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WSTĘP

Różnie wyglądają podróże do krainy dzieciństwa. Moja trwała 
kilka tygodni i odbyła się jesienią 2010 roku. Czułem się tak, jak-
bym znowu spotkał swoich dziadków, jakbym ponownie znalazł się 
w domu rodzinnym.

Historie, które bardzo dobrze znałem, zaczęły do mnie powra-
cać w (czasami bardziej, a czasami mniej) zmienionych wersjach. 
Ludzie, którzy mi je opowiadali, stali się moimi bliskimi, a zara-
zem – zupełnie jak moi bliscy – moimi bohaterami. Nie tylko po-
darowali mi swoje opowieści, ale też okazali wiele troski. Czasem 
wyrażanej w ciepły sposób, a czasem w formie surowej reprymen-
dy – żadnej z  nich jednak nie odczułem jako odrzucenia, raczej 
nazwałbym to „stawianiem do pionu”.

Chciałbym, żeby wypowiedzi ludzi, z którymi rozmawiałem, były 
nie tylko świadectwem, ale również przeciwwagą dla wielu tekstów 
naukowych dotyczących Zagłady. Nie neguję potrzeby naukowych 
opracowań i rzetelnej metodologii, uważam jednak, że nic nie ma 
większej siły niż przekaz bezpośredni. Ja, wychowany wśród Oca-
lonych, cenię go ponad wszystko.

Zbliża się moment, kiedy już nie będziemy mogli udać się na roz-
mowę ze Świadkami. Moi rozmówcy (oby żyli jak najdłużej) mają 
świadomość tego, że po ich odejściu wiedza historyczna znajdzie 
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się na „krzywej malejącej”. Na spotkania z częścią osób, z którymi 
byłem umówiony, już nie zdążyłem. Ci zaś, którzy mnie przyjęli, 
namawiali do pośpiechu: „Jak sobie wybrałeś takie stare obiekty, 
to się teraz lepiej spiesz”.

Spieszyłem się i zdążyłem, ale bardzo dobrze wiem, że PAMIĘĆ, 
której dotąd strzegli oni, przechodzi pod naszą opiekę. Zdaję sobie 
sprawę, że czas nie leczy ran, tylko zamazuje przeszłość. Postano-
wiłem jednak stanąć po stronie tych, którzy wierzą, że im lepszą 
będziemy mieli pamięć, tym rzadziej będziemy popełniali te same 
błędy.

Wierzę, że ta książka jest czymś więcej niż tylko moją podróżą 
sentymentalną.

Tekst jest wiernym zapisem nagranych rozmów, z zachowaniem 
oryginalnego języka moich bohaterów. Ponieważ nikt już nie uży-
wa języka polskiego z takim wdziękiem jak oni, postanowiłem za-
niechać jakichkolwiek prób korygowania. Mam nadzieję, że Czytel-
nik się ze mną zgodzi, że w tym tekście ich polszczyzna jest zaletą, 
a nie wadą.
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Awiwa i Poldek Maimon
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TRZY LINIJKI W HISTORII ŻYDÓW

Z Awiwą i Poldkiem Maimon spotykam się w domu starców pod 
Tel Awiwem, gdzie przebywają od roku. Mają tam nieduże miesz-
kanie. W połowie rozmowy robimy przerwę i idziemy do stołówki. 
Jemy smaczny obiad, a  ja cały czas jestem bacznie obserwowany 
przez pozostałych pensjonariuszy. Państwo Maimon dbają, bym 
spróbował wszystkiego, i ciągle dokładają mi nowe porcje, żebym 
„nie był głodny”. Cały czas zapewniają, że wszystko jest zdrowe 
i świeże, bo ten dom prowadzą Żydzi z Niemiec, a u nich, jak wia-
domo, porządek musi być.

