała go zobaczyć 
na żywo. I przypadkiem spotkaliśmy się tam, na placu Grzy-
bowskim, we trójkę: moja mama, Karina i ja. Przedstawiłem 
je sobie. Miła rozmowa o tym i owym. Karina była bardzo 
spostrzegawcza.
Piotrek, litości! Mów, co zauważyła, a nie że „była spostrze-
gawcza”.

Mówiłeś, że chcesz zrozumieć, to ci opowiadam, jak było. 
Była spostrzegawcza i zauważyła numer na ręku mojej mamy. 
On już był wtedy mało czytelny, a poza tym cyfry miały mak-
symalnie cztery milimetry wysokości. Karina jednak je za-
uważyła. Ode mnie już wcześniej wiedziała, że mama jest 
Węgierką. To jej wystarczyło.
A co wiedziałeś do tej pory o mamie?

Z domu wiedziałem, że mama i babcia były w Auschwitz. 
Dziadek był węgierskim antyfaszystą i naziści już go prawie 
mieli, ale udało mu się uciec i w odwecie one dwie zostały 
zabrane do obozu. Tyle opowieści domowych, autorstwa 
mojego antysemickiego taty. Nie wiedziałem, że one są Ży-
dówkami.
Dla Kariny to było oczywiste, a dla ciebie nie?

Pewnie dla ciebie też jest oczywiste, ale dla mnie nie było. 
Wiele godzin przegadałem z Kariną. Ona jest ode mnie o wie-
le młodsza, ale stała się moją „jidysze mame”. W trakcie któ-
rejś z naszych rozmów usłyszałem w głowie suchy trzask i ta 
układanka zaczęła mi się już inaczej prezentować.

I od wtedy jesteś tym żydowskim neofitą?
Wtedy zacząłem pracować dla Jewish Joint Distribution 

Committee. W ciągu jednej chwili rzuciłem całe swoje do-
tychczasowe życie. A przecież miałem swoją firmę, klien-
tów.Wszedłem do zespołu, który stał się moim miejscem 
na świecie.
Brzmi jak bajka.

Żeby wszystko było jasne. Zostałem w Joint, bo czułem 
się tam na miejscu. I żeby nie było wątpliwości – jeśli cho-
dzi o sprawy biznesowe, to zdecydowanie lepiej miałem się 
przedtem. Ale nie narzekam. To nie był ruch biznesowy, to 
był ruch życiowy.
Coś się w związku z tym zmieniło w twoim życiu?

Po pierwsze szybko poznałem prawdziwą historię mojej 
mamy i jej rodziców. Zacząłem rozmawiać z mamą.
Tak po prostu?

Stopniowo, ale zdecydowanie. Dowiedziałem się, że cała 
rodzina, czyli moja mama i jej rodzice, grzecznie zgłosili się 
do wyznaczonego punktu. Mieli ze sobą walizki i niezbędne 
pismo, by wejść do pociągu. Dziadka straciły z oczu już na 
rampie w Auschwitz.
Ile mama wtedy miała lat?

Urodziła się w 1927 roku.
Do obozu trafiły w 1944, jak wszystkie węgierskie transporty.

Tak. Myślę, że w maju, bo mama mówiła, że była piękna 
pogoda. Czyli miała siedemnaście lat. Babcię straciła z oczu 
w styczniu 1945, w trakcie marszu śmierci. Była w Bergen-
-Belsen, a potem w Moosbach. Tam spotkała mojego ojca, 
który był przewieziony z Gross-Rosen. Najpierw na siebie 
spojrzeli przez druty, jeszcze przed wyzwoleniem, a póź-
niej to już był ognisty romans, który zakończył się chrztem 
mamy.
Zazwyczaj po ognistym romansie chrzci się kogoś zupełnie 
 innego.
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Mój tata chyba nie był zakochany w tej części tożsamości 
mojej mamy, więc postanowił ją usunąć. Mama wiedzia-
ła, że jej rodzice nie żyją, a mój ojciec bardzo szybko przez 
Pck odnalazł swojego brata, oficera kampanii wrześniowej, 
który całą wojnę spędził w mundurze, w oflagu na terenie 
Belgii. Duma polskiej armii – do końca w mundurze, a nie 
jak niektórzy.
Ktoś z rodziny twojego ojca zginął?

Nie. Po wojnie wszyscy się odnaleźli na ulicy Glogera 11 
w Częstochowie, w rodzinnym mieście ojca. Tata powiedział 
mamie: „Ty nikogo nie masz, ja mam wszystkich, jedziemy 
do mnie. Tylko nie możesz jechać jako Żydówka”.
Po tym wszystkim, co przeszła, jej ukochany chłopak powiedział, 
że ona nie może być Żydówką?

Mama o tym opowiadała jak o czymś oczywistym. Trak-
towała to jako asymilację. Wiedziała, że za bycie Żydem jest 
straszna kara. Wywózka do obozu, utrata pięknego miesz-
kania, straszny głód.
Rozmawiałeś o tym z mamą? 

Nie, ale byłem przy jej rozmowie z zaprzyjaźnionym 
niemieckim dziennikarzem. Bardzo to było ciekawe i za-
skakujące. Moja mama na pytanie: „Co było dla pani w obo-
zie najstraszniejsze?”, bez wahania odpowiedziała: „Głód 
i  zimno”. „A co było najprzyjemniejsze?” „To, że byłam cały 
czas z mamą”. „A co pani najlepiej zapamiętała?” „To, jak jed-
na kobieta uderzyła moją mamę w twarz”. Dziwne, prawda?
Co cię w tym dziwi?

Że w tych wspomnieniach nie ma selekcji, śmierci, dymią-
cych kominów, a jest uderzenie w twarz. To jest do dzisiaj 
bardzo ważna cecha mojej mamy. Ona ma osiemdziesiąt 
siedem lat i to się nie zmieniło. Ta genialna umiejętność 
oczyszczania pamięci. Niektóre fragmenty jednak przetrwały 
i objawiają się w najbardziej nieoczekiwanych momentach. 

„Nazywałam się Fajgele. Adonai!”

Po wojnie zamknęła za sobą furtkę do tamtego świata?
Tak. Miała tego swojego pięknego Witka Kulisiewicza – 

mojego tatę, który się nią opiekował. Jeszcze w obozie, tuż 
po wyzwoleniu, pojechała z amerykańskim żołnierzem na 
lemoniadę do miasta. Gdy wrócili, ojciec czekał przed bra-
mą i strasznie tego Johna zlał. Zrozumiała, że on ją kocha 
i będzie się nią opiekował. Kazał, to poszła i przyjęła chrzest.
Gdzie to się odbyło?

Jeszcze w obozie.
W obozie?

Tak, ale już po wyzwoleniu. A tydzień później wzięli tam 
ślub.
Widziałeś te dokumenty?

Tak. Wszystko jest po niemiecku, bo takie tam mieli druki. 
Porządnie, na maszynie napisane: Agnes Roth, data urodze-
nia, wyznanie… i otóż w tym miejscu, zapewne zupełnie 
przez przypadek, jest dziurka. Akurat w tym miejscu papier 
został złożony i „się zepsuło”.
Myślisz, że to mama wydarła czy tata?

Myślę, że wtedy zostało ustalone, że „kończymy z tymi 
Żydami raz na zawsze”. A które z nich to wydarło, nie 
umiem powiedzieć. Zrobili to po to, żeby nie było już o czym 
mówić.
A ty wszystko zepsułeś.

Widzisz, to jest tak: ty masz brata, ja mam brata. Wy je-
steście Żydami, a u nas tylko ja. Zanim zapytasz, odpowiem: 
mamy tych samych rodziców.
Jeszcze sześć lat temu żaden z was nie był Żydem.

Moja córka, której matka nie jest Żydówką, ostatnio mi 
powiedziała: „Halachicznie nie jestem Żydówką, ale to na 
tobie ciążyła odpowiedzialność wychowania mnie w tradycji 
żydowskiej”. I co na to powiesz?
Sztafeta pokoleń. Każdy ma prawo mieć pretensję do swoich 
rodziców.
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Ja nie mam pretensji do mamy. Bardzo dobrze ją rozu-
miem, mimo że w dzieciństwie bardziej się zajmowała sobą 
niż nami. Była bardzo dobrą mamą. Najlepszą, jaką mogła 
wtedy być. Ale posłuchaj. Taka scena: siedzę u nas w domu 
przy stole. Jestem w pierwszej klasie szkoły podstawowej. 
Mam przed sobą zeszyt w kratkę, a w nim takie zadanie: 

„okienko + 2 = 7”. Nie czaję nic. Absolutnie nic! Łzy mi się leją 
ciurkiem, a mama siedzi po drugiej stronie stołu. Ma świeżo 
pomalowane paznokcie, dłonie trzyma w górze i kręci nimi, 
jakby wkręcała żarówki. Suszy lakier, a na stole stoi tusz do 
rzęs Arc-en-Ciel z bazaru Różyckiego. Fryzurę ma świeżo 
zrobioną, bo zawsze taką miała. Spała prawie na siedząco, 
żeby jej nie zepsuć.

Mówię: „Mamo, pomóż mi”. A ona: „Niestety muszę już 
wyjść”. Bardzo dobrze ją rozumiem, ale dopiero dzisiaj. Była 
piękna, najlepiej ubrana, pomalowana, uczesana. Koledzy 
mojego brata się w niej podkochiwali. Przychodzili do nas, 
żeby na nią popatrzeć. Myślę, że nadrabiała stracony czas.
A kto powiedział, że pretensje można mieć tylko do mamy? 

Do taty mam. Owszem. W trakcie jednej z pierwszych 
poważnych rozmów mama powiedziała mi, że ma strasz-
ny żal do ojca, że całe swoje dorosłe życie przeżyła jako nie 
ona.
Zrezygnowała. Sama podjęła decyzję.

Moja mama nie podejmuje decyzji, moja mama się poddaje.
Ojciec był bardzo mocną osobowością. Był tyranem, nie 

aniołem – niech mu ziemia lekką będzie.
Kilka słów o tacie?

Przed wojną katolik. Po wojnie już nie. Przed wojną ro-
dzice wysłali go karnie do szkoły z internatem u salezjanów, 
do Oświęcimia, bo był takim chuliganem, że nikt sobie nie 
mógł z nim dać rady. Do Gross-Rosen trafił z łapanki w po-
ciągu, bo szmuglował tytoń. Po wojnie został dziennikarzem. 
Był szychą w Stronnictwie Demokratycznym. Cokolwiek to 

wtedy znaczyło, miał dostęp do sklepów „za żółtymi firan-
kami” i do bufetu sejmowego. Wszelkie deficytowe dobra 
były w jego zasięgu.

Przedtem, do czterdziestego siódmego albo ósmego roku, 
mieszkali z moją mamą w Częstochowie, później przenieśli 
się do Warszawy, gdzie po latach mój tata potwierdził swój 
stosunek do Żydów. Działał w komisji, która typowała ludzi 
do usunięcia z pracy w 1968 roku. Tej komisji szefował re-
daktor Gontarz. Zacna karta, prawda?
Przekonałeś mnie. Wróćmy jeszcze na chwilę do Częstochowy. 
Mama coś opowiadała?

Tak. Że teściowa jej nie lubiła i ciotki ojca jej nie lubiły, 
a sześcioletnia kuzynka taty kopała ją pod stołem i mówiła: 

„Ty małpo zielona”.
Dopiero po przyjeździe do Warszawy mamie udało się 

znaleźć kawałek materiału, który naszyła na wielką gwiazdę 
Dawida namalowaną farbą olejną na plecach tego płaszcza, 
w którym wróciła z obozu. Nie mówiła po polsku i była Ży-
dówką. To jak jej miało być w tej rodzinie antysemitów?
Ojciec nie stawał po jej stronie?

Podobno nigdy.
Nie chciała wrócić na Węgry?

Do czego miałaby tam wracać? W 1949 roku napisała list 
do przyjaciółki swojej mamy do Budapesztu. Odpowiedź 
przyszła bardzo szybko: „Dlaczego piszesz do mnie, a nie do 
swojej mamy, która u mnie mieszka?”. Niebawem miał się 
urodzić mój brat Tomek, a ja cztery lata później. Tata załatwił 
miejsce w samolocie i mama poleciała do babci.
Wiesz, jak przebiegło to spotkanie?

Nie wiem, ale mogę się domyślać. Po jakimś czasie babcia 
ponownie wyszła za mąż za Menyherta Goldsztaina, o którym 
zawsze myślałem, że jest moim dziadkiem, bo przecież nikt 
mi nie powiedział, że mój prawdziwy dziadek nie żyje. Wy-
prowadzili się na wieś, do Nagyhalász, dwieście pięćdziesiąt 
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kilometrów od stolicy a dwadzieścia kilometrów od miastecz-
ka Nyíregyháza, w którym przed wojną mieszkało sześć ty-
sięcy Żydów, były trzy jesziwy * i dwie synagogi. Nyíregyháza 
opustoszała, bo w czasie wojny wszystkich Żydów wywie-
ziono na Ukrainę. Nikt nie wrócił. I w te piękne okolice co 
roku jeździliśmy na wakacje. Mam stamtąd cudowne wspo-
mnienia. Uwielbiałem to miejsce. Niedawno mama zapyta-
ła mnie, czy pamiętam, jak w Nagyhalász co piątek musiała 
mnie, Tomka i ojca zabierać na długie popołudniowe spacery. 
Wiesz, o co chodziło?
O to, o co może chodzić w piątek po południu.

Nasz ojciec nie życzył sobie, żebyśmy oglądali obchodze-
nie szabatu, więc chodziliśmy wokół wsi, czekając, aż babcia 
z dziadkiem skończą szabat. Dziadek Menyhert chodził za-
wsze w czarnym kapeluszu i białej koszuli. Do stołu też siadał 
w kapeluszu. Kiedyś przyjechał do nas na lato do Warszawy. 
Zabrał mnie na spacer do zoo, a ja zamiast być mu wdzięczny, 
wstydziłem się, że on w tym upale jest w czarnym garniturze 
i w kapeluszu.
Miał kipę pod tym kapeluszem?

Nie wiem. Na wierzchu miał kapelusz i siwe wąsy. Jeszcze 
do tego trzymał mnie za rękę, a ja tego bardzo nie lubiłem, 
bo nie miał kciuka. Był stolarzem.
Malownicza postać.

Średnio. Był mniejszy od babci i niezbyt ładny. A babcia 
była piękna. Miała szpakowate włosy, niebieskie oczy w ciem-
nej oprawie. Moja babcia była taka godna i wesoła. Wierszy-
ki mi recytowała i bardzo mnie lubiła. Dziadek nas nie lubił, 
a ojca nie znosił.
Dlaczego ojca, to rozumiem, ale was?

Nie lubił nas, bo byliśmy nieobrzezani. Mama cały czas się 
zastanawiała, jak babcia mogła się związać z takim prostym 

 * Jesziwa(hebr.) – wyższa szkoła talmudyczna dla mężczyzn.

stolarzem. Nie za ładnym, średnio sympatycznym, ale za to 
niebogatym.
Babcia pewnie też miała sporo wątpliwości co do zięcia?

Na pewno.
Nigdy tam nie zobaczyłeś szabatu?

Nigdy. Później dziadkowie przenieśli się do tej Nyíregyházy. 
Zamieszkali w dziwnym domu, który był w podwórzu, obok 
równie dziwnego budynku. Drzwi miał zabite dechami. Za-
glądałem tam przez szpary, trochę mi się to z kościołem ko-
jarzyło. Byliśmy tam tylko raz i nocowaliśmy po ciemku na 
dmuchanych materacach. Wiesz, co to było?
Nie.

Dziadek został szamesem przy niedziałającej synagodze.
Dlaczego potem już tam nie przyjeżdżaliście?

Może gmina mu zabroniła? A może żydowską rodzinę by 
zaprosili, a mojego tatę już nie bardzo?
Wróciłeś tam kiedyś?

Tak. Synagoga jest wyremontowana, ale dalej nie działa. 
Wisi tablica informująca o Żydach z przeszłości. Groby dziad-
ków są pięknie utrzymane, z napisami po węgiersku i hebraj-
sku. Wyzłocone litery i informacja, że oboje byli w Auschwitz.
Zdążyłeś z babcią porozmawiać?

Niestety nie. Zmarła w 1983 roku.
A z ojcem kiedyś o tym rozmawiałeś?

O tym? Nigdy. I już nie porozmawiam, bo nie żyje od kil-
kunastu lat.
Kim dzisiaj jesteś? Żydem? Synem ocalałej?

Bardzo bym chciał być Żydem, ale nie do końca się czuję 
uprawniony do posługiwania się tym tytułem.
Dlaczego?

Za długo nim nie byłem.
Nie wiedziałeś, że jesteś. Masz wątpliwości…

Nie chodzi o wątpliwości. Ale w towarzystwie ludzi, któ-
rzy wzrastali w domach, w których od zawsze byli Żydami, 
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czuję się gorszy. Tych świąt i ich historycznych okoliczności 
oraz całego kalendarza uczę się dopiero teraz.
Większość z nas tak ma. Tak tutaj było po wojnie. Ja całe życie 
byłem Żydem, miałem żydowską mamę i żydowskiego tatę, ale 
o świętach nic nie wiedziałem.

Wiesz, co mi niedawno powiedział kolega z piaskownicy? 
Spotkaliśmy się po długiej przerwie i sobie opowiadamy, co 
u kogo słychać. On, psychiatra z habilitacją, czynny zawodo-
wo, z ogromnym dorobkiem, żona w stanie nieuleczalnego 
alkoholizmu, o czym biedak dowiedział się, gdy ją pogoto-
wie z pracy zabrało. Pod latarnią najciemniej. Przyszła moja 
kolej, to mu wszystko szybko i klarownie opowiedziałem. 
A on mi na to: „Piotrek, co ty chrzanisz? Myśmy od zawsze 
wiedzieli!”. „Co wiedzieliście?” „No, że wy jesteście Żydami, 
że wasza mama jest Żydówką”. „Skąd wiedzieliście?” „No, 
a twoja węgierska mama i jej numer z obozu?”

Patrz, oni już to wiedzieli w latach sześćdziesiątych, a ja 
się dowiedziałem czterdzieści lat później. Pod latarnią naj-
ciemniej.
Może miałeś szczęście, że nie wychowałeś się w „poobozowym 
domu”?

A może ja bym jednak coś chciał wiedzieć? O obozie mamy 
wiem tyle, ile powiedziała temu niemieckiemu dziennikarzo-
wi, że było zimno i głodno. O obozie ojca tyle, co kiedyś usły-
szałem w trakcie zakrapianej uroczystości rodzinnej. Stoły się 
uginają od półmisków. Dym od papierosów tak gęsty, że led-
wo widzisz sąsiada. Wszyscy gadają i nagle mój tata zaczy-
na opowiadać: „Najohydniejszą rzeczą, jaką paliłem w życiu, 
były posiekane suche liście zawinięte w papier po cemencie. 
A najmocniejsza rzecz do palenia, to bez dwóch zdań, końskie 
włosy wyciągane z naramiennych poduszek w marynarkach. 
A wszystko to w Gross-Rosen”. Taką opowieść znienacka za-
serwował. I jeszcze jedno mam wspomnienie z dziecięcych 
wakacji. Jedziemy samochodem z rodzicami przez Dolny 

Śląsk. Jest drogowskaz na Rogoźnicę *. Skręcamy, podjeż-
dżamy pod bramę i wysiadamy. Ojciec mówi: „Zaczekajcie”. 
Stoi pod bramą obozu, wypala pół paczki papierosów, wra-
ca do samochodu i mówi: „Jedziemy dalej”.
Chciałbyś wiedzieć więcej o obozowych czasach mamy?

Napisałem do Muzeum Auschwitz-Birkenau i mam trzy 
dokumenty, które mówią o tym, że mama chorowała na ty-
fus i leżała w izbie chorych. Nic więcej nie mają.
Co byś jeszcze chciał wiedzieć?

Nie wiem, czy chciałbym poznać szczegóły, gdyby miały 
być okrutne. Wiesz, różne rzeczy mogły się jej tam przytrafić.
To się nie pytaj, bo się w końcu dowiesz.

Co ty! Mama mi nic nie powie.
Czyli sytuacja jest bezpieczna, bo możesz pytać, a i tak wiado-
mo, że się nie dowiesz?

Ale pytam.
Piotrek, ty mi mówisz, że nie chcesz tego wszystkiego wiedzieć!

A co ty o tym myślisz?
Myślę, że macie zgodę na to, żeby utrzymać status quo. W twoim 
życiu ta wiedza wiele już nie zmieni, a życie twojej mamy jest 
spokojniejsze dzięki temu, że jej nie zamęczasz wspomnieniami.

Mówisz, że ja chronię mamę?
Między innymi.

Ale moje zaangażowanie w żydowskie życie stało się rów-
nież dla mojej mamy czymś ważnym.
Ty, trochę jak twoja mama, też masz życie podzielone na dwie 
części. Jest część żydowska i część nieżydowska.

Dla niektórych Żydów z dziada pradziada może to zabrzmi 
pretensjonalnie albo może nawet nieszczerze, ale każda moja 

 * Nieopodal wsi Rogoźnica znajdował się konzentrationslager Gross-
-Rosen – niemiecki obóz koncentracyjny, istniejący w latach 1940–1945, 
jeden z większych obozów pracy założonych na Śląsku, w którym znaj-
dowało się sto dwadzieścia pięć tysięcy więźniów, z czego czterdzieści 
tysięcy zmarło.
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wizyta przy Ścianie Płaczu kończy się nomen omen płaczem.
Naprawdę musisz się przeglądać w tych wszystkich żydowskich 
oczach? Nie możesz tam po prostu pojechać i płakać, i już?

Wiesz, jak ja się wzruszyłem, kiedy byłem w Nowym Jorku 
pierwszy raz jako Żyd?
A przedtem odwiedziłeś Nowy Jork jako kto?

Jako turysta z Polski.
To jak to było być Żydem, który pierwszy raz przylatuje do No-
wego Jorku, mimo że już wcześniej tam był?

To był grudzień. Jak zobaczyłem na wystawach sklepów 
te choinki i chanukije razem, to pomyślałem, że może tak to 
wygląda, kiedy jest normalnie. Ty tak nie masz? 
Ja mam jeszcze inaczej. Byłem kiedyś w Nowym Jorku na bat 
micwie w bardzo dużej synagodze. Tłum ludzi trzymał kciuki 
za tę dziewczynkę, która miała do przeczytania spory kawałek 
Tory. Gdy się udało, to rzucali jej słodycze. I wtedy zrozumia-
łem, że nigdy nie miałem takiego poczucia, że tyle osób stoi za 
mną. Nie miałem i zapewne nigdy już nie będę miał. Ten rodzaj 
przynależności ominął mnie szerokim łukiem i wiem, że nigdy 
nie uda mi się tego nadrobić.

Rzeczywiście. Ja również nigdy tego nie doświadczyłem.
Piotrek, może sobie nie zdajesz sprawy, ale dzisiaj stoisz wśród 
tych, którzy zapewniają innym to poczucie. Wiem, że młodzi 
ludzie współpracujący z JDC mówią o tobie: „tata”.

No mówią, ale pewnie dlatego, że jestem z pokolenia ich 
rodziców. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała z tego 
grudniowego Nowego Jorku. Tam jest bardzo dużo mezuz *. 
Wiszą sobie normalnie na drzwiach i są aktualne, a nie hi-
storyczne.
Masz u siebie mezuzę?

 * Mezuza – mały pojemnik wykonany z drewna, metalu lub szkła, zawie-
rający zwinięty w rurkę zwitek pergaminu z fragmentami Tory. Mezuza 
zawieszana jest na futrynach domów religijnych Żydów.

A ty?
Miałem, a teraz nie mam.

A ja nie mam, bo myślę, że ona mi się nie należy. Od ni-
kogo jej nie dostałem.
No, nie! Sam sobie zabierasz coś, czego nikt inny nie miałby 
prawa ci zabrać. Pracujesz w centrum życia żydowskiego w na-
szym kraju, tłumy młodych Żydów mówią do ciebie „tato”, a ty 
dalej wypełniasz plan twojego ojca?

Jaki plan?
Że nie jesteś Żydem.

Już jestem.
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Towa
(ur. 1964)

Towa przyjechała do Polski z grupą młodzieży izraelskiej, żeby po-
kazać im „ślady po Holokauście”. Została trochę dłużej i mieszkała 
u mnie w domu. Tu właśnie odbywa się nasza rozmowa. Rozmawia-
my po polsku i po angielsku.

Towa, jesteś szczęśliwa?
Towa: Nie denerwuj mnie! Co ty mi za pytania zadajesz? 

A na jaką wyglądam?
Po polsku się mówi, że to słychać, co widać.

No i co? Myślisz, że to, co widzisz, to jest prawda? Wesoła, 
gadatliwa baba?
Gadatliwa jesteś, nie ma dwóch zdań. A wesoła jesteś?

Myślałam, że chcesz ze mną rozmawiać o życiu, o rodzi-
cach, o wojnie, a to ze szczęściem nie ma żadnego związku.
To było ich życie, a ja się pytam o twoje.

Moje życie to ich życie. Czy mi się to podoba, czy nie.
Jakie mieli życie?

Nie mogę powiedzieć, że dobre, ale przeżyli wojnę, wy-
jechali z Polski, urodzili córkę. Nie mogę powiedzieć, że to 
było szczęśliwe czy wesołe życie. Może chwilami.
Opowiesz mi coś o nich?

Chcesz, żebym już zaczęła płakać? Mogę ci to wszystko 
opowiedzieć, wiesz dlaczego?
Bo ci ugotowałem pyszny obiad.

Też. Ale przede wszystkim dlatego, że ty rozumiesz, co 
ja ci mówię, nawet jak nie mówię. Rozumiesz?
Mów o rodzicach.
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Ty dobrze wiesz, o co chodzi, bo masz taką samą głowę 
jak ja.
Czyli jaką?

Taką, co wyrosła z Holokaustu. Wiesz, kim jest Avram 
Grant?
Nie wiem.

To taki sławny trener Maccabi Tel Aviv i Chelsea, i nie 
wiem, jakich jeszcze innych. Taki znany, szanowany, mądry 
i twardy sportowiec. Kiedyś widziałam z nim wywiad w te-
lewizji. I cały czas był tą gwiazdą sportową, aż go zapytali 
o rodziców. I wiesz, co się stało? Zaczął płakać jak dziecko. 
I ty chcesz, żebym ja ci to opowiadała? Ja nie jestem nawet 
pół Avrama Granta.
To zupełnie jak ja.

Zaprosiłeś mnie, żebyś ty nie musiał płakać w samotności?
Towa, opowiesz mi o swoich rodzicach?

Opowiem trochę. Reszta nie będzie potrzebna. Mama uro-
dziła się w 1922 roku, a tata w 1914. Przyjechali do Izraela 
w 1957. Ja się urodziłam w 1964. Dziękuj, że ci to powiedzia-
łam, bo nikt nie wie, ile mam lat. I to już cała historia.
A co się z nimi działo przed 1957 rokiem?

Mieszkali trochę tu, trochę tam.
A konkretnie? Gdzie mama przeżyła wojnę?

W Auschwitz, w Bergen-Belsen, Gross-Rosen, Mauthausen. 
Chyba łatwiej powiedzieć, gdzie nie przeżyła. Zresztą dzi-
siaj jest taki specjalny dzień – 15 kwietnia. Dla mojej mamy 
to był dzień, kiedy ona zapalała świeczkę w domu. Mówiła, 
że to jest rocznica najtrudniejszego dnia w jej życiu. Dzień 
wyzwolenia Bergen-Belsen. Dziwnie brzmi, prawda?
Zapowiada straszny smutek.

Wszyscy myślą, że wyzwolenie to szczęście. Mają rację, 
ale wyzwolenie to też moment, kiedy się orientujesz, że 
jesteś sam i że nie ma już twojego świata. Nie ma nic i ni-
kogo. Koniec. A ty żyjesz. W czasie wojny żyjesz nadzieją, 

a potem… już nie ma na co mieć nadziei. I dzisiaj jest 
właśnie jorcajt *.
Opowiadasz o tym tak, jakby to była twoja historia, a nie two-
jej mamy.

Bo ona już miała zostać na zawsze ze swoją historią sama, 
ale ja się urodziłam i ją dostałam. I teraz jest też moja. W obo-
zie ss-man kopnął ją w podbrzusze tak, że trzy dni wymio-
towała i nie mogła się ruszać. Po wojnie była u ginekologa 
i dowiedziała się, że nigdy nie będzie mogła mieć dzieci, bo on 
jej tym kopniakiem wszystko zmasakrował. Powiedziała mi 
kiedyś, że pomyślała sobie wtedy, że pierwsza połowa jej ży-
cia była taka smutna, że tym postanowiła się już nie martwić.

Wychodząc za mąż za mojego ojca, wiedziała, że do końca 
życia będą tylko we dwójkę. Starała się myśleć, że są już sta-
rzy i że w tym wieku nie robi się dzieci. Aż tu nagle się oka-
zało, że ja jestem. Mama miała czterdzieści dwa lata, a tata 
pięćdziesiąt. W tamtych czasach to nie był standard, że się 
w tym wieku rodziło dziecko. Jak byłam trochę większa, to 
oni byli już raczej starsi. W szkole koleżanki do mnie wołały: 

„Towa, twoja babcia przyszła!”. Nie mogłam zrozumieć, o co 
im chodzi z tą babcią, bo przecież nie miałam żadnej babci. 
No, a jak jeszcze bardziej podrosłam, to zaczęłam się bać, 
że oni umrą. Że nic nie zdążę zrobić w swoim życiu przed 
ich śmiercią. Ciągle się tego bałam, aż w końcu rzeczywiście 
umarli, ale zdążyli być na moim ślubie i poznali moje dzie-
ci. Żyli dziewięćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt osiem lat, to 
jest całkiem sporo.
A co się działo z tatą zanim przyjechał do Izraela?

Wojnę spędził na Syberii.
Miał rodzinę przed wojną?

Tak, miał żonę i dwoje dzieci. Ale w czasie wojny żona go 
zostawiła w Rosji dla innego mężczyzny. Potem wyjechała 

 * Jorcajt (jid.) – dzień, w którym przypada rocznica śmierci zmarłego.
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z tymi dziećmi do Izraela. Tata po nią przyleciał, ale im się nie 
udało. Było trudno, ona piętrzyła problemy. Nie miał kontaktu 
ze swoimi dziećmi. Jak miałam dwanaście lat, to bardzo się 
staraliśmy nawiązać z nimi kontakt, ale oni stawiali warun-
ki, że ze mną tak, a z ojcem nie. Nie zgodziłam się i tak to się 
zakończyło. A dwa dni temu zadzwonił do mnie jego wnuk, 
prosząc o papiery taty. Załatwia sobie polski paszport i jest mu 
to potrzebne. I wiesz, co sobie pomyślałam? Niech spada, nie 
będę mu pomagać. Opowiedziałam to mojej córce, a ona pyta: 

„Dlaczego? Zrób to, dziadek na pewno byłby zadowolony”.
Pomożesz mu?

Pewnie tak.
Co to znaczy, że „ich życie jest teraz twoim życiem”?

Ja gram sztukę, że żyję, ale to nie jest prawdziwe życie. 
Nie umiałabym tak naprawdę żyć.
Co nie jest naprawdę? Masz prawdziwe dzieci, prawdziwego 
męża, przyjaciół.

Wkładam taki „kostium” i gram, że jestem śmieszna i mą-
dra. Ludzie chcą być obok mnie i bawić się ze mną. Śmieje-
my się, wygłupiamy, i ja jestem w centrum tego wszystkiego. 
Dobrze jest się ze mną śmiać, ale tak naprawdę ja nie nawią-
zuję bliskich relacji. Nikomu nie opowiadam o swoich miłoś-
ciach, marzeniach, o seksie. Od trzydziestu lat nie spałam 
w czyimś domu. Śpię albo u siebie, albo w hotelu. I nie cho-
dzi mi o to, że ktoś w łazience przeszkadza. Ja po prostu nie 
ryzykuję bliskich relacji.
Myślisz, że udało ci się oszukać tych wszystkich ludzi, którzy 
uważają, że się z tobą przyjaźnią?

Ludzi to nie obchodzi. Oni chcą opowiadać o sobie, śmiać 
się. Traktują mnie jako bliską osobę, którą nie jestem.
A my jesteśmy bliskimi osobami? Od kilku dni mieszkasz u mnie 
w domu. Codziennie jesz ze mną i moją żoną śniadanie, obiad 
i kolację. Teraz rozmawiamy o najważniejszych w naszym ży-
ciu sprawach.

Zobaczysz, jak to będzie, gdy się spotkamy za pół roku. 
Nie będzie jak teraz.
A jak będzie?

Jak ty do nas przyjedziesz, to będę się starała, żebyś się 
czuł jak król, ale nie będziemy tak blisko jak teraz.
Dlaczego więc opowiadasz mi te wszystkie osobiste historie, 
jeśli potem mamy być sobie obcy? Takie rozmowy nie zbliżają?

Ty jesteś tylko epizodem w moim życiu. Teraz rozmawiamy, 
a potem znikniesz. Sam zobaczysz, jak będzie.
Coś ci powiem, Towa. Sama zobaczysz, jak będzie. Ta rozmowa 
dopiero się zaczęła i oboje dobrze wiemy, jak jesteśmy podob-
ni. Pewnie sobie jeszcze poopowiadamy to i owo, i to nie będą 
słowa, które znikają. Są spotkania, które powodują, że ludzie 
zostają rodzeństwem. Słyszałaś o takich wypadkach?

Nie słyszałam, bo nie chcę słyszeć. Myśl sobie, co chcesz, 
ale to ty będziesz mi musiał cały czas udowadniać, że jesteś 
moim bratem. I co ty na to?
Podoba mi się.

Zobaczysz, że nie jest łatwo. Nie jestem osobą od bliskich 
związków. Mam setki numerów w telefonie, a jak jest coś do-
brego, nie mam komu o tym opowiedzieć. Jak jest coś złego, 
to też nie ma w tym telefonie nikogo, kto by się nadał. I to 
nie jest ich wina, tylko moja. To jest właśnie kwintesencja 
drugiego pokolenia. Nie ma do kogo się odezwać, bo wo-
kół jest pusto. To jest mój Holokaust. Odziedziczona pustka.
Próbujesz to zmienić?

Chciałabym, ale nie wiem, jak to zrobić. Nawet mój mąż 
nie należy do mojego świata. Pewnie stąd bierze się mój 
gniew na niego. On nie umie być blisko mnie. To też nie jest 
jego wina, tylko moja. Nie obwiniam go o to, że nie jest dla 
mnie serdeczny, że nie myśli tak jak ja, że nie może albo nie 
umie mnie tak mocno kochać, by zostać moim przyjacielem. 
Ja mam w sobie wyrytą niewiarę w ludzi. Takie coś, że niko-
mu w życiu do końca nie ufasz. Nigdy nie wykładasz kart na 
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stół, nigdy nie pokazujesz swojej słabości. To jest terytorium 
bólu. Lepiej niech nikt się tam nie zbliża, bo to przynosi tyl-
ko cierpienie. To dla mnie znaczy być drugim pokoleniem. 
Ja wiem, że ty kiedyś byłeś psychologiem, i że teraz sobie 
myślisz, że powinnam pójść do jakiegoś twojego kolegi i coś 
z tym zrobić. Byłam u wielu. Miałam poleconych najlepszych 
w Izraelu. Oni naprawdę się tym zajmują i nie byłam pierw-
sza z takimi sprawami.
I co się wydarzyło u tych terapeutów?

Nic. Dalej byłam tą energiczną kobietką. A oni kupowali 
tę moją pozę. Moja matematyka jest taka: kto uwierzy, że 
jestem szczęśliwa, nie zobaczy mojego bólu. Nie ufam im.
Chodziłaś do nich, żeby nie korzystać?

Chciałam korzystać, ale nie umiałam. Pewnie też dlatego 
jestem gruba, i z tym też nie umiem nic zrobić. To jest jedno 
spojrzenie, a jest też drugie – jestem szczęśliwa.
Jakie jest to szczęście?

Ty nie wiesz, co to jest szczęście? Że nie masz depresji. Ni-
gdy nie miałam depresji! Nigdy nie zostałam w łóżku i nigdy 
nie przestałam funkcjonować. Nigdy nic nie zawaliłam. Za-
wsze jestem w formie, mój drogi. Moje koleżanki się poza-
padały, bo je pozostawiali faceci. Leżały w łóżkach całe dnie. 
A ja nie. Kto mi dał legitymację na poddawanie się? Moi ro-
dzice nie znali słowa „depresja”. Jak bym mogła zadzwonić 
do nich i powiedzieć, że mam depresję? Jest dzień, wstajesz 
i idziesz do pracy. I już. A jak ktoś nie może wstać i pójść do 
pracy, to my obydwoje akurat wiemy, co się z takim dzieje, 
prawda? Jak ja bym mogła powiedzieć moim rodzicom, że 
wydarzyło się coś takiego, że nie mogę wstać i iść do szkoły, 
na studia czy do pracy? Wiesz, co im się wydarzyło? I jakoś 
mogli, prawda? Żyjesz? To ciesz się, nic więcej nie trzeba. 
Masz co jeść? Ciesz się. Po co ci wielkie ambicje? Pisz sobie 
książkę o drugim pokoleniu, ale więcej nie wymyślisz. To 
jest nasz Holokaust. Koniec książki.

Dopiero początek.
Chcesz dalszy ciąg? Powiedz rodzicom, że masz nieudany 

seks i dlatego masz depresję. Powiedz, że dzieci są niegrzecz-
ne i to są twoje problemy. Że ci się w pracy nie układa i jesteś 
nieszczęśliwy. Powiesz to rodzicom? Oni byli szczęśliwi całe 
życie, więc pewnie cię zrozumieją. Jestem szczęśliwa i już. 
Całe życie byłam i będę szczęśliwa. Wszystko u mnie w naj-
lepszym porządku, dziękuję.
O szczęściu mi już chyba wystarczy. Może teraz mi opowiesz 
o miłości?

O miłości moich rodziców?
Twoja miłość też jest taka jak miłość twoich rodziców?

To może lepiej ci opowiem o miłości mojej i rodziców. 
Wiesz, czego się najbardziej bałam?
Towa, miało być o miłości, a nie o strachu.

Bałam się, że jak zadzwonię z wycieczki szkolnej do domu, 
to ich nie będzie. I nawet bym nie zdążyła pomyśleć, że oni 
poszli do kina czy gdzieś, tylko bym od razu wiedziała, że 
oni nie żyją. Znasz taki program w głowie „opcja tragedia”?
Znam.

A twoja rodzina wie, że ty takie coś masz w głowie?
Chyba wie.

I po co im powiedziałeś? Nie mogłeś cicho bać się sam?
Nie mogłem, nie chciałem… nie wiem.

Jak na kogoś czekam i pada deszcz, to myślę, że on wpadł 
pod samochód, co nie mógł zahamować. Jak czekam na ko-
goś, kto jest zakochany, to myślę, że on jest nieostrożny i że 
mu się może coś stać na mieście.
Nie zawsze…

O, znalazł się ekspert! Ty mi tego nie mów. Ja wiem, że 
nie wszyscy ludzie wpadają pod samochody, jak pada deszcz.
Wszyscy nie, ale nasi bliscy…

A ty byłeś u psychologa?
Byłem.
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I co, już się nie boisz o swoje dzieci na deszczu?
Boję.

O, co za mądry człowiek! Pomogło ci?
Zacząłem myśleć o niektórych sprawach inaczej, ale z tym spóź-
nianiem się bliskich dalej średnio się wyrabiam.

Jak jeszcze jeździłam na kolonie, to miałam dziwną histo-
rię. Rodzice mojej koleżanki powiedzieli jej, że jak coś bę-
dzie źle, to będą dzwonić. Nie mogłam tego zrozumieć, bo 
ja miałam dzwonić, że wszystko jest w porządku. Taki dosta-
łam prezent na życie, taką mądrą myśl: „Uważaj, coś złego 
na pewno się stanie. Jeśli nie dzisiaj, to jutro. Musimy być 
w permanentnej gotowości, bo tragedia czai się za rogiem”.
O szczęściu już porozmawialiśmy, o miłości też. O czym teraz?

Może po prostu o chlebie.
Mów.

Wiesz, co to jest termos i do czego służy?
Jeśli to jest à propos chleba, to nie wiem.

Mój tata miał termos, a w nim trzymał pieniądze i srebro. 
Ten termos zawsze stał na szafie. Najpierw nie zwracałam 
na to uwagi. Jak jesteś dzieckiem, to nie obchodzi cię termos 
ze srebrem na szafie. Ale jak urosłam, to próbowałam namó-
wić tatę, żeby ten majątek gdzieś zainwestował. Tego było 
całkiem sporo. Szkoda mi było, że to tak stoi i nic się z tym 
nie dzieje. Różnych argumentów próbowałam. Inwestycje, 
giełda… Nic z tego nie wyszło. Wiesz dlaczego?
Wiem.

No to mi powiedz, jak jesteś taki znawca tematu.
Też miałem w rodzinie starszych ludzi, którzy zarabiali, by ku-
pować srebrne albo złote monety, małe brylanciki, bransoletki 
i różne rzeczy, które są wymienialne na życie. Akcje nie zamie-
nią się od ręki na przedłużenie życia.

U mnie było jeszcze prościej. Ten termos, prędzej czy póź-
niej, miał posłużyć do kupowania chleba. Dziwne, praw-
da? Człowiek wszystko ma. Ma mieszkanie, ma pracę, ma 

jedzenie i trzyma pieniądze w termosie na szafie. Ja wiem, 
że to nie jest normalne, ale też wiem, że to jest w porządku. 
Myślę, że byłam jedyna w mojej klasie, która miała srebro 
na chleb.
Też trzymasz srebro w termosie?

Nie, ja trzymam w banku, ale nie korzystam, bo wiadomo 
przecież, co się może stać.
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Piotr
(ur. 1962)

Spotykamy się w budynku Gminy Żydowskiej w Warszawie, której 
Piotr Kadlčik aktualnie przewodniczy. Ja siedzę przy stole, Piotr przez 
cały czas chodzi po pokoju. Rozmawiamy po polsku.

Od kiedy temat żydowski stał się dla ciebie ważny?
Pewnie miałem około osiemnastu lat.

Co o tym wtedy myślałeś?
Łatwiej mi będzie, jeśli ci opowiem, jak wiele lat później 

oprowadzałem grupę niemieckich turystów po terenie get-
ta warszawskiego. Ja mówiłem po angielsku, ktoś od nich 
tłumaczył to na niemiecki. Nie mówię po niemiecku, ale 
wszystko rozumiem. W pewnym momencie zdałem sobie 
sprawę, że kiedy ja mówię: „wojska niemieckie”, ich tłumacz-
ka mówi: „nazi”. Po którymś kolejnym „nazi” zebrałem swój 
kulawy niemiecki i mówię, że nie ma kraju nazistów, nie ma 
kultury nazistów, języka nazistów, pieniędzy nazistów, tylko 
są Niemcy. I że jeżeli oni będą sobie powtarzali, że to zrobili 

„nazi”, a nie Niemcy, to może im będzie łatwiej, ale kto wie, 
czym to się skończy.

Nie da się ukryć, że ten mój komentarz podgrzał tempe-
raturę spotkania i jeden z młodych ludzi z tej grupy mówi 
do mnie: „Załóżmy, że mój dziadek zabił twojego dziad-
ka”. (Nawiasem mówiąc, nie mogło tak być, bo mój dziadek 
miał szczęście przeżyć). I dalej: „Ale co myśmy tobie perso-
nalnie zrobili? Przecież urodziłeś się po wojnie, we w mia-
rę ustabilizowanym kraju”. W pierwszej chwili nie bardzo 
wiedziałem, co mam mu odpowiedzieć. Nagle coś do mnie 
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dotarło i mówię: „Jest taka jedna rzecz, którą mi zrobiliście. 
To, że takich słów jak »ciotka« czy »stryj« ja długo używałem 
w sposób absolutnie przypadkowy”. Nie miałem zakodowa-
nej definicji rodziny. Nigdy nie miałem tych wujków, ciotek 
i diabli wiedzą kogo jeszcze. Musiałem się tych wszystkich 
nazw uczyć od początku.
Naprawdę uważasz, że zrobili ci to tamci Niemcy z wycieczki? Że 
Niemcy, to zgoda, ale dlaczego akurat tamten młody chłopak?

Masz rację, to nie on wymordował moją rodzinę, ale zde-
nerwowało mnie jego oburzenie, kiedy mówię, że to zro-
bili Niemcy. Poczuł się urażony, że ja zbrodniarzy nazywam 
Niemcami. Kiedyś papież Benedykt wygłosił takie niefortun-
ne zdanie: „Ten naród został poprowadzony przez garstkę 
szaleńców”.

Moi niemieccy znajomi zareagowali na tę wypowiedź aler-
gicznie. Że tak nie wolno, że to jest retoryka z lat siedem-
dziesiątych, kiedy Niemcy się usprawiedliwiali przed sobą 
i całym światem, że poszli jak biedne owce za Hitlerem i jego 
kumplami. Moi znajomi przeciwko temu protestowali. Na-
kłaniali, by mówić wprost, że to oni – Niemcy – zrobili. Ja 
też tak uważam.
A od kiedy jesteś Żydem?

Zależy, jak do tego podejść.
Od kiedy wiesz?

Od momentu, kiedy mi mama powiedziała, ale wcześniej 
dostawałem dużo sygnałów.
Rodzice ci wysyłali sygnały?

Rodzice nie. Mama.
Jak się wysyła dziecku sygnał o tym, że jest Żydem?

Zaczekaj, bo to zaczyna wyglądać strasznie tajemniczo, 
a wcale takie nie było.
A jakie było?

Pierwszą książkę przeczytałem, jak miałem sześć lat.
To nie jest odpowiedź na moje pytanie.

Z początku nie mogłem nauczyć się czytać. I któregoś dnia 
nagle to przyszło samo. Moja babcia mi nie wierzyła i zaczęła 
mnie sprawdzać na elementarzu Falskiego.
O czym ty mi teraz opowiadasz?

Kazała przeczytać początek, potem trochę od końca, bo 
myślała, że początek znam na pamięć. I okazało się, że na-
prawdę umiem czytać, tak szybko jak dziś.
To była mama taty?

Nie.
Mamy?

Nie.
Zazwyczaj babcia jest mamą któregoś z rodziców.

To była mama mojej mamy, ale dopiero po wyjściu mojej 
mamy z getta.
Babcia była tą osobą, która zajęła się twoją mamą po aryjskiej 
stronie?

Tak. Dla mnie ona zawsze była babcią. Babcią Ireną.
Ile lat miała mama, jak wyszła z getta?

Około siedmiu.
Siedmiolatka dużo pamięta.

Na pewno, ale babcia starała się o tym nie mówić. Między 
sobą chyba też o tym nie rozmawiały.
Pamiętasz, że rozmawiamy o sygnałach podprogowych, o pierw-
szej przeczytanej książce?

No właśnie. Takie podprogowe sygnały odbierałem. Tą 
książką było Przeminęło z ogniem Noemi Szac-Wajnkranc.
Pierwszą książką, którą przeczytałeś, był pamiętnik z getta?

Tak, a drugą Walka i zagłada warszawskiego getta Bernar-
da Ber Marka.
Dlaczego akurat te dwie książki? 

Mama miała dwa rodzaje książek: ortopedyczne, bo była 
ortopedą, i żydualia, ze zrozumiałych względów. Te ortope-
dyczne też czytałem, bo tam było dużo obrazków.
Co zapamiętałeś z tego pamiętnika?
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Wiesz, ja to przeczytałem kompletnie bez zrozumienia. 
Połykałem i szedłem dalej, choć do Przeminęło z ogniem wra-
całem potem wiele razy. Zapamiętałem trochę nazwisk, ja-
kieś umschlagplatze, samobójstwa, luminal… takie rzeczy.
I to uważasz za podprogowe sygnały?

To płynęło takimi strumyczkami. Mama nie robiła tego 
intencjonalnie. Sam sobie brałem te książki z półek.
A inne strumyczki?

W różnych okresach życia różnie bywało, ale na początku 
miałem w Polsce inne problemy.
Dlaczego mówisz: „w Polsce”? Mieszkałeś też w innych krajach?

Chwilę mieszkałem w Czechosłowacji, ale nie w tym prob-
lem. W moim czeskim nazwisku Kadlčik. Jak ktoś mnie pyta, 
czy doświadczyłem antysemityzmu, to mówię, że nie bar-
dzo, ale jeśli chodzi o antybohemizm, to i owszem. Byłem 
chłopcem z zabawnym nazwiskiem, ale dla mnie to wcale 
nie było zabawne.
W szkole byłeś Czechem, a nie Żydem. To lepiej czy gorzej?

Dla dzieci śmieszniej, dla mnie chyba lepiej.
Dzisiaj masz już porównanie.

Tak, bo później zostałem Żydem.
Jak się zostaje Żydem?

Normalnie. Mama cię bierze na spacer na Stare Miasto i już.
Na Starym Mieście zostałeś Żydem?

Dokładnie na Podwalu. Szliśmy sobie i mama zaczęła 
opowiadać, że prawdziwą babcię zabili Niemcy. To akurat 
mnie najmniej zdziwiło, bo przecież wiedziałem, że Niemcy 
wszystkich zabijali. Uczyłem się tego codziennie w szkole, 
z radia i telewizji.

Zapytałem, dlaczego mi to mówi? A ona powiedziała, że 
woli mi to sama powiedzieć, zanim zrobi to ktoś inny.
Ile się ma lat, jak się zostaje Żydem?

Miałem czternaście lat.
Co ci dokładnie powiedziała? 

O getcie, o śmierci… Żebym zrozumiał, że oni byli Żydami 
i że my też jesteśmy.
To była emocjonalna opowieść? 

Nie, raczej informacyjna. Żebym wiedział.
Jak to przyjąłeś?

Nie za bardzo mi się to podobało. Po pierwsze, nie za bar-
dzo mi to pasowało, bo przecież wiedziałem, jak wygląda 
Żyd, a ja tak nie wyglądałem, po drugie to chyba wyparłem.
Jak wygląda Żyd?

Musi mieć brodę, kipę na głowie, czegoś nie jeść, coś jeść… 
Coś musi być jeszcze z tą synagogą.
Czyli musi wyglądać z grubsza tak, jak ty teraz wyglądasz.

Tak, ale tamten Żyd z mojej głowy musiał być śniady, mieć 
garbaty nos, brązowe oczy, ciemne włosy. A ja byłem takim 
jasnym blondynem. Wiesz, że wielu z nas na początku było 
blondynami?
Wiem. Jak do moich rodziców przyjechał w 68 roku znajomy, 
to się przestraszył, że jest już tak źle w Polsce, że musieli mnie 
ufarbować na blond.

Ja też byłem taki jaśniutki.
Czyli nie pasowałeś?

Nie bardzo. Ale ta opowieść wpadła do mojej głowy i za-
częła kiełkować. Zdarzało mi się wtedy stawać przed lustrem 
i szukać w sobie tego Żyda.
A zdarzało ci się go znajdować?

Chyba nie bardzo.
Bywałeś wtedy w synagodze?

Nie, ale byłem za to w Hitlerjugend.
?!

Cała moja klasa miała statystować w filmie Polskie drogi. 
Wszyscy zostali zwykłymi Niemcami, a ja ze względu na 
cherubinkowy wygląd zostałem wcielony do Hitlerjugend.
Masz pamiątkowe zdjęcie w tym mundurku?

Nie.
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Miałeś w szkole przyjaciela? Czech-Żyd mógł się z kimś przy-
jaźnić?

Ja wtedy byłem tylko Czech, bo z tym Żydem nie wyska-
kiwałem za bardzo.
Miałeś przyjaciela czy nie?

Miałem. Takiego na śmierć i życie, naprawdę. Przez całą 
szkołę podstawową byliśmy nierozłączni.
Masz go do dzisiaj?

Po szkole drogi nam się rozeszły i straciliśmy się z oczu.
Też mi wielka przyjaźń.

W tamtym czasie byliśmy nierozłączni. I nagle w latach 
dziewięćdziesiątych zadzwonił do mnie. Strasznie się obaj 
ucieszyliśmy. Poleciałem do niego jak na skrzydłach. Wsiad-
łem w taksówkę i przyjechałem w sekundę. Siedzimy, miło 
jest. Dawne czasy wspominamy, a tu jego mama wchodzi 
i nam kiełbasę pod wódeczkę podaje.
Jesz wieprzową kiełbasę?

Unikam, ale wtedy pewnie bym zjadł, bo staram się, żeby 
ludzi w niezręcznej sytuacji nie stawiać, więc nie protestowa-
łem. W końcu odnalazłem przyjaciela, to co, miałem wszyst-
ko popsuć?
Przyjaźń ponad wszystko.

No właśnie.
Co „no właśnie”?