Poldek: Tylko żebyś się mnie pan nie pytał jak tamten izraelski 
dziennikarz: „Dlaczego nie uciekliście wtedy do Szwajcarii?”. Lu-
dzie nic nie rozumieją, co myśmy przeżyli. Przychodzi taki mądry 
i chce rozmawiać, ale on nie jest partner i nigdy nie będzie. Jemu 
nawet nie jest wstyd. On się nie zastanowi, on nie chce spróbować 
być choć trochę w naszej skórze.

Mikołaj: Nie będę pytał o Szwajcarię.
Poldek: Jak ja mam mu tłumaczyć, że najgorsze to było poni-

żenie z głodu? Pewnie, że straszne, że nas tam zabijali, ale zanim 
nas zabili, to myśmy już byli jak nieludzie. Ja byłem w Auschwitz, 
a konkretnie na Bunie. Pan wie? Mówią o tym Monowitz.

Mikołaj: Wiem, tam była fabryka IG Farben.
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Poldek: No właśnie. I  ja tę Bunę budowałem w  czterdziestym 
trzecim roku. To co ja mogę powiedzieć takiemu „mądremu” czło-
wiekowi, co mnie chciał widzieć w Szwajcarii? Ja mu mogę powie-
dzieć, że on najpierw musi zrozumieć, że ja nigdy do końca stam-
tąd nie wyszedłem. Że nie ma dnia, żebym ja o tym nie myślał. Ja 
już nie będę panu opowiadał, co mi się śni w nocy. Panie, my prze-
żyliśmy po to, by o tym opowiedzieć, ale nie ma komu! Jak opo-
wiedzieć, że w kilka dni z Europejczyka można zrobić NIC. Tylko 
Primo Levi umiał to opisać. Ale czy taki dziennikarz o nim słyszał?

Awiwa: Byliśmy w  sześćdziesiątym piątym roku w  Auschwitz. 
Ładnie nas tam oprowadzili i opowiedzieli wszystko, ale… jak w to 
uwierzyć? Ja słowa rozumiałam, ale nie mogłam tego jakoś zebrać 
razem… A Poldek mówi, że Buna była najlepszym z obozów. Najgor-
szy był Birkenau… Najgorszy, najlepszy… Dzisiaj nie ma na to słów.

Poldek: Ja do dzisiaj nie wiem, jak można było przeżyć coś, co 
oni stworzyli. Ale jestem tu. Potem miałem dobre życie, zrobiłem 
ładną karierę w  Kraju*, miałem przyjaciół, dzieci… ale dalej nie 
udaje mi się przeżyć dnia bez tamtego. Już nigdy nie wróciłem do 
takiego życia jak przed wojną. Już nie dawało się być beztroskim 
po tym, co przeżyliśmy.

Mikołaj: A jakie było pana życie przed wojną?
Poldek: To jest, proszę pana, taka bajka. Byłem otoczony miłością 

w domu, poza domem, miałem kolegów i koleżanki. Chodziłem do 
dobrej szkoły w Krakowie, na Brzozowej. To było hebrajskie gim-
nazjum o nastawieniu syjonistycznym. Mieliśmy cztery przedmioty 
po hebrajsku i bardzo dużo kultury polskiej. Byli tam wspaniali na-
uczyciele. Co miesiąc prowadzili nas do Teatru Słowackiego i potem 
o  tym rozmawialiśmy. Chodziło się na koncerty i  rozmawiało się 
o kompozytorach. Dobra szkoła. Można się w niej było wyżyć kultu-
ralnie, naukowo i towarzysko. I tak było do piętnastego roku życia.

* Izraelczycy o swoim państwie mówią Kraj (wszystkie przypisy pocho-
dzą od redakcji).
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Mikołaj: To znaczy, że matury nie zdążył pan zrobić?
Poldek: Maturę zrobiłem na tajnych kompletach.
Mikołaj: Co pan myślał, jak wojna wybuchła?
Poldek: Głupi byliśmy. Cieszyliśmy się, że wakacje się przedłu-

żają. Jak wojna wybuchła, to ja siedziałem na takim obozie har-
cerskim. To było takie harcerstwo nastawione syjonistycznie. Nie 
było partyjne i my też nie mogliśmy wstępować do żadnej partii. 
Siedzieliśmy na tym obozie i  graliśmy w  te wszystkie harcerskie 
zabawy. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje, bo ani radia, ani telewizji 
wtedy tam nie było. Nagle przyjechał starszy kolega, brat naszej 
koleżanki, i mówi: „Wy tu siedzicie, a wojna ma wybuchnąć za kilka 
dni”. No to szybko do pociągu i przyjechaliśmy do domu jakieś trzy 
dni przed początkiem wojny. I do tego momentu wszystko w moim 
życiu było jasne. Wie pan, jasne i  zrozumiałe. A  po pierwszym 
września wszystko już wyglądało inaczej. My byliśmy kompletnie 
nieprzygotowani, chociaż powinniśmy byli być. 

Mikołaj: Jak mogliście być przygotowani?
Poldek: Wie pan, w trzydziestym ósmym roku Niemcy wyrzucili 

wszystkich Żydów ze Zbąszynia. Tych, co nie mieli obywatelstwa 
niemieckiego. I oni zaczęli opowiadać, co tam się dzieje, ale nikt im 
nie wierzył. My się wszyscy wychowaliśmy w Krakowie i to było bli-
sko kultury niemieckiej. Ojciec dobrze mówił po niemiecku i mat-
ka dobrze mówiła po niemiecku. Nikt by wtedy nie uwierzył, że ten 
kulturalny naród wielkich fi lozofów i kompozytorów jest gotowy 
do takich zbrodniczych czynów. W domu rozmawiało się o ucieczce 
na wschód, ale ja pamiętam tylko to, że ciągle się pytałem taty: 
„Gdzie będziemy spać w nocy?”.

Mikołaj: Zostaliście?
Poldek: Tak. Szóstego przyszli Niemcy i zaczęły się te ich zaba-

wy: ganiali Żydów, brody obcinali, kazali tańczyć… Pierwsze dwa 
lata dało się przeżyć, ale było coraz gorzej. Potem zabrali futra, zła-
pali tego i tamtego, ale ciągle żyliśmy w swoich mieszkaniach. Nie 
głodowało się jeszcze.
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Mikołaj: Pracował pan?
Poldek: Tak, znalazłem sobie taką pracę w ogródkach miejskich, 

razem z trzema kolegami. Chodziliśmy tam na piechotę, bo tram-
wajami już nam nie było wolno jeździć. Przychodziliśmy rano i do 
drugiej graliśmy w brydża, a potem szliśmy do domu. (Poldek ge-
stykuluje, jakby właśnie grał ze mną w karty. I śmieje się do siebie 
na samo wspomnienie). Dawaliśmy ogrodnikowi parę groszy. 

Mikołaj: Płaciliście mu za to, że was zatrudniał?
Poldek: Tak. Dzięki temu mieliśmy papiery i  nie łapali nas na 

takie dwu- i trzydniowe roboty. Ale w marcu czterdziestego pierw-
szego się wszystko skończyło. Weszliśmy do getta. Tam się żyło 
w mieszkaniach wspólnych. My we czwórkę mieliśmy jeden pokój. 
I tam już się zaczęło robić bardzo źle. Wtedy zaczęła działać nasza 
organizacja.

Mikołaj: Jaka organizacja?
Poldek: Syjonistyczna. Organizacja Akiby. To już nie harcerstwo, 

chociaż nas tam było dużo z  tych skautów. Ta organizacja miała 
kibuce i  przygotowywała nas na to, że jak się wojna skończy, to 
pojedziemy do kibuców do Palestyny.

Mikołaj: Dużo ludzi należało do tej organizacji?
Poldek: Przed wojną było tam chyba od tysiąca do tysiąca pię-

ciuset młodzieży, a w getcie już tylko kilkadziesiąt osób. Najmłodsi 
mieli szesnaście, osiemnaście lat. I wszyscy spotykali się w bardzo 
małych grupach.