Mój przyjaciel na mnie patrzy i mówi, że pewnie nie będę 
chciał jeść tej kiełbasy. Ja mu na to, że nieważne, żeby dał 
spokój. A ten ni stąd, ni zowąd mówi: „A po coś ty do nich 
przystał?”. „Do kogo?”, pytam. „No, do tych Żydów. Przecież 
ty dobry Polak jesteś, a ja cię w telewizji z Żydami widziałem”. 
No i poleciało kilka zdań, po których już nie ma odwrotu. 
Wstałem, wyszedłem i więcej go nie widziałem.
Czar prysł.

Tak, a naprawdę bardzo się ucieszyłem, gdy zadzwonił.
Czyli wtedy byłeś już bardziej Żydem niż Czechem.

Wtedy już byłem Żydem.
Twój tata jest Czechem?

Tak. Poznali się z mamą na początku lat pięćdziesiątych. 
Była młodą studentką i pracowała jako przewodniczka dla 
turystów z bratniej Czechosłowacji. Poznała tam przystojne-
go inżyniera. Trochę romantyzmu i pojechała do Czechosło-
wacji. W 62 roku przyjechała do Polski, żeby mnie tu urodzić. 
Potem wróciła do Pragi.
Jak to się stało, że zacząłeś być Żydem?

W latach osiemdziesiątych poznałem kilka osób ze środo-
wiska kor-owskiego i okazało się, że wśród nich byli Żydzi. 
Inteligentni, ciekawi, i co najważniejsze, z poczuciem humo-
ru, które mi się podobało. Nie tacy jak z mojego stereotypu: 
zgarbieni, z wielkim nosem i tak dalej. Zacząłem chodzić na 
wykłady ŻuL *, żeby się czegoś więcej dowiedzieć.
ŻUL?

O, widzę, że mamy luki w wykształceniu. Żydowski Uni-
wersytet Latający. Później, chyba w 1987 roku, pojechałem 
na pierwszy obóz żydowski do Śródborowa. Zacząłem cho-
dzić do TskŻ, ale oni na mnie patrzyli jak na raroga, bo nie 
miałem żadnych papierów. W tamtym czasie po raz pierwszy 
poszedłem do synagogi. Zabrała mnie tam znajoma, Larysa. 
Poprosiła o pomoc w przeniesieniu pudełek z macą z syna-
gogi do domu.
Dużo noszenia to z tym nie ma.

Jest duże, ale lekkie.
Pamiętam tę kolejkę starych Żydów, co stali tam po macę. Znali 
nawet tych, którzy tam nie przychodzili.

Stoimy z Laryską, za nami jeden dziad z brodą, a przed 
nami drugi dziad z brodą. Pierwszy patrzy na mnie i mówi: 

 * ŻuL – Żydowski Uniwersytet Latający, nieformalna inicjatywa spo-
łeczna (1977–1981), w ramach której organizowano spotkania o historii 
i kulturze żydowskiej.
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„A pan to jesteś Żyd?”. Drugi dziad spojrzał na mnie i mówi 
do tamtego: „Zostaw go”.
Po macę już byłeś. W TSKŻ byłeś. A jak było na obozie w Śród-
borowie?

Tam była ekipa z całej Polski. Szybko w to wsiąkłem. Jak 
wróciłem stamtąd, to już wiedziałem, że znalazłem swoje 
miejsce.
Na czym to polegało? 

Trudno powiedzieć, mieliśmy to samo poczucie humoru, 
podobny stosunek do świata. Dobrze nam było razem.
Byłeś Żydem, znalazłeś innych Żydów i…?

Pojechałem do Izraela na szkolenie dla przyszłych liderów 
z Europy Wschodniej.
I jak było?

Na samym początku spotkałem Jurka, który się dzisiaj 
nazywa Itamar, jest inżynierem i emerytowanym czołgistą.
Szkolił cię emerytowany czołgista? 

Nie. On się uratował razem z moją mamą. Pierwsze pyta-
nie, które mi zadał, to było: „Czy babcia Irena dostała medal 
Yad Vashem?”. Ja na to: „Nie dostała”. „Dlaczego?!” A ja mu 
dukam: „Byłem w Żih-u, złożyłem wszystkie kwity, czekałem 
latami, coś mi tam odpisywali…”. Jurek się wściekł niebotycz-
nie: „Dlaczego tego nie załatwiłeś?!”. Strasznie na mnie krzy-
czał. Wsadził mnie w samochód i w ten sposób, pierwszy raz 
w życiu znalazłem się w Yad Vashem. Wpadł tam i po hebraj-
sku zaczął krzyczeć. A hebrajski się do tego idealnie nadaje.
Dowiedział się czegoś?

Że te papiery leżą już tam od ładnych paru lat.
Załatwił?

Tak, pół roku później babcia dostała medal.
Długo wtedy byłeś w Izraelu?

Dwa miesiące. Siedziałem głównie w Kiryat Moriah i uczy-
łem się, jak być dobrym syjonistą. Jak stamtąd wróciłem, to 
na prawo ode mnie była już tylko ściana.

Dwa miesiące przesiedziałeś w jednym miejscu?
Jeździliśmy po całym Izraelu, byliśmy w Ejlacie przez kilka 

dni. Więcej tam nie wróciłem, nie ciągnęło mnie. Ale stam-
tąd mam dobrą historię, spodoba ci się, bo jest o tożsamości, 
a nie o polityce.
Mów.

Szwendałem się po uliczkach Ejlatu w koszulce z jakimiś 
polskimi napisami. Zagadało do mnie dwóch gości, siedzą-
cych w cieniu, przy piwku: „Co, z Polski? Fajnie krajana spot-
kać. Pogadamy?”.

Nigdzie mi się nie spieszyło, przysiadłem się. Oni byli pol-
skimi robotnikami pracującymi na czarno w Izraelu i mieli 
wielką potrzebę wspólnego narzekania. Wysłuchałem opi-
nii na temat Żydów i pomysłów na rozwiązanie tej kwestii. 
W którymś momencie ulicą przejeżdżał samochód znajo-
mych. Wychylił się z niego Izraelczyk i zapytał po hebrajsku, 
czy mnie gdzieś podwieźć. To było pod sam koniec mojego 
pobytu, nieźle sobie już radziłem z językiem, więc mu od-
powiedziałem: „Nie, dzięki. Wrócę sam”.

Moi koledzy od piwa patrzą na mnie i po namyśle je-
den z nich pyta: „Mówisz ich językiem?”. Zanim zdąży-
łem  pomyśleć, powiedziałem „Ja tu właściwie jestem jak 
w domu”.
Znowu czar prysł?

Szybko się rozstaliśmy.
Zmieniła cię ta podróż?

Zacząłem realizować swój program w Polsce.
Skończyłeś z TSKŻ?

Podpadłem im. Mieliśmy u nich w piwnicy klub młodzie-
żowy – choć może to zbyt szumna nazwa, bo ta piwnica to 
była zagrzybiała nora. Zaprosiliśmy tam na dyskusję przed-
stawiciela sekcji interesów Izraela, bo ambasady wtedy jesz-
cze nie było. Władze TskŻ nie wiedziały, czy już wolno lubić 
Izrael, czy nie. I w odróżnieniu od nas byli niezadowoleni 
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z tego międzynarodowego spotkania. To były czasy, kiedy 
szefowie TskŻ potrafili się do mnie zwrócić per „towarzyszu”.
Kto przychodził do tego klubu? Twoi rówieśnicy?

Nie. Ja miałem wtedy dwadzieścia parę lat, a reszta to były 
nastolatki. Zaczęli się sami z siebie pojawiać.
Co tam robiliście? 

Gadaliśmy. Kiedyś spróbowaliśmy zorganizować szabat, 
ale nie było łatwo, bo nikt nie wiedział jak.
Szabat w TSKŻ?

Szabat w TskŻ to było małe miki w porównaniu z moim 
pierwszym domowym szabatem po powrocie z Izraela.

Szabat, robimy szabat! Trzeba mieć chałę. No to ją kupili-
śmy w sklepie. Jeszcze coś z czulentem było. Zaczęliśmy go 
robić według przepisu znalezionego już nie wiem gdzie. Był 
październik, więc zdążyć wrócić po pracy, a przed zachodem 
też nie było łatwo. Błogosławieństwa na szczęście były już 
wtedy drukowane w Kalendarzu Żydowskim *. Efekt był taki, 
że czulentu nawet nasz pies nie chciał jeść, a my z wycień-
czenia zasnęliśmy przy stole.
Ktoś cię później uczył, jak obchodzić szabat?

W osiemdziesiątym dziewiątym pojechałem na obóz Lau-
dera do Zaborowa. Przyjechali tam ortodoksyjni Żydzi i za-
częli nas wszystkiego uczyć. Przyjechał rabin i mówi: „Dobra, 
mamy dom, ale on jest niekoszerny, trzeba to wszystko wy-
koszerować”. I się zaczęło.
Polewanie wrzątkiem? 

Co ty! Tam była wyższa szkoła jazdy. Oni mieli specjalne 
chemikalia do wszystkiego. Pianki do koszerowania pie-
karników prawie doprowadziły do tragedii. Spryskiwało się 
wnętrze i nagrzewało piec. Reakcja przebiegała gwałtownie 
i z dużą ilością gryzących oparów.

 * Kalendarz Żydowski – publikacja wydawana przez gminę żydowską 
w Warszawie od lat osiemdziesiątych XX wieku.

Gazowaliście się tam, tak?
Na to wychodzi, ale gdybyś zobaczył, jaki mieliśmy potem 

lśniący piekarnik!
Tego już nie skomentuję.

Dużo się tam nauczyliśmy.
A co twoja mama na to mówiła?

Na początku była bardzo niezadowolona.
Co mówiła?

Że tyle energii się poświęciło na to, żeby tego nie było. I że 
nie powinienem tego robić. Ale po latach sama zbliżyła się 
do środowiska żydowskiego, również tego zinstytucjonali-
zowanego.
Dzięki tobie?

Można tak powiedzieć, choć można stwierdzić również, 
że to dzięki niej ja się zbliżyłem. Doszła do wniosku, że 
gdy już kogoś się nie da zmienić, trzeba się do niego przy-
łączyć.
Mama złożyła świadectwo w Fundacji Spielberga?

Tak, choć nigdy go nie widziałem.
Dlaczego? Nie chciałeś?

Chciałem, ale nie pokazała mi. Po jej śmierci szukałem 
kasety i nie znalazłem. Prosiłem fundację o kopię, ale mi 
nie wysłali. Pracowałem dla nich na początku lat dziewięć-
dziesiątych. Wysłuchałem wielu historii. Takich, po których 
ciężko się do czegoś zabrać…
Jak sobie z tym dawałeś radę?

Ta praca wyglądała następująco: kamera, dźwięk i lista 
pytań do zadania w obowiązkowej kolejności. Mogłem o coś 
od siebie zapytać, ale lista obowiązkowa musiała zostać zre-
alizowana. Po nagraniu pisałem mail ze sprawozdaniem 
z wywiadu. Dzwoniłem do usA, oni włączali modem i wy-
syłałem kilka słów o swoich odczuciach po nagraniu. Kasety 
wysyłaliśmy raz na jakiś czas.
O czym pisałeś w tych mailach?
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Kiedyś musiałem do nich napisać coś, co chyba wyszło 
poza skalę, bo dosyć szybko zadzwonił do mnie facet z fun-
dacji. Powiedział, że przeczytał mojego maila i doszedł do 
wniosku, że będę chciał o tym wywiadzie porozmawiać. Prze-
gadałem z nim dwie godziny.
Miał nosa.

Pewnie już mieli różne doświadczenia. Sam dobrze wiesz, 
że zajmując się takimi rzeczami…
Trochę wiem. Co cię najbardziej zaskoczyło w tych rozmowach? 

Że 99% udzielających wywiadów na pytanie: „Czy bałeś 
się Niemców?”, odpowiadało: „Tak, ale Polaków bardziej”.
Jesteś dzisiaj syjonistą?

Nie. Syjonistą może nazywać się ktoś, kto mieszka w Izra-
elu. To dla mnie ważne miejsce. Popieram, ale nie mógłbym 
tam mieszkać. Mam wrażenie tymczasowości tego miejsca. 
Jakiejś kruchości.
Kiedyś mi powiedziałeś, że jak jeździsz do Auschwitz, to nocu-
jesz w pokojach gościnnych muzeum.

Tak.
Możesz tam zasnąć?

Bardzo dobrze tam śpię.
Ja nie umiem tam zasnąć.

Ja, dla odmiany, mam wtedy poczucie, że jestem tam, 
gdzie powinienem. Budzę się w środku nocy, wstaję, patrzę 
chwilę na druty i idę spać. Zasypiam natychmiast i śpię bez 
snów.
Wiesz, że dla niektórych może to zabrzmieć dwuznacznie? 

Dzisiaj już wiem, że wszystko może zabrzmieć dwuznacz-
nie.
Znam cię już jakiś czas i wiem, że umiesz strzelać z broni palnej.

Umiem. Mam jeszcze wiele niestandardowych umiejęt-
ności. Sztuki walki zacząłem trenować w czternastym roku 
życia.
Po co?

Myślę, że duża część tych umiejętności pomaga przetrwać.
Kiedy?

Kiedy trzeba przetrwać.
Umiesz wycisnąć wodę z drzewa, żeby nie umrzeć z pragnienia?

Też.
To wszystko służy temu, by umieć przetrwać w piwnicy?

To służy temu, by właśnie nie siedzieć w piwnicy.
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Esther i Arlene
(ur. 1951 i 1957)

Esther Kamenetsky odbiera mnie z przystanku autobusowego w mia-
steczku niedaleko Nowego Jorku i wiezie samochodem do swojego 
domu. Jej młodsza siostra Arlene Seidman dociera tam odrobinę 
spóźniona. Siadamy w pokoju gościnnym, przez który dosyć często 
przechodzi mąż Esther, mówiąc, żebyśmy się nim nie przejmowali. 
Rozmawiamy po angielsku.

Esther: Chciałabym, żeby było wiadomo, że ja jestem drugim 
pokoleniem. Żeby ludzie wiedzieli, że moi rodzice przeżyli. 
Że Holokaust naprawdę się wydarzył. Że moi rodzice byli 
jego ofiarami. Oraz że ja i moja siostra również jesteśmy 
jego ofiarami. Nie mamy żadnej rodziny, żadnych kuzynów 
i wujków, na których urodziny możemy pójść. Całe życie 
czułam się inna.
Nawet tutaj w Stanach czujesz się inna?

Esther: Tak.
Arlene: Ja też.

Czy jak byłyście małe, to w waszej okolicy mieszali inni Żydzi?
Esther: To mało powiedziane. Sto procent przyjaciół mo-

ich rodziców to ocalali, ale nie powiem, żebym od tego lepiej 
się czuła. Dzieci w szkole ciągle mówiły, że jadą do wujków 
i cioć, a ja nie rozumiałam, o co im chodzi. Nie znałam na-
wet tych słów. Zawsze chciałam, żeby ludzie się dowiedzieli, 
jak się wtedy czuliśmy.
Chciałaś, żeby wiedzieli o tym, przez co przeszli wasi rodzice, 
czy o tym, jak wy się z tym czułyście?
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Arlene: Nikt nie miał świadomości ani jednego, ani tym bar-
dziej drugiego. Tamto poczucie jest częścią mojej tożsamości. 
Wiesz, że to, co dostałam od moich rodziców „w spadku”, nie 
jest tym, co się powszechnie rozumie jako wychowywanie 
dzieci. Wiedza, którą wtedy zyskałam, mówiła mi, że to, co 
widzę, nie jest tym, czym naprawdę jest. Zostałam napełnio-
na lękami i brakiem zaufania, włącznie z tym, że nie ufałam 
własnym spostrzeżeniom. W związku z tym dziedzictwem 
nie bardzo mogłam potem komukolwiek w życiu uwierzyć.
Często myślisz, że Holokaust może się powtórzyć?

Arlene: Bardzo często. Myślę wtedy o tym, jak będę chronić 
swoje dziecko. I nie sądź, że sobie wymyślam takie rzeczy. 
Tutaj są grupy ludzi, którzy uważają siebie za lepszych od 
innych i między innymi ich się boję.
Kogo masz na myśli? Negacjonistów?

Esther: Nie, ona ma na myśli ludzi, którzy szerzą nienawiść.
Arlene: Na przykład Ku Klux Klan. Martwi mnie nasz rząd, 

który nie podejmuje wystarczającego wysiłku, by ograni-
czyć ich działalność, a to sprawia, że dołączają do nich nowi 
członkowie. Kiedyś, szczególnie na południu, Ku Klux Klan 
był zwrócony przeciwko czarnym, dzisiaj, również w naszym 
stanie, wybierają sobie nowych wrogów. Takich, którzy nie 
są według nich „wystarczająco biali”.
Na czym polegają te akty nienawiści?

Esther: Na rysowaniu swastyk na żydowskich domach, na 
przewracaniu nagrobków. Ciągle się o tym słyszy.
Byłyście dyskryminowane w dzieciństwie albo wczesnej mło-
dości?

Esther: Nie, bo byłyśmy chronione przez sąsiadów i przede 
wszystkim przez naszych rodziców.

Arlene: Ty byłaś, ja nie.
Esther: No tak, ale sama wiesz dlaczego.

Dlaczego?
Esther: Arlene przekroczyła granice.

Granice czego?
Arlene: Przekroczyłam granice, bo poszłam zobaczyć, jak 

się bawią dzieci w innej części miasta. Tam mnie okradzio-
no – na szczęście tylko tyle – ale u siebie stałam się później 
wyrzutkiem.

Esther: Zawsze była buntowniczką.
Co to znaczy?

Esther: Nie chciała obchodzić świąt, uciekała, a tam, gdzie 
przychodziła, ludzie nic o niej nie wiedzieli.

Arlene: Byłam inna. Niestety zarówno tu, jak i tam.
Esther: Mój zięć jest rabinem na Florydzie. Nie uwierzysz, 

ale ludzie tam pierwszy raz w życiu widzą rabina!
Myślę, że większość ludzi na świecie nie widziała rabina.

Esther: Ale moja córka ma tam dużo kłopotów.
Jakich?

Esther: W szkole mojej wnuczki robiono dzieciom zdjęcia. 
Niestety ona w nich nie uczestniczyła, a jej nauczycielka nie 
mogła zrozumieć dlaczego.
A dlaczego?

Esther: Bo to było w Jom Kippur.
Może wystarczyło jej wytłumaczyć? Takie kłopoty daje się roz-
wiązać na drodze edukacyjnej. To nie są wielkie dramaty.

Arlene: Też mi się wydaje, że zdarzają się większe.
Esther: Ale nigdy nie możesz być pewny, czy jak już się 

ludzie dowiedzą, to cię zaakceptują.
To prawda.

Esther: Taki lęk zawsze istnieje.
Arlene: To jest lęk, który dostaliśmy od naszych rodziców, 

jako prezent na dalszą drogę.
Jak się przekazuje taki lęk?

Esther: To nie jest proste do opowiedzenia.
Arlene: To jest bardzo proste. Jeśli widzisz kogoś, kto nie 

jest taki jak ty, omijaj go, bo może cię skrzywdzić.
Kto nie był taki jak wy?
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Arlene: Czarni, Latynosi.
Esther: Ludzie, którzy nie byli Żydami.
Arlene: Moja najbliższa przyjaciółka…
Esther: O, to jest śmieszne.
Arlene: …mieszkała tuż za rogiem, była Włoszką.

Co w tym śmiesznego?
Esther: No, że ona nie była Żydówką, ale później wyszła 

za Żyda.
A ty miałaś nieżydowskie przyjaciółki?

Arlene: O, to jest dopiero śmieszne.
Esther: Ja do dzisiaj nie mam.

Do dzisiaj przyjaźnisz się tylko z Żydami?
Esther: No tak. Znam różne osoby, które nie są Żydami, 

ale nie nawiązałam z nimi głębszej relacji. Mam samych ży-
dowskich przyjaciół.

Arlene: A ja mam dużo nieżydowskich przyjaciół.
Skąd ta różnica między wami?

Esther: Arlene jest sześć lat ode mnie młodsza. Myślę, że 
jak ona się urodziła, rodzice byli już w dużo lepszej formie. 
Minęło sporo czasu od zakończenia wojny. A ja się urodziłam 
sześć lat po wojnie i byłam ich pierwszym dzieckiem. Mnie 
wysłali do jesziwy.

Arlene: Ja nie chodziłam do religijnych szkół. To moja sio-
stra była ich pierwszym dzieckiem.

Esther: Byłam cudem, i tak mnie traktowali.
Arlene: Cokolwiek chciała, dostawała. Zawsze wszystko 

najlepiej robiła. Pięknie jeździła na rowerze, mimo że to ja 
pierwsza nauczyłam się sama na nim jeździć. Nic mi to nie 
pomogło, ona dalej była powojennym cudem. Zawsze poka-
zywali mi jej mocne strony i kazali brać z niej przykład. Nie 
odnosiła porażek.

Esther: Byłam cudem!
Arlene: Jak jeździłyśmy na sankach, to zawsze do niej 

krzyczeli: „Ostrożnie!”.

Esther: To prawda, byli bardzo opiekuńczy.
Arlene: Nawet jak jeździłyśmy na kolonie…
Esther: To były oczywiście żydowskie kolonie. Mówili mi, 

żebym na siebie uważała i zabraniali brać udział w niebez-
piecznych zabawach.

Arlene: Też jeździłam na te kolonie, ale mogłam brać 
udział we wszystkich zabawach.

Esther: Kiedy przyszedł czas, żeby pójść do college’u, chcia-
łam wyjechać do innego miasta. Miałam bardzo dobre stop-
nie, więc mogłam wybierać. Babcia błagała, żebym nigdzie 
nie jechała. Przekupywała mnie. Prosiła, żebym poszła do 
college’u w okolicy.
I poszłaś?

Arlene: Tak, przekupiła ją nowym samochodem.
Esther: Chciała, żebym była blisko, bo byłyśmy jedyną 

rodziną.
Arlene: Ja wyjechałam do innego miasta, mimo że byliśmy 

rodziną. Robiłam, co chciałam. Nic im nie opowiadałam i to 
było ok.
Wszystko udawało ci się ukryć przed rodzicami?

Arlene: Musiałam im powiedzieć o swoich bardzo złych 
stopniach, bo i tak by się dowiedzieli. Ojciec był bardzo zły. 
Nie mógł zrozumieć. Mówił: „Albo się tym zajmujesz, albo 
nie! Co z tobą jest nie tak?”.

Esther: Ja starałam się omijać takie sytuacje, bo kończyły 
się zawsze tym samym. Poczuciem winy, poczuciem winy 
i jeszcze raz poczuciem winy. „Tak ciężko pracujemy, żeby-
ście wy mogły wyjść na ludzi. Przyjechaliśmy do tego kraju, 
żebyście miały lepsze życie niż my”. Tak przemawiał godzi-
nami. Nigdy mnie nie uderzył, ale to trwało wieczność.

Arlene: Mnie uderzył.
Dlaczego?

Arlene: Bo chciałam mieć psa, a on nie uważał, żeby to było 
niezbędne do życia. Przemawiał do mnie już którąś godzinę, 
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a ja ciągle płakałam i w końcu nie wytrzymał. „Płaczesz bez 
powodu? Zaraz będziesz miała powód”. I mnie uderzył.
Dostałaś w twarz?

Arlene: Nie, po tyłku. Miałam tam przez jakiś czas ślady 
jego ręki. Uważał, że mamy wszystko, czego potrzebujemy.

Esther: Poza tym twierdził, że w swoim życiu widział do-
syć łez z poważnych powodów. Twoich już nie potrzebował 
oglądać.

Arlene: Pewnie myślał, że mnie chroni w ten sposób. Przez 
wiele lat używałam łez do przyciągnięcia ich uwagi.
Działało?

Arlene: Z tatą średnio, z mamą lepiej.
Esther, ty też tak robiłaś?

Esther: Nie wydaje mi się.
Arlene: Ona nie musiała. Była cudem.
Esther: Wiedziałam, że jeśli czegoś chcę, wystarczy, że 

powiem i to dostanę. Mnie było dobrze, choć nie zdawałam 
sobie nawet sprawy, że może być inaczej. Kilka lat temu do-
wiedziałam się, że nasze miasteczko to była „mała Łódź”. 
Praktycznie każda rodzina była tam z Łodzi.
Dlaczego rodzice tam przyjechali po wojnie?

Esther: Tam mieszkała rodzina, która postanowiła im po-
móc.
To była wasza rodzina?

Esther: To byli dalecy kuzyni, którzy wsparli rodziców na 
samym początku po wojnie. Rodzice nawet nie wiedzieli, 
dokąd jadą. Mama mówiła, że jak wysiadała ze statku, to 
znała tylko taki adres: Stany Zjednoczone, Belmont Avenue.
Rodzice przyjechali tu już jako małżeństwo?

Esther: Tak.
Arlene: Tak.

Gdzie wzięli ślub?
Esther: W Niemczech.
Arlene: W obozie dipisów.

Opowiadali o swoim życiu?
Esther: Tak.
Arlene: Tak. O przedwojennym.

Mogłyście zadawać pytania?
Esther: Tak.
Arlene: Tak, ale tylko o dzieciństwo, nie o wojnę. To, co 

wiemy, usłyszałyśmy, kiedy opowiadali o sobie innym. Nam 
nie umieli. Zresztą do dzisiaj tak jest.
Do dzisiaj wam nie opowiadają?

Arlene: Naszym córkom tak. Nam dalej nie.
Esther: Moja córka nagrała te wspomnienia i wysłała do 

Yad Vashem.
Dlaczego łatwiej jest opowiadać wnukom?

Arlene: Czas spowodował, że niektóre rzeczy łatwiej się 
opowiada. A kiedy wnuki pytają, trudniej im odmówić.
Co było na tym nagraniu?

Esther: Różne historie.
Arlene: Nie da się ich złożyć w spójną całość. Są niechro-

nologiczne.
Esther: Wiemy, że tata był z Piotrkowa. Miał taką „księgę 

pamięci” o przedwojennym Piotrkowie.
Arlene: Nie byłam w stanie się do niej zbliżyć.

Dlaczego?
Arlene: Jako dziecko obejrzałam dokumentalny film z obo-

zu. Były tam góry martwych ludzi i tata wtedy powiedział: 
„To są twoi dziadkowie, kuzyni i wujkowie”.
Ile miałaś wtedy lat?

Arlene: Sześć albo siedem.
Rodzice chcieli, żebyś obejrzała ten film?

Arlene: Nie wiem. Po prostu zobaczyłam go w telewizji. Od 
tego czasu miałam nawracający, koszmarny sen. Oni wszyscy 
zawsze w nim byli. Dlatego nigdy nie oglądałam tej książki 
o Piotrkowie, bo nie chciałam ich jeszcze raz spotkać.
Czułyście, że jest coś nie tak z waszymi rodzicami?
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Esther: Z naszymi rodzicami?
Arlene: Czułyśmy, że jest coś nie tak z naszą babcią.
Esther: To było niesłychane, bo naszej mamie udało się 

przeżyć razem ze swoją mamą.
Arlene: Jeśli nasza babcia nie lubiła jakiejś naszej koleżan-

ki, to gdy ta dzwoniła, babcia odpowiadała: „Arlene tu nie 
mieszka. Do widzenia”.

Esther: Nigdy tego nie doświadczyłam.
Arlene: A ja doświadczyłam tego wiele razy. Na przykład, 

kiedy było u mnie jakieś zaprzyjaźnione dziecko, a babcia 
chciała mi dać coś specjalnego do jedzenia…
Co to jest specjalne jedzenie?

Arlene: Na przykład lody. Nawet gdyby starczyło dla nas 
wszystkich, to babcia kazała tamtemu dziecku iść do domu, 
bo to jest dla „naszych dzieci”.
Dla naszych, znaczy z tej rodziny?

Arlene: Dla naszych, znaczy żydowskich.
A to znajome dziecko było nieżydowskie?

Esther: Mnie się nigdy takie rzeczy z babcią nie wydarzyły, 
bo ja nie miałam takich przyjaciół.
Babcia mówiła, dlaczego tak robi?

Esther: „Oni nie karmili nas, my nie karmimy ich”. Ja 
zawsze byłam w żydowskim środowisku. W mojej szkole 
średniej było sześciuset uczniów, wśród nich było dwieście 
dwadzieścia sześć dzieci z żydowskich rodzin.
Wiedziałaś dokładnie, ilu jest Żydów w szkole?!

Esther: Ostatnio ktoś założył taką grupę na Facebooku 
i policzył nas.
A tych pozostałych, prawie czterystu uczniów, znałaś?

Esther: Nie mogę powiedzieć, żebym ich znała. Widywa-
łam ich codziennie, ale raczej nie rozmawialiśmy.
Myślisz, że taki podzielony świat jest lepszy?

Esther: Nie, w żadnym wypadku!
Ale tak żyjesz.

Esther: No tak żyję.
A jesteś gotowa to zmienić?

Esther: …nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie.
Arlene: Moja córka bardzo często pyta, dlaczego oceniam 

ludzi nie po tym, czego dokonali w swoim życiu, a po tym, 
jakiego są pochodzenia.
A mówiłaś, że masz dużo różnych znajomych.

Arlene: Bo mam, ale zdarza mi się powiedzieć coś głupiego. 
Moja córka ma rację, że ma do mnie o to pretensje.
Byłyście kiedyś w Polsce?

Arlene: Nie byłam dlatego, że wiem, jak ciężkie życie nasi 
rodzice tam mieli. Ale byłam w Izraelu.
To nie jest to samo.

Arlene: Chciałabym, żeby najpierw moja córka pojechała 
na Marsz Żywych do Polski. Ja pojadę po niej.

Esther: Takie jesteśmy. Najpierw dzieci, a dopiero póź-
niej my.

Arlene: To jest część zestawu, który brzmi: „Karmię cię 
i dbam o ciebie, a co się dzieje ze mną, nie jest istotne”.
Uważacie, że posyłanie dzieci do Polski tylko na Marsz Ży-
wych to dobry pomysł? Mówiłaś, że chcesz, żeby twoja córka 
zobaczyła, gdzie mieszkali jej przodkowie, a wysyłasz ją tylko 
do obozu.

Arlene: Masz rację, powinny zobaczyć więcej.
Esther: No właśnie.
Arlene: Ten Marsz Żywych to będzie na początek.

Dosyć niebezpieczna strategia edukacji o kraju przodków.
Esther: Dlaczego?

Dlatego, że to dalej będzie ich jedyne skojarzenie z Polską.
Esther: Masz rację, ale po tej wizycie w Polsce jadą na ty-

dzień do Izraela, żeby zobaczyć, jaka jest różnica.
Starałem się, ale chyba mi się nie powiodła akcja edukacyjna.

Esther: Pewnie masz rację, że oni nic pozytywnego w Pol-
sce nie zobaczą.
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Zobaczą kilka tysięcy młodych Żydów w żałobie, a potem wszyscy 
razem pojadą do Izraela. A wy chciałybyście pojechać do Polski?

Arlene: Chciałabym zobaczyć, skąd pochodzą nasze rodzi-
ny, gdzie oni wszyscy mieszkali.
A co wiecie o losach waszych rodziców?

Esther: Mama znalazła się w Auschwitz pod sam koniec 
wojny. Pewnie dlatego przeżyła.
Mogłyście jako dzieci zadać rodzicom pytanie, czy byli w Ausch-
witz?

Arlene: Mogłyśmy.
Esther: Nie jestem tego taka pewna.
Arlene: Mogłyśmy i ja pytałam.
Esther: Ja wiem, że tata był w Auschwitz i w Bergen-Bel-

sen.
Arlene: I w Theresienstadt, i w Dachau. Wiem, że na po-

czątku wojny zarabiał na czarnym rynku. Pochodził z reli-
gijnej rodziny wiejskiej, a mama z handlowej miejskiej. Tata 
miał trudniej i musiał sobie bardziej radzić. Pewnie po nim 
kwestionuję wszystko i nie chodzę wydeptanymi ścieżkami.

Esther: A ja dokładnie odwrotnie. Jesteśmy jak dzień i noc. 
Sześć lat to duża różnica. Pamiętam, jak tata krzyczał przez 
sen, a Arlene już chyba tego nie słyszała albo nie pamięta.
Pytałaś taty, dlaczego krzyczy?

Esther: Nie, bo bałam się, że zrobię mu przykrość. Do dzi-
siaj o nic mamy nie pytam i nie mówię nic takiego, co mogło-
by ją zranić.
Czego na przykład nie mówisz?

Esther: Nigdy nie mówię, że jestem chora. Myślę, że miała 
już dosyć zmartwień. Nie potrzebuje zajmować się moimi.

Arlene: Musimy ją chronić.
Esther: Taka jest nasza rola. To jest coś więcej niż chronie-

nie starszej pani. My ją izolujemy od niektórych informacji, 
żeby ominęły ją konsekwencje.
Rodzice mieli z wami bliski fizyczny kontakt?

Arlene: Nie.
Esther: Nie.

Całowali? Przytulali?
Arlene: Nie.
Esther: Dzień dobry, do widzenia. Tyle. Babcia robiła coś, 

czego nie rozumiałam. Myślałam, że to może jest jakiś euro-
pejski zwyczaj. Przychodziła do nas w nocy, jak spałyśmy, albo 
ona myślała, że śpimy, i nas głaskała, całowała i przytulała.
Udawałyście wtedy, że śpicie?

Arlene: Tak.
Esther: Tak, ale nie za często.
Arlene: Jak byłyśmy małe, to tata opowiadał nam historie, 

które wydawały się nierealne, ale były prawdziwe. To były 
historie z jego dzieciństwa.
Jakie to były historie?

Arlene: O miejscu, w którym się wychował. O gospodar-
stwie. Opowiadał je na wesoło. Trochę to brzmiało jak z Szo-
lem Alejchema. „Wiejski głupek, który próbował sprzedać 
kozła i obiecywał, że będzie dawał dużo mleka”.

Nasz tata bardzo różnił się od innych ojców w tamtym cza-
sie. Zajmował się nami, gdy byłyśmy małe, zmieniał pieluchy, 
karmił, gotował i sprzątał. Wtedy rola ojca ograniczała się do 
chodzenia do pracy i przynoszenia pieniędzy. Nasz tata od 
samego początku spędzał z nami bardzo dużo czasu.

Esther: Nasz dom też tym różnił się od innych domów, że 
wszyscy pracowali. Tata, mama i babcia. Mama pracowała 
do osiemdziesiątego roku życia.

Arlene: Nasi rodzice byli inni. Na przykład byli bardzo 
oszczędni, jeśli wiesz, co mam na myśli.
Nic nie wyrzucali?

Arlene: Można tak powiedzieć. Nie wyrzucali starych ubrań, 
nie wyrzucali starych gazet, nie wyrzucali gumek recepturek 
i innych rzeczy, które w każdym normalnym domu by wyrzu-
cono. Wszystko może się kiedyś przydać.
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Esther: Do dzisiaj mama nie wyrzuca jedzenia, nawet prze-
terminowanego.
A wy?

Esther: Ona wyrzuca, ja dużo mniej.
Arlene: Mama w restauracji zawsze prosi, żeby jej zapa-

kować chleb, którego nie zjedliśmy.
To było dziwne dla was, jak byłyście małe?

Esther: Wtedy nie chodziliśmy do restauracji.
Arlene: To byłoby niepotrzebne wydawanie pieniędzy.
Esther: Jeśli już udało się namówić tatę na restaurację, to 

uważał, że było niesmacznie, i że w domu moglibyśmy zjeść 
lepiej i taniej.

Arlene: Naszej mamie bardzo trudno jest dawać prezenty.
Nie lubi prezentów?

Arlene: Nie umie ich przyjmować. Od razu próbuje ci od-
dać, tłumacząc, że może nam się bardziej przyda. I mówi: 

„Naprawdę weź, sprawisz mi wielką przyjemność”. Chyba 
nie muszę ci tłumaczyć, co by się stało, gdybyśmy zapropo-
nowali jej to samo, dostając od niej prezent.

Esther: Obrazilibyśmy ją.
Mama pozwala się sobą opiekować?

Esther: Ma dzisiaj dziewięćdziesiąt lat, mieszka sama i jest 
kompletnie niezależna. Można jej pomagać, ale najpierw 
trzeba się zapytać o pozwolenie.

Arlene: Teraz można mamę przytulić. Pocałować już nie-
chętnie.
W jakim stanie wasi rodzice wyszli z wojny?

Arlene: Myślę, że byli w depresji. I że mama jest w niej do 
dzisiaj. Tata już nie żyje.

Esther: Niektóre wydarzenia powodują, że mama płacze. 
Płacze też, słuchając muzyki.

Arlene: Ja mam tak samo. Słucham muzyki i nagle czuję, 
że łzy mi płyną po policzkach.

Esther: Też tak mam, nie wiem, od czego to zależy.

Arlene: Mama czasami płacze, gdy na kogoś patrzy. Wiem, 
że ta osoba może jej kogoś przypominać.
Stałyście się specjalistkami od interpretacji.

Arlene: Jesteśmy w tym mistrzyniami. Umiemy współod-
czuwać, mimo że nie mamy na to chęci.

Esther: To jest jak szósty zmysł.
Arlene: Ale czasami nie trzeba do tego wielkiej wiedzy. 

Wiem, że jeśli w radiu puszczają Jidisze Mame, to mama bę-
dzie płakać, bo tęskni za swoją mamą.
A co wasze dzieci myślą o waszych relacjach z rodzicami? Czy 
uważają, że one są dziwne?

Arlene: Tak.
Esther: Czy ja wiem, chyba nie. Mówiłam ci, że jesteśmy 

bardzo różne.
Dlaczego twoja córka tak myśli?

Arlene: „Mamo, dlaczego nie mówisz swojej mamie, że 
jest ci źle?” Dla niej to jest bardzo dziwne.

Esther: Moje córki chyba tak nie uważają. Rozmawiam 
z mamą przez telefon codziennie.
Ty dzwonisz czy mama?

Arlene: Nasza mama nigdy nie dzwoni. Nawet do Esther.
Dlaczego?

Esther: Bo jeśli chcesz się dowiedzieć, co u niej słychać, to 
musisz sama zadzwonić.
Esther, też dzwonisz do mamy codziennie?

Esther: Nie, to mama dzwoni do mnie raz w tygodniu. A jak 
Arlene nie zadzwoni do niej, to mama się mnie pyta, co się 
z nią dzieje. Mówię jej wtedy: „Mamo, sama zadzwoń do 
niej”, ale ona twierdzi, że nie chce przeszkadzać.

Arlene: Nawet w moje urodziny do mnie nie dzwoni. Ostat-
nio ograniczyłam rozmowy z nią. Trzy lata temu zmarł mój 
mąż, a moja mama nie umie przestać płakać, jak ze mną roz-
mawia. Tak mi współczuje, że płacze, a ja nie jestem w stanie 
tego znieść, więc dzwonię rzadziej. Moja córka też ostatnio 
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odmówiła rozmów z babcią, bo nie wytrzymuje już tego 
płaczu. Ona teraz potrzebuje czegoś wręcz przeciwnego, 
a mama nie umie jej tego dać. Co gorsza, nie rozumie, że 
ma przestać płakać, gdy z nią rozmawia.
A tata często do was dzwonił?

Esther: Nie.
Arlene: To prawda, nie za często.

Same dziewczynki macie w rodzinie?
Esther: Tak. Chłopców musimy importować.
Arlene: Ja byłam chłopcem w naszej rodzinie.

Co to znaczy?
Arlene: Byłam agresywna. Mam imię po dziadkach, a ona 

po babciach. Ja byłam tym chłopcem, którego chcieli pew-
nie kiedyś mieć.
Jakie to były imiona?

Arlene: Abraham i Ansel. Historia naszych imion też jest 
bardzo dziwna. Zawsze myślałam, że się nazywam Arlene. 
Dopiero jak poszłam odebrać paszport, okazało się, że się 
nazywam Aviva.
Nigdy nie powiedzieli ci, jak masz oficjalnie na imię?

Arlene: Nie.
Ile miałaś lat, kiedy się dowiedziałaś?

Arlene: Szesnaście.
Dlaczego ci tego nie powiedzieli?

Esther: Chcieli, żeby się czuła bardziej amerykańsko z tą 
Arlene.
Pytałaś, o co chodzi?

Arlene: Tak. Mówili, że nie wiedzieli.
Nie wiedzieli, że dali ci na imię Aviva?

Arlene: Tak mówili, ale ja wiem, że wiedzieli.
Esther: Mnie zrobili podobny numer, ale z drugim imie-

niem. Zawsze się nazywałam Esther Anna, do czasu, kiedy 
się okazało, że nazywam się Esther Hannah.
A tobie jak to wyjaśnili?

Esther: Tak. Mama mówiła, że to to samo. Ja mówiłam, 
że Anna to Anna, a Hannah to Hannah, że to nie to samo. 
Koniec rozmowy.
To było imię po babciach?

Esther: Tak.
Kiedy się dowiedziałaś?

Esther: Jak brałam ślub.
Wasi rodzice wrócili kiedyś do Polski?

Arlene: Tak, bo w naszym domu zostało coś ukryte.
A co to było?

Arlene: Kosztowności, które zostały schowane na począt-
ku wojny.
Znaleźli je?

Arlene: Nie. W tym domu mieszka teraz ktoś inny.
Esther: Przez rok po powrocie tata był w ciężkiej depresji. 

Był na grobie swoich braci w Piotrkowie. To był grób, który 
sami sobie wykopali, zanim zostali zabici.

Arlene: Poza tym zobaczyli, że życie tam praktycznie nie 
zmieniło się od ich wyjazdu. Cały czas ludzie żyli w takich 
samych warunkach jak tuż po wojnie.
W którym roku to było?

Esther: Pod koniec lat osiemdziesiątych.
Opowiadali, że Polska wyglądała tak samo jak czterdzieści lat 
wcześniej, a nawet gorzej?

Arlene: Było nawet gorzej, bo wiele rzeczy uległo rozpadowi.
Myślicie, że rzeczywiście tak było?

Esther: Rodzice zawsze nam mówili prawdę.
Arlene: Jak bym miała coś ogólnego opowiedzieć o rodzi-

cach, to to, że zawsze widzieli ciemną stronę. Nigdy jasną. 
Uważali, że nie zasługują na to, by być szczęśliwi.
Czy wasi partnerzy rozumieją was? Twój mąż rozumiał to 
wszystko?

Arlene: Starał się, ale tego się nie da zrozumieć, jak w tym 
nie wyrosłeś.
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Esther: Mój mąż do tego przywykł, ale tego nie zrozumiał. 
Ja byłam pierwszą Żydówką, z którą się spotykał. Miał ży-
dowskich rodziców, ale oni nie byli ocalałymi. Ja go zmie-
niłam bardziej niż on mnie.
W jaki sposób?

Esther: Dzisiaj mamy samych żydowskich przyjaciół.
A co się stało z jego nieżydowskimi przyjaciółmi?

Esther: Zniknęli.
Arlene: Ja mam nieżydowskich przyjaciół, ale może spró-

buję ci wytłumaczyć, dlaczego Esther ich nie ma.
Esther: O, ty wiesz, dlaczego ja się z nimi nie przyjaźnię?
Arlene: Myślę, że zostałyśmy wychowane wśród Żydów 

i inni Żydzi stali się naszą rodziną, mimo że nie łączyły nas 
więzy krwi. Ta reszta, czyli nie-Żydzi, mieli i do dzisiaj mają 
wielkie rodziny. Zawsze jest w tym jakaś dysproporcja. Które-
goś dnia, prędzej czy później, usłyszysz od nich, że nie mogą 
się z tobą spotkać, bo mają rodzinne spotkanie i to jest dla 
nich ważniejsze. Mam rację, Esther?

Esther: To brzmi bardzo prawdopodobnie.
Arlene: Dla nas bliscy to ci, z którymi można spędzić świę-

ta i różne ważne chwile. Tamci mają od tego swoje rodziny. 
My mamy rodziny zastępcze.

Esther: Ilu Żydów jest teraz w Polsce?
Dziesięć, może dwadzieścia tysięcy.

Esther: Mieszkasz w żydowskiej dzielnicy?
Nie ma już żydowskich dzielnic w Polsce.

Esther: Zorientowałam się, że stała się straszna rzecz.
Jaka?

Esther: Nie zaproponowałam ci nic do picia ani do jedze-
nia. Nie chcę, żebyś pomyślał, że jestem jak nasza babcia.

Miri
(ur. 1973)

Z Miri Harel spotykam się w Tel Awiwie, w mieszkaniu jej koleżan-
ki. Siedząc przy biurku nastoletniej córki naszej gospodyni, słucham 
opowieści sprzed wielu lat. Rozmawiamy po angielsku.

Posłuchaj historii: Karlsruhe, pięcioletnia dziewczynka wi-
dzi, jak jej tatę zabierają brutalni mężczyźni w mundurach.
Czyja to historia?

Po jakimś czasie wraca tata. Wchodzi do pokoju i po ko-
lei tłucze wszystkie kryształy, które stoją na półkach. Mała 
dziewczynka jest strasznie przestraszona.
Tą dziewczynką jest twoja mama?

Tej dziewczynce właśnie zaczyna się walić świat.
Miri…

Inna historia. Idą przez miasto, dziewczynka trzyma mamę 
za rękę. Widzi dom, wokół którego jest bardzo dużo smut-
nych dziewczynek w takich samych ubrankach. Pyta się 
mamy: „Kim one są?”, i słyszy: „To sieroty”. „Kim są sieroty?” 

„Sieroty, moja kochana córeczko, to dzieci, które nie mają ani 
jednego rodzica”. Dziewczynka ściska mamę za rękę i myśli, 
że ma szczęście – ma obydwoje rodziców.
Znasz tę opowieść od mamy?

Nie. Z listu. Ale wiem, że dziewczynka ma jeszcze tylko 
rok, by się nimi nacieszyć.
Dostałaś go od mamy?

Nie. Mała dziewczynka zostaje zabrana z domu wraz z ro-
dzicami. Jedzie też z nimi ciocia Ruth z mężem i sześcior-
giem dzieci. Przyjeżdżają do nieładnego miejsca z brzydkimi, 
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długimi domami. Tata i wujek dziewczynki zostają od nich 
oddzieleni i mieszkają w innym miejscu. Mogą się widy-
wać już tylko przez druty kolczaste. Nie da się przez nie na-
wet przytulić. Wszędzie unosi się kurz i nie ma normalnych 
chodników.
Powiesz mi coś więcej?

Tak jest, gdy czytasz list i nie rozumiesz, o co w nim chodzi. 
Mała dziewczynka zaczyna bardzo chorować. Ciągle musi 
chodzić do ubikacji, która nie wygląda jak ta w Karlsruhe. 
Nagle przenoszą ją do domu, w którym oprócz niej nikogo 
nie ma. Co jakiś czas przynoszą jej coś do jedzenia i z rzad-
ka lekarstwa. Czasami przychodzi mama, cała jest zakryta 
dużym fartuchem. Gdy wychodzi, fartuch zostawia przy 
drzwiach. Mała dziewczynka ciągle się do niego przytula. 
Wygodnie ci się tego słucha?
Mów dalej.

Podobno chciałeś rozmawiać o drugim pokoleniu?
Mam wrażenie, że opowiadasz mi historię kogoś z pierwszego 
pokolenia.

Przychodzi taki dzień, w którym mała dziewczynka zo-
staje wywieziona do obcych ludzi. Tuż przed jej wyjazdem 
przychodzi tata, by się z nią pożegnać. Ona obiecuje, że już 
będzie grzeczna, żeby tylko pozwolili jej zostać. Wie, że na-
broiła, bo mama nie chce z nią rozmawiać. Przez jakiś czas 
mieszka u obcych ludzi. Mama i tata są na nią tak obrażeni, 
że się tam nie pokazują. Nie może tego zrozumieć, bo wie, że 
dzieci cioci Ruth też były trochę niegrzeczne, a nie pojechały 
za karę do obcych. Rozumiesz, o co tu chodzi?
Słucham.

W nowym domu znowu pojawiają się ci, którzy ją tam 
przywieźli, gdy była niegrzeczna. Pytają, czy ma rodzinę 
w Szwajcarii. Przypomina sobie, że tata ciągle mówił o swojej 
siostrze, która jest bezpieczna w Lucernie. Po kilku dniach 
przychodzi pan, którego nigdy nie widziała i każą jej z nim iść. 

Jest strasznie zimno. Chodzą po zamarzniętych rzekach, po 
śniegu. Ma katar i bardzo kaszle. Chyba ma wysoką gorącz-
kę. Spotykają pana w mundurze, który mówi, że muszą wra-
cać. I ona, i obcy pan, który z nią idzie, bardzo proszą pana 
w mundurze, żeby im pozwolił iść dalej. Mała dziewczynka 
nawet oddaje mu ostatniego cukierka ze swojej kieszeni. 
Ten cukierek musiał być bardzo dobry, bo pan w mundurze 
się zgadza i idą do szpitala. Co było dalej, dziewczynka nie 
pamięta. Chyba nawet się nie pożegnała z panem, który ją 
przyprowadził.
Co się z nią dalej dzieje?

Mieszka u cioci w Lucernie do 1949 roku.
A dalej?

Przyjeżdża do Izraela.
Kim jest ta dziewczynka?

Jest mamą adresatki tego listu, Miriam Stern.
To jest historia twojej mamy?

Tak, ale moją mamą zostaje wiele lat później. Najpierw po-
znaje pana Sterna, później rodzi im się córka i dwóch synów. 
Gdy najmłodszy syn ma dwanaście lat, rodzę się ja. Myślę, 
że przez przypadek.
Dlaczego tak myślisz?

Nikt mi tego nie powiedział, bo w religijnych rodzinach 
się o takich rzeczach nie rozmawia, ale tak myślę.
Kto ci przysłał ten list?

Kobieta, która była pierwszą przewodniczką mamy w ki-
bucu, tuż po jej przyjeździe do Izraela. Nagrała i spisała tę 
historię.
Dlaczego twój dziadek potłukł wszystkie domowe kryształy?

Został aresztowany w „kryształową noc” w Karlsruhe.
Dokąd go wywieziono?

Spędził miesiąc w Dachau. Wrócił jako kompletnie zła-
many człowiek.
Gdzie był ten obóz, w którym była mama i ciocia Ruth z rodziną?
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Na południu Francji. Ten obóz zbudowano dla uciekinie-
rów z wojny hiszpańskiej 1936 roku. Gauleiter Badenii posta-
nowił zrobić Hitlerowi niespodziankę i w 1940 roku, w ostatni 
dzień święta Sukkot, oczyścił swój okręg z Żydów. Wszystkich 
deportowano pociągami do Francji.
Na co mama tam chorowała?

Na dyzenterię.
Skąd masz te wszystkie informacje?

Z dalszej części tego listu.
Kto mamę przerzucił poza obóz?

Francuzi znaleźli genialny sposób, by obóz nie obciążał 
ich budżetu. Wpuścili tam różne organizacje charytatywne, 
między innymi ose *.
Coś o nich wiesz? 

Ta żydowska organizacja działała już od początku XiX wie-
ku w Rosji. Znalazłam w ich archiwach deklarację, że moja 
mama zostanie przekazana do religijnej rodziny.
Skąd wziął się pomysł szwajcarski? 

Ludzie z ose bali się, że rozszerzający się wpływ Niemców 
i rosnąca ilość donosów ze strony Francuzów są zagrożeniem 
dla tych dzieci. Mamę przeprowadził przewodnik opłacony 
przez ose. Pierwszy miesiąc spędziła w szpitalu z powodu 
ciężkiej choroby. Pewnie miała zapalenie płuc.
Dzieci cioci Ruth zostały ukryte u innych rodzin?

Nie, bo ciocia i jej mąż uważali, że miejsce dzieci jest przy 
rodzicach. Moi dziadkowie podjęli inną decyzję i dlatego 
mama przeżyła. Babcia nie była w stanie przyjść pożegnać 
się z mamą tuż przed zabraniem jej do innej rodziny.
To też było w liście?

Nie, ale tak dzisiaj myślę.

 * ose – L’Oeuvre de Secours aux Enfants (Dzieło Pomocy Dzieciom) – 
francuska humanitarna organizacja żydowska, powstała w 1910 roku, 
skoncentrowana na pomocy dzieciom żydowskim.

Co wiedziałaś od mamy na ten temat? 
Gdybym coś wiedziała, to ten list by mnie tak nie zasko-

czył. Wiedziałam tylko, że przeżyła Holokaust i że straciła 
rodziców w wieku sześciu lat.
Twoi rodzice żyją?

Tata tak, mama nie.
Taty historię znasz?

Rodzina taty też była z Niemiec. Wyjechali do Palestyny 
przed wojną. Byli biedni i szukali swojego miejsca. Nie mieli 
nic do stracenia.
Jaki był twój dom rodzinny?

Straszny! Matki nienawidziłam. Gdy umarła, poczułam 
wielką ulgę.
Dlaczego poczułaś ulgę?

Strasznie się źle czuję, mówiąc te słowa, ale była kosz-
marną matką. Miałam z nią relacje najgorsze z możliwych. 
Umarła na raka, gdy miałam piętnaście lat. Nie ustawała 
w wysiłkach, by zmusić mnie do poczucia winy i wstydu.
Jak to robiła?

„Gdybym w twoim wieku miała mamę, nigdy bym się tak 
do niej nie odnosiła. Wstydź się!” „Gdybym w twoim wieku 
miała co jeść, nie powiedziałabym, że to jest niesmaczne. 
Wstydź się!” „Ja w twoim wieku nigdy bym nie zabrudziła 
bielizny. Wstydź się!”
Wstydziłaś się?

Nie. Walczyłam. Nie mogłyśmy ze sobą wytrzymać. Wal-
czyłyśmy na każdym polu. Ja chciałam mieć kolorową spód-
nicę z rozcięciem, a mama kupowała mi czarną bez rozcięcia, 
bo trzeba być skromną. Chciałam móc się ubierać jak moje 
koleżanki. Dobierać kolor skarpetek do bluzki. Mama kupiła 
mi dziesięć par jednakowych rudawych skarpetek i krzyczała, 
że nie będzie kupowała stu kolorów, żeby nie musieć wszyst-
kiego prać osobno. Miała nerwicę natręctw. Ciągle sprząta-
ła mieszkanie i myła ręce. Sprzątała mieszkanie i myła ręce. 
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Sprzątała… I krzyczała, że nie umiem utrzymać porządku.
A reszta rodziny?

Z tatą mam dobry kontakt, bardzo się lubimy. Rodzeństwo 
jest ode mnie o tyle starsze, że prawie nic nas nie łączyło 
i do dzisiaj tak jest. Ta rodzina była religijna, wegetariańska 
i strasznie smutna. Nie mogłam patrzeć na te świństwa, któ-
rych zjadaliśmy kilogramy. Jakieś dziwne liście i warzywa. 
Normalni ludzie nawet nie znają nazw tego wszystkiego.
Jesteś dzisiaj wegetarianką?

A jak myślisz?! Jem mięso z serem. Warzyw nie jem wcale. 
Na Jom Kippur jem wieprzowinę, najchętniej z parmezanem, 
a w Pesach zażeram się chlebem.
Ile miałaś lat, kiedy przyszedł ten list?

Piętnaście.
Przed czy po śmierci mamy?

Niecały miesiąc po. Wyjęłam go ze skrzynki i nie mogłam 
zrozumieć, co czytam. Czyja to jest historia? Dlaczego to 
dostałam?
A dlaczego ty to dostałaś?

Bo ta przewodniczka z kibucu przeczytała w gazecie, że 
moja mama umarła. Poszukała, kto mieszka pod jej adre-
sem i wysłała do mnie ten list. To był koszmar. Czytałam to, 
nie zdając sobie sprawy, że czytam historię własnej mamy. 
Dopiero po jakimś czasie zrozumiałam, co mam w rękach. 
Musiało upłynąć tego czasu jeszcze więcej, bym zrozumiała, 
gdzie były źródła problemów mojej mamy.
A jak jest dzisiaj?

Pierwszy stopień naukowy zrobiłam z Holokaustu, dru-
gi z Holokaustu, jestem przewodniczką w Yad Vashem i po 
obozach w Polsce.
Żyjesz tylko Holokaustem?

Jestem nauczycielką w szkole średniej. Tuż przed otrzyma-
niem przez dzieci ich pierwszego dowodu osobistego dużo 
z nimi rozmawiamy o tożsamości. Między innymi robimy 

taką grę: kładziemy na stole różne przedmioty związane 
z naszą tożsamością. Dorośli muszą wybrać jeden z nich 
i uzasadnić swój wybór. Ja zawsze wybieram opaskę z na-
pisem „Jude”.
Zbudowałaś na tym swoje życie?

Ja „tego” nie wybrałam. To „to” mnie wybrało.
Podążyłaś za „tym”.

Nie umiałam inaczej.
Masz dzieci?

Dwoje. Wiem, o co chcesz zapytać. Zanim zaczęłam się 
nad tym zastanawiać, usłyszałam, jak mój trzynastoletni 
syn mówi, że na swoją bar micwę chciałby pojechać w po-
dróż po wszystkich obozach koncentracyjnych. Było już za 
późno. Wyrządziłam mu krzywdę. Dzisiaj nie rozmawiam 
o tym w domu.
A twój mąż?

On nic z tego nie rozumie. Omijamy ten temat, bo raczej 
nas dzieli niż łączy.
Co dzisiaj myślisz o swojej mamie?

Ostatnio byłam u taty i znalazłam album fotograficzny, któ-
rego mama nigdy mi nie pokazała. To album rodzinny. Jest 
tam moja siostra, moi bracia, rodzice i są przedwojenne zdję-
cia rodziny mojej mamy. Dlaczego nigdy tych zdjęć nie widzia-
łam? Miałam chyba do tego prawo? To też jest moja rodzina! 
Moi dziadkowie, pradziadkowie, ciotki, wujkowie, kuzyni… 
Dlaczego moja matka nie mogła mi tego pokazać? Sama 
musiała je oglądać, bo są włożone do albumu rodzinnego.
Tata znał te zdjęcia?

Mówi, że nie, i mu wierzę. Nienawidzę jej za to! Tam są 
nawet listy od ciotki Ruth z obozu.
Ciągle jesteś na nią wściekła?

Nie umiem sobie z tym poradzić. Może nie uwierzysz, ale 
jestem po wielu latach terapii.
Jest ci trochę lepiej?
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Wcale nie jest lepiej. Gdy o tym mówię, zaczynam płakać… 
Moja terapeutka mówi, że jest lepiej, ale ja tego nie czuję. 
Boję się, że będę żyła z tą złością do końca życia.

…
Hitler może być z siebie zadowolony. Ta jego wojna niszczy 

mnie do dzisiaj. Wiem też, że moja mama nigdy nie wyba-
czyła swoim rodzicom.
Czego im nie wybaczyła?

Że ją oddali.
Skąd wiesz?

Dzień przed śmiercią mama wezwała do siebie moją sio-
strę, która była w ciąży. Powiedziała: „Jeśli kiedykolwiek 
w życiu będzie ci się wydawało, że dla dobra dziecka warto 
je zostawić, to wiedz, że to nie będzie prawda”. Moja siostra 
też jest niezłą wariatką i zazwyczaj zachowuje się dokładnie 
jak moja mama, ale ufam, że powtórzyła mi prawdę o ich 
ostatniej rozmowie.
Wyobrażasz sobie swoje życie bez Holokaustu?

Bardzo bym chciała choć przez chwilę żyć tak, jakby tego 
nie było. Kiedyś powiedziałam mojej terapeutce, że gdy je-
stem w Auschwitz, to czuję się, jakbym wreszcie wróciła do 
domu. Bardzo się obruszyła. A ja się tam naprawdę czuję 
spokojna i wyciszona. Marzę, by się położyć na ziemi i po-
woli się w nią zapadać, tak by poczuć ciepło tych wszystkich, 
którzy tam zostali.

Shula
(ur. 1954)

Z Shulą Kopf spotykam się w jej przestrzennym mieszkaniu w Tel Awi-
wie, na jednym z ostatnich pięter nowoczesnego wieżowca. Siedzimy 
na eleganckich kanapach, przy niskim szklanym stole. Klimat miesz-
kania przywodzi na myśl Manhattan. Rozmawiamy po angielsku.

Moja rodzina była dysfunkcyjna. Co do tego nie może być 
żadnych wątpliwości. Depresyjny ojciec i niedojrzała do ma-
cierzyństwa matka. Chyba nikt nie chciałby dorastać w takim 
towarzystwie. Sam ból i rany. Pytanie tylko, czy byłabym wte-
dy tak samo zainteresowana Holokaustem jak teraz?
A jak bardzo jesteś?

W granicach rozsądku. Żyję z tymi sześcioma milionami 
w głowie. Mój mąż mówi, że mam holokaustową obsesję.
Ma rację?

Zależy jak na to spojrzeć. Myślę, że każdy kreatywny czło-
wiek prędzej czy później musi zająć się tym tematem. Prze-
czytałam wszystko, co znalazłam, a jestem dziennikarką, 
więc umiem szukać. Staram się nie przegapiać programów 
w telewizji i w radio na ten temat. I co z tego wynika? Uwa-
żasz, że to jest obsesja?
Nie jestem najlepszym sędzią w tej sprawie.

Na pewno mam na ten temat ponadprzeciętną wiedzę, 
ale myślę, że nienormalni są ci, którzy mówią: „Strasznie 
smutno, że ta tragedia się wydarzyła”, i nic nie robią. Sześć 
milionów ludzi zostało zagazowanych, a im jest smutno. Nie 
szukają nawet imion członków własnej rodziny, którzy zgi-
nęli w Zagładzie. To ja jestem normalna, a nie oni. Jeżeli do 
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dzisiaj możemy opowiadać o tym, co nam się stało w Egip-
cie, to dlaczego nie możemy zajmować się tym, co stało się 
naszym rodzicom?
Co się stało twoim rodzicom?

Wiem, jak żyli przed wojną i co im się stało w trakcie woj-
ny. Tata urodził się w 1911 w Siedlcach. Jego rodzina miesz-
kała tam co najmniej od 1758 roku. Ożenił się z dziewczyną 
z miasteczka Baranowicze i miał z nią syna Ingele. Siostra 
taty też wyszła tam za mąż, za mężczyznę, który prowadził 
browar Haberbusch & Schiele. Wojna zastała ich właśnie tam. 
Ojciec ze swoją rodziną i jeszcze kilkoma osobami ukrywali 
się w ziemiance, która była wykopana pod składem lodu 
należącym do browaru. W norze, w której nie można było 
stanąć, spędził jedenaście miesięcy. Od kiedy pamiętam, za-
wsze mówił: „Otwórz okno, za mało tu powietrza”. Ojciec 
niewiele mi o tym okresie swojego życia opowiadał. Później 
uciekł z tej ziemianki do lasu, w którym byli między innymi 
bracia Bielscy *. Po roku ukrywania się w lesie wstąpił do Ar-
mii Czerwonej, a gdy doszli do Siedlec, zbiegł, żeby zobaczyć, 
kto z jego rodziny przeżył. By ominąć oskarżenia o dezercję, 
podszywał się pod swojego brata.
I co się okazało? Ktoś przeżył?

Dziadkowie nie, rodzice nie, brat chasyd z żoną i piątką 
dzieci nie, drugi brat nie, siostra z mężem i synem nie, druga 
siostra z mężem i synem też nie. Przeżyła tylko moja kuzynka 
Ewa, córka jednej z sióstr taty, tej od browaru.

 * Oddział Bielskich − żydowski oddział partyzancki, którego przywód-
cami byli bracia Tewie, Izrael, Aleksander i Aron Bielscy. Partyzanci dzia-
łali na terenie Puszczy Nalibockiej w okolicach Nowogródka w latach 
1941–1944. Oddział stu pięćdziesięciu uzbrojonych partyzantów chronił 
około tysiąc dwustu żydowskich cywilów – tak zwany obóz rodzinny, 
który jednocześnie stanowił zaplecze dla walczących (powstały tam mię-
dzy innymi warsztaty rusznikarskie, szewskie, szpital, a także szkoła dla 
dzieci).

A co wiesz o mamie?
Mama urodziła się w 1921 roku we Lwowie. Jej ojciec był za-

możnym adwokatem. Przenieśli się do Krakowa, gdzie mieli 
samochód z szoferem, telefon i adres przy Rynku Głównym. 
Byli zasymilowaną rodziną. Do dzisiaj dumą mojej dziewięć-
dziesięcioletniej mamy jest to, że nie mówi w jidysz. Przez 
całe życie dawało jej to poczucie, że jest mniej żydowska, 
a bardziej polska. W szkolnych czasach zdarzyło się jej wró-
cić zapłakaną do domu. Tata się pyta: „Dlaczego płaczesz?”. 
A ona: „Jesteśmy Polakami czy Żydami?”. „Dlaczego pytasz?” 
„Dzisiaj przyszedł do szkoły ksiądz i kazał mi wyjść z klasy. 
Powiedziałam, że nie wyjdę. Zapytał, czy jestem Polką czy 
Żydówką, to odpowiedziałam, że oczywiście Polką. Kazał mi 
iść do domu i zapytać taty, kim jestem”. I jej tata odpowie-
dział: „Jesteśmy Żydami”. Moja biedna mama zaczęła wte-
dy płakać, bo wiedziała, że teraz będzie musiała opuszczać 
klasę jako ta gorsza, zamiast w niej siedzieć ze swoimi blond 
przyjaciółkami. Dziadek tego nie wytrzymał i przeniósł ją do 
prywatnej szkoły, gdzie było dużo żydowskich dziewczynek.
Mieli koszerną kuchnię?

Tylko w Pesach, ale były żydowskie służące, które tego 
pilnowały.
Czyli ten dom był tak w połowie zasymilowany?

Babcia pościła w Jom Kippur. Można powiedzieć, że to był 
taki judaizm w wersji light. Gdy przyjeżdżał do nich w od-
wiedziny mój dziadek, to zabierali go na obiad do koszernej 
restauracji. U nich w domu nie brał do ust nic poza herbatą 
ze szklanki.
Jakie były ich wojenne losy?

Wojna zastała ich w Krakowie, ale dziadek podjął decyzję 
o ucieczce do Lwowa. Po drodze spotkali uciekinierów, któ-
rzy szli w odwrotną stronę. Z jedną rodziną wymienili się 
kluczami do swoich domów. Po dotarciu na miejsce znaleźli 
nawet konfitury w spiżarni.
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Gdy Stalin wydał dekret o obowiązku przyjęcia sowiec-
kiego obywatelstwa przez wszystkich uciekinierów, mój 
dziadek odmówił. Mimo że na Uniwersytecie Lwowskim 
był założycielem Klubu Socjalistycznego, miał jednak po-
czucie smaku. Dosyć szybko przyszło po nich nkwd. Jeden 
z żołnierzy szepnął dziadkowi, żeby wzięli ciepłe rzeczy, 
bo tam, dokąd jadą, będzie bardzo zimno. Gdy ich zabie-
rano do pociągu, widzieli spojrzenia tych, którzy zostawali. 
Moja elegancka babcia, która przed wojną przesiadywała 
u Hawełki w białych rękawiczkach, poczuła się w tym po-
ciągu jak żebraczka i zaczęła płakać. Dziadek na nią spoj-
rzał i powiedział: „Ci, którzy nam dzisiaj współczują, jutro 
będą nam zazdrościć. Ukraińcy już tutaj są, a Niemcy na-
dejdą niebawem”. Gdy już byli na Syberii, dostali pełną 
złości kartkę od kuzynki mamy: „Powinniście byli wziąć te 
sowieckie paszporty i być tutaj z nami. Dlaczego jesteście 
tacy uparci?”. Okazało się jednak, że to mój dziadek miał 
rację. Ukraińcy już tam byli, a Niemcy rzeczywiście przyszli. 
Nikt z tej rodziny nie przeżył.

Dziadek był za stary, brat mamy za młody, więc ona wstą-
piła do polskiej armii, z którą dotarła do samego Berlina. To 
jej jednostka zajęła willę Ribbentropa. Mama wycięła skórę 
z jego biurka, uszyła sobie z niej buty i w nich wróciła na 
piechotę do Polski. Gdy dotarła do Krakowa, poszła do swo-
jego domu przy Rynku Głównym 24. Tam się dowiedziała, że 
sąsiedzi z tego samego piętra już „poczęstowali się” dobrami 
pana adwokata Jungsta. Mama poszła na komendę policji, 
którą na szczęście zarządzał ktoś, kto dobrze znał jej ojca 
sprzed wojny. W towarzystwie dwóch policjantów mama 
zadzwoniła do własnych drzwi. Kobieta, która im otworzyła, 
natychmiast przekręciła oczkiem do środka wielki pierścio-
nek, który miała na palcu. Podobno on akurat nie należał 
do naszej rodziny, ale oni sami już nie wiedzieli, co którym 
Żydom ukradli. Mama się rozejrzała i mówi: „To jest nasze, 

to jest nasze, to też, to i to również”. Zabrała to wszystko do 
dorożki i pojechała. Prawdopodobnie jestem jedną z niewie-
lu osób, które mają w swoim domu przedmioty należące do 
własnych dziadków.
Dokąd mama pojechała tą dorożką?

Miała zaufanych polskich przyjaciół. Później te wszyst-
kie odzyskane rzeczy znalazły się u mojego wujka Leonar-
da Jungsta, który po wojnie nazywał się Zbigniew Jarocki. 
Został w Polsce i do śmierci tam mieszkał. Miał trzy żony – 
wszystkie trzy Polki.
Dalej był Żydem?

Oczywiście, że był! Tylko tak, żeby nikt się o tym nie dowie-
dział. Nie pozwalał, byśmy przysyłali mu paczki z Izraela – ze 
Stanów mogły być. Zmarł trzy lata temu i został pochowany 
na cmentarzu katolickim, mimo że jego ojciec leży w tym 
samym mieście na cmentarzu żydowskim.
Wychowałaś się wśród tych przedmiotów?

Nie. Sprowadziliśmy je dużo później, bo gdy miałam dzie-
sięć lat, wyjechaliśmy z rodzicami do Stanów i tam mieszka-
łam dwadzieścia siedem lat.
Dlaczego zdecydowałaś się wrócić do Izraela?

Może trudno w to uwierzyć, ale od przyjazdu do Nowego 
Jorku chciałam wracać z powodów ideologicznych. Byłam 
syjonistką.
Jako dziesięciolatka?

W mniejszym stopniu chodziło o kolegów, którzy zostali 
w Izraelu. Dla mnie to było nie do pomyślenia.
Że wyjechaliście?

Dopiero co podjęto próbę wymordowania całego narodu, 
a my, mając pierwszy raz od dwóch tysięcy lat swoje państwo, 
wyjeżdżamy do Ameryki.
Byłaś wyedukowaną dziewczynką.

Hitler był w naszym domu stałym gościem. Gdy siostra 
chciała mnie przestraszyć, to krzyczała: „Hitler i Eichmann 
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po ciebie przyszli”. Bałyśmy się ich, tak jak dzieci w Polsce 
bały się Baby Jagi.
A co się stało z żoną i synkiem twojego taty?

Tata głównie skupiał się na historiach rodzinnych sprzed 
wojny. Narysowaliśmy nawet razem nasze drzewo genea-
logiczne. O wojnie prawie nie wspominał. A nagle, kiedyś, 
w trakcie jazdy samochodem, opowiedział mi, jak porzucił 
swojego syna i żonę w tamtej ziemiance. Uciekł do lasu sam, 
bo wiedział, że żona nie zostawi dziecka, z którym nie mie-
liby szans na przeżycie.
Ile miałaś wtedy lat?

Trzydzieści pięć. Czułam, że tata mi mówi: „Gdybyś to 
była ty, też bym tak zrobił”. To była bardzo trudna dla nas 
obojga chwila. Myślę, że tata do końca życia miał poczucie 
winy z tego powodu.

Teraz jestem w trakcie poszukiwań aktu urodzenia moje-
go pół-brata. Ojciec złożył w Yad Vashem dokument o jego 
śmierci, ale niekompletny. Widziałam wypełniony przez nie-
go formularz. To musiało być dla niego straszne… wszystko 
było pokreślone wiele razy. Musiał być w bardzo złym sta-
nie, kiedy to pisał. Nie chcę, żebyś myślał, że oceniam ojca. 
Bardzo go kochałam i byłam gotowa zrobić dowolną rzecz, 
żeby był szczęśliwy.
Zdarzało ci się widywać go szczęśliwego?

Tak. Kiedy razem chodziliśmy do miejsc, w których się mó-
wiło w jidysz. To są najpiękniejsze chwile mojego życia. Sia-
dałam i patrzyłam na jego uśmiechniętą twarz. Również ze 
względu na niego zdecydowałam się na wielkie wesele. Mnie 
samej wystarczyłyby cztery osoby, ale nie mogłam pozbawić 
taty okazji do tańczenia na moim ślubie. Nie było takiej rze-
czy, której bym nie zrobiła, żeby zapomniał o tym, co przeżył.
Twoi rodzice się kochali?

Gdybyś zobaczył, jak wyglądała moja mama, to byś zro-
zumiał, że tata na pewno ją kochał. Był jej drugim mężem. 

Pierwszego poślubiła jeszcze w Polsce, tuż po wojnie, bo 
myślała, że nie ma już innych Żydów na świecie. To był pro-
sty chłopak, fryzjer z małego miasteczka. Wtedy urodziła się 
moja siostra. To był mezalians, ale co było robić?
A mama kochała tatę?

To też był mezalians, ale on był zamożniejszy, przystojniej-
szy. Szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, żeby była w nim 
zakochana. Był dla niej szansą na wychowanie dzieci w lep-
szych warunkach. Każde z nich niosło potężny bagaż i – jeśli 
o tym właśnie rozmawiamy – na pewno miało to ogromny 
wpływ na nasze życie. Gdy urodził się mój syn, zaczęłam mieć 
nocne koszmary. Co patrzyłam na to malutkie dziecko, wi-
działam siebie, jak stoję w tej kolejce, trzymając go na rękach.
W jakiej kolejce?

No właśnie w tej, o której myślisz. Byłam przerażona, że 
jestem za niego odpowiedzialna i kompletnie bezsilna, czu-
łam, że nie dam rady go uratować. Poszłam do terapeuty, 
który mi powiedział, że przypisuję sobie rolę ofiary… Było 
w tym dużo racji.
Coś się zmieniło po terapii?

Tak, zrobiło się lżej.
Twoje życie zawodowe również toczy się wokół Holokaustu?

Raczej nie, choć zdarzało się. W 1980 roku pracowałam 
w „Miami Herald” i byłam tam „dyżurną Żydówką”. Kiedy 
któregoś dnia do redakcji zadzwoniła kobieta i zaczęła mó-
wić „coś o Holokauście”, zostałam wezwana do wydawcy, 
który mi powiedział, żebym poszła z nią pogadać. „Ale nic 
wielkiego z tego nie będzie, bo dzisiaj to już nikogo nie in-
teresuje”, powiedział. Miałam zrobić notkę do środkowych 
stron, ale nie posłuchałam swojego szefa.

Kobietą, która zadzwoniła, okazała się Lilly Jacob, posia-
daczka tak zwanego Albumu z Auschwitz, w którym były 
zdjęcia zrobione na rampie w 1944 roku. Do dzisiaj nie ma 
pewności, kto je zrobił, ale Lilly Jacob miała sto procent 



150 Shula Shula 151

pewności, że jest na nich jej rodzina, która została przywie-
ziona z Węgier. Przygotowany przeze mnie materiał ukazał 
się na pierwszej stronie lokalnego wydania, a następnego 
dnia pisali o tym „New York Times”, „Washington Post”, „As-
sociated Press” i wielu innych. Korzystając ze swojego war-
sztatu zawodowego, spisałam również historię mojej mamy. 
Gdy skończyłam, zapytałam męża, czy coś wie o swojej ro-
dzinie. Wie, że byli z Lublina, że było tam pięcioro dzieci, 
które zostały zamordowane. Zadałam mu wiele pytań, ale 
na żadne nie znał odpowiedzi. Poza nim nie było już kogo 
pytać. Co się wtedy robi? Idzie się do polskiej ambasady i wy-
pełnia stosowny kwestionariusz. Ale co robisz, jeśli nie wiesz, 
co w nim wpisać? Imię – nie znam. Miejsce urodzenia – nie 
znam. Data urodzenia – nie znam.
Dlaczego to robisz?

Oni wszyscy zostali zamordowani. Nikt o nich nie pamięta, 
nikt nawet nie wie, jak się nazywali. Imiona tej piątki żydow-
skich dzieci powinny się znaleźć w Yad Vashem. Poszukiwa-
nia zajęły mi siedem miesięcy. Znalazłam je i wysłałam. Na 
szczęście odebrałam dobre wykształcenie dziennikarskie 
i umiem to robić.
Poczułaś satysfakcję?

Wielką. W tym roku w Jom HaShoah * podjęłam zobowią-
zanie, że zrobię to samo dla wszystkich dzieci rodzeństwa 
mojego ojca.
Zobowiązanie wobec kogo?

Wobec siebie. Znajdę wszystkie dane i umieszczę tam, 
gdzie powinny być – w Yad Vashem – żebyśmy o nich nigdy 
nie zapomnieli. Gdybym mogła, znalazłabym imiona wszyst-
kich żydowskich dzieci zamordowanych przez Niemców.
Co jest jeszcze twoim dziedzictwem?

 * Jom HaShoah (hebr.) – dzień upamiętniający Holokaust, obchodzony 
co roku dwudziestego siódmego dnia miesiąca Nisan.

Klaustrofobia. Odziedziczyłam ją po ojcu. Ciągłe słucha-
nie tego „otwórzmy okna, tu jest strasznie duszno” zrobiło 
swoje. Różnie sobie z tym radzę, ale jedne z najgorszych 
chwil przeżyłam w pociągu. Nie mogłam się pozbyć tej myśli: 

„Jadę sama nocnym pociągiem przez Europę. Jadę sama noc-
nym pociągiem przez Europę. Jadę sama nocnym pociągiem 
przez Europę”. Niewiele brakowało, a bym z niego wysiadła 
w środku…

…Europy.
Tak.

Gdybyś jechała pustym nocnym pociągiem przez Stany, też byś 
tak myślała?

W żadnym wypadku!
Masz kolejne plany zawodowe związane z Holokaustem?

Chciałabym napisać i opublikować w polskiej prasie arty-
kuł pod tytułem: „Co by było, gdyby”.
Gdyby co?

Gdyby do dzisiaj 10% ludności Polski stanowili Żydzi. Dla-
czego się śmiejesz?
Uśmiecham się, bo wyobraźnia robi swoje. Masz jakąś hipotezę?

Tak – że Polska byłaby potęgą ekonomiczną.
Chcesz prowokować polskich czytelników?

Nie zastanawiam się nad tym. Powiedz mi, dlaczego ty tam 
mieszkasz? Dlaczego Żydzi tam dalej mieszkają?
Duża część Żydów, która została po wojnie w Polsce, wywodzi 
się z komunistycznych rodzin. My – ich dzieci i wnuki – zostali-
śmy w dużym stopniu odizolowani od kultury żydowskiej.

Ja uważam, że zostaliście z niej obrabowani! Ale dlaczego 
tam mieszkasz?
Bo to jest mój kraj.

Nie ma takich pieniędzy, za które bym zdecydowała się 
tam żyć.
Wiesz, że jesteś agresywna?

Przepraszam, nie pomyślałam.
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Polska ma swoje plusy i minusy. Myślę, że akurat tym niewiele 
różni się od Izraela.

Znasz takie powiedzenie: „Trudno jest być Żydem”?
Bardzo odkrywcze.

Zawsze wszystko u ciebie było w porządku?
Zawsze? Wszystko? Co ty mówisz?

Ale przecież masz całkiem „dobry wygląd”.
Ale moje nazwisko już ma zupełnie inny wygląd.

No tak… Pewnie dzięki tym wszystkim rozliczeniom Po-
laków z przeszłością teraz jest łatwiej mieszkać w Polsce…
Łatwiej niż w Izraelu?

Co ty mówisz?! Miałam na myśli, że łatwiej niż kiedyś.

Gitla
(…)

Siedzimy na balkonie Gitli, na którymś tam piętrze średniej wielkości 
domu. Jak większość izraelskich balkonów jest osłonięty od słońca. 
My możemy patrzeć na zewnątrz, ale nas trudno zobaczyć. Mamy 
tam dwa plastikowe krzesła i drewniany stół z wypalonymi śladami 
po papierosach, które wypadły kiedyś z popielniczek. Rozmawiamy 
po polsku.

Tak naprawdę to nie chcę z tobą rozmawiać.
Zgodziłaś się, a teraz mnie wyrzucasz?

Kto ci powiedział, że wyrzucam? Jestem kulturalna, siedź 
sobie, jak już przyszedłeś.
Wiesz, po co przyszedłem?

Nie jestem idiotką, wiem. Opowiem ci o mojej mamie, 
chcesz?
Widziałem świadectwo twojej mamy u Spielberga.

No to wszystko już wiesz.
A o tacie mi opowiesz?

A jego świadectwa nie widziałeś?
Nie, bo go tam nie ma.

No właśnie, nie ma. Tata nie żyje, mama nie żyje, świa-
dectwa nie ma. Miło, że się pofatygowałeś taki kawał drogi. 
Długo zostajesz w Kraju?
Aż skończę rozmawiać ze wszystkimi, którzy się zgodzili ze 
mną spotkać.

No to nie będę cię zatrzymywać. Leć, żeby ci inni nie uciekli.
Gitla…

Będziesz mi groził?
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Będę prosił.
Proś.

Opowiedz mi o tacie, poproszę.
Wysoki, przystojny, wielkie niebieskie oczy w czarnej opra-

wie i burza siwych włosów. Przez ostatnie lata wyglądał jak 
ten grecki Żyd, co śpiewał we Francji.
Georges Moustaki.

Tak.
Miał brodę?

Piękną, białą.
Czym się zajmował?

Szukaniem pretekstów, by nie wychodzić z domu.
Miał jakiś zawód?

No pewnie, że miał. Jak by to było, żeby mężczyzna nie 
miał zawodu?
Twój tata był…

Tłumaczem.
Przed wojną?

Przed wojną nie istnieje.
W którym roku się urodził? 

Dla równego rachunku powiedzmy, że w 1925.
Nie chcesz rozmawiać, co? To dlaczego zgodziłaś się na mój 
przyjazd?

Starałam się, ale chyba nie dam rady.
Nie masz siły opowiadać?

Boję się opowiadać.
Boisz się, że…

Że się ktoś dowie. Jeszcze kilka osób żyje, a ja będę mogła 
spokojnie odetchnąć dopiero, jak oni umrą. Nikt nowy się 
nie może dowiedzieć.
Ukryjemy cię pod fałszywym imieniem.

Mało. Nie warto ryzykować. Jeszcze kilka lat i oni powy-
mierają, a ja będę mogła odetchnąć pełną piersią.
Zmienimy kraj, w którym rozmawiamy.

Izrael? Stąd już nie ma dokąd dalej jechać.
Dam ci do przeczytania przed publikacją i sama zadecydujesz.

Zależy ci bardzo. Coś już o mnie wiesz?
Wiem, że chciałaś się spotkać, a teraz się wycofujesz. Wierzę, że 
chciałaś mi coś ważnego powiedzieć. Przyjechałem tutaj, na ko-
niec twojego kraju, i ciągle mam nadzieję, że jednak pogadamy.

Na koniec kraju. Ładnie powiedziane. Pogadajmy, ale jeśli 
ktoś nowy się dowie, będziesz miał mnie na sumieniu.
Każdy czytelnik mojej książki się dowie. Nie szantażuj mnie.

Wiesz, co jest na szali?
Nie.

Szansa przeżycia moich ostatnich lat w spokoju.
Poddaję się. Nie zabiorę ci tego.

A myślałam już, że nie masz sumienia. Chcesz coś zimne-
go do picia?
Poproszę. A ty nie pijesz?

Nie, ja palę. Tak jak mówiłam, mój tata był tłumaczem. Do 
śmierci mamy prawie nie wychodził z domu.
Dlaczego?

Bo ona mu wszystko załatwiała.
To znaczy?

Przynosiła książki z wydawnictw i umowy do podpisu, 
a później odnosiła gotowe teksty.
Kiedy mama zmarła?

W 1993 roku.
I tata przestał tłumaczyć po jej śmierci?

Nie. Ja zostałam jego posłańcem.
Nigdy nie wychodził?

Czasami, wieczorem.
A przed wyjazdem do Izraela?

W Polsce?
Tak.

Od kiedy pamiętam, to nie wychodził.
Co robił w domu?
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Czytał, pisał i palił papierosy.
Miał znajomych?

Nigdy!
Miał depresję?

O, na pewno.
Leczył się?

Tak. Sam w domu. Czytaniem, pisaniem i paleniem pa-
pierosów.
Był dobrym tatą?

Trochę dziwnym, ale bardzo go kochałam. Przyzwyczaiłam 
się, że taki jest. Siedzieliśmy w ciszy i już.
Znasz jego wojenne losy?

Teraz już tak.
Kiedy je poznałaś?

Niecały miesiąc przed jego śmiercią.
Zadałaś mu pytanie?

Nigdy nie zadawałam mu żadnych pytań. U nas w domu 
była cisza, rozumiesz? Cisza jest wtedy, kiedy ludzie nie wy-
powiadają słów. A pytania to też są słowa, prawda?
Sam zaczął ci opowiadać?

Postanowił mi wytłumaczyć, dlaczego taki jest.
Chorował?

Nie. Był zdrowy na ciele. A jeśli chodzi o umysł, to nigdy 
nie możesz być pewien, co w ludziach siedzi.
Co ci powiedział? 

Wiesz, czasami ludzie przed śmiercią ogłaszają własnym 
dzieciom czy wnukom wielką nowinę – jesteśmy Żydami. 
Słyszałeś takie historie?
Tak.

Szczególnie u was, w Polsce tak bywa. Mój tata nie musiał 
mi mówić, że jestem Żydówką, bo to wiedziałam od zawsze. 
Prawda?
Jeśli tak mówisz.

Boisz się mi przerwać? Boisz się, że się wycofam i nic ci 
nie powiem?
Czekam.

Tata przeprosił mnie za to, że miałam z nim takie zasrane 
życie. Uprzedził, że za miesiąc już go nie będzie i opowiedział 
historyjkę. Chciał, żebym zrozumiała, że jest taki nie przeze 
mnie, ale przez to, co się wydarzyło w obozie.

…
Myślałam, że jak już się zdecyduję ci to powiedzieć, reszta 

pójdzie łatwo…
…

W tym obozie on był piplem. Wiesz, kto to jest?
Wiem.

To powiedz, jak wiesz.
To chłopak, który jest seksualnie wykorzystywany przez kapo.

Niewygodnie się to mówi, co? I tak ładnie to określiłeś, 
tak naukowo. Nie dodałeś, że to była szansa na jedzenie, na 
przeżycie, na…

…
No więc ten mój przystojny, niebieskooki tata był pieprzony 

przez okrągłe dwa lata przez jednego skurwysyna, któremu 
się wydawało, że jest kimś. Ten skurwysyn urządzał przed-
stawienia dla innych funkcyjnych. W rolach głównych: on 
i mój tata. Organizowali też seanse dla szerszej publiczności.

…
Mój tata go zabił niecałą godzinę po wyzwoleniu obozu. 

Po chwili jednak zorientował się, że świadkiem jego poniża-
nia były tłumy ludzi. Więc spisał wszystkich, których zdołał 
zapamiętać. Schował się w domu i skreślał ich w kolejności 
umierania. Lista się skracała, ale żyć i tak się nie dawało.
Mogłaś tacie wtedy zadawać pytania?

Pewnie mogłam, ale o co tu pytać? Darujemy sobie opisy 
łez, prawda? Bo nie dam ci tego opublikować.
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Mamie powiedział?
Powiedział tylko mi, a ja tylko tobie. Mama pewnie sobie 

różne rzeczy sama domyśliła. W różnym stanie ludzie wra-
cali z obozów. Sama dobrze o tym wiedziała.
Kochali się?

Bardzo.
A dlaczego ty czekasz na śmierć tych kilku osób?

Czekam w imieniu taty. On już nie mógł żyć, czekając na 
te kolejne śmierci.
Rzeczywiście tata umarł miesiąc po waszej rozmowie?

Tak, miał już wszystko przygotowane.
Wiedziałaś o tym?

Przecież powiedział, że za miesiąc umrze.
Nie pomyślałaś, że to jest takie gadanie starego człowieka? 

Pomyślałam, że on mi mówi, że za miesiąc… Wystarczy 
tego dobrego! Koniec! Chcesz papierosa?
Chcę.

Coś jeszcze chcesz?
Masz tę listę?

Mam.
Pokażesz mi?

Nie.
Skąd będziesz wiedziała, że ktoś z tej listy umarł?

O tych, którzy teraz umrą, to na pewno napiszą w gazetach.

Steve
(ur. 1955)

Spotykamy się w biurze Steve’a Fryda, w prowadzonym przez niego 
przedsiębiorstwie w centrum Manhattanu. Jest tam duże biurko, wo-
kół którego wiszą zdjęcia rodziny oraz klientów-celebrytów. Sadowi-
my się w rogu gabinetu przy małym stoliku. Steve siada przodem do 
otwartych drzwi i kątem oka obserwuje ruch swoich pracowników 
na korytarzu. Rozmawiamy po angielsku.

Steve: Muszę ci zadać kilka pytań, zanim zaczniemy.
Pytaj.

Ile masz lat?
Czterdzieści siedem.

A ja pięćdziesiąt osiem. Widziałem fragmenty twojej książ-
ki o ludziach odwiedzających Auschwitz. Byłem zdziwiony 
sposobem, w jaki zadajesz im pytania.
Nie podobał ci się?

Byłem zdziwiony twoją bezpośredniością.
Myślisz, że nie należy tak pytać?

Nie jestem przyzwyczajony do takiej rozmowy. Pytasz bar-
dzo wprost.
Chcesz, żebym ci nie zadawał pytań wprost? Nie wiem, czy po-
trafię, ale ty też możesz mi zadawać pytania.

Możesz zadawać, najwyżej nie odpowiem. Zawsze zajmo-
wałeś się tematem Zagłady?
Nie.

Kiedy zacząłeś się tym zajmować?
Po śmierci mojej babci, która była ocalałą z Auschwitz.

Dlaczego akurat wtedy?
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Myślę, że byłem tak przyzwyczajony do jej opowieści, że jak ich 
zabrakło, zacząłem szukać sam. A jak raz zaczniesz…

Babcia opowiadała?
Tak.

Co konkretnie?
Wszystko po kolei.

Kiedy zaczęła opowiadać?
Dopiero jak ja się urodziłem. Rozmawiałem z nią kiedyś o tym. 
Pytałem dlaczego, a ona mówiła, że bała się, że nikt jej nie 
uwierzy.

Bałeś się tych opowieści?
Nie bałem się, bo były dla mnie normalne. Słuchałem ich od 
zawsze. Chyba myślałem, że kiedyś takie było życie. Z czasem 
zrozumiałem, że rodzice i dziadkowie moich polskich przyjaciół 
mieli inne historie do opowiadania.

I co wtedy pomyślałeś?
Pomyślałem, że te numery na rękach to chyba jednak nie są 
numery telefonów.

Co twoi rodzice myślą o tym, że zajmujesz się tym tema-
tem?
Moja mama nie żyje, a tata bardzo się martwi. Wiele lat temu, 
kiedy zacząłem się tym zajmować, namawiał mnie, żebym prze-
stał. Ale wydaje mi się, że jest też ze mnie bardzo dumny. Mam 
nawet podejrzenie, że wykupił część nakładu moich poprzed-
nich książek, by je rozdawać w prezencie swoim przyjaciołom.

Myślisz, że się martwi, bo chce cię trzymać z dala od bólu?
To jest główny powód.

Wiesz, jaką cenę za to płacisz?
Wydaje mi się, że ty też nie masz problemu z zadawaniem py-
tań wprost. Wiem bardzo dobrze. Zajmując się takim tematem, 
wlewasz truciznę w życie swoje i najbliższych.

Jeśli nie chcesz odpowiadać na takie pytania…
Rozmawiajmy, w końcu po to się spotkaliśmy.

To jaka jest twoja cena?

Całkiem wysoka.
Bolesna?

Raczej bolesna.
Dla ciebie czy dla twoich bliskich?

Myślę, że nie żyje się komfortowo z człowiekiem, który nie 
może się wykaraskać z koszmarnych doświadczeń, które na 
dodatek jeszcze nie są jego doświadczeniami. Ja też mogę za-
dawać pytania?

Nigdy nie byłem zaangażowany w działanie jakiejkolwiek 
organizacji zrzeszającej dzieci ocalałych. Mimo że każdy 
dzień mojego życia jest dniem kogoś, kto jest dzieckiem oca-
lałego z Holokaustu.
Co to znaczy?

Myślę, że każdy przeżywa te sprawy indywidualnie. Byśmy 
mogli o tym rozmawiać, powinieneś coś wiedzieć o mojej 
mamie. Urodziła się między 1917 a 1920 rokiem. Nigdy nie 
wiedziałem kiedy dokładnie, bo mam wrażenie, że po woj-
nie odmłodziła się o tyle lat, ile uważała za stracone. W ten 
sposób te lata zniknęły z jej pamięci.
Ale ja pytałem, jak ty sobie z tym radzisz.

Bardzo dobrze rozumiem, o co pytałeś. Żebyś mnie zrozu-
miał, muszę ci najpierw opowiedzieć o mojej mamie.
Mama żyje?

Nie, odeszła pięć lat temu.
Zadawałeś jej pytania?

Nie odpowiedziałaby.
Próbowałeś?

Postanowiła izolować mnie i mojego brata od bólu, więc 
nic byśmy się nie dowiedzieli. Nawet fizycznie nie była w sta-
nie zbliżyć się do rozmowy o tamtych czasach.
Nic o niej nie wiesz? Nawet jak się uratowała?

Była na liście Schindlera.
Widziała film?

Razem go widzieliśmy.
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Rozmawialiście o nim później?
Nie.

A wyraziła zgodę na nagranie swoich wspomnień dla Fundacji 
Spielberga?

Nie była w stanie, ale kilka lat później udało mi się ją na-
mówić na udział w bardziej kameralnym projekcie dotyczą-
cym listy Schindlera.
Widziałeś ten materiał?

Ten materiał nie powstał, bo już na samym początku mama 
znalazła się w takim stanie kardiologicznym, że musieliśmy 
ją natychmiast odwieźć do szpitala. Nie potrafiła wrócić do 
tamtych czasów.
Co jako dziecko wiedziałeś o swojej mamie?

Kiedy byliśmy mali, nie mówiła ani słowa na ten temat, 
ale wiedzieliśmy, że jest ocalałą z Holokaustu. Nie wiedzie-
liśmy, co to znaczy, ale wiedzieliśmy, że tak jest. Raz w mie-
siącu chodziła na spotkania Stowarzyszenia Ożarowiaków. 
Większość z nich to byli ludzie, którzy znaleźli się w Stanach 
przed wojną. Mama tam chodziła, siedziała, słuchała, nic 
nie mówiła.
Szukałeś własnych sposobów na poradzenie sobie z tą ciszą?

Przez wiele lat, w różnych okresach życia, chodziłem 
do terapeutów. Próbowałem dać sobie radę z tym wielkim 
bólem.
Udało ci się?

Nie.
Próbowałeś dalej?

Nie, ale zostałem pracownikiem społecznym. Pokończyłem 
różne kursy, uczyłem się jak pomagać ludziom. Wiele dzie-
ci ocalałych zaangażowało się w taką działalność społecz-
no-terapeutyczną. Później zaangażowałem się politycznie 
w działalność lewackiej organizacji. Chciałem być aktywny 
i mieć możliwość wyrażania siebie.
Jaka to była organizacja?

Nie byliśmy niebezpieczni, ale nie byliśmy również legalni. 
Działaliśmy w podziemiu.
Mama wiedziała o tym?

Wiedziała. Martwiła się, bo uważała, że niepotrzebnie się 
eksponuję.
Na czym polegała wasza działalność?

Studiowaliśmy psychoterapię. Uważaliśmy, że ludzkie 
problemy nie mają swoich źródeł w głowach, a w świecie 
zewnętrznym. Czytaliśmy pisma Lenina i Marksa.
Ucząc się psychoterapii?

To miało poszerzyć nam horyzonty. Tworzyliśmy centra 
terapeutyczne, teatralne, artystyczne. Mieliśmy swoich kan-
dydatów na różne publiczne stanowiska. Jak już to wszyst-
ko dosyć daleko zaszło, to poczułem, że jestem kompletnie 
wypalony. Nie miałem już siły, by podlegać ideologicznej 
dyscyplinie tej organizacji.
Pranie mózgu?

Wtedy bym nawet nie pomyślał, żeby tak to nazwać, ale… 
tak. W pewnym sensie. Po wielu próbach odchodzenia 
i wracania odszedłem od nich definitywnie. Do dzisiaj tam-
te  ideały są mi bardzo bliskie, ale bycie częścią organizacji 
już nie.
Co się działo dalej?

Ożeniłem się bardzo wcześnie, by zaraz potem się rozwieść. 
Ponownie się ożeniłem, pojawiły się dzieci. Moja córka cierpi 
na poważną chorobę przewodu pokarmowego. To jest choro-
ba, która powoduje ciągły silny ból. Przeszła wiele zabiegów 
i kuracji, ale jej przypadek należy do najtrudniejszych. Ten 
jej niekończący się ból ma gigantyczny wpływ na mnie. Czę-
sto myślę, że to fizyczne cierpienie, którego ona doświadcza, 
jest tak wielkie, jak ból mojej matki po wojnie. Moje życie 
odbywa się między tymi dwoma wielkimi cierpieniami, a ja 
jestem wobec nich bezradny.
Chodzisz do synagogi?
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Nie jestem religijny, ale jestem Żydem. Lubię śpiewać w sy-
nagodze i lubię żydowskie potrawy, ale to nie tam znajduję 
ulgę.
Czym dla ciebie jest dzisiaj bycie Żydem?

Martwię się kierunkiem, w którym zmierza państwo Izra-
el. Coraz trudniej mi się z nim identyfikować. Kiedy byłem 
młody, bycie Żydem znaczyło dla mnie bycie blisko innych 
opresjonowanych ludzi na świecie. Dzisiaj już tak niestety 
nie jest. Część Żydów zapomniała o tym i stała się konser-
watywna, prawicowa i opresyjna. Ciężko mi z tym. Martwię 
się, że Izrael jest tak silny, że wytrzyma nienawiść wszystkich, 
ale nie pchnie go to na właściwą ścieżkę.
Dlaczego zgodziłeś się ze mną rozmawiać?

Myślę, że jestem już gotowy rozmawiać o tym z kimś 
więcej niż tylko z psychoterapeutą. Nie wiedziałem, kim 
jesteś i czym się zajmujesz, ale pomyślałem, że może już 
pora. Chciałbym, żebyś mnie dobrze zrozumiał. Ja nigdy 
nie zajmowałem się tym tematem na jakimkolwiek forum. 
Nie należałem do żadnych organizacji zrzeszających rodzi-
ny ocalałych. To był temat, którego nigdzie poza gabinetem 
terapeutycznym nie poruszyłem. Postanowiłem, że staniesz 
się dla mnie szansą.
Rozmawiasz o tym z żoną?

Mam cudowną żonę, ale ona nie jest jakoś wybitnie wspie-
rająca w tej kwestii. Nie za bardzo mnie rozumie.

Tuż przed naszym spotkaniem przysłała mi smsa: „Mam 
nadzieję, że zaczniesz wydatkować swoją energię w bardziej 
pożyteczny sposób”. Myślę, że bardzo dobrze wykorzystuję 
dzisiaj swoją energię. Nie mam do siebie żadnych zarzutów 
w tej sprawie, ale rzeczywiście ze wsparciem ukochanej żony 
nie jest najlepiej. Bardzo trudno wymagać wsparcia od bli-
skich, a bez niego bardzo trudno żyć. Na domiar złego nie 
można mieć do nich pretensji, że nie decydują się iść z nami 
tą drogą pełną bólu.

Opowiesz mi, jak to jest być wychowanym przez ocalałego?
W przypadku mojej mamy znaczyło to tyle: „Mury zostały 

zburzone. Przeszłam przez piekło i znalazłam się w usA – kra-
inie możliwości”. Taki był plan w stosunku do mnie i moje-
go brata. Mieliśmy osiągnąć sukces. I nie chodziło o sukces 
finansowy. Mieliśmy być niezależni… Inteligentni i wyedu-
kowani.

Dzwoni telefon: „Cześć, kochanie. Co słychać? Dobrze. Gdzie jesteś, 
kochanie? Tak, pamiętam. Tak, przyjadę. Kochanie… Kochanie… 
Kochanie… Masz rację. Do zobaczenia”.

To była ukochana żona. Oj, gewalt *. Wróćmy do naszego 
sukcesu. Mama przeszła przez ogień piekielny i przyjeż-
dżając tutaj, postanowiła pracować najciężej, by nam przy-
chylić nieba.
Steven, cały czas rozmawiamy o twojej mamie, a gdzie był tata?

Mama poznała tatę po przyjeździe do Stanów. On był Au-
striakiem.
Austriakiem?!

Austriackim Żydem. Do dzisiaj nie mogę zrozumieć, dla-
czego za niego wyszła. Miał bardzo silny niemiecki pier-
wiastek.
Kochali się?

Nie. Czasami mama wyzywała go od nazistów. Odszedł 
od nas, gdy miałem trzynaście lat. Nie utrzymywał później 
z nami prawie żadnych kontaktów.
Dlaczego się rozstali?

Pewnie było wiele powodów, ale myślę, że nie sposób było 
z nią żyć. Wszystko było dla dzieci. On był na ostatnim planie.
Wszystko, czyli co?

Przede wszystkim jedzenie. Karmiła nas bez przerwy. Kar-
mienie było bardzo ważne, ale równie ważna była kontrola 

 * Oj, gewalt (jid.) – O, zgrozo!
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nad jedzeniem. To ona kupowała, przechowywała, goto-
wała…
Robiłeś sobie sam kanapki?

Nie mieliśmy prawa. Mama podejmowała wszystkie decy-
zje. Mogłem powiedzieć, że chcę jeść i na pewno bym dostał 
jedzenie, ale to mama wiedziała, co było dla mnie w tym 
momencie dobre.

Mama robiła najsmaczniejsze dania, jakie jadłem w życiu. 
Czasami przychodzili moi koledzy i jedliśmy razem. Byli za-
chwyceni bogactwem i ilością tych posiłków. To było miłe. 
Pracowała w tej naszej kuchni w bardzo ciężkich warunkach. 
Nigdy nie pozwoliła sobie założyć klimatyzacji ani żadnego 
innego udogodnienia. Miała wielką kolekcję naczyń. Każde 
było do innej potrawy. Do dzisiaj je mam i zbieram kolejne. 
To taka pozostałość po tamtych dziwnych czasach.
Co najbardziej lubiłeś jeść?

Rosół z kulkami z macy.
Nauczyła cię je robić?

Nauczyła mnie je jeść.
Lubisz jeść?

Tak, ale jak nie masz kontroli nad tym, co jesz, to w któ-
rymś momencie tracisz kontrolę zupełnie.
Czy to znaczy, że zacząłeś cierpieć na zaburzenia odżywiania?

Tak. Nie chcę rozwijać tego tematu, ale przeszedłem naj-
lepszy na świecie trening, by tak się stało.
Na czym jeszcze polega bycie dzieckiem ocalałej?

Nawet nie wiedząc nic o historii mamy, wiedziałem, że 
przeszła przez niewyobrażalny ból. Wiedziałem, że jest jesz-
cze jeden cel: byśmy nigdy nie doświadczyli tego bólu. Nie-
stety efekt był wręcz odwrotny. Odczuwałem jakiś rodzaj 
poczucia winy z powodu tego, przez co musiała przejść. Ona 
się nigdy nie cieszyła, nigdzie nie wychodziła, nie wydawała 
na siebie pieniędzy… Poczucie winy to ja. Ja się składam z sa-
mego poczucia winy. Zawsze czułem się winny. Całego zła.

Moi rodzice strasznie ze sobą walczyli. Pamiętam taki 
dzień, kiedy jako dziecko poszedłem prosić policję o pomoc. 
Miałem nadzieję, że gdy im powiem, co się dzieje w domu, 
to oni nas wszystkich uratują.
Wezwałeś policję do waszego domu?

Nie, ale później żałowałem, że tego nie zrobiłem.
Na czym polegały konflikty twoich rodziców?

Mama krzyczała na tatę, że jak może być w stosunku do 
niej taki okrutny, wiedząc, przez co przeszła. On nie miał 
szans jej zrozumieć. On i jego rodzina przeżyli wojnę w Sta-
nach i nie mieli zielonego pojęcia, co tak naprawdę się wy-
darzyło w Europie. Mama dokonała złego wyboru. Wyszła 
nie za tego mężczyznę. Mój ojciec wpadł w pułapkę. Spot-
kał piękną, atrakcyjną żydowską kobietę. Raczej zamknię-
tą w sobie, ale to przecież nie jest wielka wada, prawda? 
Wszystko w niej umarło, choć na zewnątrz wyglądało, że 
jest w porządku.
A co się działo wewnątrz?

Nie wiem, ale często widywałem ją płaczącą. Krzyczała po 
nocach. Kiedy była już starsza, krzyczała, żeby przestali ją 
gwałcić. Nigdy o to nie pytałem, a ona nigdy o tym nie mówi-
ła. Przypuszczam, że została zgwałcona w fabryce Schindlera. 
Była ładna, młoda, słaba, straciła męża i dwuletniego synka.
Skąd wiesz, że miałeś przed wojną brata?

Dotychczas myślałem o nim bardziej jako o synu mamy 
niż o bracie… Dowiedziałem się o nim od przyjaciółki mamy 
z fabryki Schindlera.
Pytałeś kiedyś mamę o niego?

Próbowałem, ale nie chciała o nim rozmawiać. Mówiła 
tylko: „Tak, miałam syna. I co z tego? Koniec rozmowy”.
Na początku powiedziałeś, że codziennie czujesz się synem 
ocalałej. Co to znaczy?