Mikołaj: Miał pan dziewczynę w getcie?
Poldek: Dobrze pan to powiedział… Miałem.
Mikołaj: A w getcie pan pracował?
Poldek: Pracowałem, ale poza gettem. Byłem ślusarzem. To jest 

dobra historia, opowiem panu. Wysłali mnie i  trzech chłopaków, 
żebyśmy się do pracy najęli. Była taka niemiecka organizacja, co 
zatrudniała ludzi jako krawców, ślusarzy… i takie tam. Oni byli ze 
szkoły przemysłowej. Poszliśmy za Kraków, jakieś sześć kilome-
trów na piechotę, bo do pociągu nas nie wpuszczali. Przychodzimy, 
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a tam ma być egzamin. To ja pomyślałem, że lepiej, żebym poczekał 
i posłuchał, co oni mieli na tym egzaminie. Siedzę i czekam na nich, 
a tu przechodzi jakiś chłopak, który już zdawał. Ja się go pytam, 
co mu kazali robić, a on mówi, jak było, i że teraz kazali mu iść do 
sekretariatu i powiedzieć, że jest po egzaminie na ślusarza. Pomy-
ślałem, że nie mam już co iść na egzamin, jak wiem, co ma być dalej. 
Poszedłem do sekretariatu i dostałem pracę ślusarza. Taki miałem 
egzamin. Moi koledzy zostali pomocnikami ślusarza. Potem chcieli 
mnie za to zabić. (Poldek głaszcze żonę po policzku i puszcza do 
mnie oczko). Pracowałem tam kilka miesięcy i sporo zarabiałem.

Mikołaj: Tyle, że na życie wystarczało?
Poldek: Nie, coś pan! Ale sporo, jak na Żyda u Niemców w tam-

tych czasach. Potem organizacja kazała mi iść pracować do gmi-
ny w getcie. Zostałem gońcem i znowu miałem troszkę pieniędzy. 
I jeszcze z bratem jakieś ciuchy sprzedawaliśmy i starczało.

Mikołaj: A ojciec pracował?
Poldek: Ojciec wtedy już miał pięćdziesiąt pięć lat i nie pracował. 

Nie umiał sobie znaleźć żadnej pracy.
Mikołaj: A co ojciec robił przed wojną?
Poldek: On był taki przedstawiciel.
Mikołaj: Taki przedstawiciel czego?
Poldek: No, na przykład: czekolada Kosma i  cukierki Kanold. 

Później kiełbasa z Węgier… takie różne delikatesy. Jego kuzyn był 
przedstawicielem na całą Polskę, to ojcu dał Małopolskę. Dobrze 
z tego żyliśmy. Na szkołę dla nas obu starczało. Mamusia nie pra-
cowała i zajmowała się domem. Codziennie się gotowało.

Mikołaj: W waszym domu była koszerna kuchnia?
Poldek: No a jaka miała być? Koszerna. Do wojny, bo potem to 

już wszystko stanęło do góry nogami.
Mikołaj: Chodziliście do synagogi?
Poldek: Ojciec chodził co piątek i sobotę. Ja też chodziłem razem 

z nim, ale tylko do trzynastego roku życia.
Mikołaj: A potem już nie?
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Poldek: Potem też, ale na piłkę nożną, na Błonia.
Mikołaj: A było życie towarzyskie w getcie?
Poldek: No oczywiście! Spotykaliśmy się wieczorami. Można 

było do dwudziestej pierwszej. W  piątki wieczór robiliśmy takie 
spotkania organizacyjne. Każdy w  swoim kółku, bo nas było za 
dużo, żeby wszyscy razem się mogli spotkać. Się śpiewało, się opo-
wiadało.

Mikołaj: O czym rozmawialiście?
Poldek: Głównie o przyszłości.
Mikołaj: Co myśleliście o przyszłości?
Poldek: Wie pan, Żydzi to taki optymistyczny naród. Zawsze 

znajdowaliśmy jakieś plusy. Jak Niemcy byli pod Paryżem, to my 
mówiliśmy, że są za słabi, żeby ten Paryż zdobyć. Jak zdobyli, to 
znowu dobrze, bo teraz to już cały świat pójdzie przeciwko nim.

Mikołaj: Czym się wtedy zajmowała wasza organizacja?
Poldek: W sierpniu czterdziestego drugiego powstała grupa bo-

jowa. Zaczęliśmy zarabiać pieniądze, sprzedając kenkarty.
Mikołaj: One były prawdziwe?
Poldek: Druki tak, ale reszta nie. Nawet pieczątki mieliśmy sfał-

szowane. Pan słucha, my nawet wysyłaliśmy z getta nasze grupy na 
wieś, żeby się ludzie uczyli ziemię uprawiać.

Mikołaj: To było w ramach przygotowań przed wyjazdem do Pa-
lestyny?

Poldek: No tak! Przecież mieliśmy tam zostać rolnikami. Był 
wśród nas taki kolega, Szymszon Drengiel się nazywał. Jego rodzi-
ce mieli ziemię koło Bochni, w Nowym Wiśniczu. Nasi ludzie tam 
jeździli z getta i za darmo pracowali, żeby się nauczyć.

Mikołaj: Kiedy zaczęliście tam jeździć?
Poldek: Od początku czterdziestego drugiego, ale już w kwietniu 

przyszły informacje o masowych mordach. Wtedy się zaczęło roz-
mawiać o tym, co teraz będzie.

Mikołaj: Wierzyliście w te informacje?
Poldek: Młodzież wierzyła, a  starsi ciągle jeszcze nie. Wtedy 
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odbyło się takie spotkanie wszystkich młodzieżowych organizacji 
żydowskich i zaczęto myśleć, jak wyciągać tę młodzież z drogi na 
śmierć. Cały czas chodziło o to, żeby oni jechali do Palestyny. Taki 
był cel: ratować i wysyłać do Palestyny. Podjęte zostały różne pró-
by. Wysłali taką parę, żeby zbadała, czy jest jakaś droga ucieczki, 
ale szybko tego chłopca i dziewczynkę zabili Niemcy. Pogłoski o za-
bijaniu przerodziły się w  straszne ilości dokładnych informacji 
o transportach. Ciągle przyjeżdżały łączniczki z innych gett i opo-
wiadały straszne historie. Zaczęła krążyć między nami odezwa 
Aby Kownera, że trzeba się bronić. Wszyscy doszliśmy do jednego 
wniosku i tak zaczęliśmy robić.

Mikołaj: Jaki to był wniosek?
Poldek: Taki, że jeśli nie możemy jechać do Palestyny, to chociaż 

umrzemy honorowo. Ciągle mówiliśmy o tym, że musimy zapisać 
trzy linijki w historii narodu żydowskiego. Że młodzież chwyciła za 
broń i ratowała swój honor.

Mikołaj: Mieliście poczucie, że przegracie, ale uratujecie honor, 
czy że może się jednak uda?

Poldek: My wiedzieliśmy, że Niemcy zdobywają Rosję. 
Mikołaj: Gdy brał pan broń do ręki, to był pan pewien, że to jest 

początek końca?
Poldek: Końca życia – tak, ale to szło o honor. Jak ja mogłem 

myśleć, że przeżyję? To było pewne na sto procent.
Mikołaj: Jak widać, na szczęście nie.
Poldek: Było, było. Prawie wszyscy zginęli. Wie pan, po co my to 