To znaczy żyć w środku tornada całe życie. To jakby cię po-
rwał duch wiatru. Jesteś skazany na ciągłą walkę. Moja mama 
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przeszła przez niewyobrażalny ból, wszystko, co ja przeżyłem, 
jest niczym wobec jej cierpień. Nigdy nie poczuję takiego bólu. 
Nigdy się nawet do niego nie zbliżę. Być dzieckiem ocalonych 
to znaczy: nigdy nie móc odciążyć swojego rodzica.
Czym jest ból, który ty czujesz?

Ja mam bogaty arsenał różnych bólów wymierzonych 
w siebie samego. Na przykład ból nieznania własnych dziad-
ków, wujków, kuzynów. Poczucie winy, że nie mogę zdjąć 
z mamy największego bólu, któremu na imię „nie zasłuży-
łam, by przeżyć”.
Widziałeś swoją mamę szczęśliwą?

Chyba nie, ale widziałem, kiedy była zadowolona. To było 
po moim rozwodzie. Moja była żona studiowała aktorstwo, 
a mama nie uważała, żeby na tym można było budować przy-
szłość. Ja byłem pracownikiem społecznym, a mój teść hip-
pisem. Mama jeszcze bardziej się ucieszyła, kiedy ożeniłem 
się powtórnie z moją obecną żoną, której tata miał fabryczkę 
działającą na rynku krawieckim. Przenieśliśmy się na przed-
mieście i to spowodowało, że mama odetchnęła. Wreszcie 
byłem w miejscu, które było bezpieczne. Przestałem się „wy-
chylać” i podejmować ryzyko. Myślę, że nie będę pasował 
do twojej książki. To wszystko jest bardzo skomplikowane.
Myślisz, że zbieram tylko proste historie?

Mój dom rodzinny to nie było szczęśliwe miejsce. Od naj-
wcześniejszych lat szukałem sposobów, by się z niego wy-
dostać. Szczęście nie było częścią tego równania. Nigdy nie 
rozmawialiśmy o byciu szczęśliwym. Myślisz, że inni ludzie 
o tym rozmawiają?
Pewnie są tacy, którzy rozmawiają.

W moim świecie nie było takiego pojęcia.
Nie było szczęścia w słowniku domowym?

Jeśli już się upierasz, to ci mogę powiedzieć, że było. Czło-
wiek jest szczęśliwy, kiedy ma jedzenie. Takie miałem szczęś-
cie w dzieciństwie, że miałem co jeść.

A jak podrosłeś, to jak wyglądało twoje szczęście?
Jak miałem czternaście, piętnaście lat to uprawiałem lekką 

atletykę i bardzo to lubiłem. Chciałem mieć również swoje 
pieniądze, jak reszta dzieci. Jakieś drobne na colę czy wodę 
sodową albo coś, co bym sobie sam wybrał.
Zacząłeś zarabiać pieniądze?

Tak. Na początku na stadionie Yankeesów. Sprzedawałem 
hot-dogi i napoje. Byłem bardzo agresywnym sprzedawcą. 
Chciałem być najlepszy i byłem najlepszy. Codziennie wie-
czorem pracowałem i zarabiałem pieniądze. Mogę powie-
dzieć, że byłem wtedy szczęśliwy. Później zacząłem pracować 
w Madison Square Garden. Tam obejrzałem dziesiątki zawo-
dów. Mecze bokserskie, hokej, baseball. Byłem świadkiem 
niesłychanych wydarzeń. Widziałem walkę Muhammada Ali 
z Joe Frazierem, koncert Elvisa Presleya i wiele innych. To 
było cudowne, a ja byłem w centrum tego wszystkiego. Na 
dodatek byłem poza domem.
Czułeś ulgę?

Wielką. Byłem poza zasięgiem tego niewyobrażalnego 
bólu.
Miałeś przyjaciół?

W tamtym okresie nie. Aż do ukończenia college’u nie 
byłem aktywny społecznie. Zajmowałem się różnymi rze-
czami i substancjami. Niektóre z nich nawet nadawały się 
do palenia. To wszystko powodowało, że byłem z dala od 
świata mojej matki.
W tamtym okresie byłeś z nią w kontakcie?

Tak. Telefonicznym. Raz w tygodniu, choć trudno to na-
zwać rozmowami. To ja dzwoniłem. „Cześć. Cześć. Co sły-
chać? Dobrze. A u ciebie? Też dobrze. Do widzenia. Do 
widzenia”. Koniec.
O co chodziło w tych rozmowach?

Musiałem dawać dowód, że żyję. To dawałem. W college’u 
raz w tygodniu, a im byłem starszy, tym częściej. Po powrocie 
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ze studiów dzwoniłem do mamy już codziennie. Tak było aż 
do jej śmierci.
Możesz o sobie powiedzieć dzisiaj, że jesteś szczęśliwym czło-
wiekiem?

Bardzo bym chciał, ale chyba nie mogę tak powiedzieć. 
Staram się być optymistą. Myślę, że mam poczucie humoru.
Co cię śmieszy?

Czasami robię sobie żarty z różnych bolesnych rzeczy, któ-
re nam się wydarzają. Wtedy moja ukochana żona zwraca mi 
uwagę: „Jak możesz się z tego śmiać?”. A ja mogę, a raczej 
muszę, bo inaczej zacząłbym płakać. A bardzo nie chcę cały 
czas płakać. (Znowu dzwoni telefon).

Przepraszam, ale to ukochana żona. Masz żonę?
Mam.

Która to twoja żona?
Pierwsza.

Ile lat jesteście razem?
Dwadzieścia pięć.

Hohoho! Niesłychane! Mazel tow *!
Dzięki. Mówiłeś, że masz dwoje dzieci.

Mam jeszcze syna, który mieszka na Manhattanie. Studio-
wał Pr, później reklamę, a teraz zajął się kabaretem. Trochę 
się martwię, bo jest strasznie nieśmiały.
Nie ma nic śmieszniejszego niż nieśmiały komik.

Niedawno rozmawialiśmy o jego pracy i zapytał mnie, czy 
nie będę miał nic przeciwko, jeśli w swoim najbliższym nu-
merze będzie mówił o Holokauście i liście Schindlera.
I co mu odpowiedziałeś?

Żeby robił to, co uważa za słuszne, nie mam nic przeciwko.
A co pomyślałeś?

Co do cholery śmiesznego jest w liście Schindlera?!

 * Mazel tow!(hebr.) – Na szczęście!

Roz
(ur. 1955)

Z Roz Jacobs spotykam się w jadłodajni na Dolnym Manhattanie. 
Jest strasznie głośno. Okna są otwarte na oścież, hałaśliwy sąsiad ze 
stolika obok oraz kiepski kucharz i DJ w jednej osobie nie ułatwiają 
nam rozmowy. Rozmawiamy po angielsku.

Znasz losy swoich rodziców?
Tak. Nagrałam z nimi setki godzin na video.

Od zawsze chcieli z tobą rozmawiać?
Mama tak, a tata nie, ale rozmawiał. Pochodził z Wielunia 

i tutaj został przewodniczącym Stowarzyszenia Wieluniaków. 
Gdy byłam mała, zabierał mnie na ich spotkania. Siedziałam 
sobie tam i słuchałam, a później zadawałam pytania.
Ile miałaś lat, kiedy zaczęłaś je zadawać?

Koło pięciu. Pytałam o dziadków, a mama mówiła, że była 
wojna i w miarę delikatnie opowiadała mi o „ciężkich cza-
sach”. Starała się nie zbywać mnie, ale i nie przestraszyć. 
Kiedy byłam nastolatką, te opowieści zaczęły być już bardziej 
realistyczne. Tata widział, że mnie to interesuje, więc starał 
się odpowiadać na pytania. Później zobaczył, że to jest też 
ważne dla innych, więc dalej opowiadał, ale ciągle uważał, 
by nie dać się za bardzo wciągnąć w tamte czasy. Chciał żyć.

Teraz mama mówi na ten temat bardzo dużo. Te historie 
wróciły i płyną silnym nurtem.

Od siedmiu lat pracuję nad bardzo dużym i ważnym dla 
mnie projektem o pamięci. Jestem malarką, więc wykorzy-
stuję do tego obrazy. Razem z moją partnerką rozwinęłyśmy 
ten projekt do całkiem poważnych rozmiarów.
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Ona też jest z rodziny ocalałych?
Nie, ale jest Żydówką.

Nikt nie jest doskonały.
A ty masz żonę?

Mam.
Jest Żydówką?

Pytasz jak mój dziadek. Nie, nie jest.
Jest katoliczką?

Nie, nie jest.
Masz rodzeństwo?

Mam brata.
Ma żonę?

Ma. Jest katoliczką, by uprzedzić twoje kolejne pytanie.
Mają dzieci?

Mają. Twoi rodzice należeli do tych nadopiekuńczych czy tych 
drugich?

Moja mama była nadopiekuńcza, a tata był za wolnością. 
Mówił: „Idź robić błędy, czuj się wolna. Nie daj się zatrzymać 
przez własne albo cudze lęki”.
Kiedy zaczęłaś nagrywać swoich rodziców?

Czterdzieści lat temu. Oni są gotowi dzielić się tymi nie-
zwykłymi historiami, co nie zdarza się w tym pokoleniu zbyt 
często. Ich historia w Stanach również nie należy do najła-
twiejszych. W 1969 roku mój tata został postrzelony i do 
śmierci był sparaliżowany od pasa w dół.
Kto go postrzelił?

Był w złym miejscu w złym czasie. Zabłąkana kula z na-
padu na sklep trafiła go w kręgosłup. Resztę życia spędził 
na wózku inwalidzkim.
A kiedy twoi rodzice dotarli do Stanów?

Przyjechali w 1951. Po wojnie byli w Polsce. Poznali się 
w obozie w Skarżysku Kamiennej. Byli również w często-
chowskim obozie. W trakcie wyzwalania obozu mama miała 
dziewiętnaście lat, a tata dwadzieścia dwa. Ich historia to 

naprawdę historia miłości. To nie tak, jak u wielu par po woj-
nie, które się ze sobą wiązały, by zagłuszyć samotność. Ich 
powojenne życie było bardzo udane. Mieli wielu przyjaciół, 
dużo balowali. Próbowali nadrobić stracone lata. Po wojnie 
przez jakiś czas mieszkali w Wieluniu, gdzie tata miał mały 
sklepik. Później przez Niemcy wyjechali do Stanów. Mam 
to wszystko nagrane.
Jak wyglądały te sesje nagraniowe?

Na początku po prostu włączałam magnetofon, kiedy za-
czynali mówić. Później bardziej się przygotowywałam.

Któregoś dnia mój tata zrobił zaskakującą rzecz. Zabrał 
magnetofon, zamknął się w pokoju i sam nagrał swoją opo-
wieść. Zrobił to po swojemu – chciał, żeby ta historia była 
chronologicznie opowiedziana. Zawsze lubił porządek.
Rodzice chodzili do szkół opowiadać o Holokauście *?

Namawiałam mamę na to wiele lat i w końcu się udało. To 
było niesłychane doświadczenie dla niej i dla dzieci. Ucznio-
wie pytali na przykład: „Jak myłaś zęby?”, a ona czuła, że 
może im coś opowiedzieć o tamtym świecie.
Lubiła te spotkania?

Odchorowywała je. Przez wiele dni miała potem potworne 
bóle głowy. Bardzo to było emocjonalne. Gdy zaczęłam pra-
cować nad moim projektem o przywracaniu pamięci, wciąg-
nęłam w to mamę. Trochę jeździłyśmy razem. Ja malowałam 
i prowadziłam warsztaty, a mama opowiadała.
Jak się nazywa twój projekt?

„Finding Kalman”.
Kim jest Kalman?

Kalman to był brat mojej mamy. Został zamordowany 
w czasie wojny. Zostały po nim dwie fotografie, dzięki nim 
nie jest dla mnie kimś nieznanym. Czuję, jakbym go znała. 

 * Ocaleni z Holokaustu w wielu krajach chodzą do szkół opowiadać 
młodzieży o swoich przeżyciach.
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Zadawałam mamie wiele pytań o niego. Dzięki temu znam 
wiele historii z przedwojennego życia mojej mamy.
W trakcie tych opowieści mama płakała?

Właśnie nie. Ona płakała, gdy zapalała w sobotę świece.
Masz rodzeństwo?

Mam dwóch starszych braci. Jeden urodził się jeszcze 
w Polsce, w Wałbrzychu. Drugi w Niemczech. Mój starszy 
brat mieszka w Izraelu. Wyjechał tam po wojnie w 67 roku. 
Jest dziesięć lat starszy. On był dla mnie trochę jak ojciec. 
Rodzice byli bardzo zajęci, a on miał podobne zaintereso-
wania do moich. Jesteśmy bardzo blisko.
Myślałaś kiedyś, żeby zamieszkać w Izraelu?

Nigdy! Pojechać tam i pobyć jakiś czas – tak, ale na za-
wsze to nie. A ty?
Plątały mi się takie myśli po głowie w różnych momentach 
życia, ale nigdy nie były na tyle poważne, żebym zamienił je 
w działanie. Posiedzieć tam trochę – tak. Być na stałe – nie. 
Nie utożsamiam się też z polityką tego kraju. Wiele rozumiem, 
sporo wybaczam, ale chyba nie dałbym rady tam żyć. Dzisiaj 
tak myślę. Może z czasem? Co rodzice myślą o tym, że zadajesz 
im tyle pytań?

Są zadowoleni, że jestem zainteresowana. Z czasem zo-
rientowałam się, że to jest część mojego życia. Nie całe moje 
życie, ale istotna jego część.

Rodzice najbardziej się martwili tym, że wydaję dużo pie-
niędzy na malowanie portretów. Tata krzyczał, żebym nie 
wydawała tyle na farby, pędzle i blejtramy. Że coś jest nie tak, 
że ja się tym wszystkim zajmuję i jeszcze do tego dokładam 
swoje prywatne pieniądze.
Zrozumiał w końcu, po co to robisz?

W końcu zrozumiał, że poza naszą historią rodzinną, ten 
projekt ma też potencjał edukacyjny. Dla mamy to też jest bar-
dzo ważne. Teraz warsztaty odbywają się w Polsce, w jej ro-
dzinnym mieście Włocławku. Mama napisała do uczestników 

list po polsku, że żałuje, że nie może z nimi być, ale ich po-
zdrawia. Kilka dni temu dostała od nich wzruszającą od-
powiedź – zdjęcia z warsztatów i podziękowania. Pisali, że 
było to dla nich poruszające doświadczenie. Może dzięki ta-
kim działaniom młodzi Polacy dowiedzą się, kim byli Żydzi 
mieszkający po sąsiedzku z ich przodkami. Przestaną o Ży-
dach myśleć jedynie jak o mordercach Jezusa. Sam wiesz, 
jak ciężko jest zrozumieć to, czego doświadczyli nasi rodzi-
ce i dziadkowie. Musimy uświadamiać innym, co wydarzy-
ło się w tamtym czasie. Takie rozmowy to nie tylko pielęg-
nowanie pamięci, ale również ostrzeżenie.
Czy to zajęcie jest dla ciebie bezpieczne?

Ma niebezpieczne momenty. Im jesteś bliżej zrozumienia 
tego, co się wtedy stało, tym bardziej zagrożona jest twoja 
równowaga psychiczna. Znasz to?
Bardzo dobrze. I jak sobie z tym radzisz?

Gdy czuję, że dochodzę do granic własnej wytrzymałości, 
zatrzymuję się. Poznałam dobrze swoje granice i staram się 
do nich nie zbliżać. To bardzo ważne, by nie stać się kolejną 
ofiarą tamtych historii. Ten niebezpieczny moment poznaję 
po tym, że zaczynam chorować. To oznacza, że przesadzi-
łam, i że czas się wycofać, bo mój organizm nie jest już moim 
sprzymierzeńcem.
Przestaniesz się kiedyś tym zajmować?

Nie będzie końca, bo od momentu, kiedy zaczynasz się 
tym zajmować, to zamieszkuje w tobie. Nie da się wrócić do 
emocji i wiedzy sprzed.
Brzmi jak bilet w jedną stronę.

Musisz umieć znaleźć w sobie hamulec, by móc się zatrzy-
mać i wrócić do normalnego świata. Coraz głębsze zanurza-
nie się w tym powoduje, że trudno jest zawrócić. Ty masz 
nad tym kontrolę?
Wydawało mi się, że mam, ale widziałem w  oczach moich 
najbliższych, że nie jesteśmy w tej sprawie zgodni.
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Pewnie się o ciebie bali.
Tak, ale z mojej perspektywy wyglądało to na próbę odebrania 
mi czegoś ważnego.

Wiesz, że mieli rację?
Dopuszczam taką możliwość.

Musisz zacząć budować sobie strefę wolną od tego wszyst-
kiego. Musisz doświadczać nie tylko samego smutku, ale 
i innych uczuć. Masz jakieś inne zajęcia?
Jestem ojcem, mężem.

Dobrze wiesz, że nie to mam na myśli.
Mam.

Lubisz je?
Bardzo.

Musisz zyskać odporność na ten temat, bo inaczej on stanie 
się twoim końcem. W tym roku poczułam, że już nie daję rady. 
Że potrzebuję jakiś czas tym się nie zajmować. Wyjechałam 
do Francji i patrzyłam na niebieskie niebo.
Długo?

Wystarczająco długo, by po powrocie nie rzucić się na oślep 
z powrotem. Rozumiesz?
Staram się.

Wiesz, że masz w sobie coś bardzo żydowskiego? To za-
dawanie pytań. Chcesz być dobrym Żydem?
Brzmi kusząco.

Musisz doświadczać nie tylko samego smutku, ale i innych 
uczuć. Zapamiętasz?
Zapiszę.

Dahlia
(ur. 1950)

Spotykamy się w małej restauracji osiedlowej na przedmieściu Tel 
Awiwu. Dahlia Treibich ma smutne oczy i ciepły głos. Rozmawiając, 
przeplatamy angielski z francuskim.

W jakim domu się wychowałaś?
Dahlia: Wychowałam się w Europie.

Myślałem, że w Izraelu.
Dom moich rodziców to był środek Europy w jej najpięk-

niejszym wydaniu.
Ale ten dom był w Izraelu?

Oczywiście. Tutaj się urodziłam w 1950 roku, kilka mie-
sięcy po przyjeździe rodziców i trzyletniej siostry z Polski.
Dlaczego więc mówisz o Europie?

Mój tata mieszkał na ulicy Dietla w Krakowie. Stamtąd 
widział Wawel. Kiedy był trochę większym chłopcem, sam 
zrobił aparat fotograficzny. I wiesz, jakie było jego pierwsze 
zdjęcie? Oczywiście Wawel, centrum kultury i sztuki. Tam 
był taki zbiór dzieł sztuki, że można by chodzić codzien-
nie, a i tak byś wszystkiego nie obejrzał. Od kiedy skończy-
łam dziesięć lat, bez przerwy oglądałam czarno-biały album 
o Krakowie. Przepiękna architektura, eleganccy ludzie i cu-
downe życie kulturalne. W tym się wychowałam i za tym 
tęskniłam całe życie. Nie mogłam już patrzeć na naszą izra-
elską architekturę.
Nie lubisz Bauhausu?

Nie lubię, bo całe życie tęskniłam za krakowskimi kamie-
niczkami. Chciałam mieszkać w mieście, które jest centrum 
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życia kulturalnego. A tymczasem mieszkałam w kraju, przez 
który przetaczały się tylko kolejne wojny. Kultura nie była tu 
dobrem pierwszej potrzeby.
Dom był oazą tego życia?

Nie.
Przed chwilą mówiłaś…

Mówiłam, co mi pokazali, a nie, co mi dawali.
A co ci dawali?

Ja im dawałam ciszę.
Dahlia, ja pytam, co rodzice dawali tobie.

Obie z siostrą byłyśmy specjalistkami od życia w ciszy. 
Nigdy nie było wiadomo, kiedy mama będzie się chciała 
zdrzemnąć. Może kiedy jesteśmy w szkole, a może właśnie 
wtedy, kiedy z niej wrócimy. Potrafiła nie spać przez wie-
le dni i nocy. Czasami brała proszki, które starczały jej na 
krótko.
Dlaczego nie mogła spać?

Gdy miała piętnaście lat trafiła do krakowskiego getta, 
później do Płaszowa, Auschwitz, Birkenau, Ravensbrück 
i Neustadt-Glewe. Chyba dlatego.
Opowiadała ci o tamtym czasie?

Tak. Dużo i bez przerwy.
A tata?

Taty Holokaust był niczym w porównaniu do Holokaustu 
mamy, więc czasami coś opowiedział, ale mama wtedy pa-
trzyła na niego z politowaniem. Tata uciekł z getta z trzema 
braćmi. Jeden z nich zginął. Potem tata wylądował w Kare-
lii w letnim ubraniu. Według mamy nie było o czym mówić.
Rodzice mówili w domu po polsku?

Po moim urodzeniu postanowili, że nie będą już mówić 
po polsku.
Znali hebrajski przed przyjazdem do Izraela?

Nie.
To jak mówili w domu?

Po polsku.
Czyli nie przestali?

Skończyło się na tym, że do nas mówili po hebrajsku, 
a między sobą po polsku.
A ty mówisz po polsku?

Mam z tym językiem bardzo trudną sytuację. Używając 
niezbyt eleganckiego słowa, mogę powiedzieć, że w kwestii 
języka polskiego mam zatwardzenie. Wszystko rozumiem, 
ale nie jestem w stanie wydusić z siebie ani jednego zdania. 
Jako dziecko trochę mówiłam, ale strasznie się ze mnie śmiali, 
że mam hebrajski akcent. Na mamę krzyczałam po hebrajsku.
Co na przykład krzyczałaś?

Żeby już przestała opowiadać o tych obozach.
I co jeszcze?

Że chcę mieć silną mamę.
A to, że żyła, nie było dla ciebie wystarczającym dowodem jej 
siły?

Ty nie rozumiesz, gdzie ja żyłam. Z jednej strony getta 
i obozy, a z drugiej chalucim * i silny Izrael. Te wszystkie opo-
wieści, że „szli jak owce prowadzone na rzeź” i przezywanie 
ich „sabon” **. Trudno to było pogodzić.
Mama rozumiała, o co ci chodzi?

Dalej nic nie rozumiesz. Ja nie byłam w kręgu zaintereso-
wania mojej mamy. Moja mama była zainteresowana tylko 
sobą.
Nie opiekowała się tobą?

Przez wiele lat byłam „dzieckiem natury”. Całe dnie prze-
bywałam poza domem. Byłam wściekłą i potwornie samotną 
dziewczynką.
Mama się tobą wcale nie zajmowała?

Zajmowała specyficznie.

 * Chalucim (hebr.) – pionierzy.
 ** Sabon (hebr.) – mydło.
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To znaczy jak?
Mówiła: „Jedz, jedz, jedz, jedz!”.

Jadłaś?
Do czasu. W wieku szesnastu lat odrzuciłam jedyny ro-

dzaj kontaktu, który miała mi do zaproponowania. Stałam 
się anorektyczką.
Mama zrozumiała, co się stało?

Do dzisiaj tego nie zrozumiała i już nie zrozumie. Ona jest 
niezwykle inteligentną osobą. Pewnie wiesz, że są różne ro-
dzaje inteligencji. Ten, którym dysponuje moja mama, jest 
w tej sprawie kompletnie bezużyteczny.

Miałam przerwę w widywaniu się z nią. Na prawie dwa 
lata wyjechałam do Paryża. Naprawdę znalazłam się w Euro-
pie. Co prawda nie był to jeszcze Kraków, ale jednak Europa. 
Piękna architektura, opera, teatry, księgarnie, wykłady. Byłam 
zachwycona. Czułam, że wreszcie jestem na swoim miejscu. 
Zaczęłam poznawać ludzi. Zaprzyjaźniłam się z jedną Francuz-
ką. Poznałam jej mamę. Zrozumiałam, że są domy, do których 
można się spóźniać, a mimo to czekają tam na ciebie z uśmie-
chem. Dla francuskiej przyjaciółki moje rodzinne opowieści 
były równie zaskakujące, co dla mnie spotkania z jej mamą.
Nie mogłaś się spóźnić do domu?

A ty?
Mój tata mówi, że jak jesteś umówiony na drugą, a nie ma cię 
za pięć druga, to jesteś spóźniony.

A ty co o tym myślisz?
Uważam, że jak się umawiasz na jakąś godzinę, to po to, by 
dotrzeć na czas, bo ta druga osoba czeka.

Też tak robisz ze swoimi dziećmi?
Jak mają się spóźnić, to dzwonią i mówią, że żyją, ale będą tro-
chę później.

Jesteś dumny, że tak o ciebie dbają?
Kiedyś byłem. Dzisiaj myślę, że w tej sprawie osiągnęliśmy 
status quo. Oni dzwonią, ja się nie denerwuję. Ale mogę ci 

powiedzieć, że jest postęp w naszej rodzinie. Gdy ja się uma-
wiam z moim tatą na drugą, to przychodzę piętnaście minut 
wcześniej, żeby on nie czekał, a on już od dawna tam jest, żeby 
się nie spóźnić i żebym ja nie musiał na niego czekać. Nawet 
to lubię.

Nie drażni cię to?
No przecież ci mówię, że nawet to lubię.

Ja tak nie robię.
A dzwonisz do dzieci codziennie?

Staram się nie nadużywać tego, a ty?
Dzwonię, ale oni też dzwonią, i to nie tylko wtedy, gdy mają się 
spóźnić, więc chyba jest ok.

Mój partner nauczył mnie, żebym nie dzwoniła pytać, czy 
wszystko w porządku. Chcesz zadzwonić, żeby pogadać? 
Dzwoń. Jeśli będzie coś nie w porządku, to dam znać. On 
jest z innego domu. Wychował się w kibucu Haszomer Ha-
cair, a jego wujek był tam liderem. Dobrze mieć zrównowa-
żonego partnera.
Święta słowa. To będzie pointa naszej rozmowy?

Nie chcesz wiedzieć, jak wyglądała moja podróż z mamą 
do Polski?
Nic nie wspominałaś o tej podróży.

W 1987 roku, kiedy można było wreszcie pojechać do Pol-
ski, strasznie wielu rodziców zabrało tam swoje dzieci. Mama 
zadzwoniła do mnie i powiedziała: „Dahlia, załatwiłam dwie 
wizy do Polski. Jedziemy!”.
A siostra?

Mama wolała jechać ze mną, bo jak by to powiedzieć… ja 
jestem dla niej łaskawsza. Dla mnie to był bardzo trudny ży-
ciowo moment. Byłam w trakcie terapii. Próbowałam stawiać 
swoje życie na nogi. Ponieważ nie umiałam mamie odmówić, 
to poszłam do mojej terapeutki po radę. Ustaliłyśmy, że będę 
wszystko nagrywać, by nic nie umknęło.
Mamie to nie przeszkadzało?
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Wręcz odwrotnie. Była zachwycona, że jestem aż tak za-
interesowana.
Ile trwał ten wyjazd?

Tydzień, może dziesięć dni.
Gdzie byłaś?

Wszędzie. W Krakowie, w Płaszowie, w Auschwitz i w Bir-
kenau. Byłam w miejscu, w którym moja mama wysiadła 
z pociągu i przeszłam kilometr tą samą drogą, którą ona 
szła do Birkenau.
Robiłaś zdjęcia?

Bardzo dużo. Na przykład zrobiłam zdjęcie swoich stóp 
na szynach w Birkenau. Przyszło ci kiedyś coś takiego do 
głowy?
Kiedyś mi przyszło. Czym był dla ciebie ten wyjazd?

Łaską i tragedią. Łaską, bo zobaczyłam własną mamę mio-
tającą się wśród wielkiej pustki. Tam dopiero ją poznałam 
i zrozumiałam. Mało tego, bardzo się do siebie zbliżyłyśmy. 
Tragedią dlatego, że w trakcie tego wrześniowego wyjazdu 
straciłam swoje korzenie. Całe moje europejskie wychowa-
nie okazało się zbudowane na mglistych wspomnieniach 
rodziców. To co zobaczyłam w Krakowie – tym centrum kul-
tury europejskiej – bardzo boleśnie mnie otrzeźwiło. Byłam 
skazana na towarzyszenie mojej mamie przez cały czas. Nie 
miałam dokąd uciec. Wszystkie teatry zamknięte, bo sezon 
jeszcze nie ruszył. Po wszystko trzeba było stać w kolejkach. 
Mój fundament runął. Miałam dwoje dzieci i męża,m i mu-
siałam siebie od nowa zbudować.
A sama jaką jesteś mamą?

Staram się być dobrą.
Wszyscy się staramy.

Ja uważam, że wszyscy jesteśmy ofiarami.
Ofiarami czego?

Nazizmu.
Wszyscy, to znaczy kto?

Ja i moja siostra, mimo że ona nie chce ze mną o tym roz-
mawiać.
To ma wpływ na to, jaką jesteś mamą?

Są takie chwile w wychowaniu własnych dzieci, że nie 
sposób się od Holokaustu uwolnić.
Na przykład?

Trzymasz dziecko w ramionach i nie możesz przestać 
myśleć o tym „eksperymencie”, który zrobili w Terezinie * 
z noworodkiem. Pozwolili kobiecie urodzić. Pozwolili mieć 
dziecko przy sobie. Nie pozwolili tylko go karmić. Sprawdzali, 
ile ono da radę żyć bez jedzenia.

Inny przykład. Poszłam na szkolne przedstawienie mojego 
starszego dziecka. Młodsze zasnęło mi w jego trakcie na ma-
teracu, na którym siedziałam. Spektakl się kończy. Wszyscy 
wstają ze swoich materacy, a ja dostaję histerii, którą ledwo 
opanowuję, że oni mojemu dziecku zaraz nadepną na głowę.
Skąd masz te wizje?

Z opowieści mamy i z filmów.
Z jakich filmów?

Na pewno je znasz. Góry trupów pchane przez spychacze. 
Dzieci poukładane w stosy… Bywa, że czuję, jakbym to wi-
działa na żywo.
A bywasz też szczęśliwą matką?

Bywam.
Wróciłaś jeszcze potem z mamą do Polski?

Nie, ale pojechałyśmy razem do Niemiec.
Z jakiej okazji?

Na obchody pięćdziesiątej rocznicy wyzwolenia Auschwitz. 
To był zorganizowany wyjazd dla grupy kobiet. Tam były 

 * Terezin – miasto i twierdza w Czechach, gdzie w 1941 roku Niemcy za-
łożyli obóz koncentracyjny Theresienstadt, głównie dla Żydów z terenów 
niemieckich, czeskich, austriackich i holenderskich. Przez obóz przeszło 
około sto czterdzieści tysięcy osób, z czego zginęło około sześćdziesiąt 
tysięcy.



184 Dahlia

prawie same znajome mamy. Wszystkie miały wytatuowa-
ne numery.
Sama chciałaś tam jechać, czy mama cię poprosiła?

Sama chciałam. Tam na własne oczy zobaczyłam fenomen 
„adoracji kata”. Taki kompletnie dla mnie niezrozumiały sza-
cunek dla wielkości i wyższości kultury niemieckiej. Orga-
nizatorzy obchodów zorganizowali dla zaproszonych gości 
samochody i przewodników, żeby w wolnych chwilach po-
kazać im Berlin. Wsiadam do jednego z takich samochodów 
z mamą i jej dwiema koleżankami. Chwilę czekamy, przycho-
dzi przewodniczka, która wita się z nami po niemiecku i za-
czyna swój wykład. Moja mama nie wytrzymała i wybuchła, 
a jej koleżanka na to: „Lisiu, nie rozumiesz po niemiecku? Li-
siu, nie przerywaj pani, kiedy nam tak pięknie po niemiecku 
opowiada o Berlinie. Lisiu, wstyd nam przynosisz”.

Wiesz, że dla mnie to było coś kompletnie niezrozumia-
łego. Poszłam do organizatorów i powiedziałam, że mówie-
nie po niemiecku do grupy izraelskich kobiet z numerami 
z Auschwitz wydaje mi się niestosowne. Po chwili namysłu 
przyznali mi rację.
Bardzo edukacyjne są twoje wyjazdy z mamą.

Tak. Później jeszcze raz byłam z nią w Niemczech.
Znowu sama chciałaś?

Tym razem już nie chciałam. Siostra miała jechać z mamą, 
ale w ostatniej chwili udało jej się u siebie wywołać zapale-
nie płuc, więc znowu ja musiałam pojechać.
A co myślą twoje dzieci o twoim stosunku do wydarzeń sprzed 
siedemdziesięciu lat?

Myślę, że się martwią. A twoje?
Zdarza im się martwić, ale to nie jest ich największe zmartwie-
nie w życiu.

Jeździsz na obchody rocznicy wyzwolenia do Auschwitz?
Co kilka lat.

I co tam robisz?

Rozmawiam z byłymi więźniami.
Ty masz jakąś dziwną potrzebę słuchania innych.

Mam potrzebę słuchania historii stamtąd.
Jesteś uzależniony od tych historii.

Tę interpretację lubię najmniej.
To jest dla ciebie życie?

Brzmi paradoksalnie.
To cię stymuluje?

Na pewno.
Ja wiem, o co ci chodzi. Szukasz partnerów do takich roz-

mów jak nasza.
Jak widzisz, nie tylko szukam, ale i znajduję.

Kto cię zrozumie? Tylko rodzeństwo.
Ciebie siostra nie rozumie.

Moja siostra bardzo dobrze mnie rozumie, tylko nie chce 
rozmawiać.
Ja szukam sposobu, by opowiedzieć innym o tym, co się dzieje 
w naszych głowach.

Każdy znajduje sobie jakiś pretekst.
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Szmulik
(ur. 1951)

Spotykamy się w cichej telawiwskiej kafejce. Wokół nas siedzą starsi 
panowie i wszyscy czytają angielskojęzyczne gazety. Szmulik przycho-
dzi trochę spóźniony, lustruje wszystkich i podchodzi do mnie. Przez 
całą rozmowę prawie nie podnosi oczu. Rozmawiamy po angielsku.

Jak się nazywasz?
Szmulik: Normalnie, Szmulik.

Ale Szmulik co?
No, Szmulik Szmulik.

Porozmawiasz ze mną?
Zdecydowanie bardziej wolę opowiadać, niż rozmawiać. 

Wytrzymasz?
Spróbuję.

Zatrzymaj wszystkie pytania na koniec.
Dobrze.

Nie będziesz przerywał?
A zaczniesz opowiadać?

Jak tylko było można, pojechałem z tatą do Polski. Był 
rok 1987. Nie pojechałem tam dobrowolnie. Tata kupił dwa 
bilety i poinformował mnie o dacie wyjazdu. W tamtym cza-
sie z wielu względów nie planowałem takiej podróży. Na 
przygotowanie miałem trzy dni. By coś naprawdę zrobić, to 
zdecydowanie za mało, by tylko czekać na wyjazd – zdecy-
dowanie za dużo.

W wyznaczonym dniu przyjechałem po tatę taksówką i ra-
zem pojechaliśmy na lotnisko. Chyba przez całe moje życie 
nie widziałem go tak podekscytowanego. Cały czas mówił: 
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„Wreszcie będziesz mógł sam to wszystko zobaczyć na włas-
ne oczy”.

W Warszawie wylądowaliśmy późnym listopadowym wie-
czorem. Droga z lotniska do hotelu odbyła się w ciemnoś-
ciach. Tata zachowywał się jak nadpobudliwy pięciolatek. 
Cały czas się wiercił i rozglądał wkoło. Co jakiś czas zagady-
wał do kierowcy, który nie był tą rozmową zbyt zaintereso-
wany. Przed hotelem okazało się, że za taksówkę z lotniska 
płaci się w dolarach, co było nam bardzo na rękę, bo nie 
mieliśmy jeszcze polskich pieniędzy. Pokój w hotelu Forum 
był w porządku. Zjedliśmy kolację w restauracji na parte-
rze. Była olbrzymia i pusta. Wszyscy kelnerzy siedzieli przy 
odległym stoliku i nie reagowali na nasze próby nawiązania 
kontaktu. Ja próbowałem podjąć bardziej stanowcze dzia-
łania, a tata cały czas mnie uspokajał, mówiąc, że nie warto 
robić awantur pierwszego dnia. Zjedliśmy letni czerwony 
barszcz z jakimś ciastkiem i poszliśmy spać. Gdy rano tata 
mnie obudził, było jeszcze ciemno. Ubraliśmy się i omijając 
restaurację, wyszliśmy na miasto. Opis pogody ci daruję, bo 
wiesz, jak tam jest w listopadzie. Ruszyliśmy główną ulicą 
„w kierunku synagogi”. Co jakiś czas tata zatrzymywał prze-
chodniów i pytał o drogę. Nie mówię po polsku, ale wydaje 
mi się, że oni go dobrze rozumieli. Po godzinie albo dłużej 
dotarliśmy do Żydowskiego Instytutu Historycznego. Byłem 
przemarznięty i marzyłem o powrocie taksówką do hotelu. 
Tata był zachwycony, że udało nam się trafić, bo strasznie dłu-
go błądziliśmy, zanim znaleźliśmy wejście. Tam dostaliśmy 
gorącą herbatę w szklankach. Po zamieszaniu powstawał wir 
czarnych listków. Mimo moich szczerych chęci nie umiałem 
jej wypić. Szkło było tak gorące, że nie dawało się go chwy-
cić bez poważniejszych poparzeń. Jedna miła pani pokazała 
mi, że najpierw wypija się trochę łyżeczką, a potem chwyta 
samą górę szklanki. W ten sposób mogłem skorzystać z do-
brodziejstwa ciepłego napoju. Tymczasem tata rozmawiał 

z różnymi ludźmi. Przez malutki pokoik, w którym piliśmy 
herbatę, przewinęło się kilka osób. Wszyscy zadawali tacie 
pytania. Padały nazwiska i nazwy miast. Z każdą kolejną 
odpowiedzią nastrój taty zmieniał się od euforii do smutku. 
Gdy pytałem go, o czym z nimi rozmawia, odpowiadał: „Za-
raz stąd pójdziemy i coś ci pokażę”. I rzeczywiście, po jakichś 
dwóch godzinach opuściliśmy to przyjazne, choć odrobinę 
dla mnie nudne miejsce. Czułem się tam jak dziecko przy-
prowadzone do pracy rodzica. Trzeba siedzieć grzecznie 
i nie zadawać pytań, bo wszystko będzie dłużej trwało. Mia-
łem takie doświadczenie z dzieciństwa. Tata zabierał mnie 
do swojego biura i dawał kartkę i ołówek. Dzielił ją liniami 
wzdłuż. Na górze były napisane godziny. Rysowałem zatem 
jeden rysunek na godzinę. Tata przychodził i mówił, że za-
częła się kolejna i mogę przejść do następnego pola. Mniej 
więcej tak się czułem w Żih-u, tylko nie miałem kartki i ołów-
ka. Miałem za to herbatę i galerię coraz to nowych twarzy.

Gdy opuściliśmy to gościnne miejsce, poszliśmy obejrzeć 
to, co tata miał mi pokazać. Niestety nie szliśmy w kierunku 
hotelu. Znaleźliśmy się przy czymś, co może było parkiem. 
Staliśmy na małej dróżce, a tata rozglądał się wokół siebie. 
Odwracał głowę, mrużył oczy, kucał, patrzył w niebo i nie 
odpowiadał na moje pytania. Chodziliśmy po tej dróżce w tę 
i z powrotem może z dziesięć razy. Co kilka metrów rytuał 
się powtarzał. Tata czegoś szukał, ale nie chciał powiedzieć 
czego. Obiecywał, że za chwilę będzie gotowy i wszystko mi 
wytłumaczy. Moje delikatne próby zrozumienia celu tego 
miotania się po dróżce coraz bardziej go irytowały. „Na-
prawdę nie możesz poczekać jeszcze minuty czy dwóch? 
Przywiozłem cię tu, żebyś wreszcie mógł to zobaczyć, ale ty 
nie możesz już wytrzymać. Chcesz wracać?”

Tego dnia tacie nie udało się znaleźć tego, co chciał mi po-
kazać. Na moją prośbę do hotelu wróciliśmy taksówką, którą 
udało nam się znaleźć po prawie pół godzinie. Resztę dnia 
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spędziłem w hotelu. Tata wyszedł. Wrócił w bardzo nieroz-
mownym nastroju. „Gdzie byłeś?”, zapytałem. „Wróciłem 
tam, ale jeszcze nie znalazłem”. „A możesz mi powiedzieć, 
czego szukasz?” „Staram się zrobić ci niespodziankę, ale 
ty oczywiście musisz wszystko psuć! Łatwiej by mi tu było 
z twoim synem niż z tobą”. „To dlaczego mnie kazałeś jechać, 
a nie wziąłeś ze sobą Uriego?” „Bo myślałem, że mój syn jest 
zainteresowany moim życiem”. „Tato, ależ ja jestem! Dlatego 
właśnie się pytam”.

Później zawarliśmy pakt: następnego dnia pójdziemy tam 
znowu i ja nie będę tacie przerywał poszukiwań. Cierpliwie 
poczekam, aż znajdzie. Przed następnym dniem była jesz-
cze kolacja w hotelu. Gdy weszliśmy do restauracji, okazało 
się, że jeden stolik jest zajęty. Siedzieli przy nim zadowoleni 
ludzie i jedli kolację. Tata podszedł do nich i zapytał, skąd 
mają te wszystkie dania. Okazało się, że wczoraj zrobiliśmy 
błąd. Nie powiedzieliśmy kelnerom, że płacimy dolarami. 
Dostaliśmy znowu barszcz, ale tym razem gorący, i mięso 
z rozgotowaną kapustą. Poszliśmy spać. W nocy tata chodził 
po pokoju i szeleścił planem miasta. Rano znowu był Żih, 
który tym razem wydawał się dużo bliżej. Znowu była her-
bata, łyżeczka i galeria ludzi. Jakieś nowe papiery dla taty, 
ale chyba niesatysfakcjonujące. Następnie szybki przeskok 
przez zabłoconą ulicę i znowu jesteśmy na naszej dróżce. Ja 
nic nie mówię, a tata rozpoczyna swoją choreografię. Czekam 
cierpliwie ponad pół godziny. W końcu tata pyta: „Naprawdę 
nic a nic cię nie interesuje, gdzie jesteśmy?”. Odpowiadam, 
że mieliśmy umowę. „Powiedz, że cię nie interesuje, to ci nie 
będę zawracał głowy”. Jestem w pułapce, ale na szczęście 
znam tatę już prawie trzydzieści siedem lat, więc nie daję się 
sprowokować. Wracamy na piechotę do hotelu. Ja się kładę 
i czytam książkę, tata rozkłada mapę. Gdy się budzę, taty 
i mapy nie ma. Czekam do wieczora, ale on nie wraca. Idę 
sam jeść kolację. W restauracji spotykam tatę w towarzystwie 

wczorajszej trójki. Jedzą i wyglądają na zadowolonych. Roz-
mawiają po francusku. Podchodzę, witam się, kelner przy-
nosi piąte krzesło. Dostaję gorący czerwony barszcz i mięso 
z rozgotowaną kapustą. Pijemy wino. Nasi nowi znajomi to 
Francuzi. Przyjechali zobaczyć, gdzie przed wojną miesz-
kała mama pani Francuzki. Byli już w wielu miejscach, ale 
domu wciąż nie ma. Kończymy kolację i wracamy do poko-
ju. Jutro już ich nie spotkamy, bo wyjeżdżają do Auschwitz. 
Tata mówi: „To bardzo mili, ale nieszczęśliwi ludzie. Nie 
znają miasta, więc będzie im bardzo ciężko odnaleźć dom 
tej mamy”. Tata jest bardzo zmęczony i kładzie się spać. Ja 
spałem po południu, więc wracam do mojej książki. Wziąłem 
ze sobą książkę o historii Polski, żeby wiedzieć, gdzie jestem. 
Tata zasypia, ja czytam o królach Polski. Tata coś mruczy 
przez sen. Ja czytam. Tata głośno mówi przez sen. Nic nie 
rozumiem. Nie znam jidysz. Rano jemy śniadanie w naszej 
restauracji. Próbuję się dowiedzieć, jakie mamy na dzisiaj 
plany. Dobra wiadomość: nie idziemy na dróżkę. Wsiada-
my w taksówkę i jedziemy… niestety w kierunku dróżki. Na 
szczęście później skręcamy i jedziemy w zupełnie nową stro-
nę. Przyjeżdżamy w miejsce, w którym jeszcze nie byliśmy. 
Tata rozmawia z taksówkarzem. Zadaje mu ciągle to samo 
pytanie. Nie wiem, o co chodzi, ale jestem przygotowany, że 
taksówkarz się zdenerwuje. Pytam taty, czy coś się stało, ale 
nie dostaję odpowiedzi. Taksówkarz czeka, a my się od niego 
oddalamy. Znowu tata zaczyna chodzić i się rozglądać. Zu-
pełnie jak na dróżce. Ja już jestem bardzo ostrożny. Powoli 
zaczynam żałować, że zamiast bawić się teraz z moim małym 
synem, jestem świadkiem niezrozumiałego tańca mojego 
ojca. Czekam nieruchomo w jednym miejscu i wiem, że zaraz 
stanę się obiektem jego ataku. Próbując temu przeciwdzia-
łać, zaczynam chodzić krok w krok za nim. Gdy on kuca, ja 
też. Gdy on staje na palce, ja też. Staram się zobaczyć to, na 
czym jemu tak zależy.
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Czuję, że z miłości do własnego ojca zaraz zwariuję. Czuję 
też, że ta miłość nie zastąpi mi zrozumienia go. Staram się, 
ale całe moje dotychczasowe doświadczenie z tatą mówi mi: 
nie ryzykuj, bo pożałujesz. Każde pytanie o przeszłość gwa-
rantowało wybuch furii i agresji skierowanej przeciw pyta-
jącemu. Znowu byliśmy na dróżce, bo trzeba było wrócić do 
Żih-u. Tam tata dostał ostatnie papiery. Nie był z nich zado-
wolony. Stamtąd pojechaliśmy naszą taksówką na cmentarz 
żydowski. To było bardzo blisko. Tam, wśród dziko rosną-
cych drzew i krzaków, tata próbował znaleźć groby swojej 
rodziny. Chodziliśmy po tym gąszczu wiele godzin, ale się 
nie udało. Tata był bardzo smutny i nic nie mówił. Mieliśmy 
już na szczęście swojego taksówkarza, który czekał na nas 
przed bramą. Wróciliśmy do hotelu. Tata położył się na łóżku 
i udawał, że śpi. Nie chciał, żebym mu przyniósł kolację do 
pokoju. Nie chciał rozmawiać. Nie chciał pić herbaty. Chciał, 
żebym poszedł sam na kolację. Zacząłem się o niego poważ-
nie martwić, ale czułem się kompletnie bezradny. Mieliśmy 
przed sobą jeszcze trzy dni w Polsce. Poszedłem zjeść kolację. 
Niestety nasi jedyni znajomi pojechali do Auschwitz. Sala 
znowu była pusta. To możliwe, żeby w takim dużym hotelu 
wieczorem nikogo nie było w restauracji?
To ty tam byłeś, nie ja.

Zjadłem nową zupę i wróciłem do pokoju. Tata spał w ubra-
niu. Próbowałem go obudzić i namówić, żeby się przebrał 
i wszedł pod kołdrę. Bardzo się mnie przestraszył, ale nic 
nie powiedział. Poszedł do łazienki i wrócił w piżamie. Za-
snął, a później całą noc krzyczał. Nie dawał się uspokoić, 
a w oczach miał taki strach, jakbym przyszedł go zabić. Chy-
ba mnie nie poznawał. To nie były słowa, on się darł. Nad 
ranem był już cały mokry i wycieńczony. Marzyłem, żeby 
nastał dzień. Chciałem zmienić rezerwację naszego biletu 
i natychmiast wrócić do Izraela. Siedziałem przy nim całą 
noc i mówiłem mu, że jestem przy nim i że jutro wracamy 

do domu. Dopiero nad ranem zasnąłem na podłodze obok 
jego łóżka.

Gdy się obudziłem, tata wychodził z łazienki. Był ubrany, 
ogolony i uśmiechnięty. Śmiał się ze mnie, że zasnąłem na 
podłodze w ubraniu. Pytałem, jak mu się spało. Odpowie-
dział, że jest wypoczęty i że czeka, aż się doprowadzę do 
porządku, bo ma plan. Szybkie śniadanie, taksówka, wczo-
rajsza uliczka i znowu obłędna choreografia. Wracamy do 
taksówki, a nasz szofer proponuje tacie, że nas zawiezie „tam, 
gdzie wszyscy Żydzi chcą jeździć”. Tata daje się namówić i je-
dziemy. Po pięciu minutach jesteśmy przy wielkim pomniku. 
Czytam napis „Pomnik Bohaterów Getta”. Tata patrzy na to 
i znowu zaczyna się rozglądać wkoło. Ja już się boję kolej-
nej nocy. Ryzykuję pytanie: „Tato, czego szukasz?”. Szybko 
żałuję. W oczach taty w ułamku sekundy pojawiają się łzy. 
Najpierw kapią pojedynczo, a następnie leją się strumykami 
po policzkach. Tata nie wydaje żadnego głosu. Nie łka, nie 
krzyczy. Patrzy mi prosto w oczy, a po jego twarzy leje się wo-
dospad łez. Delikatnie do niego podchodzę. Znowu ryzykuję, 
ale mniej się boję o siebie niż o niego. Obejmuję go delikat-
nie. Tata nie protestuje. Trzymam mojego ojca w ramionach, 
a on opiera się na mnie i zaczyna płakać na głos. Dalej boję 
się go trzymać, ale nie umiem go puścić. Boję się fali agresji, 
która zaraz na mnie się wyleje. Stoimy objęci pod pomnikiem 
ludzi z wielkimi oczami. Wieje w nas strasznie zimny wiatr. 
Pierwszy raz w życiu jestem tak blisko mojego taty. Chyba 
tego dnia jestem też najbliżej jego bólu. Stoimy tak bardzo 
długo. Czuję, jak drętwieją mi palce zaciśnięte na jego cie-
płej kurtce. Podchodzi do nas taksówkarz i mówi: „Mówiłem, 
że będziecie zadowoleni. Wszyscy Żydzi chcą tu przyjechać”. 
Tata przestaje płakać i patrzy na taksówkarza. Pytam, co po-
wiedział. Tata tłumaczy. Płacimy taksówkarzowi i wracamy 
na piechotę. Po drodze zaczynam z tatą negocjacje dotyczą-
ce wcześniejszego powrotu. „Jeszcze z tym nie skończyłem”, 
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mówi. Wracamy do hotelu i po krótkiej drzemce idziemy do 
restauracji. A tam cud! Nasi znajomi wrócili z Auschwitz. 
Z nieba mi spadli, bo tata przy nich ożywa. Opowiadają, że 
nie warto tam jechać. Mówią, że strasznie to ich przygnębiło. 
Pytają taty, czy się tam wybieramy. Tata odpowiada, że już 
kiedyś tam był. Francuzi szukają potwierdzenia: „Nie warto, 
prawda?”. Tata się uśmiecha, ja nie patrzę im w oczy. Oni 
płacą i wychodzą, bo jutro wracają do Lille. Pytam taty: „Dla-
czego im nie powiedziałeś, że byłeś więźniem w Auschwitz?”. 
Mówi: „Oni przyjechali odzyskać dom mamy, a nie dowie-
dzieć się, co się tam stało. Musieli tam pojechać, bo ona po 
powrocie zapyta ich, czy tam byli. Może im nawet opowie, 
jak tam było”. Pytam się taty: „Opowiesz mi, jak tam było?”. 
Tata patrzy na mnie i bardzo długo milczy. Później mi opo-
wiada, jak tam było. W połowie przychodzi kelner i każe so-
bie zapłacić. Płacimy i jedziemy windą do pokoju. Tam tata 
dalej opowiada, jak było w Auschwitz. Później się myjemy 
i kładziemy do łóżek. Już po ciemku pytam: „Dlaczego wcześ-
niej mi tego nie opowiedziałeś?”. A on mówi: „Bałem się, że 
mi nie uwierzysz”. „Tato, ale ja wiedziałem, że ty tam byłeś. 
My się o tym w szkole uczyliśmy”. „O mnie się nie uczyliście 
w szkole”, powiedział tata i kazał mi spać. Obudziłem się 
dosyć późno. Tata był już ubrany i przeglądał mapę War-
szawy. W trakcie śniadania powiedział mi, że krzyczałem 
przez sen. Zrewanżowałem mu się opowieścią o tym, co się 
z nim działo poprzedniej nocy. To był ten sam sen co zawsze. 
Powiedział: „normalny sen”. „Jestem w komorze gazowej, 
zasypiam, później się budzę, a wszyscy nie żyją”. Przy śnia-
daniu też ustaliliśmy, że następnego dnia wyjeżdżamy. Udało 
nam się przełożyć rezerwację. Tata powiedział, że jedziemy 
ostatni raz na dróżkę i w to drugie miejsce. Gdy wysiedliśmy 
z taksówki, tata cały czas trzymał mnie za rękę. Stanęliśmy, 
tata przykucnął i zmrużył oczy. Powiedział: „Kiedyś tu była 
ulica, na której mieszkali moi dziadkowie. Gdy się stało na 

środku i patrzyło w tamtą stronę, to w ich oknach odbijało 
się niebo. Spójrz i pomyśl, że to był dom twoich pradziad-
ków. Gdy do nich szedłem, babcia czekała na mnie w oknie. 
Jedna połowa była otwarta, a w drugiej odbijało się niebo. 
Możesz to sobie wyobrazić?”. „Mogę tato, tylko muszę po-
dejść bliżej”. „No dobrze synku, a teraz jedziemy do moich 
rodziców”. Wsiedliśmy w taksówkę i pojechaliśmy do mo-
ich dziadków. Oni mieszkali na parterze, więc dużo łatwiej 
było nam do nich zajrzeć. Chwilę musieliśmy się pokręcić 
po okolicy, ale w końcu znaleźliśmy. Tata przecież wszystko 
bardzo dobrze zapamiętał.

Teraz czas na twoje pytania.
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Dorota
(ur. 1959)

Spotykamy się w mieszkaniu Doroty Merlak w Warszawie. W drzwiach 
mijam się z jej mężem, który „wychodzi z psem, by nam nie przeszka-
dzać”. Rozmawiamy po polsku.

Dorota: Od czego zaczyna się taką rozmowę? Pewnie na po-
czątku trzeba opowiedzieć o rodzicach, żeby później wszyst-
ko było zrozumiałe?
Lubisz o tym opowiadać?

Nie lubię. Zresztą zależy komu.
Dlaczego zgodziłaś się ze mną rozmawiać?

Bo mam wrażenie, że spełniam jakąś powinność. Wobec 
tych, których nie ma. Myślę, że ty robisz to z tego samego 
powodu.
Ja to robię, bo tylko wtedy mam wrażenie, że robię coś sen-
sownego w życiu.

A ja za każdym razem mam wrażenie, że popełniam hara-
kiri. Ale ci nie odmówię.
Boleśnie to brzmi. A komu opowiadasz?

Tylko tym, którzy mnie mogą zrozumieć. Nie jest ich wielu. 
W mojej rodzinie z wojny ocalały tylko moja mama i babcia – 
jej mama. To była wielka żydowska rodzina Leszczyńskich 
z Konina. Babcia miała na imię Magdalena, mama Maria 
Magdalena, a dziadek był Majer Juda Eisen. Adwokat. We 
wrześniu 1939 roku spakował całą rodzinę i ruszyli do War-
szawy. Dotarli jeszcze przed oblężeniem.
Jechali do Warszawy, bo tam miało być bezpieczniej?
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Tak, i jak widać dobrze zrobili. Wszyscy, którzy zostali 
w Koninie, zginęli. Przyjechali do stolicy i wynajęli mieszka-
nie. Jak powstało getto, to się tam przenieśli, bo dziadek nie 
mógł zostać po aryjskiej stronie. Mimo że biegle mówił po 
polsku, był obrzezany i miał bardzo semicki wygląd.

Dziadkowie zdecydowali się pójść do getta, mimo że mieli 
wystarczającą ilość pieniędzy, by się utrzymać po aryjskiej 
stronie. To była głównie biżuteria – zresztą część im ukra-
dziono, ktoś miał ją dowieźć, nie dowiózł…
Kto ci opowiadał te historie?

Znam je z książki, którą mama napisała po wojnie. Prze-
czytałam ją, jak byłam dorosła.
A przedtem nie pytałaś?

Próbowałam, ale jak tylko pojawiał się ten temat, to mama 
zaczynała płakać albo się strasznie denerwowała.
Co wtedy myślałaś?

Bałam się strasznie. Moja mama miała potworne lęki, a ja 
strasznie chciałam, żeby ona ich nie miała. To mi burzyło 
cały świat. Wyobraź sobie, że stoisz z mamą na przystanku. 
Autobus nie przyjeżdża i nie przyjeżdża. Inni stoją, a twoja 
mama zaczyna chodzić w tę i z powrotem. Mówi, że już nie 
zdążymy i trzeba wracać, bo już jest za późno. Ciągnie cię 
w prawo i lewo. Miewała takie napady paniki, a jak jesteś 
dzieckiem i widzisz swoją mamę, która się boi, to myślisz, że 
naprawdę jest jakiś powód – że zaraz stanie się coś straszne-
go. Miałam w związku z tym takie ogólne poczucie zagro-
żenia. Był też taki nawracający sen, po którym się budziłam 
i zawsze mówiłam: „Zabiję tego Hitlera”.
Dzisiaj też masz takie sny?

Rzadko. Ale wystarczy, że poczytam trochę książek, i on 
wraca. To są te ważne książki.
Co to są „te ważne książki”?

To te, które chciałabym, żeby przeczytała Hania, moja 
córka.

Czyli te o Zagładzie?
Szeroko rozumianej, tak.

Masz jedną córkę?
Tak, nie zdecydowałam się na odpowiedzialność za więcej 

niż jedną osobę. Nazywa się Hania, po Hance Nasielskiej.
Kim była Hanka Nasielska?

Była żoną brata mojego dziadka i została po aryjskiej stro-
nie. Uratowała moją mamę i babcię. Dzięki niej ja jestem na 
świecie, no i Hania, rzecz jasna. Wiesz, kiedy się dowiedzia-
łam, że jestem Żydówką?
Dowiedziałaś się, że jesteś Żydówką czy dowiedziałaś się, że 
twoja mama jest Żydówką?

No właśnie! Pojechałyśmy z mamą do Konina, jak co week-
end.
Przecież wasza rodzina wyjechała z Konina w 1939 roku.

Muszę cię trochę bardziej wprowadzić w losy rodziny. 
Mama z babcią wróciły po wojnie do Konina, a potem mama 
wyjechała do Warszawy na studia. Tam poznała tatę i ja się 
urodziłam.
O tacie coś powiesz?

Na razie nie. Mieszkaliśmy w Warszawie, ale mama była 
w ciągłym kontakcie z babcią.
Dzwoniły do siebie codziennie?

Nie. Codziennie do siebie pisały kartki pocztowe.
Codziennie?

Tak, o wszystkim i o niczym. Część z nich jeszcze mam. 
Babcia pisała, że kupiła pięć kilo kartofli, a mama pisała, 
że byłam w szkole i że w sklepie u nas nie ma tego i owego. 
A w sobotę po południu wsiadałyśmy do pociągu i jechały-
śmy do babci.
Tata jechał z wami?

Tata nie lubił babci z wzajemnością i nie jeździł do niej. 
To był osobny świat. Mamy, babci, a z czasem stał się rów-
nież i mój.
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Lubiłaś tam jeździć?
Bardzo! Z babcią miałam dobry kontakt, a z ojcem widy-

wałam się sporadycznie. On, typowy komunista, rano wycho-
dził i wracał, jak już spałam albo siedziałam nad lekcjami. Na 
wakacje z tatą nie jeździłam, bo się zapisałam do harcerstwa 
i wyjeżdżałam na letnie obozy. U babci byłam tą, wokół któ-
rej świat się kręcił. Byłam królewną. Babcia zawsze na mnie 
czekała i kochała nad życie.
A drugich dziadków miałaś?

Miałam, ale nie bardzo ich lubiłam. Myślę, że podświa-
domie mama przekazała mi strach przed nimi. Oni kiedyś 
zrobili straszną rzecz.

Opowiem ci, co to było, a resztę sam zrozumiesz. Moi 
rodzice stracili pierwsze dziecko. Mama taty, w obecności 
mojej mamy powiedziała, że to dziecko umarło dlatego, że 
mama jest Żydówką. To spowodowało, że nigdy nie miałam 
z nimi relacji dziadkowie–wnuczka. Tyle o moim tacie i jego 
rodzinie.
Rozumiem. To wróćmy do momentu, kiedy dowiedziałaś się, że 
jesteś Żydówką.

Pojechałyśmy do Konina i mama zabrała mnie na spacer. 
Szłyśmy sobie i wszystko było normalnie oprócz tego, co mi 
powiedziała. Czułam, że przykłada dużą wagę do tego, co 
mówi.

Wtedy powiedziała, że jest Żydówką.
Ile miałaś lat?

Piętnaście.
To była dla ciebie ważna rozmowa?

Wtedy nie. Byłam zajęta sprawami piętnastolatki. Infor-
mację przyjęłam i już. Mam mamę Żydówkę.

Tuż przed twoim przyjściem zastanawiałam się, jak to było 
możliwe, że ja tak późno to wszystko zaczęłam rozumieć. 
Na przykład tę pustkę w moim domu. Na przykład to, że nie 
mamy rodziny. W szkole nas ciągle uczyli o wojnie, że tam 

zginęły tłumy Polaków, więc wszystko mi pasowało. Jeste-
śmy Polakami i nie mamy rodziny. Traktowałam to zupełnie 
normalnie. Także to, że mamy takie dziwne święta.
Dziwne?

Dorota: Wszyscy idą do kościoła, a my nie. Ale z drugiej 
strony tata komunista, mama niewierząca, ja nieochrzczona. 
Nie bardzo miałam porównanie. Rodzice nie mieli przyjaciół 
w Warszawie – nikt nie przychodził do nas i myśmy nigdzie 
nie chodzili. Nie wiedziałam, jak powinno być. Choinka była, 
prezenty były, ryba była…
Jaka była ta ryba?

U ciebie też na święta była gefilte fisz? Ja myślałam, że to 
jest takie danie wigilijne. A u babci w Koninie było zupełnie 
inaczej. Tam zawsze był otwarty dom. Babcia była jedyną 
ujawnioną Żydówką w Koninie. Nie wiem, czy było jej z tym 
łatwo, ale nic nie musiała udawać i miała przyjaciół.
A twoja mama, córka ujawnionej Żydówki, po wojnie nie miała 
kłopotów w Koninie?

Miała, bo była jedyna w całej szkole. Mama opisała taki 
incydent, że jakiś kolega pociągnął ją strasznie mocno za 
jej długi warkocz i padło słowo „żydówa”. Chłopak, który 
się kochał w mamie, wdał się z nim w bójkę i tamten zła-
mał mu nos. A później była afera, bo chcieli go wyrzucić ze 
szkoły. Mama utrzymywała z nim potem kontakt przez lata. 
On już nie żyje, a jego córka wyjechała do Kanady i teraz 
jestem z nią w kontakcie. Po tej i jeszcze paru innych histo-
riach mama uciekła z Konina. Wsiadła w pociąg i pojechała 
do Łodzi. Uciekła od swojej mamy, z którą była związana 
patologicznie. Tak dzisiaj o tym myślę.
Ile miała lat?

Piętnaście. Zgłosiła się w Łodzi do żydowskiej szkoły i po-
wiedziała, że chce jechać z innymi sierotami do Palestyny. 
Babcia ją szybko znalazła, bo Konin to małe miasto – ktoś wi-
dział, jak idzie na dworzec, ktoś inny, jak wsiada do pociągu 
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do Łodzi. Po tym wszystkim jakiś lekarz, psycholog czy psy-
chiatra namówił mamę, by napisała wspomnienia.
Dlaczego utrzymujesz kontakt z rodziną tego chłopaka, który 
bronił twojej mamy?

Odziedziczyłam ich.
Budujesz sobie takie zastępcze więzi?

Tak. Jak to odkryłam, to myślałam, że to nienormalne. 
A teraz wiem, że wielu z nas tak robi.

„Z nas”?
Na przykład ty. Nie robisz tak?

Robię, no bo skąd wziąłbym swoją „rodzinę”.
To mnie rozumiesz. Zbieram takie okruchy. Wiesz, co to 

jest zastępcza mama?
Mam taką mamę w Izraelu. Trochę daleko, ale czasami wystar-
czy mi świadomość, że jest. Też mam zastępcze ciocie i coraz 
więcej zastępczego rodzeństwa.

A przyjaciół, którzy stają się rodziną, masz?
Mam, ale boję się, że ich stracę.

Trzeba mieć też jakieś normalne przyjaźnie. Takie z ró-
wieśnikami ze szkoły, harcerstwa czy podwórka. A poza tym 
zbieram wokół siebie tych, którzy mogą mnie zrozumieć.
Przyjaciele z podwórka nie mogą cię zrozumieć?

W tych sprawach sięgam tylko po tych nie z podwórka. 
Tamtym nic nie mówię.
Robisz to samo co twoja mama.

Możliwe, ale jak im wytłumaczę, że całe noce pakuję wa-
lizkę do Treblinki? Wiesz, co oni powiedzą?
Wiem. Powiedzą, że przesadzasz, a ty nie będziesz już nigdy 
próbowała do tego wracać. Lepiej ich zachować jako przyja-
ciół i już, tak?

Tak.
Śni ci się ta walizka?

Czasami. To chyba też odziedziczyłam po mamie. Mama 
miała epizod w getcie, że siedziała w ścianie w piwnicy.

W ścianie?
Dziadek wykombinował taką skrytkę, że zamurowali ich 

między dwiema ścianami. Znaczy domurowali drugą rów-
noległą ścianę tuż przy pierwszej, a mama i jeszcze jeden 
chłopiec siedzieli tam od 1942 do 1943 roku. Podobno cza-
sami w nocy ich na chwilę wypuszczano. To było na Lesznie. 
Siedzieli tam, by nie musieć pakować walizek do Treblinki.
I te historie możesz komuś opowiadać?

Na przykład tobie. I tym ludziom, którym nie muszę opo-
wiadać całego kontekstu, żeby mnie rozumieli.
Ale ja z tobą rozmawiam po to, by tę historię opowiedzieć właś-
nie tym, którzy jej nie znają.

Ja opowiadam tobie, a ty opowiedz innym tak, by nas 
zrozumieli.
Myślisz, że mamy szansę?

Próbuj. Bardzo bym chciała nie musieć za każdym razem 
słuchać, że „już nie ma co rozgrzebywać przeszłości”.
Część z nas zna tylko fragmenty tych historii, bo byliśmy od 
nich izolowani. Wydaje nam się, że sporo wiemy, a jednak przy 
bliższym oglądzie okazuje się, że średnio to się razem składa.

Mnie mama izolowała od wszystkiego. Nie miałam wglądu 
ani w jej historię, ani w jej czas teraźniejszy.
Dziwne, że nic nie mówiąc, przekazała ci te wszystkie lęki.

Znasz ze swojego domu „ciszę na jakiś temat”?
U mnie to ja starałem się nie słuchać tych historii. Dorośli chcieli 
je opowiadać. Dopiero później zacząłem gwałtownie nadrabiać.

Bardzo ci zazdroszczę, że mogłeś się wszystkiego dowie-
dzieć. Ta „cisza” miała wielki wpływ na moje życie. Ta cisza 
była agresywna.
A ty nie chronisz swojej córki?

Chronię. Każdy stara się chronić swoje dzieci.
Ale przyznasz, że ochrona to jednak nie to samo co izolacja?

Tak, ale mojej mamie to się zlało w jedno. Trzymała mnie 
z dala od wszystkich wydarzeń. Również od tych dotyczących 
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mojego życia. Nie powiedziała mi na przykład, że się z tatą 
rozwiedli. Dalej mieszkaliśmy razem, a tata wyniósł się do-
piero po mojej maturze. Nie chciała mnie wcześniej martwić.

Albo inny przykład – w trakcie mojej matury zmarła babcia. 
Mama mi nie mówiła, że babcia ciężko choruje. Sama do niej 
jeździła, a mnie nie dała się z nią nawet pożegnać. Wszystkie 
te trudne sprawy spadały na mnie jak grom z jasnego nieba. 
Tak się kończyła ta ochrona – izolacją od własnego życia. To 
była ochrona z dobrej woli, a tak naprawdę z lęku. Chroni-
ła mnie również przed własnymi kłopotami. To były pozory, 
że ona sobie świetnie radzi. Odejście taty bardzo zachwiało 
jej i tak marnym poczuciem bezpieczeństwa i spowodowało 
dodatkowo kłopoty finansowe. A ja o tym wszystkim nic nie 
wiedziałam. U nas wszystko zawsze było dobrze. Dzielna 
mama dawała sobie ze wszystkim radę. Finansowo ok, z tatą 
ok, w pracy ok!
Widziałaś, że mamie coś się wymyka spod kontroli?

Widziałam, że relacje z ludźmi nie są jej mocną stroną. Bez 
przerwy popadała w konflikty. Raniła i była raniona.
Ile miałaś lat, gdy się wyprowadziłaś?

Dosyć późno, miałam dwadzieścia sześć lat. Wyszłam za 
mąż. Ale zanim to się stało, musiałyśmy jeszcze przejść mój 
okres dojrzewania. Nie było łatwo, tym bardziej, że byłam tym 
chronieniem rozpieszczona. Wychowana pod kloszem, bez 
cienia problemów, nagle znalazłam się sam na sam z mamą, 
którą życie przygniotło. Jej historia wojenna, brak babci, roz-
wód i problemy materialne spowodowały, że z mamy zaczęły 
wylewać się żale. Nie miała z kim o tym rozmawiać.
Tylko z tobą?

Mam takie wspomnienie, że ona jest strasznie skrzywdzo-
na i tylko ja jej zostałam. Powoli zaczynałam rozumieć, że 
moja mama żyła dotąd dzięki babci, a teraz już nie potrafi.

Moje relacje z mamą były zupełnie inne niż relacje moich 
koleżanek z ich mamami. Ja spędzałam z nią dużo więcej 

czasu, żeby nie musiała być sama. Czułam się za nią odpowie-
dzialna. Wtedy już wiedziałam, że mama była w tej  piwnicy 
zamurowana, ale ciągle mi się to w głowie nie łączyło.
Co się nie łączyło?

Na przykład zawsze z mamą schodziłam do piwnicy, jak 
ona coś stamtąd potrzebowała. Z jednej strony myślałam, 
że kobiety po prostu nie chodzą same do piwnicy, a z dru-
giej czułam, że coś jest nie tak. Znasz to uczucie, że ktoś cię 
chroni, a ty o niego dbasz, bo czujesz, że sobie bez ciebie 
nie da rady?
Znam. Po śmierci mojej mamy strasznie się martwiłem o tatę. 
Sam nie byłem w najlepszej formie, ale lęk o niego nie dawał 
mi spać. Postanowiliśmy pojechać do psychiatry, którego ktoś 
tacie polecił. Tata nie jest wielkim fanem psychologii, więc 
wybraliśmy psychiatrę. Jest z lekarskiej rodziny, łatwiej było 
mu przyjąć pomoc od kogoś, kto ma medyczne wykształcenie. 
W nocy przed naszą wizytą zmarła moja babcia, mama mojej 
mamy. Byliśmy kompletnie przybici i rozjechani przez życie, ale 
miałem poczucie, że wiozę mojego tatę w miejsce, gdzie czeka 
na niego pomoc. Dojechaliśmy tam, najpierw wszedł tata, po-
tem pani doktor poprosiła mnie. Zanim cokolwiek zdążyłem jej 
powiedzieć, rozpłakałem się jak dziecko. Chwilę ze mną poroz-
mawiała, poprosiła, bym wyszedł, i znowu poprosiła tatę. Po 
pięciu minutach poprosili mnie z powrotem i powiedzieli, że się 
bardzo o mnie martwią. Taty troska o mnie zwyciężyła nad moją 
troską o niego. Zrozumiałem, że to ja prowadziłem samochód, 
ale to tata mnie tam przywiózł. Pani doktor zaproponowała mi 
leki antydepresyjne, a ja zawarłem z tatą pakt, że będę je brał 
pod warunkiem, że on też. Do dzisiaj nie wiem, czy dotrzymał 
słowa. Mówił, że tak. Może się dowiem, jak ta książka wyjdzie. 
Choć, szczerze mówiąc, dziś jest to kompletnie bez znaczenia.

Dokładnie tak to czułam. Czułam, że muszę ją chronić, 
więc siadałyśmy w święta we dwie do wigilijnego stołu. Smut-
no było strasznie. Wszyscy siadali, to my też. Pamiętam, że 
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czułam się niespecjalnie. Chciałam, żebyśmy poszły do ja-
kiejś rodziny, ale jej nie miałyśmy. Nawet grobów nie miały-
śmy, żeby na nie pójść. A wy macie groby tych, którzy zginęli 
w czasie wojny?
W latach siedemdziesiątych mój ojciec z dziadkiem postawili na 
cmentarzu na Okopowej taki symboliczny obelisk z ich imionami.

My zrobiłyśmy to samo. To było bardzo dla nas ważne. Dzi-
siaj się jeszcze bardziej z tego cieszę, bo moja córka może iść 
na grób dziadka i zapalić mu świeczkę.
A jaką jesteś mamą?

Najtrudniejsze jest pokonanie lęku.
To jest inny lęk niż mają pozostałe mamy?

W tym lęku jest chyba coś jeszcze.
Co to jest?

Zostawmy moją córkę. Opowiem ci inną historię, a ty so-
bie ją dopasujesz do tego pytania. Powinno się udać. Wyko-
nałam wielką pracę, żeby nie dzwonić do córki co chwilę. 
Jak byłam młoda, to musiałam cały czas dzwonić do mamy, 
żeby ona w każdej chwili wiedziała, że u mnie wszystko jest 
w porządku. Teraz to brzmi łatwo, ale w czasach przedko-
mórkowych nie było łatwo. Mam takie wspomnienie: jestem 
na obozie studenckim w okolicy Suwałk. Tam, gdzie mieszka-
my, nie ma telefonu, a ja przecież muszę do mamy co drugi 
dzień zadzwonić. Wiesz, to zamawianie rozmów z Warszawą 
i strach czy będzie połączenie, bo jak nie, to trzeba zamawiać 
od nowa, żeby ona tam nie oszalała ze strachu. Chodziłam 
pięć kilometrów, żeby do niej dzwonić.

Kiedyś mi się zdarzyło, że biegałam z obłędem w oczach 
od budki do budki. Wszystkie były zepsute, a ja musiałam 
przecież zadzwonić do mamy. Wpadałam w panikę, że ona 
siedzi przy tym telefonie, a on nie dzwoni.
Prosisz córkę, by do ciebie dzwoniła?

Prędzej bym sobie głowę dała uciąć, niżbym powiedziała 
mojej córce, że ma do mnie zadzwonić.

Lea
(ur. 1948)

Spotykamy się na Dolnym Manhattanie w małej kafejce prowadzonej 
przez miłą izraelską rodzinę. Lea Wolinetz spóźnia się pół godziny. 
Rozmawiamy po angielsku.

Lea: Ty w Polsce też się nazywasz Grynberg?
Ja się po prostu nazywam Grynberg. Niezależnie od tego, gdzie 
jestem.

Mój ojciec w Polsce się nazywał Zygiel, a tutaj Sigiel. A twój 
ojciec zawsze się nazywał Grynberg?
W czasie wojny nazywał się Jastrzębski.

To dla ciebie ważne nazwisko?
Ono uratowało mojego ojca i jego rodziców.

Ale dla ciebie jest ważne?
Używam go czasami, by się chować.

Musisz się chować?
Używam go jako nick w sieci. W końcu do tego służyło naszej 
rodzinie, do ukrywania się. Byłaś kiedyś w Polsce?

Jeżdżę tam bardzo często. Dopiero co wróciłam, byłam 
w Treblince.
Jeździsz tylko do Treblinki?

Nie, ale teraz była rocznica wyzwolenia, to pojechałam. 
Głównie jeżdżę do Warszawy i do Częstochowy. Stamtąd 
pochodzi moja rodzina.
To zupełnie tak jak moja.

A gdzie mieszkali w Częstochowie?
Na Drugiej Alei.
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To my byliśmy sąsiadami! Moja mama tam mieszkała. 
Ostatni raz, jak byłam w Częstochowie, to na Drugiej Alei 
otworzyli cudowną kafejkę. Siedziałam tam i piłam kawę. 
I to było w tym domu, w którym przed wojną mój dziadek 
miał firmę, która importowała herbatę z Chin. Siedziałam 
tam i myślałam, że domknął się krąg.
Naprawdę myślisz, że coś się domknęło?

Nie. To się nigdy nie domknie. Po prostu siedziałam 
w miejscu, z którego wywodziła się moja mama. Nigdy się 
nie domknie, bo nigdy się nie dowiem, jak wyglądali moi 
dziadkowie. Bo nigdy nie usiądę dziadkom na kolanach i ni-
gdy nie pogłaszczą mnie po głowie.
Co to dzisiaj dla ciebie znaczy?

To znaczy, że nigdy nie miałam i już nigdy nie będę miała 
korzeni. Pierwszy raz byłam w Częstochowie w 2005 roku 
i nie byłam w stanie tam zasnąć. Cały czas myślałam, że cho-
dzę po tych samych kamieniach, po których chodzili moja 
babcia, dziadek, ciotki. Chodziłam ulicami, którymi oni cho-
dzili, załatwiając swoje interesy. Powiem teraz idiotyzm. Gdy-
by ta tragedia się nie wydarzyła, to pewnie bym nie miała 
powodu jechać do Stanów. Byłabym w Częstochowie cór-
ką bogatej prawniczki, która wyszła za miłego mężczyznę. 
Między moimi rodzicami była wielka różnica. Mama była 
o dziewięć lat młodsza od taty. Pochodzili z dwóch różnych 
światów, ale byli małżeństwem przez sześćdziesiąt trzy lata. 
Mama była z bardzo wyedukowanej i zasymilowanej rodzi-
ny. Jej edukacja została przerwana, gdy miała szesnaście 
lat. Miała być prawniczką. Jidysz mojego ojca był cudowny, 
a jego polski raczej nie. Nigdy nie nauczył się dobrze mówić 
po angielsku, ale nie cierpiał specjalnie z tego powodu. Lubił 
swój jidysz. Tata był żonaty przed wojną. Pochodził z war-
szawskiej Pragi.
Mama mówiła w jidysz?

Nie. Mój tata zawsze do niej mówił: „Co to za żydowska 
dziewczyna, która nie mówi w jidysz?”.
Ale jednak była dla twojego taty wystarczająco żydowska, żeby 
się z nią ożenić.

Całe życie słuchałam od taty, że mama nie jest Żydówką, 
albo że niewystarczającą.
To w jakim języku rozmawialiście z tatą?

Mój tata miał żydowską córeczkę! Mówiliśmy w jidysz. Do 
dzisiaj jidysz to dla mnie język, w którym najłatwiej znaleźć 
mi słowo. Teraz pracuję w przedszkolu w Williamsburgu, 
które należy do ortodoksyjnej społeczności Żydów z Węgier. 
Z nimi rozmawiam w jidysz.
Szanują cię tam? Nie jesteś dla nich gojką?

Stuprocentową. Tyle, że mówiącą w ich języku. Dzieci 
patrzą na mnie jak na kosmitkę. A jak pytam: „Co się tak na 
mnie patrzysz?”, wtedy są zdziwione jeszcze bardziej.
Co je dziwi?

Wyglądam inaczej niż wszyscy. Mam włosy ufarbowane na 
blond, noszę skórzane ubrania. Oni nie widują takich osób.
Dlaczego zgodziłaś się ze mną spotkać?

Po pierwsze dlatego, że w ten sposób znowu przez chwi-
lę będę bliżej moich rodziców, którzy już odeszli. Moi ro-
dzice byli zawsze ze mną bardzo otwarci. Czasami nawet 
za bardzo.
Co to znaczy?

Widzisz, ile ja mam wzrostu?
Sto pięćdziesiąt centymetrów?

Powiedzmy. Jako jedyne dziecko moich rodziców musia-
łam unieść odpowiedzialność, której nie uniósłby wysoki 
mężczyzna.
Za co byłaś odpowiedzialna?

Byłam odpowiedzialna za utrzymanie ich przy życiu.
Co to znaczy?
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Musiałam przejąć wszystkie ich przedwojenne historie. 
O wielkiej społeczności z Częstochowy, o jednym czy dru-
gim rudym chłopaku z Pragi. Musiałam się z nimi zapoznać 
i oswoić.
Udało ci się?

Opowieści o rodzinie i przyjaciołach moich rodziców 
sprzed wojny stały się częścią mojego życia. Przez to, że 
byłam jedynym dzieckiem, usłyszałam ich więcej. Na przy-
kład taką opowieść. Zanim moi rodzice przyjechali tutaj, po 
wojnie zdążyli mieszkać w Niemczech. Tam się urodziłam 
w 1948 roku. Przed moim urodzeniem mama była w depre-
sji. Nie wychodziła z domu, czytała książki i jadła czekoladę. 
Mój ojciec chciał jej poprawić humor i zdobyć brandy, któ-
ra w tamtych czasach była czymś bardzo rzadkim. Nasza 
sąsiadka Niemka miała brandy i chęć na mojego tatę, więc 
on – dla dobra mamy – przespał się z nią za butelkę. Opo-
wiadali mi to, gdy byłam dorosła. Obydwoje strasznie się 
śmiali, kiedy to mówili.
Do kiedy mieszkałaś z rodzicami?

Wyszłam za mąż bardzo wcześnie, miałam dwadzieścia 
trzy lata, i prawie natychmiast się rozwiodłam. No i przede 
wszystkim nie miałam dzieci. To ich bardzo martwiło, bo 
przeżyli po to, by rodzina się odradzała, a tu nic.
Teraz masz dzieci?

Mam dwudziestotrzyletniego syna. Urodziłam go, kiedy 
miałam czterdzieści jeden lat. Mój drugi mąż ma dwoje dziś 
już dorosłych dzieci z poprzedniego związku. Mam więc te-
raz troje dzieci.
Dużą rodzinę.

Tak, ale przedtem też była niczego sobie: mama, tata 
i ja. Moi rodzice byli niesłychanie szczęśliwi, gdy wyszłam 
powtórnie za mąż. Natychmiast stali się dziadkami dla tej 
pierwszej dwójki. Ja też byłam szczęśliwa. Miałam wiele 
osób wokół siebie.

Po to wyszłaś za mąż?
Trochę tak.

A za pierwszym razem?
Za pierwszym razem zrobiłam to głównie dla rodziców, 

żeby zobaczyli, że mam swoją rodzinę.
Żeby się nie musieli o ciebie martwić?

Głównie, żeby się mogli cieszyć.
Wyszłaś za Żyda?

Co za pytanie! A za kogo miałam wyjść? Mama go dla mnie 
wybrała. Zatrudnił się u moich rodziców, a mama zrobiła 
resztę. Rozwiodłam się, bo potrzebowałam wolności.
Co zrobiłaś z tą wolnością?

Możesz być spokojny, nie zmarnowałam jej. Mieszkałam 
na Manhattanie i cieszyłam się życiem. Byłam wolna. Wolna 
od męża, od rodziców. Nikt mnie nie pytał, dokąd idę, kiedy 
wracam i czy już jadłam. Taką miałam wolność.
Jak to jest być wychowaną przez ocalałych?

To jest przywilej i odpowiedzialność.
Tak myślisz teraz, a jak myślałaś, kiedy miałaś dziesięć lat?

Tak samo.
Bardzo dojrzała refleksja jak na dziesięciolatkę.

Taki dostałam bagaż z domu, a z czasem on się stał moim 
stylem życia. Każdy człowiek ma jakiś bagaż. Ja dostałam 
taki i z czasem zaczęłam go traktować jako coś normalnego. 
Inaczej nie dałabym rady z tym żyć.
Twój syn też czuje odpowiedzialność za ciebie?

Tak, i bardzo się z tego cieszę. Starzeję się i nie będzie mi 
coraz lżej, więc cieszę się, że ma taki odruch.
Na czym polegała twoja odpowiedzialność za rodziców?

Żadne z moich rodziców nie prowadziło samochodu. Kie-
dy miałam cztery lata, jechaliśmy taksówką. Wsiedliśmy i ja 
zaczęłam mówić do kierowcy: „Teraz skręć w prawo, a te-
raz w lewo, jedź prosto, a za tym domem w dół”. W końcu 
on się odwraca i pyta: „Kto do mnie mówi?”. Widział parę 
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milczących dorosłych i dziecko, które nawet nie wystawało 
ponad oparcie. Ja dyrygowałam wszystkim.
W waszej rodzinie zajmowałaś się logistyką?

Od zawsze.
Wyręczałaś ich?

Cały czas byłam w gotowości, by coś zrobić. Wyczuwałam 
każdą ich najmniejszą intencję i rzucałam się do działania.
Choć pewnie większość z tych rzeczy oni mogliby zrobić sami.

Oczywiście, że tak. Bez najmniejszej wątpliwości.
To dlaczego to robiłaś za nich?

Chroniłam ich.
Przed czym?

Przed tym, żeby nikt nie mógł powtórnie ich zranić. Na 
tym polegała ta moja odpowiedzialność. Ich historia była 
moją historią. Znałam tyle szczegółów, że byś nie uwierzył.
Kiedy je poznałaś?

Nie pamiętam czasów, kiedy ich nie znałam. Od zawsze 
były obecne w moim życiu. Znałam historie z gett, z obo-
zów. Zewsząd.
Zadawałaś pytania?

Mama nie chciała odpowiadać na konkretne pytania, ale 
bardzo dużo opowiadała sama z siebie. Tata opowiadał mi 
o swojej córce, która zginęła.
Znasz jej imię?

Oczywiście, przecież to moja siostra. Miała na imię Szeindl. 
Opowiadał, że w 1943 roku w getcie warszawskim poszedł 
po chleb, a ona została w domu. Jak wrócił, to został po niej 
tylko czerwony płaszczyk, jak ten w filmie Spielberga.
Co ci jeszcze opowiadali?

Mieli wspólnego Niemca.
Co to znaczy?

Ten Niemiec pracował w obozie pracy Hasag Pelcery w Czę-
stochowie, w którym była moja mama, i w obozie w Skar-
żysku, w którym z kolei był mój tata. Niemiec nazywał się 

Teulbert. Komendant Teulbert zapytał się w Skarżysku: „Kto 
umie robić buty?”. Tata się zgłosił i został szewcem komen-
danta Teulberta.
Tata umiał robić buty?

No co ty! W dzień pracował w fabryce amunicji. Kiedyś 
przyszło ss, bo się okazało, że partia nabojów z tej fabryki 
była zamontowana odwrotnie.
Jak to odwrotnie?

Gdy Niemcy strzelali, to zabijali siebie. Ci ss-mani zebrali 
więźniów i w tym momencie przyszedł Komendant Teulbert. 
„Dokąd zabieracie moich Żydów?”, zapytał. A oni: „Zabieramy 
ich do himmel-kommando”. Komendant Teulbert uratował 
wtedy mojego tatę. Mamę to praktycznie wyjął z transportu 
i kazał się jej schować w bunkrze razem ze swoim dozorcą.
Jakim dozorcą?

To był taki chłopak, z którym mama znała się od dzieciń-
stwa.
Dlaczego z nim?

Bo on powiedział komendantowi: „Weźcie i mnie. Jej ro-
dzice zginęli z moimi rodzicami. Jej dziadkowie z moimi. 
Jeśli ona ma zginąć, to ja idę z nią”. Komendant Teulbert 
pomógł im ukryć się w bunkrze i obiecał przynosić jedze-
nie. Przesiedzieli tam trzy dni, ale jedzenia nie dostali ani 
razu. W końcu wyszli z tego bunkra, a tam już byli Rosja-
nie. Mama była wolna. Wiesz, dlaczego ci o nim opowia-
dam, bracie?
Nie wiem, siostro.

Przenieśmy się wiele lat później. Jesteśmy w Stanach, a ja 
zajmuję się adopcjami. Dzwonek do moich drzwi. Otwieram, 
a tam stoi facet i mówi: „Nazywam się Teulbert”.
Ten Teulbert?

Jego kuzyn. Powiedział mi, że wie, że w jego rodzinie był 
nazista.
Po to przyszedł do ciebie?
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Nie po to. To powiedział przy okazji. On chciał adopto-
wać dzieci.
Pomogłaś mu?

Tak. Przywiozłam dla niego troje dzieci z Rosji. Powiedzia-
łam mu: „Twój wujek uratował mojego ojca i moją matkę, a ja 
pomogę tobie, żebyś miał rodzinę”. I coś jeszcze ci powiem. 
Do tej pory wszystkie dzieci, które przywoziłam z Rosji, były 
blondynami. Jemu przywiozłam trójkę z ciemnymi, kręco-
nymi włosami. Nie mogłam się powstrzymać.
Pracowałaś w centrum adopcyjnym?

Tak, jak przeszłam na emeryturę. Sama urodziłam dziecko 
bardzo późno, więc wiedziałam, co to znaczy czekać na nie.
Twoi rodzice wciąż żyją?

Nie żyją. Tyle już ci o sobie opowiedziałam. Może w czasie, 
kiedy ja popłaczę, ty mi opowiesz coś o sobie?
Co chcesz wiedzieć?

Dlaczego się tym wszystkim zajmujesz?
Bo to jest przywilej i odpowiedzialność.

Teraz to już będę płakać i śmiać się jednocześnie. A dziad-
ków miałeś?
Tak.

Och, to musiało być cudowne. Coś ci opowiadali?
Opowiadali.

Gdzie dorastałeś?
W Warszawie.

Mój tata miał sklep w Warszawie, na Żelaznej 18.
Jak się czujesz, gdy przyjeżdżasz do Polski?

Bardzo dobrze. Bardzo. Czuję, jakbym wracała do domu. 
Wiem, że spotkasz w Stanach ludzi, którzy ci powiedzą, że 
nie lubią tam jeździć albo że nigdy nie pojadą. Ich sprawa. 
Ja uwielbiam i jeżdżę.
A co twoi znajomi na to?

Spotkały cię zaczepki ze strony moich „znajomych”? Mnie 
też spotyka dużo agresywnych pytań, nawet ze strony moich 

przyjaciół. „Po co tam jeździsz?” I wiesz, co im odpowiadam? 
Że to jest miejsce, w którym bym była, gdyby nie wydarzyła 
się ta tragedia. Koniec. Wychowałam się tutaj. Jestem ame-
rykańską dziewczyną i jestem z tego dumna. Miałam naj-
lepszych na świecie rodziców. Ale był jeden problem – nie 
byłam tutaj zakorzeniona. Pływałam po powierzchni. Po-
trzebowałam Polski jak wody. To zrozumiałam dopiero po 
wielu latach. Całkiem niedawno. Ci, którzy mówią do cie-
bie te niemiłe rzeczy, to ludzie, którzy zostali zatruci przez 
swoich rodziców. I nie myśl, że jestem naiwną kobietą, która 
nie wie, co się w Polsce dzieje. Wiem, że nie wszyscy chęt-
nie mnie tam widzą, ale trudno – muszą się z tym pogodzić. 
Będę tam wracać.
Kto cię nie chce tam widzieć?

Na przykład pan Rydzyk z Radia Maryja.
Myślisz, że on się tobą zajmuje?

Z tego, co słyszałam, to on się zajmuje i mną, i tobą, i jesz-
cze kilkoma nam podobnymi. Ale ja będę tam wracać często, 
bo to lubię, a poza tym mam tam różne sprawy. Wiesz, co to 
jest stolperstein?
Nie.

To jest taki kamień, który jest wmurowywany w chodnik, 
a na nim są nazwiska rodzin, które zginęły w Zagładzie. Ten 
kamień zazwyczaj jest wmurowywany pod nieco innym ką-
tem niż reszta chodnika, tak żeby nie było z nim za wygod-
nie. Staram się o pozwolenia na wmurowanie wielu takich 
kamieni w Polsce.
Dostajesz te pozwolenia?

Na ogół nie dostaję, ale ostatnio w Lublinie się udało.
Dlaczego nie dostajesz?

Wolę nie wiedzieć. Nie interesuje mnie to i nie będę o tym 
rozmyślać. Ty się nad tym zastanawiasz?
Czasami słucham przemyśleń innych.

I o czym oni myślą?
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Mówiłaś, że nie chcesz wiedzieć.
To prawda. A ty co o tym myślisz?

Myślę, że takie działania, jak każde inne, wywołują różne głosy.
Dyplomatycznie.

Chcesz o tym rozmawiać?
Nie, wolę już zostawić swoją wiedzę na tym poziomie, na 

którym jest teraz. Ta różnica między nami wynika z miejsca, 
w którym zostaliśmy wychowani. My byliśmy wolni, również 
jako Żydzi. Wy mieliście trudniej. Zgadzasz się?
Tak, mieliście łatwiej, ale idąc dalej, nie zgadzam się z tym, że 
amerykańscy Żydzi w swojej większości mieli rację, oceniając 
nasze prawo do mieszkania w Polsce.

Tak. Wy byliście dużo bardziej samotni. Tutaj ludzie żyli 
w żydowskich dzielnicach. Ci, którzy ocaleli, trzymali się 
razem. Wy tego nie mieliście.
Mieliśmy co innego. My mieliśmy Marka Edelmana, za którym 
co roku w kwietniu szliśmy w ciszy przez teren getta warszaw-
skiego.

Zrozum mnie dobrze. Ja mam do was wiele szacunku. 
Mało tego, uważam, że gdyby nie wy, ja nie miałabym do 
czego tutaj wracać. Jesteś moim bratem, tylko mieszkasz 
w Polsce.
Lea, jakie są twoje marzenia?

Miałam kiedyś faceta, był adwokatem. Jak się go pytałam: 
„Jak się masz?”, zawsze odpowiadał: „Dobrze”. Dlaczego 
dobrze? „Bo jest status quo”. Nie mogłam tego wytrzymać. 
On lubił brak zmian, a ja chciałam żyć zgodnie z zasadą carpe 
diem. Nie uwierzysz, ale się rozstaliśmy. Nie chciałam myśleć, 
co będzie dalej, a on cały czas miał nadzieję, że dalej będzie 
tak samo. Marzenia to nie dla mnie.
Jaka była różnica między twoim domem a domami twoich ko-
leżanek i kolegów?

Kiedyś pojechałam do rodziców mojej koleżanki. Jej ro-
dzice też byli z Częstochowy. Ich dom wyglądał zupełnie jak 

dom moich rodziców. Te same meble, te same kryształy, te 
same materiały na łóżkach. Te same talerze na ścianach. Jej 
mama była nawet tak samo uczesana jak moja.
A co było inne?

Jedliśmy inne jedzenie. Nie mieliśmy w domu ani keczupu, 
ani tuńczyka, ani spaghetti z serem.
Co gotowała twoja mama?

Normalnie, kapustę i gołąbki.
Twoi znajomi przychodzili do waszego domu?

Uwielbiali!
Dlaczego?

Jeśli byli na śniadaniu, to stół był pełen. Oni nie mieli tego 
w swoich domach. Kiedy kończyłam szesnaście lat, moja 
mama wynajęła kilka autobusów, żeby zawieźć mnie i mo-
ich przyjaciół na przyjęcie. Wszystko, co mnie dotyczyło, 
musiało być bardziej, bardziej i jeszcze bardziej niż u ca-
łej reszty. W pozostałych domach dzieci nie były pępkiem 
świata. Tam działo się wszystko nie dla nich, a u mnie tak. 
Byłam księżniczką. Rodzice spali w living room, ja miałam 
swoją sypialnię.
To jakie w końcu było twoje dzieciństwo?

Było cudowne. Byłam z nimi. Mama do dwunastego roku 
życia odprowadzała mnie do szkoły. Gdy miałam zmieniać 
szkołę, wybrałam tę, która była dalej, bo tam odwoził nas 
autobus. Byłam jedynym dzieckiem, które mama odprowa-
dzała, więc chciałam z tym skończyć. Wiesz, co wymyśliła 
moja mama? Została, jako jedyna z naszej klasy, członkiem 
szkolnego komitetu rodzicielskiego. Była odpowiedzialna za 
dostarczanie mleka uczniom. Dzięki temu codziennie była 
w szkole i zaglądała do mojej klasy, żeby się dowiedzieć, co 
u mnie słychać.
Tata też taki był?

Nie, tata był przeciwnością mamy. Zawsze mówił, że jak 
przeżył Buchenwald, to już nic gorszego mu się nie przytrafi. 
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Przeszedł selekcję w obozie i nie wiedział, dlaczego obaj jego 
sąsiedzi, ten z prawej i ten z lewej, poszli na śmierć. Nie umiał 
tego zrozumieć, więc zaczął traktować życie jak hazard. Bar-
dzo dużo grał w karty, jak wielu innych „gruner”, czyli żółto-
dziobów. Życie to hazard i nic od nas nie zależy, więc cieszmy 
się chwilą. Potwornie mamę denerwował tym swoim jidysz 
i tym hazardem. Chciała, żeby stał się bardziej amerykański. 
Mówiła do niego „This is an orange, this a bathroom”. Próbo-
wała go poniżać, ale na nim to nie robiło żadnego wrażenia. 
Jak miał dosyć, szedł z innymi „grunerami” uprawiać hazard. 
W tym gronie byli sami ocalali. Rzucali się w to na oślep. 
Uważali, że już raz oszukali śmierć, więc nieważne co będzie 
dalej. Dla nich nawet bankructwo czy tracenie pracy nie było 
dramatem. „Ok, no problem. To się nie udało, to może coś in-
nego się uda. Nie ma dramatu”. Byli bardzo ciekawą grupą.
Mama grywała z nimi w karty?

W życiu! Nigdy. Czytała Pana Tadeusza, paliła papierosy 
i jadła eleganckie czekoladki. Wtedy przychodził tata i py-
tał mnie w jidysz: „Kogo bardziej kochasz, mamusię czy ta-
tusia?”.
I co odpowiadałaś?

Że mojego kochanego tatusia.
Mama też zadawała takie pytania?

Nie, ale krzyczała, że jestem taka sama jak mój ojciec. Tata 
nigdy nie powiedział nic złego o mamie. On ją wielbił. Gdy-
by nie wojna, taki chłopak jak on nigdy nie mógłby się oże-
nić z taką dziewczyną z dobrego domu. Zmarł w 1993 roku 
i dopiero wtedy mama zrozumiała, jak bardzo ona go też ko-
chała. Jak bardzo ważne były dla niej te wszystkie adoracje. 
Była bardzo samotna po jego śmierci. Ja też jestem samotna, 
mimo że mam męża i dzieci.

Wiesz, są takie chwile, kiedy myślisz o swoim życiu. Ja wte-
dy nie mogę przestać myśleć o tym, jak cudownym okresem 
mojego życia było dzieciństwo z rodzicami.

Jakie ono było?
Prawdziwe?

A teraz masz nieprawdziwe życie?
Nie siedzę z rodzicami przy stole, nie jem z nimi śledzi…

Twój mąż cię rozumie?
Nie ma szans mnie zrozumieć. Jego rodzina przyjechała 

do Stanów w 1918 roku. Jak on ma mnie zrozumieć?
Masz w nim oparcie?

Mam, ale w innych sprawach, bo do tych to potrzebuję 
takich ludzi jak ty.
Czyli jakich?

No brata potrzebuję, bo tylko ktoś taki mnie może zrozu-
mieć. A ty masz z kim o tym rozmawiać? Zawsze możesz do 
mnie przyjeżdżać. Kiedy chcesz. Zadzwoń, będę na ciebie 
czekała.
Trochę daleko mieszkasz, ale bardzo dziękuję.

Ja myślę, że ty po to tutaj przyjechałeś. Chciałeś pogadać 
z rodzeństwem.

…
Widzę twoje smutne oczy… Płacz. Nie ma w tym nic złe-

go. Takie chwile też są nam potrzebne. Kiedy ja zaczynałam 
płakać, mama mówiła: „Moja córka beksa”. A tata płakał ze 
mną. On płakał bez przerwy. A ty widziałeś swojego tatę 
płaczącego?
Widziałem.

Kiedy zaczynałam płakać, mój tata z mokrymi oczami za-
czynał śpiewać w jidysz i ja się do niego przyłączałam. Razem 
płakaliśmy i śpiewaliśmy.
A mama płakała?

Nie, moja mama nie była beksa.
Czym były dla twoich rodziców narodziny wnuka?

Wszystkim. Całym światem. Czymś dużo ważniejszym niż 
moje narodziny. Oni mówili, że nie, żeby mi nie było przy-
kro. Ja im mówiłam, że nie ma się czego wstydzić, że widzę 
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w ich oczach nadzieję na przetrwanie ich malutkiej cząstki. 
I kawałka ich rodziców i dziadków. Opowiem ci coś jeszcze, 
to może lepiej zrozumiesz, czym dla nich były narodziny mo-
jego syna. Zaraz po wojnie, jeszcze w Polsce, mama zaszła 
w ciążę i w 1946 roku urodziła dziecko, które zmarło w trak-
cie porodu. Udusiło się okręconą wokół szyi pępowiną. Po 
tej tragedii ludzie ich omijali, żeby mama, patrząc na inne 
kobiety w ciąży, nie rzuciła im „złego spojrzenia”. Lekarz po-
wiedział tacie, że mama już nie powinna mieć więcej dzieci. 
Dla mamy to było jak wyrok śmierci. Ojciec chciał popełnić 
samobójstwo. Pytasz, czym było dla nich urodzenie mojego 
syna? Wierz mi, że dla nich narodziny zdrowego dziecka 
naprawdę były cudem.
Jaka była relacja twoich rodziców z twoim synem?

Niesłychana. Co ci będę opowiadać. Mama nigdy ze mną 
nie pojechała do Częstochowy, a z nim tak. Wiele razy ją 
prosiłam, ale nigdy mi się to nie udało. Mówiła, że nie jest 
gotowa. Mój syn, gdy miał piętnaście lat, poprosił ją, i ona 
od razu się zgodziła. Chciałam z nimi jechać, ale mama po-
wiedziała: „Alex mnie prosił. Ty zostajesz”. Bardzo był dla 
niej ważny. Muszę już iść.
Tak nagle? Nic mi już nie opowiesz?

Skończ tę książkę. Ona będzie ważna dla kilku osób.
Kilka to trochę mało.

Będzie ważna dla wielu osób.
Co się stało, że nagle ich tak przybyło?

Nie mądrz się.
Co jeszcze dobrze zrobiłaś w życiu?

Wychowałam syna, który miał dziadków.
A co zrobiłaś inaczej niż twoi rodzice?

Wszystko!
To prawda?

Niestety nie. Wszystko zrobiłam tak samo.

Ela
(ur. 1960)

Spotykamy się w mieszkaniu Eli Magenheim na warszawskim Powiślu. 
Spędzamy razem kilka godzin, siedząc przy niedużym stole w przy-
tulnej otwartej salonokuchni. Rozmawiamy po polsku.

Ela: Podobno osoby, które mówią anonimowo, mówią więcej.
To znaczy, że zachowując imię i nazwisko, powiesz mi mniej?

Bardzo możliwe. Liczę na to, że na końcu tej rozmowy 
pomożesz mi podjąć decyzję.
Myślę, że będziesz musiała ją podjąć sama.

Jaki jest gryplan?
No, siedzimy sobie i rozmawiamy.

A napiszesz później książkę o pokoleniu naszych dzieci?
Nie.

Teraz tak mówisz, a za kilka lat pewnie usiądziesz i na-
piszesz.
Nie napiszę, bo musiałbym pisać o tym, jak im zepsułem ka-
wałek życia.

Co to znaczy „zepsułem”? Daliśmy im tyle, ile mogliśmy. 
Nie wiem, co tu było do zepsucia.
Mówię o sobie. Może ty masz dojrzalszy ogląd całości. Sporo 
rzeczy mogłem sobie darować, a ich życie nie byłoby przez to 
gorsze. Masz dzieci?

Mam syna. Dojdziemy i do niego. Wiele razy mnie proszo-
no, żebym opowiedziała swoją historię, ale jakoś nigdy do 
żadnej z tych rozmów nie doszło.
Nie chciałaś rozmawiać?
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To się działo raczej na nieświadomym poziomie. Kibico-
wałam tym projektom, ale jakoś nie doszło do tego, żebym 
stała się ich bohaterką. Mam wiele takich sytuacji w życiu. 
Tak bardzo się boję, że się czegoś dowiem, że to odwlekam. 
Do dzisiaj odwlekałam, aż postanowiłam spróbować. Chyba 
musiałam poczekać na twoją książkę.
Miło mi. A umiesz powiedzieć dlaczego?

Myślę, że dlatego, że ja, która nigdy nie byłam w Ausch-
witz, po obejrzeniu twojego albumu (Auschwitz – co ja tu 
robię?) zrozumiałam, że zrobiłeś go i za mnie, i dla mnie.

Dzisiaj mogę z ulgą powiedzieć, że moja historia jest ty-
powa, a kiedyś wydawało mi się, że jestem jedyna taka na 
świecie. Myślę, że dlatego współtworzyłam Stowarzyszenie 
Drugie Pokolenie – Potomkowie Ocalałych z Holokaustu. 
Chciałam mieć wokół siebie ludzi, którzy będą chociaż tro-
chę do mnie podobni. Mogę tam opowiadać swoje historie, 
a reszta wie, co będzie dalej. Tam wreszcie przestałam być 

„jedyna taka na świecie”.
Masz rodzeństwo?

Niestety nie.
Stowarzyszenie pełni rolę rodzeństwa?

Nie tylko rodzeństwa, całej rodziny.
Obydwoje rodzice byli Żydami?

Nie, tylko mama.
To co z twoją polską rodziną?

Mikołaju, bardzo cię proszę o jakieś uporządkowanie na-
szej rozmowy. Nie możemy rozmawiać o wszystkim, bo ja 
jestem bardzo uporządkowaną osobą. Pomóż mi zacząć.
A ty dalej już sama wszystko opowiesz? A co z różnymi wątka-
mi, które ty uważasz za nieistotne, a dla mnie okażą się pod-
stawowe?

Co chcesz wiedzieć?
Tak naprawdę, to chciałbym usłyszeć taką historię, która pomo-
że mi wytłumaczyć ludziom z nieżydowskich rodzin, jak to jest 

być wychowanym przez ocalałych. Często słyszę: „Nie jesteśmy 
Żydami, a u nas też dziadek zginął na wojnie”. Nie chcę wartoś-
ciować, nie chcę tamtym rodzinom czegokolwiek odbierać, ale 
chciałbym móc im pokazać coś, co będzie dla nich zrozumiałe, 
a jednocześnie pozbawione egzaltacji. Część moich rozmów 
zaczynałem pytaniem: „Dlaczego się zgodziłaś ze mną o tym 
rozmawiać?”. Ty mi odpowiedziałaś, zanim je zadałem.

Dla mnie sednem tych historii o pojedynczych ocalałych 
jest to, jak oni żyli po wojnie. Moja mama była nastolatką, 
kiedy zaczęła się wojna. Przeszła przez getto, przez życie po 
aryjskiej stronie, przez utratę swojego ukochanego Lwowa, 
a po wojnie założyła rodzinę i stworzyła dom. Jaki on był, 
to osobna historia. W 1960 roku urodziłam się ja, a w 1968 
świat mojej mamy kolejny raz opustoszał. Nie zdecydowa-
ła się na wyjazd i została sama. Kiedy sobie z tego wszyst-
kiego zdałam sprawę, zrozumiałam, że ja jestem błędem 
statystycznym. Gdyby nie wojna, moi rodzice nie mieliby 
nawet szansy spotkać się w jednym pociągu, a co dopiero 
założyć rodzinę. Inne klasy, inne religie, inne środowiska. 
I wiesz, jaka jest pointa tej wyliczanki? Zrozumiałam, że 
jestem tutaj po coś.
I tym czymś jest Stowarzyszenie?

Tak. Stworzenie miejsca dla ludzi takich jak ja. Miejsca dla 
grupy zrzeszającej błędy statystyczne. Dla ludzi wychowa-
nych przez ocalałych, walących w swoje dzieci Holokaustem 
lub ciszą o nim. Z tymi wszystkimi histeriami, paranojami 
i całym bogactwem innych nieprzystosowań. Nasze domy 
z pozoru bywają różne, ale koniec końców okazują się bar-
dzo podobne. I dlatego czuję, że mamy jakąś powinność. Nie 
chcę górnolotnie nazywać tego powinnością historyczną, ale 
będę się upierała, że jesteśmy tutaj po coś.
Wiesz, że wypowiadasz zdanie, które zazwyczaj wypowiadają 
ocalali? Na pewno to wiele razy słyszałaś: „Przeżyliśmy, by dać 
świadectwo”. Znasz to?
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Oczywiście. I uważam, że oni nam tę powinność przekazali. 
Mamy jeszcze jedno zadanie. Musimy podjąć próbę zrozu-
mienia tego, skąd oni po wojnie czerpali siłę, by móc dalej żyć.
To zacznijmy od początku. W którym roku twoja mama się uro-
dziła?

Odpowiedź nie jest prosta. W dowodzie osobistym mia-
ła wpisany 1922 rok. Ja się urodziłam, kiedy moja mama 
miała czterdzieści lat, a tata trzydzieści. Taka odwrotność 
stereotypu. Mama była bardzo ładna. W czasie wojny miała 
niebieskie oczy.
Ela, co ty mówisz?

Chciałam powiedzieć, że w czasie wojny miała dobry wy-
gląd, bo miała niebieskie oczy. Po wojnie pracowała jako 
urzędniczka w Msz, a w 1961 roku dostała propozycję pracy 
w polskiej ambasadzie w Moskwie. Mój tata był dziennika-
rzem, pracował w „Życiu Warszawy” i nie dostał propozycji 
pracy w Moskwie. Mama skorzystała i wyjechała, zostawiając 
w Polsce męża z dzieckiem. Sytuacja była o tyle skompliko-
wana, że – z tego co wiem od mamy – tata nigdy nie chciał 
mieć dzieci i przez całą ciążę jej to wypominał. Był kobiecia-
rzem i birbantem. Miał trzydzieści lat i chyba uważał, że za 
wcześnie na zniewolenie. Nigdy z mamą o tym nie rozma-
wiałam, ale myślę, że ona sama podjęła decyzję, wiedząc, że 
to już ostatnia chwila na urodzenie dziecka. Pewnie nawet 
z nim tego nie konsultowała. Rok przed moim urodzeniem 
umarła mama taty – babcia Melka. Była aktorką i zmarła na 
scenie Teatru Ateneum.
Jak tata sobie radził z małym dzieckiem?

Jakoś sobie radził. Podobno przychodziło do nas wiele 
różnych „cioć”, żeby go wspierać. Po roku załatwił sobie 
nową pracę i został polskim korespondentem w Interpres-
sie w Moskwie. Czyli od mojego drugiego roku życia wszy-
scy mieszkaliśmy już w Moskwie. Ja chodzę do rosyjskiego 
przedszkola dla dzieci średnich i niższych urzędników.

Lubiłaś tam być?
Mam stamtąd bardzo dobre wspomnienia, choć były i trud-

ne momenty. Co roku całe przedszkole było wywożone na 
dwa miesiące wakacyjne do wioski Bieriozka. Ponieważ moi 
rodzice byli cudzoziemcami i nie mieli prawa opuszczać Mos-
kwy, przez całe lato ich nie widywałam. Byłam jedynym 
dzieckiem, do którego nikt nie przyjeżdżał. Było mi wtedy 
strasznie smutno. Mogę powiedzieć, że przeszłam tam dosyć 

„zimny wychów”. Gdy któreś dziecko zachorowało na jakąś 
zakaźną chorobę, to wszystkich nas w tym przedszkolu zamy-
kali na tydzień czy dwa i dopiero potem mogliśmy wrócić do 
rodziców. Do Polski wróciliśmy w 1967 roku i już nie było tak 
fajnie. Trafiłam do szkoły podstawowej na Powiślu w Warsza-
wie. Tata wrócił wcześniej sprawdzić dla mnie szkoły. Dwie 
wchodziły w grę. Jedna na Wiejskiej, ale dowiedział się, że 
tam chodzą dzieci z „lepszych domów”, z Alei Ujazdowskich, 
z Wiejskiej i z Frascati. Druga była na ulicy Fabrycznej. Tam 
chodziły dzieci proletariackie i we wrześniu 1967 do nich do-
łączyłam. Kiedy tata już wybrał szkołę, zapytał dyrektorkę, 
czy powinien zacząć mnie uczyć polskiego, ale powiedziano 
mu, że tym zajmie się już szkoła.
Nie mówiłaś po polsku?

Cały czas spędzałam z dziećmi i mówiłam tylko po rosyj-
sku. Przyjechałam do tej szkoły i byłam jedynym dzieckiem, 
które nie umiało ani czytać, ani pisać. Mało tego, zostałam 
od razu ochrzczona „ruską”. Pamiętam, jak tupałam nogami 
i krzyczałam: „Ja nie ruska, ja Poliaczka”. Wtedy zaczęły się 
moje kłopoty. Nikt mnie nie znał ani z przedszkola, ani z po-
dwórka, ani nawet ze sklepu. Pierwszego dnia pani kazała 
nam się dobrać w pary i usiąść razem w ławkach. Złapałam 
za rękę najpiękniejszą dziewczynkę z cudownym warkoczem 
i powiedziałam, że chcę z nią siedzieć. Ona zaczęła krzyczeć: 

„Już w starszakach umówiłam się z Małgosią, że będziemy 
razem siedzieć!”. Jednak pani postanowiła się nade mną 
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zlitować i posadziła nas razem. Taki był początek, a później 
już było tylko coraz trudniej.

Dzieci zaczęły się dopytywać, czy chodzę na religię. A ja 
mówiłam, że nie znam takiego słowa. Czy wierzę w Boga? 
A ja znowu: nie znam takiego słowa. W szatni zaczęło do-
chodzić do krępujących sytuacji. Różne babcie i inne panie, 
które przyprowadzały dzieci do szkoły, głaskały mnie po 
głowie i mówiły: „To ta biedna dziewczynka, która nie wie, 
kim jest Bóg”. Więc zaczęłam z nimi rozmawiać i pytać, kim 
ten Bóg jest i co to jest kościół, i kim był Jezus. Chciałam się 
już nie wyróżniać i być jak wszyscy pozostali. Któregoś dnia 
wróciłam ze szkoły i oświadczyłam, że chcę chodzić na reli-
gię. Rodzice powiedzieli: „Chcesz to chodź, byleśmy my nie 
musieli w tym uczestniczyć”.
I kto został wylosowany do tej roli?

Mieliśmy wtedy gosposię, prostą dziewczynę ze wsi. Nazy-
wała się Czesia albo Stasia i mieszkała ze mną w pokoju. Przy 
odrabianiu lekcji, literkach i cyferkach to nie za bardzo chcia-
ła mi pomagać, ale te religijne sprawy to była dla niej gratka. 
Jak tylko wracałam ze szkoły, od razu brała mnie w obroty 
i kazała klepać te wszystkie paciorki. I powiem ci, że z mojej 
pierwszej klasy nie pamiętam nauki czytania, literek, cyferek, 
natomiast pamiętam same nabożne sprawy. Przeszłam w rok 
powierzchowny, ale za to przyspieszony kurs religii. Ksiądz 
się szybko zorientował, że jestem ta inna, więc posadził mnie 
w pierwszej ławce przy piecu. Pewnie przypuszczał, że jestem 
z komunistycznego albo żydowskiego domu. Bardzo we mnie 
inwestował i kusił. Dostawałam dużo kolorowych obrazków 
z Jezusem i Maryją. Pojawiają się kolejne niezrozumiałe rze-
czy, zaczynają się rozmowy o pierwszej komunii.
Komunia jest w drugiej klasie.

Bardzo dobrze wiem, że komunia jest w drugiej klasie. Też 
byłeś jedynym Żydem w klasie?
Też.

No to wiesz, o czym mówię. Mój tata w tamtym okresie 
dawał mi banknoty, które ja później kładłam w kościele na 
tacę. Nie był wielkim zwolennikiem, ale dla świętego spoko-
ju dawał. Kiedy w naszej okolicy gruchnęła wiadomość, że 
będą budować Trasę Łazienkowską i będą burzyć nasz kościół, 
zaczęto zbierać na budowę nowego. Jeszcze za pierwszym 
razem tata dał, ale za drugim, kiedy poprosiłam o pieniądze, 
bo: „trzeba uzbierać na złoty kielich”, to już się zdenerwował 
i krzyknął: „Na złoty kielich? Po moim trupie!”. Ja jednak da-
lej do tego kościoła chodziłam. Przyszła druga klasa, komu-
nia w perspektywie, aż tu nagle przyszedł marzec 1968 roku. 
Dużo nie pamiętam, ale zapamiętałam, że mamę wyrzucili 
z pracy. Mama mówiła, że „ją z tego Msz-tu szurnęli”. Pa-
miętam straszne tłumy ludzi przetaczające się przez nasz 
dom. Oni płakali, mama płakała, ale żadne słowa typu Żyd, 
emigracja czy Izrael do mnie nie docierały. Mam osiem lat 
i swoje życie, sprawy dorosłych nie bardzo mnie obchodzą. 
Pamiętam, że kilka razy chodziliśmy na Dworzec Gdański 
kogoś żegnać. Mama była strasznie smutna.
Tata też tam z wami chodził?

No wreszcie jakieś pytanie! Mało, że mój tata tam z nami 
nie chodził, to on wtedy odsłonił swoją prawdziwą twarz. 
Myślę, że mama musiała już ją częściowo wcześniej znać, 
bo nigdy nie ukrywała, że jest Żydówką. Tata okazał się kla-
sycznym antysemitą. Dzisiaj przeczytałam już dużo książek, 
wysłuchałam sporo opowieści i wiem, że można być antyse-
mitą i mieć swoją Żydówkę w domu. Po latach dowiedzia-
łam się, jak on się wtedy zachowywał. Historie o moim ojcu 
wspierającym wyrzucanie Żydów z pracy idealnie wpisują 
się w brzydką kartę tamtego okresu.
Zapytałaś mamę, dlaczego nie wyjechała?

Tak. Powiedziała, że ojciec jej zapowiedział, że sama może 
jechać, ale córki nigdy nie wypuści. Ponieważ miał dojścia 
do „wysokich szczebli”, nie budziło wątpliwości, że jego plan 
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się ziści. Więc mama została. Nie miała pracy, a większość 
bliskich jej osób została z Polski wyrzucona. Wtedy wyjecha-
ła jej najbliższa przyjaciółka Irena Wygodzka, żona Staszka 
Wygodzkiego.
Mamie udało się odizolować cię od teraźniejszości?

Nie do końca. Czułam, że w domu jest straszny niepokój. 
Miałam zakaz wychodzenia na podwórko, a była to dla mnie 
straszna kara. Mój tata ciągle trzymał włączony telewizor 
i co najmniej dwa czy trzy radia. Gosposie miały zakaz cho-
dzenia ze mną po mieście. Ale pamiętam, że byłam na wiecu 
na placu Politechniki.
Z mamą?

Nie. Pewnie ojciec mnie tam zabrał.
Pamiętasz z wtedy smutną mamę?

Pamiętam zapłakany kłębek strachu, bo smutna to ona była 
cały czas. Zawsze wyglądała starzej od pozostałych mam, bo 
one rodziły swoje dzieci jako dwudziestolatki. Poza tym za-
wsze paliła ponad paczkę papierosów dziennie.
Bywały chwile, kiedy była wesoła?

Nigdy jej nie widziałam ani uśmiechniętej, ani radosnej. 
Przez wiele lat nasze relacje były – nie wiem, jak mogłabym 
to dobrze opisać – jak przez bardzo grubą szybę. Miałam 
z nią kiedyś taką rozmowę, która mną wstrząsnęła na wielu 
poziomach. Powiedziała, że jej prawdziwe życie skończyło 
się w czasie wojny. Zrobiło mi się jej potwornie żal. Poczu-
łam wielki smutek, ale pomyślałam też, że ja jestem z tego 
jej nieprawdziwego życia. Powiedziała też, że „nigdy nie 
powinna była wyjść z getta”. To gigantyczne poczucie winy 
towarzyszyło jej przez całe życie. Słyszałeś to pewnie wiele 
razy, ale to poczucie winy, że się przeżyło, demolowało zy-
skane lata. Tak było z moją mamą.
Wróćmy do drugiej klasy. Poszłaś do komunii?

Wiosną ksiądz mnie wezwał i kazał przynieść świadectwo 
chrztu. Poszłam do domu i poprosiłam o nie rodziców. Jak 

pewnie się domyślasz, nigdy nie byłam chrzczona. Dotych-
czas rodzice mieli do moich religijnych fascynacji stosunek, 
powiedziałabym, neutralny. Dla nich to było hobby jak każ-
de inne. Równie dobrze mogłam im powiedzieć, że jestem 
Czerwonym Kapturkiem albo że zajmuję się sklejaniem mo-
deli latających. Ale teraz już sytuacja była inna. Był rok 1968, 
a ja robiłam w domu awantury i żądałam chrztu. Podobno 
krzyczałam: „Wy macie wasz teatr i kino, a ja chcę mieć swój 
kościół i chrzest!”. I wiesz, co się stało? Zostałam ochrzczona.
Kim byli rodzice chrzestni?

To był poważny kłopot, bo jak się domyślasz, w środowi-
sku rodziców trudno było przeprowadzić rekrutację. Znala-
zła się jedna znajoma mojej mamy, ciocia Zosia, żołnierka, 
która przeszła cały szlak bojowy od Lenino do Berlina. Była 
prawosławna. Ojcem chrzestnym został trzeci mąż mojej 
polskiej babci. Nigdy go nie lubiłam.
Dlaczego go nie lubiłaś?

Bo on nie lubił Żydów i korzystał z każdej okazji, by dać 
temu wyraz. Bardzo sprzyjał pomysłowi ochrzczenia mnie.
Jakie imię nadali ci na chrzcie?

Dali mi imię, które już dawno miałam: Sylwia. Po bra-
cie mojej mamy, który został zamordowany w czasie wojny, 
Sylwinie.
Miałaś je już przedtem wpisane w papierach?

Tak. Trochę mi się to wydawało wszystko głupie, gdy 
ksiądz kazał mi trzymać karteczkę z tym imieniem i mó-
wił: „Nadaję ci imię Sylwia”, a przecież ja je już od dawna 
miałam.
Miałaś sukienkę?

Tak. Piękną, białą.
Rodzice byli w kościele?

Nie pamiętam. Mam z wtedy jedno smutne zdjęcie na scho-
dach w kościele. Tak się zakończyła moja religijna przygoda.
Miałaś już spokój, bo byłaś jak inni?
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Myślałam, że jestem jak inni, ale spokoju nie było. Od 
nowego roku szkolnego zaczęły się najścia księdza z parafii. 
I może powiem coś bardzo niepoprawnego, ale myślę, że ten 
ksiądz nie przychodził ratować moją duszyczkę. Przypusz-
czam, że celem jego odwiedzin były raczej pieniądze mojego 
taty. W innych domach dawali mu dwa złote, a mój tata za-
wsze dawał papierki, bo drobnych nie uważał za pieniądze. 
Dawał po prostu, co miał w kieszeni.

Z czasem ksiądz zrobił się bardzo nachalny i prowadził ze 
mną niemiłe rozmowy, naciskał na regularne chodzenie do 
kościoła. W końcu tata nie wytrzymał i powiedział, że wię-
cej sobie nie życzy tych odwiedzin. To była ostra wymiana 
zdań. Ja siedziałam skulona w rogu pokoju, a oni się kłócili.
Czułaś, że tata jest po twojej stronie?

Tak.
Mama też brała udział w tej rozmowie?

Mama była schowana w innym pokoju i bała się wyjść. Ni-
gdy nie wychodziła do tego księdza.
Pamiętasz, co ksiądz mówił?

Tak. Myślę, że on specjalnie mówił to na tyle głośno, żebym 
rozumiała, że to jest do mnie. Mówił: „To grzech nie chodzić 
do kościoła. Na ten dom spadną same nieszczęścia.”
Przejęłaś się tym?

Miałam później potworne poczucie winy, że wszystkie 
kłótnie moich rodziców są przez to, że przestałam chodzić 
do kościoła. I przez następne wiele lat miałam lęk przed koś-
ciołem. Zresztą do dzisiaj jak nie muszę, to tam nie wchodzę.
W tamtym czasie słowo „Żyd” już istnieje w twoim języku?

Nie. W tamtym czasie mój dom staje się bardzo trudnym 
miejscem dla nas wszystkich. Między rodzicami panuje 
straszne napięcie.
Rok 1968 był katalizatorem?

Myślę, że raczej birbancki i zabawowy charakter mojego 
ojca. On był lekkoduchem, zawsze po jasnej stronie życia, 

a mama zawsze na dnie swojego piekła, uważająca, że nie 
przysługuje jej wstęp na tę jasną stronę.
Do którego z nich było ci wtedy bliżej?

Oczywiście, że było mi wtedy bliżej do mojego taty. Wo-
lałam być z kimś, kto był uśmiechnięty i chciało mu się żyć, 
niż z kimś, kto po powrocie do domu kładzie się do łóżka. 
Dopiero później wszystko zaczęło się zmieniać. Odkryłam, 
że tata prowadzi podwójne życie. Myślę, że mama o tym 
wiedziała, ale tak jak nie miała siły wyjeżdżać beze mnie do 
Izraela, tak też nie miała już siły na stawienie temu czoła.
Znałaś tę kobietę?

Tak, to była jedna z moich „cioć” z redakcji „Życia War-
szawy”. Było ich tam dużo i bardzo mnie lubiły, zresztą ja 
je również. Tata wciągnął mnie w taką paskudną grę, że jak 
się z nią spotykaliśmy, to prosił, bym nic później mamie nie 
mówiła, bo ona tej cioci nie lubi i lepiej nie róbmy jej przy-
krości. Powiem ci, Mikołaju, że ja w okresie mojej szkoły pod-
stawowej nakłamałam się na jakieś sześćset lat do przodu. 
Moja mama miała wielkiego pecha, bo po tym wszystkim co 
przeszła, powinna była dostać od losu dobrego człowieka, 
a nie oszusta, który ją przez wiele lat okropnie krzywdził.
Kochałaś swojego tatę?

Bardzo. Bo wiele dobrych rzeczy od niego dostałam. Trak-
tował mnie jak małą księżniczkę. Dla niego byłam częścią 
jego samego. Kochał mnie małpią miłością. On mnie zrobił 
i to we mnie kochał.
Czułaś się kochana?

Tak. Teraz powinieneś zadać pytanie, ale go nie zadałeś, 
więc muszę sama o tym powiedzieć. Od kiedy zaczął się wą-
tek żydowski w moim domu? Pierwszy raz o tym usłyszałam 
w pierwszej albo drugiej klasie liceum od przyjaciółki mojego 
ojca: „Ja ci w końcu powiem, kim jest twoja matka. Ona jest 
Żydówą!”. Poczułam wtedy coś, co pewnie czują adoptowane 
dzieci, gdy się o tym dowiadują. Cały czas ci się wydaje, że coś 
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jest nie tak, aż w końcu się dowiadujesz i wszystko zaczyna 
się układać w całość. Nagle zaczęłam rozumieć, dlaczego je-
stem taka inna, dlaczego nasz dom jest taki inny. Poczułam 
wielką ulgę, ale do końca życia mojej mamy miałam do niej 
żal, że to nie od niej się o tym dowiedziałam. Zawsze byłam 
inna. Na koloniach, w klasie, na podwórku i nagle zrozumia-
łam dlaczego.
Na czym polegała ta inność?

Naprawdę muszę ci to tłumaczyć? U mnie w domu mama 
nie gotowała obiadu i nie czekała, aż tata wróci, by mu go 
podać i by potem pójść razem do cioci na imieniny. Rozu-
miesz?
Tak.

Nie chodzili na urodziny, śluby i pogrzeby. Mamę pa-
miętam śpiącą albo czytającą. Chyba że była w kinie albo 
w teatrze. W moim domu nie było hucznych zabaw. Jeszcze 
jednym powodem, dla którego nasza rodzina była taka dziw-
na, był stosunek do nas dalszej rodziny mojego ojca. Odsunęli 
się od nas, bo nie podobało im się to mieszane małżeństwo. 
Ten Andrzej, mój ojciec chrzestny, był postrachem mamy. Jak 
go widziała, to cała się kuliła ze strachu, i nie mówiła o nim 
inaczej niż: „ten endek”. Mam z dwu stron dwie różne pust-
ki. Z żydowskiej, bo nikogo nie było, a z polskiej, bo mnie 
nie akceptowali. Moje dzieciństwo, czyli lata sześćdziesiąte 
i początek siedemdziesiątych, to był w Polsce czas pierw-
szych wyjazdów na wakacje do Bułgarii albo na Węgry. To 
był czas energii, a u nas jej nie było. Tata miał energię poza 
naszym domem, a mama nie miała jej wcale. Nikogo wokół 
nas nie było. Oczywiście możesz zapytać o historię rodziny 
mojego taty, a ja ci odpowiem, że niewiele wiem. Ojciec jako 
czternastolatek walczył w powstaniu warszawskim, dziadek 
zginął w Katyniu. To była rodzina PPs-owska. Nie mam siły 
nieść historii obu tych rodzin, więc wybrałam jedną część – 
żydowską.

A dlaczego nie wybrałaś drugiej – polskiej?
Bo pomyślałam, że tą żydowską zajmuje się tutaj garstka 

ludzi, a tą polską prawie czterdzieści milionów.
A od kiedy ty jesteś Żydówką?

O i to jest dobre pytanie! Po tym, jak usłyszałam, że moja 
mama jest „Żydówą”, minęło jakieś dziesięć lat, zanim do-
tarło do mnie, że to znaczy, że ja też. Bardzo długo nie wie-
działam, co mam z tym zrobić, ale po jakimś czasie zaczęłam 
o tym na głos mówić, tak by nikt nie miał wątpliwości.
W jaki sposób o tym mówiłaś?

Nie pamiętam, co dokładnie mówiłam. Czy jestem Żydów-
ką, czy że mam mamę Żydówkę, czy że jestem z żydowskie-
go domu. Ale na pewno zaczęłam o tym mówić publicznie.
Wiesz, dlaczego twoja mama nie chciała ci tego powiedzieć?

Oczywiście, że wiem, ale musiało znowu minąć bardzo 
dużo czasu, zanim zrozumiałam, w jakim celu mama mnie 
upychała w tej szafie. Ona ciągle się bała, że ktoś się dowie.
Ktoś, czyli kto?

Wszyscy. A konkretnie przysłowiowi sąsiedzi zza ściany.
Wiesz coś o domu rodzinnym mamy?

Kiedy miała dwanaście lat, jej tata, a mój dziadek, opuś-
cił swoją rodzinę i pojechał ze Lwowa do Łodzi, a potem do 
Krakowa i założył tam drugą rodzinę. Mieszkał na rogu Kra-
kowskiej i Augustiańskiej. Niedawno znalazłam ten adres. 
Moja mama nienawidziła tego domu, bo w wyniku różnych 
rodzinnych pertraktacji została wysłana do tatusia. Babcia 
chyba była zmuszona do takiego ruchu, bo nie dawała rady 
sama utrzymać dwójki dzieci. Później dziadkowi urodziło 
się dziecko, którego mama bardzo nie lubiła. Starałam się 
z mamą o tym rozmawiać, żeby może spróbowała poszukać, 
czy ta dziewczynka się uratowała. Bez szans.

Chciałam jej szukać, bo była dla mnie szansą na choć jesz-
cze jeden malutki kawałek rodziny. Zarówno moja babcia, jak 
i dziadek mieli po ośmioro rodzeństwa. Jak sam rozumiesz, 
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musiała tam być chmara dzieci, a to wszystko byli moi kuzyni, 
wujkowie i tak dalej. Mało, że ich nie miałam, to do dzisiaj 
jak ktoś mówi: stryjek, szwagier, bratowa… to ja muszę się 
strasznie skupić i przeliczyć, co to znaczy, bo w moim domu 
takich słów nie było. Strasznie mi ich brakuje. Czuję, jak 
bardzo ich nie ma. I denerwują mnie te wszystkie mądrale, 
które mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nie 
znało. Można! Jestem na to dowodem.
Wiesz, jak zginął twój dziadek?

Jak wyszli Sąsiedzi Grossa, to mama mi powiedziała: „O, 
tak właśnie zginął mój tata”. Opowiedziała mi historię swo-
jego taty Zygmunta Mildwurna, który stara się przedostać ze 
swoją małą córeczką Mańką z Krakowa do Lwowa, a w Prze-
myślu łapią go miejscowi i razem z dużą grupą Żydów gnają 
do synagogi i podpalają. A żeby odpowiedzieć na niezadane 
przez ciebie pytanie, jak zginęła moja babcia, to bardzo po-
dobnie. Została wygarnięta ze swojego domu przez uczyn-
nych Ukraińców i wywieziona bezpośrednio do Bełżca. Nie 
była nawet w obozie na Janowskiej. Moje okrucieństwo 
w stosunku do mamy polegało na tym, że jak już zaczęło 
do mnie docierać, kim jestem, próbowałam wyciągnąć od 
niej jak najwięcej imion babć, dziadków, wujków i tak dalej. 
Mama bardzo się przed tym broniła. To był koniec lat osiem-
dziesiątych, czyli czas, kiedy dużo osób jeździło do Niemiec 
zarabiać pieniądze. Ja też tam pojechałam. Pracowało się 
tam miesiąc, a później żyło się za to w Polsce rok. W trakcie 
rozmowy w polsko-żydowskim towarzystwie we Frankfurcie 
nad Menem jakiś chłopak powiedział: „Muszę pojechać na 
dwa tygodnie do Izraela, bo mam tam coś do załatwienia”. 
I ja wtedy go zapytałam: „A myślisz, że mogłabym z tobą 
pojechać?”. A on na to: „Jak chcesz, to możesz”.
Który to był rok?

Chyba 1986. Wtedy Polska nie utrzymywała jeszcze sto-
sunków dyplomatycznych z Izraelem. Przespałam się z tym 

pomysłem i pomyślałam, że mam przecież trochę zarobio-
nych pieniędzy, które w Polsce bym wydała na jakieś drobiaz-
gi typu ryż, mydło i powidło, a stoję przed niepowtarzalną 
szansą spotkania życia mojej mamy. Powiedziałam temu 
chłopakowi: „Chcę, żebyś mi pomógł zdobyć wizę, na miej-
scu dał jeden albo dwa noclegi i pomógł znaleźć przyjaciół 
mojej mamy”.

Wiedziałam, że jest tam Eni Wygodzka ze Staśkiem, a jak 
ich znajdę, to dalej będzie już łatwo. Izraelczycy byli tak 
mili, że dali mi wizę na papierku, a nie wbili do paszportu. 
Byłam strasznie przejęta tym wyjazdem. I z tych Niemiec 
napisałam do mojej przyjaciółki kartkę: „Jadę teraz do tego 
kraju, którego nie mogłyśmy znaleźć na mapie, bo był tak 
mały”.
Czym Izrael był wtedy dla ciebie?

Główne skojarzenie miałam z Hłaską, który w Jaffie 
chodził całe noce po nowych dywanach, żeby je postarzyć 
i sprzedawać jako stare persy. Dosyć ta wizja była fantazyjna.
Szybko znalazłaś Wygodzkich?

Po przylocie poszliśmy do budki telefonicznej i ten kole-
ga pomógł mi ich szukać w książce telefonicznej. Zadzwo-
niliśmy do Związku Literatów, ci zapytali Staśka, czy mogą 
podać komuś z Polski jego telefon i on się zgodził. Wzięłam 
słuchawkę, wykręciłam ich numer, odebrała Eni i ja mówię: 

„Dzień dobry, nazywam się Ela, jestem córką Hanki…”, a ona 
od razu: „Gdzie ty jesteś?”.

Spędziłam z nimi dwa tygodnie, byłam wożona po całym 
Izraelu, po wszystkich znajomych matki. Od domu do domu. 
A to pojechałam do jakiegoś kibucu, a to do moszawu do 
przyjaciółki mamy Hanki Pyrzakowej, a to do Zygmunta 
Scheidlingera, jej przyjaciela z przedwojennego harcerstwa.

I nagle zobaczyłam, że ta moja smutna, samotna matka 
ma tutaj tłumy znajomych. Tam się dowiedziałam, że mia-
ła przed wojną męża. Ciągle mi mówili: Srulek to, Srulek 
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tamto. W końcu się zapytałam: „Kim był ten Srulek?”. „A to 
ty nie wiesz? To był Izrael – mąż twojej mamy”. Oni nawet 
nie powiedzieli: pierwszy mąż. Dla nich to był mąż mamy. 
Robimy przerwę. Idę płakać do łazienki, a ty nie zadajesz 
teraz żadnych pytań o płakanie.
Odnalazłaś w Izraelu świat mamy.

No tak. Po raz kolejny byłam na nią zła.
Za co?

Że mi nawet o nich wszystkich nie wspomniała. Ja wiedzia-
łam tylko o Wygodzkich. I wtedy wysłałam mojej przyjaciół-
ce tę kartkę, a ta natychmiast poszła do moich rodziców im 
o tym powiedzieć. Moja mama była bliska obłędu. Zaczęła się 
wtedy jeszcze bardziej bać. Przez tyle lat dbała o to, żeby to 
słowo na „ż” nie było głośno wypowiadane, a ja tymi dwoma 
tygodniami zepsułam jej kilkudziesięcioletnią pracę. Z dru-
giej strony była bardzo ciekawa, kogo tam spotkałam. Jak 
wróciłam, dopytywała się o różnych ludzi.
Co się zmieniło po twoim powrocie?

Zobaczyłam dwie osoby. Jedna to ta, która mi opowiada, 
że babcia umarła w czasie wojny, bo miała chory woreczek 
żółciowy, a druga to przyjaciółka wielu ludzi, którzy ją bar-
dzo lubili, cenili, znali jej rodzinę i przyjaciół z przedwojen-
nych i wojennych lat. Ciężko mi było je złożyć w jedną, która 
była moją mamą.
A twoje relacje z mamą?

Wywróciłam wszystko do góry nogami. Zaczęłam zmuszać 
ją do przypominania sobie wszystkiego. Do opowiadania 
mi o rodzinie. Mówiłam, że nie ma prawa tego wszystkiego 
utajniać, że trzeba o tym mówić, bo oni byli naszą rodziną. 
Robiłam jej okrutne rzeczy.
Co było okrutne?

Zmusiłam ją do zrobienia drzewa genealogicznego. Na-
rysowałyśmy ich wszystkich i kazałam sobie opowiadać hi-
storie o każdym z braci jej mamy i taty, i tak dalej. Parłam 

do uzyskania informacji, a mama któregoś dnia mi powie-
działa: „Zmuszasz mnie do tych wszystkich opowieści o ich 
życiu, a jak ty wychodzisz, to ja zostaję ze śmiercią każdego 
z nich. Nie mogę o niczym innym myśleć. Całe noce nie śpię 
i wymiotuję, bo muszę obejrzeć znowu każde rozstrzelanie, 
zagazowanie, spalenie. Dla ciebie to są tylko imiona na kart-
ce, a ja widzę ich twarze”. Miała rację. Byłam dla niej okrut-
na, ale musiałam się tego wszystkiego dowiedzieć. Musiałam 
jej również zadać pytanie: „Mamo, a jak ty się nazywałaś?”. 
Wiedziałam, że wszyscy mówią na nią Hanka, a w papierach 
ma Anna Kłodzińska. Czułam, że to nazwisko jest pozosta-
łością z czasów ukrywania się po aryjskiej stronie.
A jak brzmiało jej prawdziwe nazwisko?

Nazywała się z domu Mildwurn. W tamtym okresie mia-
łam jej wiele rzeczy za złe. Byłam na nią zła, że tyle lat tole-
rowała mojego ojca, że była słaba, że się nie broniła. Dzisiaj 
wiem, że niesłychanie ją tym krzywdziłam.
Myślisz, że nie mogła się wtedy przed tobą obronić?

Była bez szans. Ona się przed nikim nie mogła obronić. Ja 
to powoli zaczęłam rozumieć, gdy miałam osiemnaście lat. 
W tamtym okresie weszłam do pokoju taty i zapytałam go: 
„Czy wy naprawdę musicie być razem?”. Tata wstał, wziął 
swoją maszynę do pisania Olivetti i wyszedł z domu. Nigdy 
już nie wrócił. Niniejszym zyskałam poczucie, że to ja go wy-
rzuciłam z domu, a nie mama. Po jakimś czasie zapytałam 
ciotkę: „Co tata powiedział, jak do ciebie tamtego dnia przy-
szedł?”. A ona na to: „Powiedział: »już jestem«”. A ona: „Na 
obiad? Na dzień?”. Na co on odpowiedział: „Nie, na zawsze”.
Twoi rodzice żyją?

Nie. Tata umarł, jak miał sześćdziesiąt dwa lata, a mama 
siedem lat temu, miała osiemdziesiąt parę.
Masz nadal złość do mamy, że ci tego wszystkiego nie chciała 
powiedzieć?

Tak.
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Poczucie winy, że się nad nią pastwiłaś?
Tak.

Opiekowałaś się swoją mamą?
Jak umiałam, ale myślę, że powinnam była lepiej. Przy-

szedł taki moment, kiedy była już mocno leciwa. Powiedzia-
łam jej, że byłam na nią strasznie zła, że to wszystko przede 
mną ukryła. Odpowiedziała, że chciała mnie chronić.
Rozumiesz ją?

Dzisiaj tak, wtedy nie. Dużo czasu minęło, zanim udało mi 
się poczuć jej strach. Pierwszy raz przy okazji dyskusji nad 
książką Sąsiedzi Grossa. Miała być jakaś rozmowa w studio 
TVP Kultura i szukali widowni. Poszłam tam i wszystko było 
w porządku do momentu dopuszczenia do głosu publiczności. 
Zaczęła się taka antysemicka jazda, że bałam się ruszyć. Sie-
działam między przypadkowymi ludźmi, którzy krzyczeli ta-
kie rzeczy, że nie mogłam uwierzyć. Byłam pewna, że jestem 
jedyną Żydówką na tej sali i czułam strach. Strach, którego 
dotychczas nie znałam, a to był strach mojej mamy. Dopie-
ro wtedy zrozumiałam, przed czym chciała mnie uchronić.
Zrozumiałaś wtedy, że twoja mama poświęciła drugą część swo-
jego życia, by rozpiąć nad tobą parasol ochronny?

Nie wiem, na ile to robiła świadomie. Na początku lat dzie-
więćdziesiątych, kiedy różne organizacje żydowskie, jak na 
przykład gmina żydowska, zaczęły odżywać, moja mama 
zapisała się do kombatanckiej organizacji żydowskiej. To 
był sposób na uzyskanie reparacji wypłacanych w formie 
dopłat do emerytury. Tam poznała i zaprzyjaźniła się z Ha-
linką Elczewską, wyjątkową i mocną osobą. Któregoś dnia 
ta właśnie Halinka zadzwoniła do mnie, że muszę przyjść do 
Teatru Żydowskiego, bo będzie spotkanie z Janem Karskim. 
Po latach mi opowiedziała, że mama zrobiła jej wtedy dziką 
awanturę za „wciąganie mnie w żydostwo”. Słuchaj, to była 
już połowa lat dziewięćdziesiątych, a mama nadal walczyła, 
bym nie miała z tym nic wspólnego.

Był jakiś moment, kiedy twoja mama odetchnęła?
Ona nigdy nie odetchnęła, a ja zaczęłam się stawać Ży-

dówką dopiero tuż przed jej śmiercią. Ona nie wiedziała, 
co ja robię.
W ten sposób o nią dbałaś?

Tak. Zaczekałam, żeby nie musiała się jeszcze bardziej 
bać. Wtedy też zmieniłam nazwisko. Miałam nazwisko po 
mężu. Rozwiedliśmy się ponad dwadzieścia lat temu, a ra-
zem byliśmy trzy, więc jak się domyślasz, nie byłam z tym 
nazwiskiem bardzo związana.
Skąd wzięłaś to Magenheim?

Miałam dwa do wyboru. Albo Mildwurn po dziadku, albo 
Magenheim po babci. Wiele osób zmieniło nazwiska, bo trze-
ba naprawiać to, co nam zrobiono. Nasze rodziny nie mają 
grobów, więc nie ma ich nazwisk na nagrobkach. Zniknęli, 
tak jak chciał Hitler. U ciebie nikt nic nie zmienił?
Moja mama wróciła do nazwiska swojego ojca, który zginął 
w obozie.

I jak się nazywa po ojcu?
Guterman.

A przedtem?
To też nie jest takie proste. Jej ojczym, który był ocalałym 
z Auschwitz, nazywał się Majzlik. Po wojnie towarzysze zmie-
nili mu nazwisko na Malik. I to przez wiele lat było nazwisko 
panieńskie mojej mamy. Bardzo dobrze ją rozumiem, ale znie-
nacka po  trzydziestce znalazłem się z nieważnymi wszystkimi 
dokumentami.

Też tak miałam, ale już wiesz, że to się daje naprawić.
Co jeszcze zmieniłaś poza nazwiskiem?

Idąc za ciosem, zrobiłam apostazję, bo uznałam, że biała 
sukienka jest dosyć niską pobudką do pierwszej komunii.
Porządkowałaś wszystko od początku?

Życie i to kim jestem. Poszłam na terapię, ale kiedy doszło 
do mamy, to powiedziałam temu terapeucie: „Ale o mamusi 
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to ja z panem nie będę rozmawiać, bo nic pan nie zrozumie”, 
i pojechałam do pani profesor Marii Orwid do Krakowa. Bar-
dzo długo zwlekałam, ale w końcu tam poszłam i dzięki Bogu, 
bo bez tego wielu rzeczy bym w życiu nie ruszyła.
Z czym jeszcze tak zwlekałaś?

Od lat wiedziałam, że mój dziadek był w getcie w Krakowie, 
a tam zachowała się bardzo dobra dokumentacja, włącznie 
ze zdjęciami. Zajęło mi wiele lat, nim się za to wzięłam.
Dlaczego?

Bardzo chciałam zobaczyć, jak on wyglądał. Nikogo z tej 
rodziny nie widziałam i nagle pojawiła się szansa. Zwleka-
łam, bo bałam się, że tego zdjęcia tam nie będzie.
Po ilu latach tam pojechałaś?

Po wielu, a wtedy się okazało, że niepotrzebnie, bo te pa-
piery są w Żih-u i w dziesięć minut dostałam zdjęcie dziadka.
Jesteś do niego podobna?

Mam tak samo jasne oczy jak on.
Dobrze się czujesz z tym nazwiskiem?

Jakbym nigdy innego nie miała. Już jako Ela Magenheim 
założyłam konto na portalu społecznościowym. Bardzo szyb-
ko odezwał się jakiś facet, pytając, czy ja wiem, co to jest za 
nazwisko. Ponieważ po tych sześciuset latach podstawówko-
wych kłamstw, obiecałam sobie już nigdy nie kłamać, mówię 
mu, że żydowskie. Pan się nazywał Wiesław. Po dwóch dniach 
Wiesław odpisuje: „A gdzie babcia przed wojną mieszkała?”. 
„We Lwowie”, odpowiadam. Znowu kilka dni ciszy i pytanie: 
„A na jakiej ulicy?”. I ja grzecznie, kompletnie obcemu czło-
wiekowi, odpowiadam. I kolejna cisza. W końcu nie wytrzy-
małam…
Uff, już się nie mogłem doczekać.

…i piszę do niego list, że ja tak grzecznie mu na wszystkie 
pytania odpowiadam, ale chciałabym wiedzieć, skąd ta jego 
ciekawość. Na co on, że tak naprawdę, to nie on się intere-
suje, tylko jego żona, bo chyba jesteśmy rodziną. Wzięłam 

jej mail i zaczęłyśmy korespondować. Okazało się, że ona 
ma mamę, która z domu jest prawdopodobnie Magenheim 
i jest ze Lwowa. Dlaczego prawdopodobnie? Ano dlatego, że 
jej mama żyje do dzisiaj w Krakowie w konspiracji. Opuś-
ciła Lwów jako szesnastolatka i przyjechała do Krakowa, 
gdzie w czasie wojny pracowała jako służąca u Niemców. Po 
wojnie nigdy nie wróciła do swojej żydowskiej tożsamości. 
Została gorliwą katoliczką, wyszła za dobrego człowieka, 
też katolika. Wychowała bogobojne, nieświadome niczego 
córki. Ta żona pana Wiesława, Ewa, opowiedziała mi kiedyś, 
że jak u niej w klasie nauczycielka zapytała, czy jest wśród 
nich ktoś, kogo rodziny wojna nie dotknęła, to ona wstała. 
Do głowy by jej wtedy nie przyszło, jak bardzo wojna do-
tknęła jej rodzinę.
Skąd wiedziała, że jej mama nosiła nazwisko Magenheim?

Jej mamie zdarzyło się to powiedzieć, zapewne przez nie-
uwagę. Ale ja wiedziałam, że ona jest moją rodziną, od kiedy 
dostałam jej adres mailowy.
Skąd wiedziałaś?

Bo przed @ było napisane sydonia. A Sydonia Magenheim 
to było imię i nazwisko z drzewa genealogicznego, które 
rysowałam z mamą. Sydonia Magenheim jest moją ciocią. 
Wtedy pomyślałam, że gdybym nie zmieniła nazwiska, to 
nigdy byśmy się nie znalazły. A jak te nasze matki miały się 
znaleźć? Każda miała inne nazwisko.
Udało ci się spotkać z tą ciocią?

Długo nie, bo po pierwsze ona odmawiała jakichkolwiek 
kontaktów z tamtym światem, a po drugie nie umiałam się 
zebrać, by tam pojechać i spróbować. W końcu udało mi się 
z nią spotkać, ale dopiero po śmierci jej męża. Do końca jego 
życia była tą, za którą on ją uważał.
Czegoś się dowiedziałaś?

Nie, ale za to ona próbowała się ode mnie dowiadywać 
różnych rzeczy.



242 Ela Ela 243

Jeszcze bardziej zamknęła za sobą ten świat niż twoja mama.
Jej było trochę łatwiej, bo była młodsza. Mniej wiedziała, 

mniej widziała.
Czy po twoim powrocie mama odezwała się do swoich izrael-
skich przyjaciół?

Oni do niej zaczęli pisać, potem przyjechał tutaj jej przy-
jaciel Zygmunt. On chyba się w niej przed wojną kochał, 
może nawet byli parą. W końcu moja mama, jako już mocno 
starsza pani, pojechała do Izraela i została tam półtora roku. 
Być może ten jej pobyt to były jedyne chwile po wojnie, kie-
dy się nie bała. Myślę, że zmuszając mamę do tej podróży, 
opowiadając jej, jak jej przyjaciele na nią czekają, zrobiłam 
najważniejszą rzecz w naszej relacji.
Namówiłaś ją na przeżycie spokojnego półtora roku. W jej sy-
tuacji – na wagę złota.

Też tak uważam. Odnalazłam kawałek jej straconego życia.
Opowiedz mi coś o swoim synu.

Urodził się w 1981 roku. Gdy jechałam do Izraela, on już 
był na świecie. Zanim zaczniesz pytać, czy jest Żydem, coś ci 
opowiem. Zadzwoniła do mnie Anka Grupińska, która w tam-
tym okresie prowadziła w radiu audycję o Żydach i Polakach. 
Dzwoni i mówi: „Zajrzyj do swojej poczty”. Otwieram tego 
maila, a tam ścieżka dźwiękowa. Ankieterka pyta kogoś: „Pro-
szę pana, kto to jest Żyd?”, długa cisza i odpowiedź: „Żyd to 
ja”, słyszę. To był mój syn. Przypadkiem na niego trafili, zapy-
tali i się dowiedzieli. Więc to jest odpowiedź na twoje pytanie.
Ja go nie zadałem.

No dobra, ale chciałeś. Tomek był bardzo zaprzyjaźniony 
z moją mamą, która go uwielbiała i mówiła, że jest strasz-
nie podobny do jej brata Sylwina. Byli bardzo blisko. Gdy 
go zapytałam, od kiedy wie, że jest Żydem, powiedział mi, 
że od zawsze. I to jest mój sukces. On się trzyma z daleka 
od holokaustowych historii. Dwa czy trzy lata temu zrobił 

aliję *. Wiesz dlaczego?
Nie wiem.

Bo Żydzi to mieszkają w Polsce, a w Izraelu Izraelczycy. 
I ma spokój z tożsamością! Proste, co?
Kto mu zabroni tak myśleć. A teraźniejszym czasem też trochę 
żyjesz?

Czasem żyję. Mam koleżanki ze szkoły i co jakiś czas do 
nich dzwonię i mówię: „Dziewczynki, weźcie mnie na aryjską 
stronę”. I chodzę z nimi balować. Bardzo to lubię. Ale masz 
rację. Leży ten cień na moim życiu. Wiele lat o tym nie mó-
wiłam, bo nie miałam z kim. Po rozwodzie z moim mężem 
związałam się z – jak o nim mówię – jasnym polskim chłop-
cem. Byliśmy razem dziewiętnaście lat. Nie mieliśmy ślubu 
ani dzieci. Pochodził z dobrej polskiej, katolickiej rodziny 
z kik-iem w tle. W związku z czym przez wiele lat uczestni-
czyłam w świątecznym teatrze, który nie był mój. Oni bardzo 
respektowali moją inność. Nikt mnie nie namawiał na cho-
dzenie do kościoła ani na opłatki i tak dalej. Mimo wszystko 
czułam się tam bardzo samotna. Mama była zadowolona, że 
jestem w takiej dużej rodzinie. Mój partner przeciągał mnie 
na jasną stronę życia, za co jestem mu bardzo wdzięczna. 
Wyrywał mi te książki o Holokauście z rąk. Starał się od-
ciągnąć mnie od tych mrocznych spraw. Ale z drugiej strony 
tłamsiłam wtedy w sobie dużo rzeczy. Gdybym została w tym 
związku, na pewno nie zrobiłabym apostazji i nie zajęłabym 
się odkrywaniem historii mojej żydowskiej rodziny.

Po rozstaniu przez wiele lat byłam sama. Układałam so-
bie to wszystko, aż postanowiłam, że albo do końca życia 
będę sama, albo będę miała żydowskiego faceta. Muszę być 
z kimś, kto będzie rozumiał tę część mnie. Zrozumiałam 

 * Alija – żydowska imigracja do Palestyny, a po 1948 roku do współczes-
nego państwa Izrael. Tak Żydzi określają „powrót do ojczyzny swoich 
ojców”.
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też, że nie mogę być z kimś, kogo będę zatruwać tą wielką 
dawką okrucieństwa, którą noszę w sobie. W moim poprzed-
nim związku nie mogłam o tym rozmawiać, bo mój partner 
mówił w dobrej wierze: „No dobra, już się tym nie zajmuj-
my”. Teraz, kiedy mam żydowskiego partnera, mogę o tym 
mówić, kiedy chcę. W katolickim środowisku pewnych rze-
czy nie można powiedzieć, bo albo się kogoś rani, albo jest 
to niemile widziane, albo po prostu nie wypada. Wojna się 
skończyła prawie siedemdziesiąt lat temu, ale w naszych 
domach jeszcze niestety nie.
Na którym cmentarzu pochowałaś mamę?

Zapytałam ją kiedyś, gdzie chce zostać pochowana. By-
łam jej jedyną rodziną, więc uznałam, że powinnam wie-
dzieć, jakie jest jej zdanie na ten temat. Nigdy nie chciała 
ze mną poważnie o tym rozmawiać, tylko mówiła: „O, już 
chcesz mnie tam wysyłać?”. Więc poprosiłam syna, jak kie-
dyś będzie u babci na zupie i jakoś tak rozmowa się ułoży, 
że będzie miejsce na takie pytanie, żeby zapytał. No i tak 
się ułożyło, że Tomek zapytał, a mama mówi: „Może być na 
żydowskim”. Nigdy do tematu nie wróciliśmy i tak się stało. 
Zrobiłam mamie pogrzeb z rabinem, dziesięcioma religijny-
mi Żydami i całą resztą szykan.
To nasze mamy są teraz sąsiadkami.

No to wiesz, jak się robi taki pogrzeb.
My akurat zrobiliśmy odwrotnie. Nie było rabina.

A u mojej mamy był, bo pomyślałam, że ja bym tak chciała.
A my pomyśleliśmy, że mama pewnie by tak nie chciała i zro-
biliśmy bez.

Szczerze to ci powiem, że myślę, że moja mama pewnie 
też by nie chciała.
Jakie nazwisko jest na grobie twojej mamy?

No właśnie! Jedna z trudniejszych decyzji w moim życiu. 
Co wybrać? Kłodzińska, bo z nim wyszła z wojny? A może 
nazwisko mojego ojca? Westler, po swoim pierwszym mężu 

Srulu? I jakie imię – Anna czy Hanna? Prawdziwą liczbę lat, 
które przeżyła na tej ziemi, czy daty z dowodu osobistego? 
Pomyślałam, że muszę zacząć od znalezienia prawdziwego 
aktu urodzenia mamy.
Jak szukałaś?

Miałam taki dokument z lat pięćdziesiątych, na którym 
było napisane, że moja mama zmienia imię z Celina na Anna, 
a nazwisko z Mildwurn na Kłodzińska. Miałam też imiona jej 
rodziców. Poszłam do tego urzędu, gdzie są teraz księgi ze 
Lwowa, i przedstawiłam wszystko, co miałam. Powiedzia-
łam, że ten rok urodzenia może być plus minus dwa lata. Po 
miesiącu pan do mnie przysłał maila, że mam przyjść. Przy-
chodzę, a on ma na kolanach wielką księgę odwróconą tak, 
żebym nic nie mogła zobaczyć, ochrona danych osobowych. 
Ogląda i mówi: „Od 1920 do 1924 roku rodzinie Mildwurn 
nie urodziła się dziewczynka o imieniu Celina. Urodziła się 
tej parze dziewczynka, ale nie mogę pani powiedzieć, jak się 
nazywała, bo pani pyta o Celinę, a to nie była Celina”. Koniec. 
Dziękuję. Do widzenia. Wychodzę na dwór i wyję. Nigdy już 
się nie dowiem, jak ona się nazywała i kiedy się urodziła. 
Dalej nie wiem, co mam napisać na macewie. Nie wytrzyma-
łam i dzwonię do tego faceta, i płacząc, mówię mu, że pew-
nie ta dziewczynka z jego księgi jest siostrą mojej mamy. On 
się zlitował i kazał przyjechać. Dał mi ksero, na którym była 
wielka pieczątka, że to nie jest dokument państwowy. Było 
tam napisane, że moja mama nazywała się Flora i urodziła 
się w 1923 roku.
Formalności załatwione. A jakie masz marzenia?

Proste. Chciałabym choć raz przytulić się do moich babć, 
Melki i Sabiny.
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Halina
(ur. 1946)

Spotykamy się w częstochowskim biurze TSKŻ. Docieram tam, kie-
rując się wskazówkami przesłanymi przez panią Halinę Wasilewicz 
mailem. Inaczej nie da się tam trafić, bo nie ma żadnej tablicy infor-
macyjnej. Siedzimy przy wielkim stole konferencyjnym, a wokół nas 
wiszą pamiątkowe zdjęcia i druki. Rozmawiamy po polsku.

Halina: Nic nowego panu pewnie nie powiem. Rozmawia 
pan z różnymi ludźmi, to już pewnie wszystko pan wie. Co 
pan chce usłyszeć?
Najchętniej co u pani słychać, pani Halino.

U mnie? Nic ciekawego. To nie ja przeżyłam wojnę, to nie 
ja straciłam żonę, dzieci i całą rodzinę. To nie ja straciłam 
wszystkich znajomych i cały świat, który znałam.
Ale ja się pytam, co u pani słychać.

Ależ właśnie to u mnie słychać.
Cudze życie?

Nie cudze, moich rodziców.
A jaki był świat pani dzieciństwa?

Wszystko panu opowiem, ale ciągle mi się wydaje, że tam 
nic ciekawego nie było.
No to spróbujmy zacząć, a potem zobaczymy, co z tego wyniknie.

Urodziłam się zaraz po wojnie w Częstochowie, bo tata nie 
chciał się stąd ruszyć. On w tej Częstochowie czekał.
Na co?

A jak pan myśli? Czekał na tych, co być może wrócą. Jeszcze 
długo po wojnie ludzie wracali do swoich miejsc. Tata mówił: 

„Z końca Europy trudno tu dojechać, trzeba być cierpliwym”.
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Doczekał się kogoś?
Doczekał się narzeczonego swojej starszej córki. Ten chło-

piec nie był Żydem. Opowiedział mu, że złapali ich w łapance 
i ostatni raz widzieli się w Oświęcimiu.
Kiedy tata przestał czekać?

W styczniu 1972 roku.
Co się wtedy wydarzyło?

Umarł.
Czym dla pani było to jego czekanie?

Na początku to nawet nie wiedziałam, bo mały człowiek 
przecież nic nie rozumie. Potem zaczęłam się domyślać, że 
coś jest nie tak, bo o niektórych rzeczach rodzice przy mnie 
mówili w jidysz, a ja nic nie rozumiałam. Potem nauczyłam 
się na tyle, żeby rozumieć i móc trochę porozmawiać.
I jak już pani zaczęła trochę rozumieć, to co się okazało?

Dowiedziałam się, że ta książka, którą mój tata od lat trzy-
ma na kolanach, ciągle ogląda i głaszcze, to jest pamiątko-
wa książka częstochowiaków wydana za granicą przez tych, 
którzy ocaleli. Były tam historyczne zdjęcia o osadnictwie 
żydowskim w przedwojennej Częstochowie. Tam mój tata 
znalazł zdjęcia swoich córek z czasów, kiedy były we freblów-
ce i potem w ludowej szkole żydowskiej. Ja sobie myślałam: 

„Jakie córki, przecież to ja jestem jego córką”.
Ile pani wtedy miała lat?

Dziewięć, dziesięć. On cały czas był głową w przedwo-
jennej Częstochowie. Wiecznie był nieobecny. Ta książka 
już była kompletnie zaczytana. Już prawie nic nie było tam 
widać, bo on ciągle ją otwierał i jej dotykał.
Rozmawiała pani z nim o tym?

Nie, ale zdarzało mi się usłyszeć, jak tata mówi, że gdyby 
w czasie selekcji wiedział, że oni idą na śmierć, to poszedłby 
z nimi. Ja wtedy myślałam: „A ja? Nie jestem ważną córką?”.
Była jakaś odpowiedź na te pytania?

Była. Smutna, ale się z nią pogodziłam.

Jaka?
Jestem zamiast. Pan mnie rozumie?

Bardzo dobrze rozumiem. A jak się żyje, „będąc zamiast”?
Normalnie.

Czyli?
Czułam się mniej doceniana, mniej lubiana, mniej kocha-

na. Nie znam innego życia.
A dobre chwile też się zdarzały?

Te dobre chwile były bardzo dobre. Tyle tylko, że podszy-
te strachem i niepewnością. Niektóre były cudowne, ale za 
krótkie. Tutaj cały czas tak było, że jak już było dobrze, to 
zaraz musiało przyjść zło. Dzieciństwo spędziłam w Często-
chowie między domem a TskŻ. Mieliśmy taką willę, która 
była kiedyś własnością pewnego zamożnego Żyda. Jego po-
tomek przekazał ją na instytucje żydowskie. Najpierw był 
tam dom dziecka, a potem TskŻ. Piękny dom, dwa ogrody. 
Czułam się swobodnie, nie musiałam tam nikomu z niczego 
się tłumaczyć.
Z czego nie musiała się pani tłumaczyć?

Że nie chodzę do kościoła, że nie mam rodziny, że nikt 
mnie nie odwiedza, że nie jadę na wieś do cioci czy jakiegoś 
wujka. Dobrze mi tam było w tym moim świecie.
Pasował pani ten świat do otoczenia?

Jak miał pasować, jak u nas było tylko tak: mama, tata, ja 
albo mama, tata, siostra i nikt więcej. Chociaż… chyba pana 
oszukuję. Jeden z naszych kolegów miał babcię. Jak myśmy 
mu wszyscy zazdrościli. Ale tak po cichu.
Znaczy, że ten świat jednak nie pasował?

No jak miał pasować, jak my nawet inne święta obcho-
dziliśmy!
Obchodziliście żydowskie święta?

Tylko jedne, jedyne. Tata robił seder w domu, na życze-
nie mamy.
Jakie było w domu jedzenie?
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Dzisiaj domyślam się, że raczej koszerne. Mama się starała. 
Były mleczne garnki, mięsne garnki. Choć nikt nie wyma-
wiał słowa „koszer”. Myślałam, że wszyscy mają takie garnki. 
A u pana tak nie było?
U mnie nie było osobnych garnków, ale żeby tak od razu do 
lodówki na jednym talerzu kłaść ser z wędliną, to raczej nie. 
Tata z niesmakiem patrzył, jak piliśmy mleko po mięsnym po-
siłku. Mówił, że go nie zdziwi, jak będą nas brzuchy bolały. 
Zawsze przy tej okazji cytował: „Nie kąp koźlęcia w mleku 
matki jego”.

Pana tata miał rację. Przecież to pewny rozstrój żołądka. 
Pierwsze zetknięcie z dziwną kuchnią miałam w akademiku. 
Nie mogłam zrozumieć, jak można zupę na mięsie zatrze-
pać śmietaną.
Przeszkadzało to pani?

Raczej dziwiło, no i na pewno tego nie jadłam.
Nie pasowała pani do zewnętrznego świata?

No właśnie, dlatego trzeba było się ruszyć. Chciałam jechać 
do Izraela w 64 roku, ale dwukrotnie odmówili mi paszportu, 
więc odpuściłam. Studiowałam wtedy handel zagraniczny 
w Warszawie. Zrobiłam przerwę w studiach i przeniosłam 
się do Katowic na ekonomikę przemysłu.
Dobrze pani było w tych Katowicach?

Średnio dobrze, bo tam przeżyłam 68 rok. Co prawda 
mama się cieszyła, że nie byłam już w Warszawie, ale 
miłe to nie było. Wróciłam do Warszawy i okazało się, że 
już prawie nikogo nie ma. Wszyscy wyjechali, a w Często-
chowie zabrali nam naszą willę. Dostaliśmy dwa pokoje 
z kuchnią na drugim piętrze. Skończył się nasz azyl. Zaczę-
liśmy przenosić nasze rzeczy z willi. Duża ich część uległa 
zniszczeniu w 68.
Jakiemu zniszczeniu?

Wpadli do środka, książki darli, płyty potrzaskali. Nawet 
portret Pereca uszkodzili. Wtedy jeszcze to drugie piętro było 

do przeskoczenia, ale z czasem coraz więcej starych ludzi za-
częło mówić o zmianie lokalu na coś położonego niżej. Nie 
dawali rady się tam wdrapywać. Dostaliśmy propozycję lo-
kalu na parterze, od frontu. Niby dobra propozycja, ale lu-
dzie od razu zaczęli mówić, że już lepiej na drugim piętrze 
niż na parterze.
Dlaczego?

Bo na drugie piętro kamień nie doleci.
A dlaczego dzisiaj nie ma szyldu „TSKŻ”?

Szyldu nie wieszamy od 68 roku. Jak ktoś przyjeżdża, to 
wie, a kto nie wie, to mu tłumaczymy, że „wejście jest obok 
biura tłumaczy”. I już. Wszystko jest jasne i trafić się da. Szyld 
mam. Dwujęzyczny, piękny. Ale go nie powieszę. Co się wa-
ham, to mi życie natychmiast pokazuje, że dobrze robię, że 
go nie wieszam. Teraz się ta bardzo polska młodzież pojawiła, 
różne anonimy dostajemy, po co nam to? Przyjaciel znajdzie 
drogę, a wroga nie należy drażnić szyldem. Ale były czasy, 
że nawet ogłoszenia do „Życia Częstochowy” dawałam, że 
TskŻ zaprasza.
I kto przychodził?

Różni, raczej znajomi i sympatycy. Potem już nie ryzyko-
wałam, więc taką drogą to szło, że znajomy znajomego przy-
prowadzał i za niego ręczył. W 1974 było zebranie, na którym 
miano rozwiązać oddział częstochowski TskŻ. Została około 
setka starszych ludzi i nie miał kto tego prowadzić. Zgodzi-
łam się na ten czyn i przez siedemnaście lat prowadziłam 
ten oddział społecznie.
Studia pani skończyła?

Tak, i wróciłam do Częstochowy. Po jakimś czasie tata 
umarł, ale przed śmiercią mówił do nas obu, że jak tylko 
oczy zamknie, to uciekniemy z Częstochowy. Zaraz potem 
mama złamała kość biodrową i przez trzynaście lat już nie 
wstała z łóżka. Tata się pomylił, zostałyśmy w Częstocho-
wie. Mama już wcześniej bardzo chorowała. Jak byłam na 
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studiach, miała wylew. Zostałam wtedy wezwana z War-
szawy. Mama była w szpitalu i pisała testament. Dała mi go 
i kazała przeczytać dopiero po jej śmierci.
Udało się pani nie przeczytać od razu?

No co pan! Natychmiast go przeczytałam. To były cztery 
strony jakichś niezrozumiałych wężyków, gdzieniegdzie tyl-
ko były literki. Były tam dla mnie dwie wiadomości, że mam 
ją pochować w Łodzi i że mam wyjść za Żyda.
Przyznała się pani potem, że pani to przeczytała?

Tak, ale ten wylew strasznych szkód narobił. Nie miała mi 
za złe, bo ledwie mnie poznawała. Żyła jeszcze wiele lat, a ja 
żyłam tylko między nią a pracą. Pracowałam wtedy w Czę-
stochowskich Zakładach Materiałów Biurowych „Zenit”. To 
były jedyne długopisy w Polsce. Straszną funkcję tam miałam, 
byłam specjalistą do spraw rewizji gospodarczych.
W skrócie, musiała pani sprawdzać, kto kradnie, tak?

Fatalna rola. I do tego jeszcze dla Żydówki. Nikt mnie nie 
pytał, kim jestem, ale pewnie i tak wszyscy wiedzieli. Tab-
liczki z napisem „Żyd” nigdy na szyi nie nosiłam, ale też się 
nie ukrywałam. Do tego jeszcze musiałam w pracy prosić 
o różne papiery, bo starałam się o wyjazd do Izraela.
Składała pani papiery emigracyjne?

No co pan? A mama? Uparła się, że powinnam poznać ro-
dzinę. Miała tam stryjka, który wyjechał w 1925 roku z trój-
ką dzieci.
Może chciała, żeby po jej śmierci nie czuła się pani samotna 
na świecie?

Mama bardzo nalegała. Nie wiem dlaczego. Może chcia-
ła, żebym zaliczyła podróż do Izraela? Nie było to wszyst-
ko proste. Musiałam zorganizować jej opiekę na czas mojej 
nieobecności. Moja przyjaciółka starała się mnie namówić, 
żebym tam została, a potem mamę ściągnęła przez Czer-
wony Krzyż.
Myślała pani o tym poważnie?

Tak, tym bardziej że całe dzieciństwo słuchałam opowieści, 
jak to moja mama już przed wojną miała certyfikat z Pale-
styny na wyjazd, ale nie pojechała.
Dlaczego?

Bo jej mama nie chciała żyć bez córki.
O czym były te opowieści?

To były same dywagacje, o tym, ile osób by ściągnęła i kto 
by przeżył.
Pani też nie chciała zostawić mamy?

Momentami rozważałam wyjazd na stałe, ale tuż przed 
wyjazdem mama powiedziała do mnie… Mogę powiedzieć 
po żydowsku? To się jakoś lepiej mówi. Ja panu przetłu-
maczę. No więc ona powiedziała: „kim gezyntechajt”, czyli 

„wracaj zdrowo”. Już wiedziałam, że muszę wrócić. Jasna 
sytuacja.
Który to był rok?

Wróciłam w styczniu 1986, a mama zmarła w marcu. Po 
tych wszystkich latach spędzonych z rodzicami i życia ich 
historiami zostałam kompletnie sama. Nie było ludzi, ale hi-
storie niestety zostały. Zna pan taką pisarkę izraelską, która 
jest z Częstochowy, Irit Amiel? Jedna z jej książek nazywa się 
Osmaleni. Ja się z nią przekomarzam, że moje pokolenie jest 
jakby nadpalone tym, co stale i wciąż słyszeliśmy w domu.
Te historie stały się pani historiami? Żyje pani z nimi codziennie?

Znam te opowieści bardzo dobrze i nie umiem się ich po-
zbyć.
Tak jak pani tata, pani też żyje przeszłością?

Tak pan myśli? Może tak, choć staram się żyć tak po prostu. 
Po śmierci mamy poznałam swojego partnera.
Zakochała się pani?

Trochę było tak, jak z moimi rodzicami. Nie wiem, czy po-
łączyła ich miłość czy przyjaźń, czy po prostu potrzeba, by 
mieć kogoś, kto cię wesprze.
A rodzice się kochali?
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Nie wiem. Ale niech pan sam pomyśli, czy po takich prze-
życiach to najważniejsza jest miłość?
A u pani jak było? Hormony? Szaleństwo?

Ja już nie byłam w tym wieku.
Posłuchała pani mamy? Ten partner jest Żydem?

Nie. Jest katolikiem. Rozstaliśmy się dosyć szybko, ale 
mamy syna Kubę, który urodził się w 1988 roku.
Znowu nie była pani sama.

Tak, wtedy nie byłam, a teraz znowu jestem. Mój syn wy-
brał zostać ortodoksyjnym Żydem i wyjechał.
Pani go zachęcała?

Do niczego nie zachęcałam, ale przyszedł taki moment, że 
zaczął pytania zadawać.
Jakie pytania?

O historię rodziny.
Opowiadała mu pani?

Naprawdę zaczęłam mu opowiadać, jak wylądowałam na 
dwa miesiące w szpitalu. Opowiadałam, a on słuchał. Jak 
miał dwanaście lat, powiedział, że ma przemożne życzenie 
być „prawdziwym Żydem”.
Co to dla niego znaczyło być prawdziwym Żydem?

Wszystko po kolei, począwszy od obrzezania.
Pani nie jest religijna?

Oczywiście, że nie! Całe moje otoczenie pukało się w gło-
wę.
To jak pani to wszystko zorganizowała?

Przez rabina z Warszawy. Przyjechał mohel i zrobili, co 
trzeba. Byliśmy w Warszawie i pojawił się sandek. Pan wie, 
kto to jest?
Oczywiście, że nie!

To jest odpowiednik ojca chrzestnego w katolicyzmie.
Śmieszne, że pani mi tłumaczy judaizm przez katolicyzm.

Takie czasy, co zrobić?
I co było dalej?

Zaczął do mnie dzwonić z zagranicy, ten sandek. Pytał: 
„Czy Kuba chodzi do polskiej szkoły?”. „No chodzi, bo gdzie 
ma chodzić?” „A czy są tam dziewczynki?” To już zaczęło mi 
się wydawać śmieszne. „A czy są w Polsce żydowskie szkoły?” 

„Są dwie. Jedna w Warszawie, druga we Wrocławiu”. „A czy 
nie mógłby do nich chodzić?”
Jak pani z nim rozmawiała?

Wreszcie mi się jidysz przydał do czegoś więcej niż do 
podsłuchiwania rodziców.
I co ustaliliście?

Że nie mogę go posłać do tej szkoły, bo nie mam gdzie 
w Warszawie mieszkać.
Ale w końcu tam poszedł?

A pan skąd wie?
Bo był w jednej szkole z moimi dziećmi.

To możliwe, pasuje mi pan do tej szkoły.
Tak po prostu przenieśliście się do Warszawy?

Nie. Najpierw tak po prostu, na zaproszenie rabina Libera, 
pojechaliśmy na dwa miesiące do Kiszyniowa.
Trochę daleko do tej warszawskiej szkoły z Kiszyniowa.

Tak, bardzo. W Kiszyniowie była jesziwa, w której Kuba 
zrobił bar micwę. Mieszkaliśmy w internacie. Mogłam oglą-
dać sobie mojego syna w jesziwie. Wie pan, że nigdy nie po-
myślałam, że coś takiego się może wydarzyć.
Była pani zadowolona?

To wszystko działo się w strasznym pędzie. Tam mu za-
proponowali, żeby został na dłużej, ale on nie bardzo się 
tam czuł. Wróciliśmy do Częstochowy, do jego gimnazjum, 
i wtedy zadzwonił do mnie rabin Schudrich z Warszawy. I już.
Jakie już? Zadzwonił i co powiedział?

„W Warszawie jest dla was mieszkanie i szkoła Laudera 
czeka na Kubę”. Chyba nie muszę panu mówić, że ja nic za 
to nie płaciłam, bo niby czym. Nie stać mnie wtedy było na 
takie wywrócenie życia do góry nogami.
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Kto płacił za szkołę i mieszkanie?
Do tej pory nie wiem.

A nie korciło panią, by spytać?
Ja wiem, że to za sprawą tego sandeka, ale niezręcznie mi 

pytać. Przyjechaliśmy do Warszawy i poszliśmy do szkoły. Tuż 
przed wejściem do gabinetu dyrektora Kuba wyjął z kiesze-
ni kipę i założył. Ja mu mówię: „Kuba, nie musisz”. A on mi 
na to: „Nie muszę, ale chcę”. I został w tej szkole, gdzie jako 
jeden z niewielu nosił kipę.
Przeniosła pani całe swoje życie do Warszawy?

Nie, wędrowałam. Trochę byłam w Warszawie, trochę 
w TskŻ w Częstochowie, a reszta w pociągu.
A Kuba?

Coraz częściej chodził do synagogi. Coraz mniej go rozu-
miałam. Ciągle jakieś gafy strzelałam. Na przykład wołam 
go, a on się nie odzywa. Podchodzę, a on się modli. Czułam, 
jak się ode mnie oddala, ale takie jest życie matki, że musi 
kurczaka wypuścić w świat. Kończył gimnazjum i pyta się 
mnie: „Gdzie pójdę do liceum?”. Więc mu mówię: „Jesteś na 
sponsoringu, a mi nie wypada pytać i prosić. Jak nie będzie 
żadnego sygnału, to pakujemy się i wracamy do Częstocho-
wy”. I znowu znalazł się rabin, tym razem z Fundacji Laude-
ra, który zaproponował, żeby Kuba pojechał studiować do 
Stanów. Porozmawialiśmy i pojechał.
Kiedy skończy te studia?

Też o to co jakiś czas pytam i Kuba odpowiada: „Torę moż-
na studiować całe życie”. Myślę, że on sam dobrze nie wie. 
Trudno mu, bo tęskni, tak jak ja, a z drugiej strony wrósł już 
w tamto życie.
Często przyjeżdża do pani?

Nie bardzo. Przedtem, jak przyjeżdżał, to z nim jeździłam 
do synagogi imienia Nożyków jako ciotka przyzwoitka. W po-
ciągu trochę porozmawialiśmy i tyle. Na miejscu on się modlił, 

a ja słuchałam. Sama nie umiem się modlić, ale lubię słuchać 
tych śpiewów. Czasami ta melodia do mnie przemawia.
A teraz?

Teraz przed jego przyjazdem muszę garnki wykoszerować, 
a potem czekać aż wróci z Łodzi, Krakowa albo Warszawy, 
gdzie jeździ się modlić.
Jego nie ma, a pani garnki koszeruje. Można by pomyśleć, że 
to dla samej siebie.

Dla siebie, żeby jego mieć, bo inaczej nie mógłby do mnie 
przyjeżdżać. Kiedyś przyjechał, zobaczył nowe garnki i pyta: 

„Wykoszerowane?”, to mówię prawdę: „Nie”. „Dlaczego?” 
„Nie będę jechała z garnkami do mykwy w Warszawie”. A on 
mi na to: „Można w rzece”. „W naszej rzece, synku, to ja bym 
nawet palca nie zanurzyła”.
Denerwuje to panią?

Czasami się z nim drażnię. Pytam: „Czy można koszero-
wać w towarzystwie osoby, która nie jest Żydem? Czy może 
się ktoś przyglądać? Czy brzeg ma być piaszczysty, czy po-
rośnięty trawą?”. Najbardziej mnie zezłościł, kiedy chcia-
łam mu rybę zrobić. Pomyślałam, że na patelni położę folię 
i będzie w porządku. A on się pyta: „Czy na tej patelni było 
mięso?”. Ja mu na to: „Nie znasz tej patelni? To patelnia 
z twojego dzieciństwa. Już kiedyś z niej jadłeś i było dobre”. 
Potem zaczął przyjeżdżać ze swoim jedzeniem. Nawet chleb 
przywoził.
Jak się pani wtedy czuła?

Jak się czuje matka, gdy dziecko nie chce od niej brać je-
dzenia? Ale starałam się, bo chciałam, żeby do mnie wracał. 
I wraca, ale czasami mnie sprawdza. Dwa lata temu pyta 
się: „A tego garnka nie wstawiasz do zlewu?”. „A gdzie mam 
wstawiać, jak mam jeden zlew?” „To myjką myj w powie-
trzu”, mówi.
A sam nie może umyć?
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No nie. Dziecko przecież do mnie na wakacje przyjechało. 
Nie będzie garów myło. Mój syn ma mamę, która jest córką 
Jankiela i Brandli, to co się dziwić, że jest jaki jest. Moje ży-
cie najpierw odeszło z rodzicami, później wyjechało z przy-
jaciółmi w 1968 roku, a na końcu odleciało z moim synem.
Na początku mówiła mi pani, że tak się czuł pani ojciec.

Brzmię pustką, tak? A czym mam brzmieć? Pewnie dlatego 
mój syn już nie chce tu być. Kiedyś mi powiedział: „Ty tutaj 
miałaś chociaż swój ogród, a ja?”.

Doron i Roger
(ur. 1961 i 1975)

Bracia Keren odbierają mnie z pociągu, którym przyjechałem do 
Port Washington. Wsiadamy w samochód i jedziemy półtorej mi-
nuty do jadłodajni tuż przy dworcu. Siadamy w rogu sali, licząc 
na intymną atmosferę. Po upływie godziny znajdujemy się niestety 
w centrum życia towarzyskiego ich małego miasteczka. Rozmawia-
my po angielsku.

Doron: Kim jesteś?
Polskim Żydem.

Doron: Ciekawe.
Czy ja wiem? Średnio.

Doron: Ile wywiadów już zrobiłeś do tej książki?
Pytasz, ile wywiadów już zrobiłem, czy ile będzie w książce?

Doron: Czyli nie każdą rozmowę opublikujesz?
Nie.

Doron: Dlaczego?
Roger: Nie każdy ma coś do opowiedzenia.

Każdy ma jakieś życie i każdy sam uznaje, na ile chce się nim 
podzielić.

Roger: I na końcu ty oceniasz.
Nie oceniam – wybieram historie do książki.

Doron: Ktoś musi.
Roger: A co się stanie z pozostałymi historiami?

Nic.
Doron: To które będą w książce?

Proponuję, żebyśmy najpierw pogadali, a potem podsumowy-
wali, a nie odwrotnie. Dobrze?
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Doron: W tej książce będzie historia twojego domu ro-
dzinnego?
Nie wiem jeszcze.

Doron: Zaskakują cię historie, których słuchasz?
Z jednej strony zupełnie nie. Wszyscy znamy opowieści naszych 
rodzin i przyjaciół. Są w nich wspólne wątki strachu, głodu, 
ucieczki, czasami cudownego ocalenia, a czasami bycia świad-
kiem śmierci najbliższych. To wszyscy znamy. I wy, i ja. Oczywi-
ście są pewne różnice w tych scenariuszach, niemniej schemat 
jest nam znany. Z drugiej strony ilość i intensywność tych opo-
wieści czynią każdą rozmowę wyjątkową i za każdym razem 
tak samo bolesną.

Doron: Co ci dają te spotkania?
Powiększają moją rodzinę.

Roger: W jakim sensie?
W trakcie tych kilku godzin spędzonych razem wytwarza się 
jakiś rodzaj bliskości.

Doron: I to jest twój sens tej książki?
Jeden z nich. Jest pewnie jeszcze kilka.

Doron: Na przykład?
Chcę opowiedzieć innym, jak było w naszych domach.

Roger: Innym Żydom?
Innym ludziom.

Doron: I co oni mają z tym zrobić?
Przeczytać ze zrozumieniem.

Doron: Nie jestem w tej sprawie optymistą, ale poczekajmy.
Pogadajmy.

Doron: A masz jakieś pytania?
Dlaczego zgodziłeś się ze mną rozmawiać?

Doron: Musimy jakoś podtrzymywać ten płomień.
Jaki płomień?

Doron: Płomień pamięci.
Co to znaczy?

Doron: To znaczy, że dopóki pamiętamy, że w tej historii 
bohaterami byli prawdziwi ludzie, płomień będzie się palił. 
Jeśli zapomnimy, tamte wydarzenia dalej będą opowiada-
ne, ale staną się legendami. Mogą stać się bardzo ważnym 
tekstem w historii i zyskać rangę biblijnych przekazów, ale 
to już nie będzie to samo. I najgorsze, co się może z nimi stać, 
to to, że będą się zmieniać zgodnie z aktualnymi potrzebami. 
I to będzie koniec tego płomienia. Tego się najbardziej boję. 
Staną się nową wersją historii. Talibowie wysadzili pomnik 
Buddy. Był i już go nie ma. Można pisać wstecz nową wersję 
wydarzeń bez niewygodnych elementów.
Czujesz się strażnikiem tej historii?

Doron: A kto ma się nim czuć, jeśli nie ja? Dlatego bardzo 
się cieszę, że po wielu latach naciskania na moją mamę, uda-
ło się ją namówić do spisania swoich przeżyć.
Naciskałeś na mamę, żeby wróciła do wspomnień?

Doron: Tak. I myślę, że nie były one dla niej aż tak odle-
głe, jak mi się wtedy wydawało. Mało tego, zmusiłem ją, by 
opowiedziała o tym publicznie, co zawsze jest dla niej bar-
dzo stresujące.

Jakiś czas temu moja mama podarowała swój zielony swete-
rek, w którym przeżyła wojnę, muzeum Holocaust Memorial 
w Waszyngtonie. Stał się częścią podróżującej wystawy. Kiedy 
ta wystawa była w muzeum na Manhattanie, rodzice zabrali 
tam moich dwóch synów. Jedna z przewodniczek rozpoznała 
moją mamę. Zatrzymała całą grupę i wygłosiła do nich krót-
ką przemowę: „Słuchajcie, mamy dziś niesłychane szczęś-
cie i zaszczyt. Tuż obok nas stoi właścicielka tego sweterka. 
Przeżyła okropności wojny, a dzisiaj jest wśród nas”. I w tym 
momencie zdarzyło się coś bardzo dziwnego. Ludzie zaczęli 
podchodzić do mamy i dotykać jej, jakby sprawdzali, czy jest 
prawdziwa. Przedtem oglądali ten sweterek i nawet nie pomy-
śleli o tym, że nosiła go jakaś prawdziwa dziewczynka, bo dla 
nich tą dziewczynką była postać z opowieści przewodniczki.



262 Doron i Roger Doron i Roger 263

A ty, Roger, dlaczego zdecydowałeś się ze mną spotkać?
Roger: Czuję jakiś rodzaj zobowiązania w stosunku do 

moich rodziców. Nie chcę, żeby ich historia stała się baś-
nią. Wiem, ile bólu ich kosztowała i kosztuje do dzisiaj. Nale-
ży się jej godne miejsce w historii świata. Powoli ten przekaz 
staje się przekazem z drugiej ręki. Niebawem będzie już 
z trzeciej.
Wszyscy mamy świadomość tego, że temperatura tego przeka-
zu niedługo zacznie spadać.

Doron: Nic na to nie możemy poradzić, dlatego musimy 
z siebie dawać wszystko i już. Pozostaje mieć nadzieję, że 
kolejne pokolenia będą robiły to samo.

Roger: Ten rodzaj obligacji ma swoje źródła w tym, kim 
stali się nasi rodzice. I ty, i my obaj wiemy, jak różne były losy 
ocalonych po wojnie. Niektórzy zostali pokonani przez swo-
je wspomnienia i depresje, z których nigdy nie udało im się 
podnieść. Była też grupa tych, którym udało się skorzystać 
z danego im po raz drugi życia. Mieli dzieci. Cieszyli się nimi. 
Pracowali. Mieli też dużo wspomnień, ale mieli to szczęście, 
że ich życie miało wiele kolorów, nie tylko czerń.
A wy rozumiecie, jak to się stało, że rodzicom udało się po tym 
wszystkim pozbierać?

Doron: Możemy sobie mówić różne rzeczy, że byli silni, in-
teligentni, młodzi. Ale z drugiej strony wiemy, że takich jak 
oni było wielu i nie wszystkim udało się odbudować własne 
życie.

Roger: Myślę, że zrozumienie tego jest poza naszym za-
sięgiem.

Doron: Chyba Roger ma rację. Bardzo często zdarza mi 
się myśleć o tym, skąd oni wzięli siłę na to, by przeżyć ko-
lejny dzień.
Myślisz czasem, jak ty byś się zachował, gdyby przyszło ci 
 wtedy żyć?

Doron: Oczywiście.

Roger: Ja też.
Doron: A ty?

Nie umiem o tym myśleć, nie stawiając sobie takich pytań.
Doron: Ile lat mieli twoi rodzice w czasie wojny?

Obydwoje urodzili się w 1940.
Doron: Nasi rodzice też mieli mniej niż dziesięć lat w cza-

sie wojny. I dzisiaj, kiedy sam jestem ojcem, zastanawiam 
się, co musieli przeżyć nasi dziadkowie. Jak masz kilka lat, 
rodzice są całym twoim życiem. A pomyśl, co ci rodzice mu-
sieli przeżywać.
Rozmawiasz o tym ze swoimi dziećmi?

Doron: Mam dwóch synów. Jeden ma dwadzieścia lat, 
a drugi siedemnaście. Obydwaj bardzo dobrze znają historię 
swoich dziadków i są z nich dumni.
To jest właśnie dla ciebie ten płomień z początku naszej roz-
mowy?

Doron: Tak. Mam poczucie, jakbym właśnie teraz przeka-
zywał tę pochodnię. Mam swój udział w powstaniu książki 
mamy *, a i film nie był bez znaczenia.

Roger: Film Agnieszki Holland W ciemności, który powstał 
na podstawie książki mamy, spowodował, że jej historia stała 
się ogólnie znana. Dla niej było to bardzo ważne, a nam dało 
poczucie spełnienia ważnego obowiązku.
Jesteście już zwolnieni z kolejnych wysiłków?

Doron: Nie, ale mamy poczucie, że ta historia nie zniknie.
Jak się czułeś, gdy zmuszałeś swoją mamę do pisania wspo-
mnień?

Doron: Nazwałbym to zachęcaniem i silnym wsparciem. 
Staram się myśleć, że nie przekroczyłem granicy. Mieliśmy 
już wcześniej pamiętnik naszego dziadka z okresu, w któ-
rym się ukrywali. Po jego śmierci nasza babcia przepisała 

 * Krystyna Chiger, Dziewczynka w zielonym sweterku, Warszawa: Pwn, 
2011.
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cały ten tekst na maszynie. W ten sposób powstała wersja, 
która została potem przetłumaczona na angielski i wy-
dana piętnaście lat temu. Książkę naszej mamy wydano 
w 2011 roku.
Tak staliście się dziećmi „dziewczynki w zielonym sweterku”?

Doron: Zawsze nimi byliśmy.
Wiecie, dlaczego wasza mama zgodziła się napisać tę książkę?

Doron: Nie mam cienia wątpliwości, że zrobiła to dla nas 
dwóch.
Kiedy pierwszy raz usłyszeliście holokaustową opowieść wa-
szych rodziców?

Roger: Ta opowieść zawsze była z nami.
Doron: Tyle że nigdy nie usłyszeliśmy jej w całości. Ciągle 

pojawiał się jakiś kawałek, którego nie umieliśmy wstawić 
w chronologię opowieści. Dopiero książka mamy wprowadzi-
ła porządek. Wreszcie wszystko poskładało się w całość. Gdy 
zobaczyłem film, byłem bardzo wzruszony. Poczułem jakiś 
rodzaj oświecenia. Cała historia mamy przetoczyła się przed 
moimi oczami. Film został nominowany do Oskara. Historia 
mamy została poznana przez wielu ludzi na świecie i dzięki 
temu znalazła swoje miejsce w mainstreamie.
Ten film zmienił coś w waszym życiu?

Doron: Jak tylko pojawił się u nas, wynająłem salę kino-
wą na sto dwadzieścia osób i zaprosiłem gości na prywatny 
pokaz.

Roger: Mówi, że wynajął, a on po prostu kupił wszystkie 
bilety na ten seans w kinie.

Doron: Roger, to się właśnie nazywa wynająć kino. Przy-
szło tyle osób, że niektórzy siedzieli na podłodze. Na począt-
ku powiedziałem kilka słów i zgasiliśmy światło. Zaległa taka 
cisza, że mogłeś usłyszeć spacerującą po ścianie muchę. Dla 
mnie to był bardzo ważny dzień. W moim mieście odbywał 
się pokaz naszego filmu. W ten sposób nasza prywatna, do-
mowa historia stała się publiczną.

Doron, to nie była wasza historia, tylko waszej mamy.
Doron: Dobrze wiesz, że to była nasza historia. Całe na-

sze życie jest nią naznaczone, więc jest również nasza. Tak 
to działa i nic na to nie poradzimy.

Roger: Ja dla odmiany miałem przyjemność być na pierw-
szym pokazie dla szerokiej publiczności, który odbywał się 
w Toronto. Po projekcji wyszła na scenę Agnieszka Holland 
i powiedziała kilka słów o pracy nad filmem. Po chwili zapro-
siła na scenę naszą mamę i wtedy stało się coś niesłychanego. 
Tysiąc osób wstało i zaczęło bić brawo. Ta owacja wydawała 
się nie mieć końca. Staliśmy wszyscy razem i pewnie każdy 
z nas myślał co innego.
Co ty myślałeś?

Roger: Po pierwsze miałem oczy pełne łez. Po drugie my-
ślałem, że wreszcie wszyscy zobaczą i usłyszą, jak było na-
prawdę, i że już nikt nie będzie mógł nam zarzucić, że to jest 
zmyślona historia.
Wiesz, co mama wtedy myślała?

Roger: Mogę zgadywać, ale nie chcę. Widziałem jej oczy, 
które patrzyły po kolei na każdego z widzów. To trwało bar-
dzo długo, więc myślę, że większa część publiczności zdążyła 

„spotkać się” z dziewczynką w zielonym sweterku.
Doron: Bardzo chciałem, żeby ten film dostał Oskara, bo 

wtedy mama mogłaby stanąć przed całym światem.
Roger: Następna projekcja odbyła się w Berlinie. Kolejne 

bardzo ważne dla nas miejsce. W pewnym sensie historia za-
toczyła koło i znowu mama zwyciężyła. Tym razem w stolicy 
faszyzmu. W trakcie polskiej premiery mama miała siedzieć 
koło arcybiskupa i premiera, ale odmówiła. Jej wspomnienia 
o większości Polaków i Ukraińców były bardzo złe. Do dzi-
siaj uważa, że gdyby nie te dwa narody, dużo więcej Żydów 
uratowałoby się z Zagłady.

Doron: Czy mogę ci zadać pytanie nie à propos?
Pytaj.
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Doron: Jakiś czas temu byłem z moimi synami w Ausch-
witz. Oni chłonęli wszystkie informacje, nie tracąc przy 
tym trzeźwego spojrzenia. W którymś momencie ogląda-
my zdjęcia więźniów, które wisiały na korytarzach bloków, 
i nagle mój syn mówi: „Tylu Żydów tu zginęło, a oni wcale 
nie wyglądają na Żydów”.
Twój syn miał rację. Ci ludzie ze zdjęć byli Polakami. Obejrze-
liście wystawę, która powstała zaraz po wojnie, czyli w cza-
sach, kiedy w Polsce nie mówiło się o tym, że w Auschwitz 
ginęli Żydzi.

Doron: I ta wystawa będzie tam zawsze wisieć?
O ile wiem, władze muzeum kończą pracę nad scenariuszem 
nowej wystawy.

Doron: Myślisz, że warto pokazywać dzieciom Auschwitz?
Myślę, że ustaliliśmy to już na początku tej rozmowy. Jeśli mamy 
dbać o pamięć, to unikanie takich wizyt byłoby nierozsądne. Po-
zostaje pytanie, kiedy pokazywać dzieciom to straszne miejsce 
i jak je do tego przygotować. Ja mam dwoje dzieci i dwa różne 
doświadczenia. Mój syn był tam ze szkołą, gdy miał trzynaście 
lat. Jego wizyta skończyła się po dziesięciu minutach. Zrobiło 
mu się słabo, opuścił teren obozu i pozostały czas czekał na 
swoją klasę na parkingu. Nie wiem, czy można było jego wizytę 
w Auschwitz lepiej przygotować. Pewnie tak. Na pewno można 
było poczekać jeszcze dwa, trzy lata i wtedy jego pobyt tam 
miałby walor edukacyjny, którego zabrakło tym razem.

Z kolei nauczyciele mojej córki nie zdecydowali się zawieźć 
tam swoich uczniów. Pierwszy i jedyny raz była tam ze mną, 
kiedy miała dziewiętnaście lat. Przeżyła szok. Zarówno ona, 
jak i jej brat bardzo dobrze znali moją babcię – byłą więźniarkę 
obozu. Opowieści prababci w połączeniu z tym, co zobaczyła na 
miejscu, spowodowały, że nie była w stanie dalej zwiedzać. Jed-
nak jakaś siła pchała ją do przodu i kazała jej tam zostać. Wy-
brała bardzo talmudyczne rozwiązanie – resztę czasu spędziła 

bez okularów, co przy jej wadzie wzroku znaczyło, że nic już 
wyraźnie nie widziała, mimo że dalej tam była.

Roger: Myślisz, że twoja córka kiedyś tam wróci?
Nie wiem. Kiedy byłem w jej wieku, nigdy bym nie pomyślał, 
że odwiedzę to miejsce dwadzieścia albo więcej razy, więc nie 
umiem odpowiedzieć na to pytanie.

Doron: Masz rodzeństwo?
Mam młodszego brata.

Doron: A czym dla niego była wizyta w Auschwitz?
Jeszcze tam nie był. Jest mu strasznie ciężko się wybrać. Myślę, 
że w jego głowie to miejsce jest ściśle związane z naszą babcią. 
Obydwaj usłyszeliśmy od niej wiele opowieści stamtąd. Wiem, 
że od wielu lat mój brat przygotowuje się do tej wizyty.

Roger: Namawiasz go?
Kiedyś namawiałem, ale dzisiaj myślę, że każdy powinien to 
zrobić w czasie, który sam uzna za stosowny. Na pewno jestem 
gotów z nim tam pojechać, jeśli tylko wyrazi takie życzenie.

Roger: Chyba żaden czas nie jest dobry, by odwiedzić to 
miejsce.
Może któryś zatem jest mniej zły. Dla nas jest pewnie czym in-
nym niż dla ludzi, których historia rodzinna nie jest związana 
z tym miejscem.

Doron: Albo z historią znikania narodu. Nasz dom rodzin-
ny był tą ocalałą jego częścią.
Powiedzieliście rodzicom, że idziecie rozmawiać ze mną o tym, 
jak to jest być dziećmi ocalałych?

Doron: Tak.
I co oni na to?

Roger: Ucieszyli się, że teraz nasza kolej. Widzą, że dla 
nas jest to bardzo ważne. Poczuli ulgę, że już nie cała odpo-
wiedzialność spoczywa na nich.
Wasz dom rodzinny był inny niż domy rodzinne waszych ko-
legów?
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Doron: Bez wątpienia.
Co je różniło?

Doron: Byliśmy wychowani przez ludzi cierpiących na 
depresję.
Przedtem mówiłeś, że wasi rodzice należą do tej grupy ocalo-
nych, którzy nie cierpią na depresję.

Doron: Mówiłem, że nasi rodzice należą do tej grupy, 
która nie została pokonana przez swoją przeszłość. Oczy-
wiście cierpieli na depresję, może nie tę bezlitosną wersję, 
jak ta, która kazała innym odbierać sobie życie, ale na 
pewno doświadczyli wielu jej objawów. Jednak wygrali. 
Wygrali fizycznie i emocjonalnie. Powiem ci, że nie mogę 
zrozumieć, jak to się stało, że po tym wszystkim, co prze-
żyli, są tak normalni. Powinni być pacjentami szpitali 
psychiatrycznych. Cieszę się, że nie są, ale trudno mi to 
zrozumieć. Brzmi to dziwnie, ale musisz uwierzyć, że nasi 
rodzice mieszczą się w całkiem przyzwoitym miejscu na 
krzywej Gaussa. Nie umiem w prosty sposób opisać tych 
różnic między naszym domem a domami naszych kolegów, 
ale mogę to opowiedzieć inaczej. Najlepszym przykładem 
jest mój stosunek do jedzenia. Nie kupuję za dużo, żeby 
nie wyrzucać. Szanuję jedzenie. Nasi rodzice zawsze mieli 
pełną lodówkę i zawsze znajdowali sposób, by zjeść nawet 
te rzeczy, które zaczynały być już wątpliwej świeżości. Ko-
lejne potrawy z wczorajszych dań, kolejne odgrzewanie, 
nowe kombinacje resztek. Byle nic nie wyrzucić. „Mamo, 
wyrzuć to już. To się nie nadaje do jedzenia”. „Nie wiesz, 
co mówisz! To się jeszcze bardzo nadaje! Nie wyrzuca-
my jedzenia i koniec!” Innym aspektem naszego domu 
rodzinnego jest podejście do problemów. Wszystkie moje 
problemy w pracy czy związane z wychowaniem dzieci, 
dla naszej mamy są ledwie zauważalne. „Synku, przecież 
masz dach nad głową, masz pracę, masz co jeść. Pomyśl, 

że najważniejsze sprawy nie sprawiają ci problemów, a te, 
które ci się nimi wydają, to drobiazgi”.
Często to słyszałeś?

Doron: Bardzo często. Mało tego, przekazałem tę wiedzę 
moim dzieciom.
Myślisz, że to jest wiedza?

Doron: Myślę, że dobrze jest mieć stałe punkty od niesienia, 
a szczególnie takie, które powodują, że łatwiej jest żyć.
Uważasz tę wiedzę za efekt uboczny twojego wychowania?

Doron: Mama mówi, żebym patrzył szerzej. Szerzej znaczy 
zawsze to samo: „Masz dach nad głową, jedzenie w lodów-
ce…”. Ale koniec końców ma rację.
Doron, to znaczy, że żyjesz według standardów swojej mamy? 
Ona twoje problemy uznaje za nieistotne, ale jej punktem od-
niesienia jest jej życie, a nie twoje…

Doron: To są nie tylko jej doświadczenia. Mam na poparcie 
tej teorii kilka naszych wspólnych doświadczeń.
Wspólnych?

Doron: Rodziców i moich. Zdarzyło mi się już w życiu wi-
dzieć strach w ich oczach.
Strach przed czym?

Doron: Strach przed utratą tego dachu i lodówki.
Tutaj, w Stanach?

Doron: Nie, w Izraelu. Tam się urodziłem. Pamiętam wy-
raz ich twarzy, kiedy w pierwszym dniu wojny sześciodnio-
wej siedzieliśmy w podziemnym schronie i czekaliśmy na 
zakończenie bombardowania. Miałem dokładnie tyle lat, ile 
oni mieli, ukrywając się w Polsce podczas ii wojny świato-
wej. Nie wiem, co wtedy czuli, wiem natomiast, że zaraz po 
zakończeniu wojny, która na szczęście trwała tylko sześć dni, 
wyjechaliśmy z Izraela. Moi rodzice nie znaleźli w sobie siły, 
by stawić czoła kolejnej wojnie.
Kiedy to zrozumiałeś?
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Doron: Już w tym schronie widziałem, że moi rodzice 
zachowywali się zupełnie inaczej niż cała reszta. Z czasem 
zaczynałem zauważać coraz więcej tego bagażu, który nio-
są ze sobą.
Był jakiś przełom w zrozumieniu całości?

Doron: Na pewno książka i film były tym przełomem. Spo-
wodowały, że nie tylko zacząłem lepiej rozumieć mamę, ale 
zrozumiałem, jak wyjątkowym człowiekiem był nasz dzia-
dek. To on był mózgiem całej operacji. To dzięki niemu pod 
koniec wojny byli żywi.
Rozmawiałeś z nim o tym?

Doron: Kiedy on jeszcze żył, ja byłem bardzo młody. Roz-
mawiałem z nim wiele razy, ale czułem dystans dziecka do 
starego człowieka. Nasz dziadek miał specyficzny wygląd. 
Jedno jego oko było mętne i kompletnie odbarwione. W cza-
sie wojny stracił w nim wzrok.
Wiesz, jak to się stało?

Doron: Na początku wojny szedł ulicą z moją mamą i jej 
młodszym bratem. Podszedł do nich niemiecki żołnierz i po-
wiedział: „Wybierz jedno”. Co znaczyło, jedno dziecko zabiję 
na miejscu, a was puszczę wolno. Dziadek padł przed nim na 
kolana i zaczął go błagać. Ten młody żołnierz uderzył dziadka 
karabinem w głowę. Zmiażdżył mu oczodół i uszkodził gałkę 
oczną. Odszedł, nie zabijając żadnego dziecka. Znam tę histo-
rię od zawsze, ale im jestem starszy, tym więcej ma dla mnie 
aspektów. Kiedyś była historią o złym Niemcu, później o bied-
nym dziadku, następnie o mojej mamie, która musiała na to 
patrzeć, z czasem o ojcu, który próbuje uratować swoje dzieci.
To jak było, mieliście normalny dom czy nie?

Doron: Nigdy nie myślałem, że nasz dom rodzinny jest 
nienormalny, ale zawsze czułem, że jest inny. A twój był 
normalny?
Myślę, że tak, ale z czasem odkryłem, że są wielkie różnice mię-
dzy moim domem a domami kolegów ze szkoły.

Roger: Twoi rodzice też mieli taki stosunek do jedzenia 
jak nasi?
Mama nie, bo wojnę spędziła w domach dziecka we Francji, ale 
tata tak, bo był w getcie warszawskim, a potem po aryjskiej stro-
nie. Miał taką metodę na nas, żebyśmy nie zostawiali jedzenia 
na talerzach, że ciągle mówił o głodujących dzieciach w Indiach. 
Nie o wojnie, nie o getcie, tylko o tych Indiach.

Doron: O, nasi rodzice też mówili o głodnych dzieciach 
w Indiach.
Któregoś dnia mój pięcioletni brat podszedł do stołu, przy któ-
rym mieliśmy jeść obiad, obejrzał wszystko i powiedział do taty: 

„Możesz to wysłać tym dzieciom z Indii”.
Doron: My chyba nigdy tak nie powiedzieliśmy, ale to do-

bra strategia. Pogratuluj bratu. I co zrobił twój tata?
Chyba wtedy zakończyły się te rozmowy o Indiach przy  stole. Jak 
bardzo historia waszych rodziców wpływa na wasze życie?

Roger: Nie wiem, jak dużo moich kolegów myśli o ucieczce 
przed Niemcami na siłowni.
Ty myślisz?

Roger: Wiem, że to brzmi absurdalnie, ale tak.
I co myślisz?

Roger: Że muszę dać z siebie wszystko, bo gdyby moi ro-
dzice tego nie robili, toby nie przeżyli.
Rzeczywiście brzmi dziwnie. Chodzisz na siłownię po to, żeby 
być przygotowanym do ucieczki?

Roger: Mówiłem ci, że to absurd, ale tak mam. Biegnę po 
tej sztucznej bieżni coraz szybciej i szybciej, a w głowie mam 
goniących mnie Niemców. Mam głowę pełną takich rzeczy 
i dużo czasu mija, zanim się wyplączę z tych absurdów.
Podasz jakiś inny przykład?

Roger: Nie, ale mechanizm jest w skrócie następujący: 
„Uważaj, bo każda źle podjęta decyzja może skutkować śmier-
cią”. To dotyczy wszystkiego: pracy, związków…
A jeśli dobrze wybierzesz, to co cię czeka?
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Roger: Ciężka praca. Nic nie dostaniesz za darmo, a jeśli 
tak myślisz, to znowu jesteś w ślepej uliczce.
Macie jakieś dobre doświadczenia wynikające z tego, że jeste-
ście dziećmi ocalałych?

Roger: Dumę.
Doron: Mam dla ciebie dwie historie naszych rodziców. 

Sześć lat temu nasza mama pojechała z grupą amerykań-
skich uczniów do Krakowa, a później do Lwowa. Lwów już 
nie jest w Polsce.
Tak, jestem na bieżąco.

Doron: No tak. Zaraz po przyjeździe zostawiła młodzież 
w hotelu i poszła szukać ulicy, którą jej mama chodziła dwa 
razy dziennie z getta do obozu pracy. Za każdym razem, 
kiedy jej mama tamtędy szła, Polacy i Ukraińcy stojący przy 
drodze rzucali w nią kamieniami, ochlapywali błotem i krzy-
czeli: „parszywa Żydówa!”. Moja mama przeszła całą tę drogę 
wolnym krokiem. Wiesz dlaczego?
Żeby pokazać, że żyje.

Doron: I żeby pokazać, że ma rodzinę, dzieci, wnuki. Szła 
i myślała: „Nie udało wam się! Żyjemy!”.

A teraz druga historia, o naszym tacie. Jego rodzina miała 
przed wojną dwie kamienice w Krakowie, które oczywiście 
stracili. Nasz tata spędził ostatnie dwadzieścia pięć lat, pró-
bując je odzyskać. I niedawno mu się to udało. Na pewno są 
tacy, którzy postanowiliby nigdy nie wracać do kraju, w któ-
rym zdarzyła się im tak wielka krzywda. A nasz tata jeździł 
tam latami i wreszcie dopiął swego. W zeszłym miesiącu był 
w Krakowie i spał w swoim pokoju z dzieciństwa. Po siedem-
dziesięciu czterech latach!

Roger: Pokonał niezliczoną ilość przeszkód. Zaczynając 
od urzędniczych, a kończąc na rasistowskich. I wierz mi, 
że żadna z tych podróży nie należała do przyjemnych. Za 
każdym razem czegoś w tych papierach brakowało, a jak 

się domyślasz, nasz tata nie ma już dwudziestu lat i ciężko 
odchorowuje te wyprawy.

Doron: My też spaliśmy już w domu naszych dziadków.
Jakie to jest uczucie?

Doron: Dziwne. To jest piękna kamienica. I najdziwniejsze, 
że ona cały czas tam stoi.
Kamienice zostały, ludzie nie.

Doron: To prawda, ale nasz tata tam wrócił wbrew wszel-
kim przeciwnościom. I okazało się, że tam się niewiele zmie-
niło, nawet tapety i meble są te same. Dziwnie mi tam było. 
Z jednej strony bardzo się cieszyłem, ale cały czas czułem, 
że nikt nie czeka tam na mój powrót. Powiem więcej, nikt 
nie cieszy się z tego, że wróciliśmy. Nie wiem, czy na miejscu 
naszego taty znalazłbym siłę na walkę o te domy.

Roger: Ja bym walczył, tak jak walczy nasz tata. On to 
robi, bo dzięki temu czuje się bliżej swojego taty i dziadka. 
Idąc tym tropem, jestem przeciwnikiem sprzedaży tych od-
zyskanych domów.

Doron: A ja zwolennikiem. Dlaczego chcesz dołączyć do 
klubu, w którym nie jesteś mile widziany?
Ta sprzedaż jest realna czy wyimaginowana?

Doron: No i tu dochodzimy do sedna. W jakiś tajemniczy 
sposób, w jednym z tych domów pojawił się współwłaściciel. 
Według mnie to jest były członek Służby Bezpieczeństwa, 
który manipulując przepisami, uzyskał papiery na to, że jest 
właścicielem jednego procentu tego domu. Jeden procent to 
nawet nie jest powierzchnia toalety, ale ma go on, a nie my. 
Prawo jest takie, że jeśli chcesz sprzedać budynek, musisz 
mieć sto procent udziałów. Ten facet wykańcza naszego ojca. 
Robi wszystko, by uprzykrzyć mu życie, jakby tego, co się 
w nim dotychczas wydarzyło, było mało. Nasza mama uwa-
ża, że on jest zwykłym antysemitą, który nie chce dopuścić 
do tego, by Żydzi się wzbogacili na sprzedaży tego budynku. 
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Nie wiem, czy rzeczywiście tak jest, ale żadne negocjacje 
z tym człowiekiem nie przynoszą rezultatu. Gdy tata propo-
nuje mu sumę, której on żąda, ten podwaja stawkę i tak jest 
za każdym razem. Nie mówimy tu o dobrej woli, mówimy 
o pieniądzach. Ja uważam, że trzeba to sprzedać, zanim on 
wykończy ojca, to raz. Trzeba sprzedać, żebyśmy nie musieli 
się zastanawiać, czy ktoś nas tam lubi czy nie lubi, to dwa. 
Czy komuś się podoba kolor naszych włosów i oczu albo 
kształt naszych nosów. Nasza obecność w tamtym kraju do-
biegła końca i nie mamy co udawać, że jest inaczej. To trzy.
Gdyby nie te domy, nie przyjechałbyś do Polski?

Doron: Gdyby nie te przyjazdy do Polski, na pewno miał-
bym mniej nieprzespanych nocy. Te podróże mają dla mnie 
gorzki smak. Chciałbym je zakończyć i nigdy więcej już nie 
musieć tam wracać. Sam wiesz najlepiej, jakie doświadczenia 
z Polakami mieli Żydzi w czasie wojny. Oczywiście, że byli 
tacy, którzy pomagali, ale więcej osób zajmowało się dono-
szeniem niż ratowaniem. Niemniej powiem ci, że kiedy byli-
śmy tam razem z rodzicami, to widzieliśmy nostalgię w ich 
oczach. Tam są miejsca, w których oni się bawili, ulice, któ-
rymi chodzili ze swoimi rodzicami. To było ich miejsce i co by 
się w międzyczasie nie zdarzyło, wspomnienia z dzieciństwa 
zostają. Ten kraj był ich domem. Nas z tym miejscem łączy ból 
odziedziczony po rodzicach. A nostalgia nie jest dziedziczna.
I taki będzie koniec naszej rozmowy?

Doron: Ja mam przygotowany inny koniec.
Jaki?

Doron: Ty jesteś naszym bratem.
Po czym to poznaliście?

Doron: Powiedzmy, że po Indiach.
Mówiłem wam, że jednym z celów tej książki jest powiększa-
nie rodziny.

Doron: No dobra, bracie, jak wypadamy? Będziemy 
w książce?

Yehuda
(ur. 1949)

Spotykamy się w arabskiej kafejce na południu Tel Awiwu. Yehuda 
Gai przyjeżdża ze swoją żoną, która towarzyszy nam przez całą roz-
mowę. Ani razu się nie odzywa, ale w jej oczach często pojawiają się 
łzy. Rozmawiamy po angielsku.

Yehuda: Żebyś mógł mnie zrozumieć, musisz znać historię 
moich rodziców i to nie tylko tyle, że przeżyli wojnę, a póź-
niej pojechali do Izraela. Rodzina mojej mamy pochodziła 
z Frankfurtu. Z domu nazywała się Besserglück, wiesz, co 
to znaczy?
Szczęściara.

Z grubsza. Z jednej strony jej życie tego nie potwierdziło, 
a z drugiej potwierdziło, bo miała tego szczęścia jak mało kto. 
Ona i jej dwie siostry przeżyły wojnę. Były w obozie, z któ-
rego deportowano ich najmłodszą siostrę z mamą i babcią 
do Auschwitz. One trzy jednak przeżyły. Moja mama urato-
wała jedną ze swoich sióstr przed deportacją, wyciągnęła ją 
z transportu.
Jak to możliwe?

Poszła do komendanta i poprosiła, żeby wypuścił jej sio-
strę z wagonu.
Tak po prostu?

Mówiła, że wiele nie ryzykowała.
Wydaje mi się, że całkiem sporo.

Powiedziała komendantowi, że jest dla swoich sióstr jak 
matka. Nie może pozwolić, żeby którejś się coś złego stało.
To nie brzmi jak opowieść z obozu.
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Tam się działy różne rzeczy. Mama mówiła, że w najgor-
szym wypadku dołączyłaby do swojej siostry, ale by jej nie 
zostawiła. O dziwo, komendant jej wysłuchał. Kazał się wy-
nosić i czekać. Następnego dnia mama dostała wiadomość, 
że ma zabrać siostrę i ukryć ją przez dwadzieścia cztery go-
dziny. Też nie wiem, jak można kogoś schować w obozie, ale 
się udało. Z całej rodziny zostały tylko one trzy.
A ojciec?

Ojciec był w armii sowieckiej. Po tym, jak jego oddział 
wyzwolił Majdanek, został z niej zwolniony. Z jego rodziny 
nikt nie przeżył.
Miał przed wojną żonę i dzieci.

Był rozwiedziony i miał syna, Jakowa Mosze, który został 
na jego oczach zamordowany przez Niemców. Miał wtedy 
pięć lat. To tak w wielkim skrócie. Tacy ludzie mnie wycho-
wali.
Jak się poznali?

Wiem, że spędzili ze sobą pięćdziesiąt pięć lat, ale począ-
tek nie był z miłości. Po demobilizacji mój tata z dwoma ko-
legami zatrzymał się w małym miasteczku. Ktoś wskazał im 
dom, w którym mieszkały trzy żydowskie dziewczyny. Dwa 
słowa wstępu zanim ci opowiem, co było dalej. Mój ojciec 
był wysokim, bezczelnym blondynem z niebieskimi oczami. 
Zapukał do tego domu, a gdy drzwi się otworzyły, powiedział: 
„Dziewczęta, która z was chciałaby wyjść za mnie za mąż? 
Straciłem wszystkich i nie mam powodu, by dalej żyć. Zdecy-
dowałem, że poślubię pierwszą żydowską dziewczynę, którą 
spotkam”. Po kilku sekundach ciszy moja mama powiedzia-
ła: „Ja”. Jestem owocem układu, nie miłości. To był przełom 
maja i czerwca 1945, a ślub wzięli w lutym 1946. Dokładnie 
dziewięć miesięcy później urodziła się moja siostra Rywka.
Kiedy dotarli do Izraela?

Przyjechali do Kraju na przełomie 1948 i 1949 roku. Mój 
tata miał zupełnie inny plan, chciał jechać do Stanów. Miał 

tam brata, który wyjechał w latach dwudziestych. Mama 
podjęła decyzję, że już nigdy nie będzie mieszkać poza Izra-
elem i na tym tle powstał poważny konflikt. Wiem, że tata 
rozważał wyjazd tylko z Rywką.
Chciał jechać w 1946 z Polski do Stanów?

Wtedy byli już w Austrii. Rywka urodziła się w Linzu.
Jak się tam znaleźli?

Zarejestrowali się do wyjazdu do Izraela i zostali wysłani 
do czegoś w rodzaju kibucu w Linzu.
Długo tam byli?

Około ośmiu miesięcy. Tam mój ojciec wraz z dwoma kole-
gami założył organizację, której celem było zabijanie nazistów.
I zabijali ich?

Oczywiście! Trzech facetów, szalejących z żądzy zemsty. 
Mama opowiadała, że w szafie obok ubranek Rywki leżała 
amunicja, pistolety i granaty.
Jak działali?

Tata opowiadał, że najpierw robili wywiad, następnie ła-
pali i przesłuchiwali, by mieć pewność, że to naziści. Pro-
wadzili do lasu, zabijali, zakopywali i zaczynali szukać na-
stępnych.
Wiesz, ilu w ten sposób zabili?

Dziesiątki.
Dlaczego po ośmiu miesiącach przestali?

Bo musieli przedostać się do Włoch. Stamtąd odpływały 
nielegalne statki do Palestyny. Pod Turynem w Grugliasco 
spędzili jeszcze dwa lata zanim wypłynęli. Ojciec był tam 
kierowcą.
A ty, kiedy się urodziłeś?

W 1949.
Jak to jest być wychowanym przez ocalałych?

To jest pytanie za milion dolarów! Z jednej strony wyglą-
daliśmy na normalną rodzinę. Ojciec, matka i dwoje dzieci. 
Ale z drugiej strony nic nie było takie, na jakie wyglądało. 
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Mogę ci to wszystko po kolei wymienić. Od czego mam za-
cząć? Jedzenie może być?
Może.

„Co to znaczy, że ci nie smakuje? Nie zajmuj się tym, czy ci 
smakuje czy nie. Jedzenie nie jest do smakowania. Masz zjeść 
do ostatniego okruszka na talerzu”. Moi rodzice naprawdę 
nie rozumieli, co to znaczy, że mi nie smakuje. Gdy przyjeż-
dżałem z wojska na przepustkę, padałem na łóżko i marzy-
łem, by z niego nie wstać przez najbliższe dwadzieścia cztery 
godziny. Ale o ósmej rano było: „Judele, jest rano! Trzeba 
zjeść śniadanie!”. Warczałem i przewracałem się na drugi 
bok. „Judele, jest już dziewiąta! Musisz zjeść śniadanie, bo 
jak ty nie zjesz, to ja też nie zjem”. Jasny przekaz, prawda? 
Mogę przejść do następnej sprawy?
Możesz.

Dziadkowie – kim oni są? Nie wiedziałem, że przed rodzi-
cami byli jacyś dziadkowie. W świecie mojego dzieciństwa 
nie występowało takie coś. Pierwszą rodzinę z dziadkami 
poznałem czterdzieści dwa lata temu. To była rodzina mojej 
żony. Nie bardzo rozumiałem, skąd „oni” się biorą. Czy się 
ich zaprasza? Czy to jest jakaś wspólna decyzja? Czy kocha 
się ich jak rodziców? A może bardziej jak ciotki i wujków? 
Nie rozumiałem też, jaka jest relacja między dziadkami 
a wnukami.
Ktoś w waszej okolicy miał dziadków?

Nie, no chyba że u Sefardyjczyków, ale nie mieliśmy wtedy 
z nimi zbyt wiele do czynienia.
Nie mówiło się w domu o rodzicach rodziców?

Nie. Ale przy każdej uroczystości rodzinnej mój ojciec 
wstawał, zaczynał płakać i mówił: „Jakow Mosze ma te-
raz tyle i tyle lat”. Zawsze wypowiadał to zdanie w czasie 
teraźniejszym. Słyszałem to niezliczoną ilość razy. Nawet 
nie znałem imienia jego matki, ale zawsze był moim bra-
tem, obecnym dzięki tacie. Taki był mój rodzinny dom, niby 

normalny, ale czy człowiek, na którego oczach zamordo-
wano jego pięcioletniego syna, może być normalny? Czy 
człowiek, który z zemsty zabił dziesiątki ludzi, może być 
normalny?
Ale to on stworzył dom, w którym się wychowałeś.

Moi rodzice stworzyli dom, w którym nie żyli dla siebie. 
Nie mieli żadnych potrzeb. Żyli wyłącznie dla nas. Nasze 
życia były ich straconymi marzeniami. Kiedy za sprawianie 
kłopotów w szkole zostałem z niej wyrzucony, mój ojciec 
w ciągu jednego dnia postarzał się o dziesięć lat. Uważał, 
że jego życie jest nic niewarte, bo jego dziecko nie będzie 
porządnie wykształcone. Natomiast kiedy go zaprosiłem na 
wręczenie mojego inżynierskiego dyplomu, w sekundę od-
młodniał o dwadzieścia lat. Oni żyli dzięki naszemu życiu. 
Nasz dom, w porównaniu do domu najstarszej siostry mo-
jej mamy, to była oaza normalności. Tam mieli tylko ciszę. 
Nikt z nikim nie rozmawiał. Nawet do dzieci nie mówili.
Jak funkcjonuje taki dom?

Matka mówiła w powietrze: „Rodzina potrzebuje pienię-
dzy”, ojciec wychodził do drugiego pokoju i kładł na stole 
pieniądze. Tak to działało. Tam nawet nie było kłótni. Cisza 
jest bardziej agresywna niż przemoc słowna. U nas było le-
piej, bo my uprawialiśmy aktorstwo, graliśmy normalnych.
A jakie były wasze relacje?

Relacje rodziców ze mną były inne niż ich relacje z moją 
siostrą. Po pierwsze mówili do nas w różnych językach. Do 
Rywki mówili w jidysz, do mnie po hebrajsku. Po drugie 
każde z nas miało inne pole wolności. Ja miałem większe. Ja 
nie zwracałem na nich uwagi, ona nigdy się im nie przeciw-
stawiła. Nasz dom rodzinny był dla niej więzieniem. Pewnie 
dlatego wyszła za mąż, mając dziewiętnaście lat. Wyrwała się, 
ale nie była ani kochana, ani szczęśliwa. Gdy miałem siedem-
naście lat, powiedziałem rodzicom: „Rywka jest nieszczęśli-
wa, powinna się rozwieść”. O mało mnie nie zabili, tak się 
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wściekli. Wiesz, dlaczego nigdy się nie rozwiodła? Bo nasi 
rodzice uważali, że rozwód jest zły. I Rywce to wystarczyło, 
by zmarnować sobie wiele lat życia. Jej mąż umarł kilka lat 
temu i dopiero wtedy zaczęła wracać do życia. Słyszysz, jak 
to brzmi? Po jego śmierci zaczęła żyć.
Wasi rodzice żyli dla was i właśnie w ich imię twoja siostra za-
truła sobie i swoim dzieciom tyle lat życia?

Bingo! To jest właśnie drugie pokolenie w pełnej krasie. Ja 
byłem anarchistą i robiłem, co chciałem. W 1964 roku ojciec 
wreszcie pojechał na dwa miesiące do Stanów. Nie widział 
swojego brata przez ponad czterdzieści lat. Kilka lat zbierał 
pieniądze na bilet lotniczy. Gdy wrócił, powiedział: „Jedzie-
my do Ameryki!”. Mama zamilkła, siostra powiedziała, że 
wolałaby nie, a ja powiedziałem, że nie jadę. Ojciec zagroził, 
że mnie zmusi. Powiedziałem mu: „W dniu, w którym to zro-
bisz, zniknę”. Mama dalej nic nie mówiła, ale widziałem, że 
była zadowolona z przebiegu sytuacji. Po śmierci rodziców 
znalazłem dokumenty, które on wtedy przygotował. Wszyst-
kie były podpisane oprócz moich. Wiedział, że nie uda mu 
się mnie na to namówić.
Szanowałeś w tamtych czasach swoich rodziców?

Myślę, że nie.
Dlaczego?

Nie rozumiałem ich. Krzycząca przez sen mama była 
niezrozumiała. Byś mógł mnie lepiej zrozumieć, muszę ci 
opowiedzieć o aszkenazyjskim społeczeństwie izraelskim 
z tamtego okresu. Z grubsza dzieliło się na dwie grupy: tych, 
co przyjechali przed wojną, i obywateli drugiej kategorii, któ-
rzy przyjechali po wojnie. To były te „owce prowadzone na 
rzeź”. Dzieci ocalałych też należały do tej drugiej kategorii. 
W tej kwestii panował wtedy straszny rasizm. Mieliśmy dale-
kich krewnych z rodziny Besserglück, którzy przyjechali do 
Palestyny przed ii wojną. Mieli pięcioro dzieci i żadne z nich 
nawet nie znało naszych imion. Oni się nas wstydzili. My nie 

wpisywaliśmy się w etos walki. Przyjechaliśmy jako repre-
zentacja tych, którzy nie walczyli o własne życie i dlatego 
nas nie szanowali. To był problem na wielką skalę. Populacja 
Izraela wynosiła wtedy około trzech milionów. Z czego mi-
lion to byli „sabon”, czyli ocalali z Holokaustu. Na początku 
lat sześćdziesiątych audycje radiowe miały wielki wpływ na 
zmianę stosunku do nas. Codzienne wielogodzinne transmi-
sje z procesu Eichmanna były wydarzeniami na skalę całego 
kraju. Pamiętam, jak przez wiele tygodni siedzieliśmy z ro-
dzicami przy radiu.

Była jeszcze jedna bardzo ważna audycja. Nazywała się 
Szukanie krewnych. To był dwugodzinny potok nazwisk. Ro-
dzice co chwila krzyczeli: „Cisza!”, a z radia szło: „Szmul 
Ankielewicz z Warszawy, Bracha Cohen z Krakowa…”. Nic 
innego w tej audycji nie było. Gdy kogoś znałeś, dzwoniłeś 
do radia, a oni ci podawali niezbędne informacje. Mój tata 
wiedział, że nikt z jego rodziny nie ocalał, mimo to zawsze 
słuchał tej audycji z wielką nadzieją.
Udało się rodzicom odnaleźć kogoś tą drogą?

Ani tą, ani żadną inną.
Do kiedy trwała ta audycja?

Chyba do późnych lat siedemdziesiątych. Moi rodzice za-
wsze zasiadali przy radiu, by jej słuchać. Kochałem ich bardzo. 
Podziwiam ich za to, jak dali sobie radę w życiu. Udało im 
się przeżyć wydarzenia, których setki poprzednich pokoleń 
by nie przeżyły, ale też zdaję sobie sprawę, że musieli robić 
rzeczy, które być może z dzisiejszej perspektywy wyglądają 
na bohaterskie, a wcale takimi nie były. Gdy jesteś głodny, 
kradniesz jedzenie. Gdy marzniesz, kradniesz koc, a co mu-
sisz zrobić, by wyciągnąć siostrę z transportu do Auschwitz? 
Niemcy byli bardzo skrupulatni. Jeśli ktoś opuścił wagon, to 
ktoś inny musiał do niego wejść. Mój ojciec w Austrii mordo-
wał ludzi. Czy ja patrzę na niego jak na mordercę? Nie! Czy 
ja bym się tak samo zachował? Nie wiem, nie było mnie tam.
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My żyjemy już inaczej. Mamy swoje życie, swoje kariery, 
podróżujemy i chodzimy na koncerty. Żyjemy własnym ży-
ciem, a nie życiem naszych dzieci. W 1969 roku byłem na 
Synaju w batalionie czołgowym, codziennie ginęło kilku 
moich kolegów, a ja cały czas myślałem, co się stanie z moją 
mamą, gdy ja zginę. Czy ona da radę dalej żyć?
Przeżyłeś.

W końcu moja mama jest z domu Besserglück. Wiesz, kie-
dy ona była szczęśliwa?
Gdy już byłeś za stary na wojsko?

Gdy dała się namówić na podróż. Rok po śmierci taty 
zaproponowaliśmy jej, żeby z nami pojechała do Europy. 
Zgodziła się pod warunkiem, że nie pojedziemy do Polski. 
Byliśmy w Paryżu i w Londynie. Po powrocie pytam: „Mamo, 
jak ci się podobało?”, a ona mówi: „Całe osiem dni tylko 
z wami, cudownie”. Miała w nosie ten cały Paryż i Londyn.

Jeszcze jedna ważna rzecz wydarzyła się przy okazji tej 
podróży. Po raz pierwszy w swoim życiu mama skorzystała 
z pieniędzy, które dostała w ramach reparacji od Niemców. 
Nigdy przedtem rodzice ich nie tknęli.
Bo były od Niemców?

Nie, bo były przeznaczone dla nas. Ojciec nie wystąpił 
o te odszkodowania. Mama uznała, że „jak dają, to bierze, 
będzie dla dzieci”.
Ojciec nie kupował nic, co zostało wyprodukowane w Niem-
czech?

Ja też nic stamtąd nie kupuję. Ani niemiecki samochód, 
ani niemiecka pralka… Wystarczy, bardzo dziękuję, nie po-
trzebuję. Zapamiętaj, Niemcy to Niemcy i nic tego nie zmieni.
Trochę czasu już minęło.

Zależy komu.
Nie byłeś nigdy w Niemczech?

Byłem ponad sto razy, ale tylko służbowo.
Służbowo się nie liczy?

Gdy w trakcie mojej podróży wypadał weekend, wyjeżdża-
łem do Danii, Belgii albo Holandii, byle nie być w Niemczech 
prywatnie. Po latach zacząłem myśleć, że może jednak warto 
tam pojechać i odwiedzić jedno czy drugie miejsce.
Czyli które?

Długo musiałem przekonywać moją żonę, która była temu 
pomysłowi bardzo przeciwna, ale w końcu pojechaliśmy.
Byliście tylko w Berlinie?

Nie, zwiedziliśmy też willę w Wannsee *. W Berlinie by-
liśmy w Żydowskim Muzeum. Facet przy wejściu mówi do 
mnie: „Wstęp ileś tam euro”. Powiedziałem, że nie zapłacę.
Zrozumiał?

Wytłumaczyłem, że przyjechałem z Izraela i nie będę pła-
cił Niemcom za to, żeby mi pokazali, jak zrobili Holokaust. 
Miał rozum i odpuścił.

 * W Wannsee 20 stycznia 1942 roku odbyło się spotkanie pod przewod-
nictwem Reinharda Heydricha. Tematem narady było praktyczne roz-
wiązanie kwestii żydowskiej, jak eufemistycznie określono ludobójstwo 
Żydów.
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Orit
(ur. 1960)

Orit Willenberg przyjmuje mnie w swoim domu, który znajduje się 
na północ od Tel Awiwu. Siedzimy między pięknym domem, który 
zaprojektowała, a skromnym basenem. Ze mną Orit rozmawia po 
angielsku, ale z gosposią, która co jakiś czas się pojawia, po polsku.

Bardzo mi zależało na spotkaniu z tobą.
Taki masz sposób na rozpoczęcie każdej rozmowy?

Przy okazji mojej poprzedniej książki rozmawiałem z twoimi 
rodzicami. Wiele o tobie mówili.

Co mówili?
Przede wszystkim, że są z ciebie bardzo dumni.

Ja też jestem z nich bardzo dumna. Mama wspominała 
mi o waszej rozmowie. Uprzedzała mnie, żebym na ciebie 
uważała.
Dlaczego?

Powiedziała, że wszystko później cytujesz w książce.
A nie powinienem?

Zdziwiło ją, że znalazło się tam nawet to, że prosi tatę 
i ciebie, żebyście już nie pili.
Naprawdę prosiła.

W to wierzę. Myślę, że nie mam ci zbyt dużo do opowie-
dzenia. Urodziłam się w takim a nie innym domu, i chcąc 
nie chcąc, zostałam w to wszystko zamieszana. Myślę, że 
sama bym sobie takiego świata nie wybrała, ale taki jest 
i nauczyłam się w nim żyć. Zapewne tak samo nauczyłabym 
się żyć w innym.
Do dzisiaj ten świat jest istotną częścią twojego życia?
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Staram się trzymać odrobinę dystansu, bo nie da się żyć 
na co dzień z „ciężką wagą” na plecach. Gdy tylko spotykam 
się z rodzicami, natychmiast zaczynają o tym mówić i nie 
przestają. Zdarza mi się powiedzieć: „Przestańmy na chwilę 
mówić o Holokauście, pogadajmy o czymś innym”.
Działa?

Na chwilę, bo w ich życiu wszystko jest powiązane 
z  Holokaustem. Gdy zaczynamy rozmawiać o jedzeniu, to 
raczej wcześniej niż później pojawia się temat: „Bardzo 
smaczne to jest. O, zobacz, zrobione z kartofli. Gdy byliśmy 
w obozie…”.

Od kiedy przeszli na emeryturę, cały ich czas jest poświęco-
ny obchodzeniu rocznic, dawaniu świadectwa, upamiętnia-
niu. Występują w telewizji i radiu, opowiadają o tym młodym 
ludziom, podróżują, by nagrywać filmy dokumentalne. Są 
honorowani i dostają medale. Dlatego ciągle o tym mówią 
i dlatego ja proszę, by co jakiś czas zmienili temat.
Rozumieją, że momentami miewasz już dosyć?

Nie muszą rozumieć, bo mówię im to wprost, ale gdy by-
łam młodsza, nie umiałam powiedzieć: „Wystarczy, już nie 
mogę tego słuchać”.
Było tego za dużo? 

Oczywiście, że tak. Miałam w szkole bliską przyjaciół-
kę, która bywała u nas w domu. Co roku na Jom HaShoah 
moja mama opowiadała jej holokaustowe historie. Ta bied-
na dziewczynka nie przestawała płakać, a mama mówiła do 
mnie: „Zobacz, jaka ona jest wrażliwa. Płacze, a ty siedzisz, 
jakby cię to nie obchodziło”.

Dopiero po latach zrozumiałam, że pewnie wtedy udało 
mi się wytworzyć jakiś mechanizm obronny, który pozwa-
lał mi w tym żyć. Musiałam zbudować bariery, za którymi 
dawało się funkcjonować normalnie. A poza tym wcale nie 
było mi to obojętne. Moja przyjaciółka słuchała tego raz do 
roku, a ja codziennie.

Co sobie wtedy myślałaś?
Chyba uważałam, że takie jest życie dziecka.

Jakie?
Że musi słuchać strasznych historii. Dopiero gdy dorosłam, 

zrozumiałam, jakie dziwne miałam dzieciństwo. Zawsze 
towarzyszył temu niepokój i rodzaj ambiwalencji. Nie chcę, 
żebyś pomyślał, że winię moich rodziców. Nie winię ich, bo 
nie ma w tym żadnej ich winy, ale w tamtym okresie miewa-
łam różne myśli. „Dlaczego nie jestem bardziej empatyczna?” 

„Dlaczego nie biorę części tego ciężaru na siebie?” „Dlaczego 
próbuję się od tego odizolować?”
Masz na myśli poczucie winy?

Oczywiście, że jest w tym dużo poczucia winy. Jeśli nie 
okazujesz tyle zainteresowania, ile się oczekuje, to czujesz 
się winny, że chciałbyś mieć trochę inne życie. Dzisiaj je-
stem dużo bardziej asertywna. Gdy rodzice chcą mnie za-
brać na kolejny holokaustowy film, mówię: „Bardzo was 
przepraszam, ale nie przyjdę. Już nie mogę, mam dosyć”. 
Chodzę na te najważniejsze obchody, ale filmy zdecydo-
wanie odpuszczam. Mam sporą wiedzę, a dodatkowych 
informacji już nie szukam. To, co mam, w zupełności mi 
wystarcza.
Przeżyłaś epizod głębszego zainteresowania tym tematem?

Raczej odwrotnie. Urodziłam się w tym i dopiero jakieś 
dziesięć lat temu zaczęłam miewać odwagę, żeby mówić 
im, że mam dość.
Gdy rozmawiałem z twoimi rodzicami, odniosłem wrażenie, że 
jesteś w to zaangażowana co najmniej tak jak oni.

Mają w stosunku do mnie takie oczekiwania. Może nawet 
uważają, że powinnam się bardziej angażować. Robię, co 
mogę, a więcej nie mogę.
W naszej rozmowie nie padło ani jedno słowo żalu ani preten-
sji, że się za mało angażujesz. Bardzo cię chwalili i byli z ciebie 
niezmiernie dumni.
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To jeszcze inny aspekt tej historii, a mianowicie bycie jedy-
nakiem. Wszystkie oczekiwania są skupione tylko na tobie. 
Jesteś jedynakiem?
Byłem przez cztery i pół roku.

To nic nie zrozumiesz.
Mam rodziców jedynaków. Gdy biłem się z bratem, krzyczeli: 

„Nie wiesz, co to znaczy mieć brata!”, a ja im odpowiadałem: 
„To ty nie wiesz”.

Bycie jedynakiem niesie ze sobą zupełnie inny rodzaj ob-
ciążenia. Ty tego nie wiesz, ale twoi rodzice to rozumieli. 
Nie tylko oczekiwania, ale i ambicje są kierowane tylko na 
ciebie. Nie masz się z kim tym bagażem podzielić. Straszna 
odpowiedzialność. Myślę, że to jest jeden z ważniejszych 
czynników, który mnie ukształtował. Może gdybym była 
inaczej wychowana, nie byłabym tak ambitną osobą, która 
stara się osiągać swoje cele.
Nigdy się nie buntowałaś?

Może tak, ale przede wszystkim starałam się nie zawieść 
rodziców.
To znaczy, że się nie buntowałaś.

Nie mogłam ich narażać.
Jak dużo wolności miałaś jako dziecko?

Wychowywała mnie mama taty, która w czasie wojny straci-
ła dwie córki. W naszej rodzinie do dzisiaj się mówi, że byłam 
jedyną osobą na świecie, która potrafiła wywołać uśmiech na 
jej twarzy. Babcia zmarła, gdy miałam trzynaście lat.
Ale co z tą wolnością?

Nie pozwalali mi jeździć na wycieczki szkolne, wychodzić 
z przyjaciółmi ani robić żadnych innych „niebezpiecznych” 
rzeczy, które dzieci zwykle robią.
Nie wyjeżdżałaś? Nie wychodziłaś?

Walczyłam, wyjeżdżałam i wychodziłam. Pewnie dzięki 
temu bardzo szybko stałam się samodzielna, ale właśnie 
wtedy najbardziej czułam się winna.

Winna, że…?
Że jestem powodem ich zmartwień. Ale to i tak było niczym 

w porównaniu z tym ciągłym poczuciem, że jestem niedo-
statecznie poruszona ich historią, że nie wspomnę o niewy-
starczającym dzieleniu ich smutku.
Te uczucia towarzyszą ci do dzisiaj?

Nie, bo teraz już wiem, skąd się brały. Moi rodzice są mi 
bardzo bliscy. Kocham ich bardzo.
Dzwonisz do nich?

Codziennie.
Ile razy?

Co najmniej dwa, a zazwyczaj dużo więcej.
A co się dzieje, gdy nie zadzwonisz?

Och! Staram się nie przysparzać nam wszystkim takich 
doświadczeń.
Gdy rozmawiałem z twoimi rodzicami, zadzwoniłaś dwa razy. 
Kazali mi wyłączać dyktafon i wymieniali się słuchawką, a na 
twarzach mieli wypisaną radość.

Ja też to bardzo lubię. Dzwonię rano, by się przywitać i za-
pytać co słychać, a później, gdy wrócę z pracy, żeby powie-
dzieć, że już dojechałam do domu. To jest nasze minimum.
Własne dzieci chronisz przed opowieściami rodziców?

Oczywiście, że nie. Jak? Mnie wychowała babcia, a moje 
dzieci moja mama. Śmiejemy się, że taka u nas tradycja. Gdy 
były małe, bardzo dużo pracowałam, więc dzieci wychowały 
się w towarzystwie dziadków. Każde z nich było z dziadkami 
w Polsce co najmniej piętnaście razy.
Pokazywali im swój holokaustowy świat?

Moi rodzice nie mieli przemyśleń typu: „Nie mówmy przy 
dzieciach o Holokauście”.
Myślisz, że o twoich dzieciach można mówić jako o trzecim 
pokoleniu?

Jak najbardziej. Kogo innego mogli wychować moi rodzi-
ce? Mam trójkę dzieci i wszystkie są bardzo zaangażowane 
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w te sprawy. Mój syn, który jest oficerem w armii izraelskiej, 
został poproszony przez swojego dowódcę o napisanie teks-
tu: „Kto jest moim bohaterem?”. Po chwili zastanowienia 
napisał, że dla niego największym bohaterem jest jego dzia-
dek – Samuel Willenberg – który brał między innymi udział 
w powstaniu w Treblince. Napisał w przepiękny sposób, że 
tym bohaterstwem jest dla niego również to, że udało mu się 
później pokonać swoją własną historię i znaleźć siłę, by dalej 
kochać życie i pozostać optymistą. Ostatnio świętowaliśmy 
dziewięćdziesiąte urodziny ojca. Mój syn wstał i przeczytał 
ten tekst. To był bardzo wzruszający moment. Rodzice żyją 
dokładnie pod prąd doświadczeń własnego życia i kochają 
ludzi, co jest absolutnym wyjątkiem wśród ocalałych. U nas 
ta historia jest po prostu częścią życia. Dzieci wychowały się 
w tym, tak samo jak ja. Nigdy też nie pomyślałam, że miałam 
złe dzieciństwo, albo że jest ono przyczyną moich problemów 
dzisiaj. A ty od zawsze się tym interesowałeś?
Od zawsze o tym wiedziałem, sam zacząłem intensywnie się 
tym zajmować po śmierci babci.

Cały czas staram się od tego – w miarę możliwości – od-
separować. Miewam oczywiście takie myśli, że jak rodzice 
odejdą, to ja będę musiała zadbać o pamięć. Mój przyjaciel 
z dzieciństwa został kilka lat temu przewodniczącym Sto-
warzyszenia Częstochowian w Izraelu. Nasze rodziny po-
chodziły z Częstochowy, ale nasze pokolenie urodziło się 
już w większości w Izraelu. Widzę, jak bardzo jest aktyw-
ny w tych wszystkich holokaustowych sprawach. Sama nie 
chciałabym się tym zajmować, więc pewnie dlatego nie mogę 
zrozumieć jego zaangażowania. Bez przerwy dostaję od nie-
go zaproszenia na różne wydarzenia, a jak już ci wspomi-
nałam, głównie staram się je omijać. Nie rozumiem, jak to 
się stało, że on z własnej woli się tym zajął. Ty to rozumiesz?
Ledwo zaczynam rozumieć, dlaczego sam się tym zajmuję.

Dlaczego?
Gdy umarła babcia, wraz z nią odeszły historie, które były częś-
cią mojego życia. Zaczęło mi ich brakować.

Obawiam się, że ze mną może się stać to samo. Są jed-
nak sprawy, jak mój projekt ambasady izraelskiej w Berli-
nie, w które byłam bardzo zaangażowana. Czułam, że jest 
to dla nas bardzo ważny moment, w pewnym sensie domy-
kający koło.
Berlińska ambasada jest pomnikiem.

To prawda. Chciałam, żeby w sercu Berlina stanął symbol 
suwerenności izraelskiej. Wiem, że dla mojego taty to też 
było bardzo ważne wydarzenie. Projekt pomnika w Treblince 
zrobiłam z takim samym przekonaniem i mam nadzieję, że 
któregoś dnia tam stanie.
Niektórzy ludzie z przeszłością podobną do twoich rodziców 
wychowali dzieci, izolując je od swoich przeżyć, a czasami na-
wet od informacji, że są Żydami.

Nie wiem, co jest lepsze. Czy to, że słuchasz tych historii 
bez przerwy, czy to, że czujesz, że jest jakiś wielki sekret, 
o którym nie wolno mówić. Czasami taka cisza jest bardziej 
agresywna niż samo słuchanie tych opowieści. Lepiej chyba 
wiedzieć nawet najokropniejsze rzeczy, niż być szantażowa-
nym milczeniem.
Twoje imię…

…chciałbyś usłyszeć, że któregoś dnia dowiedziałam się, 
że moje imię składa się z liter, które łączą mnie z zamordo-
wanymi członkami mojej rodziny i że przeżyłam szok, tak? 
Tak się nie stało. Moi rodzice nie czekali, aż osiągnę pewien 
wiek, żeby mi opowiedzieć tę historię. Od zawsze wiem, czyje 
imiona tam są i nigdy to nie było dla mnie gwałtowne prze-
życie. To nie była trucizna, która pewnego dnia się wylała. 
To była codzienność.
Nie wszystkie dzieci mają takie imiona…
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…nie wszyscy wychowali się w moim domu. Biorąc pod 
uwagę wszelkie okoliczności, zostałam wychowana najlepiej, 
jak to było możliwe, i jestem za to bardzo wdzięczna moim 
kochanym rodzicom. Mosze

(ur. 1957)

Pierwsza część rozmowy odbywa się w Tel Awiwie po angielsku przez 
telefon.

Mosze: Nazywam się Mosze i słyszałem, że przyjechałeś do 
Izraela, by porozmawiać.
Dzień dobry. To prawda.

To chcesz ze mną rozmawiać?
A masz mi coś do opowiedzenia?

Tak. Bądź za pół godziny na placu Rabina, tam cię znajdę.
Słuchaj, ja w tej chwili skończyłem pięciogodzinną rozmowę 
i padam na pysk. Chętnie bym coś zjadł i pozbierał myśli.

O! To ty jesteś bardzo delikatny! Mówili mi, że chcesz roz-
mawiać, a okazuje się, że nie chcesz.
Chcę. Proponuję jutro.

A ja proponuję dzisiaj za pół godziny na placu Rabina. 
Wiem, że jesteś niedaleko i zdążysz.
Dobrze. Czekam za godzinę na placu Rabina. Rozumiem, że 
mnie znajdziesz?

Stój przy fontannie, to cię znajdę.

Mosze znalazł mnie niedaleko fontanny. Przyszedłem wcześniej, żeby 
na niego popatrzeć, nim on zobaczy mnie. Już tam był i chwilę mnie 
poobserwował, zanim podszedł się przywitać.

Idziemy do kawiarni, bo jesteś głodny.
Cześć, nazywam się Mikołaj Grynberg.

Kultura europejska, widzę. Nazywam się Mosze.
Nie masz nazwiska?
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Pogadamy w kawiarni.
Zgadzasz się, żebym nagrał naszą rozmowę?

Nagrywaj.
Tu jest za głośno. Idziemy do innej kawiarni.

Słuchaj, strasznie komplikujesz. Umiesz pisać?
Dlaczego nie chcesz mi powiedzieć, jak masz na nazwisko?

To jest bez znaczenia.
Dlaczego nie chcesz, żebym nagrał naszą rozmowę?

Bo równie dobrze możesz ją zapisać.
To nie to samo. Dużo rzeczy mi umknie.

Trochę zanotujesz, resztę wymyślisz. Dasz radę.
Dlaczego do mnie zadzwoniłeś?

Bo słyszałem, że szukasz ludzi wychowanych przez oca-
lałych.
Tak. Powiesz mi, z jakiej rodziny pochodzisz?

Pochodzę z Auschwitz, z Treblinki, z Bełżca, z warszaw-
skiego getta i z szuflady pod łóżkiem!
Mówisz po polsku?

Od tego momentu rozmowa toczy się po polsku.

Mówiłem dawno temu, ale mogę to dla ciebie zrobić.
Nic mi nie chcesz powiedzieć, a jednak zgodziłeś się ze mną 
spotkać.

Ja ci powiem, kim ja jestem. Jestem twoim starszym bra-
tem, który przyszedł cię uratować.
Myślisz, że jestem zagrożony?

Czytałem twoją książkę o ocalonych i o Auschwitz. Po co 
ty to robisz?
A ty się nigdy tym tematem nie zajmowałeś?

Nie jesteśmy w jesziwie, żeby odpowiadać pytaniem na 
pytanie.
Mosze, nie może być tak, że ty masz prawo żądać odpowiedzi 
na pytania, a ja nie mogę ich nawet zadawać. Pytanie za pytanie.

Urodziłem się w 1957 roku w Izraelu. Moi rodzice przyje-
chali z Polski w tak zwanej aliji gomułkowskiej.
Gdzie przeżyli wojnę?

Zasady tej rozmowy przed chwilą sam podałeś. Teraz moja 
kolej. Dlaczego zajmujesz się tym tematem?
Dlatego, że tylko wtedy mam poczucie, że zajmuję się czymś 
sensownym.

Żyjesz nie swoim życiem i wydaje ci się jeszcze, że tak wy-
gląda sensowne życie.
Jak masz na nazwisko?

Bez znaczenia, ale to ja spowodowałem, że kilka lat temu 
nie spotkałeś się z moimi rodzicami i nie ma ich w tamtej 
książce.
To znaczy, że urodzili się w Polsce, tak jak wszyscy bohaterowie 
Ocalonych z XX wieku.

Brawo. Wielki sukces dziennikarski! Już wiesz, skąd byli 
moi rodzice! Dlaczego mieszkasz w Polsce?
Bo to jest mój kraj.

Polska nie jest twoim krajem! Tutaj jest twój kraj!
Pozwól, że jednak ja będę decydował o tym, gdzie jest mój kraj.

Dobrze ci tam jest?
Daję radę, choć zdarza mi się tam usłyszeć tę samą sugestię na 
temat tego, gdzie jest moje miejsce.

Jak ci mądrzy radzą, to słuchaj.
Byłeś kiedyś w Polsce?

Byłem i zabiłem tym swoich rodziców.
Co to znaczy?

To znaczy, że nie chcieli, bym tam jechał. To znaczy, że jak 
się urodziłem, to cały czas słyszałem, że na tamten cmentarz 
nie mam prawa wrócić.
Co ci powiedzieli po powrocie?

Najpierw mi powiedzieli, że nie wolno mi było tam jechać, 
a potem umarli.
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I tak by kiedyś umarli.
Słuchaj, ty naprawdę jesteś wybitnie inteligentny!

Dlaczego uważasz, że to ich zabiło?
Nie wytłumaczyłeś mi jeszcze, dlaczego w twoim życiu 

tylko Holokaust ma sens.
Należę do tej grupy ludzi, którzy uważają, że nie wolno zapo-
mnieć o tym, co się stało.

A ja należę do tej drugiej.
I jak ci się w niej żyje?

Normalnie.
Tak normalnie, że najpierw blokujesz mi kontakt ze swoimi 
rodzicami, a potem dzwonisz do mnie i udajesz Sherlocka Hol-
mesa?

Czasami myślisz, że normalność tak właśnie wygląda. Ja 
nigdy z nikim o tym nie rozmawiałem. Rodzicom nie mog-
łem zadawać pytań, ale za to nie miałem prawa nie słuchać, 
jak opowiadali o tamtych czasach. Wiem, że wszyscy wokół 
nich zginęli. Potracili swoich mężów, żony i dzieci. Nie wiem, 
ile było tych dzieci, ale wiem, że jeden nazywał się Mosze.
Mosze to twoje prawdziwe imię, czy tylko na użytek naszego 
spotkania?

Zgadnij.
Co robiłeś w trakcie swojego pobytu w Polsce?

Zgadnij.
A wyglądało, że już nam jakoś ta rozmowa idzie.

A ty, co robiłeś, przez rok mieszkając w Auschwitz?
Pytałem ludzi, po co tam przyjeżdżają.

Ja byłem w obozach, chodziłem po terenach getta war-
szawskiego. Obejrzałem dom, który moi rodzice zostawili, 
wyjeżdżając do Izraela.
Byłeś w ich mieszkaniu?

Byłem i nawet im to powiedziałem.
To był twój triumf czy zemsta?

To była głupota i zarozumiałość. Według nich podważyłem 
sensowność ich wyjazdu z Polski. Dla nich to znaczyło tyle, 
co wyrzucenie do śmietnika wszystkich ich cierpień i wysił-
ków związanych z przystosowaniem się do życia w Izraelu. 
Zostałem zdrajcą i synem marnotrawnym. Moja podróż do 
Polski była aktem wymierzonym w sens ich życia.
Sam odbyłeś tę podróż?

A z kim miałem tam jechać?
Nie masz żony, rodzeństwa, dzieci?

Może ty tak robisz, dla mnie to jest tylko moja sprawa i ni-
kogo w to nie mieszam. Rodzeństwa nie mam.
Żona, dzieci?

Nigdy! Nigdy, nigdy z nimi o tym nie rozmawiałem! To są 
sprawy tylko moich rodziców i moje. Koniec!
A mnie się wydaje, że jest nas więcej z takimi sprawami.

Może, ale to nie są sprawy pozostałych. Nie masz już dosyć 
słuchania o rodzicach krzyczących przez sen i uciekających 
po nocy w piżamach z domu?
Nie mam.

Wysłuchałeś już tysiąc opowieści o tym, że nie można nie 
dojeść zupy z talerza, bo w Auschwitz nie było takiej pysz-
nej zupy?!
Wysłuchałem.

A historie o rodzicach, którzy z opiekunów zamieniają się 
w kapo, bo tak bardzo chcą chronić swoje dzieci, że nawet 
nie zauważają, iż od dawna stali się dla nich potworami?!
Znam również te pozostałe, o rodzicach, którzy uczą swoje dzieci 
samodzielności od trzeciego roku życia, by w razie czego dały 
sobie same radę.

Myślisz, że jak się w tym zanurzysz, to świat będzie lepszy?
Wierzę, że mam obowiązek o tym opowiadać.

Nie boisz się tego, że nie wiadomo, dokąd cię to zapro-
wadzi?
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Boję się tylko oskarżeń o egzaltację i uczestnictwo w „Holo-
caust industry” *.

Ja o tym nie rozmawiam.
A myślisz o tym?

Niestety ciągle o tym myślę.
Nie mówisz o tym, by nie krzywdzić swojej rodziny, czy dlatego, 
że tobie sprawia to ból?

Słuchaj, żydowski psychologu z Warszawy, ja nie umiem 
o tym rozmawiać i już.
Myślisz, że twoim dzieciom nie należy się wiedza o ich dziad-
kach?

A ty nie uważasz, że twoim dzieciom należy się spokój od 
tego i normalne życie? Dlaczego w każdej książce przepra-
szasz swoją rodzinę?
Nie myślisz, że twoje dzieci będą żałować, że nie dane im było 
porozmawiać z dziadkami o ich historiach? Będą musiały strasz-
nie kombinować, jak zacząć z tobą rozmowę na ten temat, jed-
nocześnie bojąc się, by cię nie skrzywdzić? Nie przymierzając, 
jak ty swoich rodziców.

Z tobą rodzice rozmawiali o tym?
Rodzice i dziadkowie. Tak.

Myślisz, że to było dobre?
Kiedyś było częścią pejzażu, a w ostatnich latach przesunęło 
się na pierwszy plan. Mogę nawet powiedzieć, że stało się te-
matem mojego życia zawodowego.

I jak ci się z tym żyje?
Normalnie, tak jak tobie. Co robiłeś w trakcie swojego pobytu 
w Polsce?

Jeździłem pociągami.
Dokąd?

Jeździłem tymi trasami, którymi wożono moich bliskich. 
Z ich miast do obozów.

 * „Przemysł” czerpiący zyski z opowieści o Holokauście.

I co robiłeś w tych pociągach?
Chciałem zapisywać, jak się czuję, ale czułem się tak, że 

mi się nawet pisać nie chciało. Fotografowałem przez okna, 
bo to pewnie było to, co oni widzieli.
Pokazałeś rodzicom te zdjęcia?

Nie po to je robiłem.
A po co?

Żeby coś robić. Nie chciałem rozmawiać z ludźmi, z Po-
lakami.
Nie lubisz Polaków?

Nie chciałem sprawdzać.
A te niezapisane notatki z podróży czym miały się stać?

Moją rozmową z samym sobą.
Chciałeś zrobić dokładnie to, co ja robię od kilku lat, z tą drob-
ną różnicą, że ja swoje upubliczniam. Myślisz, że twój sposób 
zajmowania się tym tematem jest mniej niebezpieczny niż mój?

Ja nie mieszam w to innych. Nikomu, poza rodzicami, 
o tym wyjeździe do Polski nie opowiedziałem. W moim domu 
myślą, że byłem w podróży służbowej w Austrii.
Austria jest lepsza niż Polska?

Austria jest neutralna.
To ciekawe, ale nie chce mi się z tobą rozmawiać o neutralno-
ści Austrii.

Byłem w wielu miejscach, które znam z opowieści. Kład-
łem tam kamienie, jak na grobach.
Skąd brałeś te kamienie?

Przywiozłem ze sobą w walizce.
I ty chcesz mi wmówić, że żyje ci się normalnie? Przewozisz sa-
molotem walizkę kamieni z Izraela do Polski, a później rozkła-
dasz je to tu, to tam? To jest według ciebie normalność?

Słuchaj, ja się staram żyć normalnie. Co się zapomnę, to 
zaczynam myśleć o tym moim bracie Mosze, którego nie ma 
tu z nami, i zaczynam mieć nienormalne myśli.
Czyli jakie?
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Takie, że jak on nie dostał szansy, żeby żyć, to czy ja mam 
prawo? Jak byłem młodszy, to się wstydziłem tych pomysłów, 
ale one nie znikały z mojej głowy. Kilka razy byłem już blisko, 
ale bałem się o to, co się później stanie z moimi rodzicami. 
Oni ani by tego nie zrozumieli, ani by tego nie przeżyli.
Rozmawiałeś o tym z kimś?

Tu się o takich rzeczach nie rozmawiało. Z kolegami nie 
mogłem, z rodzicami nie mogłem, do psychologa nie pójdę 
i nie zmuszaj mnie, żebym ci tłumaczył dlaczego. Nie ufam 
im i już.
Mosze to twoje imię?

Mosze… tak się nazywał mój brat, który zginął w czasie 
Zagłady.
Nie dowiem się, jak się nazywasz?

Myślę, że ci się nie uda.
Jeśli mi nie powiesz, to nie będę szukał. Nie rozumiem tylko, 
dlaczego chronisz swoją tożsamość. Wystarczyłoby powiedzieć: 
nie podawaj mojego imienia, chcę w książce występować jako 
Mosze.

Na początku powiedziałem ci, że jestem twoim starszym 
bratem. Wiesz, co robi starszy brat? Myśli, że rządzi. Daj mi 
tak myśleć.
Dotychczas miałem tylko młodszego brata. Teraz będę miał 
również starszego?

Nie będziesz miał. Masz tylko teraz, w tej kawiarni.
No to mów do mnie jak starszy brat.

Ja ci coś powiem. Mówi się, że pierwszą część życia psu-
ją nam rodzice, a drugą dzieci. Z tymi rodzicami to praw-
da, ale tę drugą część psujemy sobie sami. Od kiedy byłem 
w Polsce, nie ma dnia, żebym o tym wszystkim nie myślał. 
Ta podróż spowodowała, że wszystko przestało być tylko 
opowieścią, bo zyskało również realny wymiar. Nie prze-
staję myśleć o tym, gdzie się można było wtedy schować 
albo którędy uciec. Śnią mi się kolejki do komór gazowych 

i w tych snach czuję smród palonych ciał. To jest droga, która 
prowadzi tylko w jednym kierunku – do śmierci. Czytałem, 
co napisałeś w tych poprzednich książkach, i płakałem. Nie 
nad nimi, tylko nad tobą. Jesteś idiotą, bo nawet nie wiesz, 
że jesteś już na tej drodze.
Starsi bracia tylko straszą i poniżają, czy dają też dobre rady?

Nie jesteś pierwszym, który znalazł się na tej drodze, ale 
jesteś pierwszym, z którym na ten temat rozmawiam. Myślisz 
jak ja i piszesz rzeczy, o których ja myślę od dawna. Dlatego 
tu dzisiaj jestem.
Mosze, najpierw jesteś agresywny, później opiekuńczy. Mówisz 
mi, żebym to zostawił, ale również opowiadasz, że cenisz to, 
co robię. Naprawdę myślisz, że opowiadanie o tym, że siedem-
dziesiąt lat po wojnie ona dalej toczy się w naszych domach 
i głowach, nie ma sensu?

Nie rozumiesz mnie. Cenię cię i uważam, że te opowieści 
mają sens. Po prostu się o ciebie martwię.
Teraz ci wierzę, starszy bracie, choć przedtem mnie niepokoiło, 
że tak dużo o mnie wiesz.

Nawet nie wiesz, jak się nazywam, a już mi ufasz?
Cieszę się, że mam starszego brata.

Ja jestem starszym bratem, którego przedtem nie miałeś, 
ale po tej rozmowie również już go nie będziesz miał. Jestem 
u ciebie tylko przejazdem.



302

Dziękuję

Junonie, mojej żonie, bez której nigdy nie znalazłbym w so-
bie siły, by zmierzyć się z tym tematem – za bycie nadzieją 
mojego życia.

Wszystkim moim rozmówcom – zarówno bohaterom tej 
książki, jak i pozostałym, z którymi rozmowy niestety się tu 
nie zmieściły.

Werce Orlińskiej i Filipowi Zylberowi za wielki gest bezin-
teresownego wsparcia.

Jewish Distribution Committee w Polsce, Gminie Wyzna-
niowej Żydowskiej w Warszawie oraz Fundacji Shalom za 
umożliwienie mi dokończenia pracy.

Kasi Kwaszy, Matyldzie Pniewskiej, Justynie Dąbrowskiej, 
Pawłowi Malko, Helenie Hessel i Olkowi Askanasowi za przy-
jęcie mnie pod Wasze dachy w trakcie pracy nad książką.

Karinie Sokołowskiej, Barbarze Kirshenblatt-Gimblett, Lili 
Haber i Helenie Tyszce za wielką pomoc dokumentacyjną.

Pawłowi Łozińskiemu, Dżemili Sulkiewicz, Marcinowi 
Kujawskiemu i Pawłowi Żakowi za przeczytanie kolejnych 
wersji tej książki oraz za celne uwagi, które wpłynęły na 
ostateczny jej kształt.

Justynie Dąbrowskiej za wiarę w ten tekst i wielkie  wsparcie.
Barbarze Engelking za miesiące spotkań i dodawanie otu-

chy w najtrudniejszych momentach.
Monice Sznajderman za to, że mi zaufała.
Mojemu bratu Marcinowi, za to, że czułem, iż uczestniczę 

w tych rozmowach w naszym wspólnym imieniu.
Moim Rodzicom – na ręce mojego Taty – za to, że miałem 

piękne dzieciństwo.
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