robiliśmy? To było skierowane do Palestyny. Żeby nasi rówieśni-
cy w  kibucach usłyszeli, że my nie dojechaliśmy, ale walczyliśmy 
do końca. Nasz sen się nie mógł ziścić, ale polegliśmy z honorem. 
Założyliśmy grupę bojową, co się nazywała He-Chaluc ha-Lochem, 
czyli Pionier Walczący. Zadanie było proste: podziemny ruch zbroj-
ny przeciw zbrodniarzom. To wszystko przyszło od kuzynki jedne-
go z naszych przywódców. Ona przyjechała ze Lwowa. Taka mała, 
młoda kobieta o  bardzo wielkim sercu. Zamieszkała u  naszego 
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szefa Libeskinda, ale on był właściwie szefem na całą Polskę. Spoty-
kaliśmy się z nią i ona opowiadała o tym, co Niemcy robią na Kresach 
Wschodnich. O tym, jak tam zabijano Żydów. Nawoływała, żeby jak 
najszybciej wejść do tej organizacji. My już wtedy wiedzieliśmy, że 
NSZ zabijały Żydów, a nie przyjmowały w swoje szeregi. W AK też 
różnie bywało. W końcu wstąpiliśmy do AL jako grupa. Było nas tam 
około sześćdziesięciu, siedemdziesięciu osób. Weszliśmy jako taka 
grupa odosobniona, ale pod dowództwem AL. Ja zostałem gońcem, 
bo miałem niebieskie oczy, jasne włosy i  po polsku mówiłem nie 
z akcentem żydowskim. To się nazywało „dobry widok”.

Mikołaj: „Dobry wygląd”.
Poldek: Niech będzie. Ja byłem w kontakcie z tym AL. Chcieli-

śmy być partyzantami, ale w Krakowie nie było lasów, to oni nam 
obiecali lasy pod Rzeszowem. Mieliśmy tam dostać wsparcie przy 
organizacji obozu w lesie. Wysłaliśmy pięciu, żeby się zorientowali, 
jak tam jest, ale na miejscu natknęli się na niemiecki patrol i tylko 
trzech wróciło do getta. Dowództwo skontaktowało się z AL, żeby 
zapytać, co się stało, to im powiedzieli: „Wy, Żydzi, i tak jesteście 
przeznaczeni na zagładę”. No to już zrozumieliśmy, że jesteśmy 
sami i na nikogo nie możemy liczyć. Czas był przeciwko nam. Była 
akcja w czerwcu – siedem tysięcy poszło do Bełżca, w październi-
ku – sześć tysięcy. Już wiedzieliśmy, że to nie na roboty oni jadą. 
Zaczęliśmy szukać możliwości ukrycia naszych ludzi po aryjskiej 
stronie, ale to nie było łatwe. Ukrywanie Żydów groziło śmiercią. 
Nie wolno opowiadać, że Polacy nie chcieli pomagać. Bali się i to 
normalne. Sami mogli zginąć. Ale byli i tacy, którzy nam pomagali. 
Im się należą wszystkie honory, jakie można dostać. To najbardziej 
ludzki postęp, jaki można było wtedy zrobić. Udało nam się ukryć 
tam trochę ludzi, co mieli nieżydowski wygląd. Najgorsze było to, 
że najbardziej groźni okazali się sami Polacy. Potrafi li rozpoznać 
Żyda i donieść. Postanowiliśmy coś zrobić, żeby wyciągnąć naszych 
ludzi. Znaleźliśmy taki barak na Skawińskiej na Podgórzu, gdzie 
przedtem był szpital żydowski. Jedna nasza koleżanka uczyła się 
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w  szkole razem z  córką tego, co teraz odpowiadał za to miejsce. 
I  on się zgodził za pieniądze udostępnić nam ten barak. Ukryli-
śmy dwudziestu naszych ludzi, którzy byli najbardziej zagrożeni 
w getcie, i zaczęliśmy planować nasze akcje. Mieliśmy zrobić napad 
na trzy kawiarnie i  jedno kino, a poza tym rozrzucać ulotki. Jed-
na z tych kawiarni to była Cyganeria naprzeciwko Teatru Słowac-
kiego. Mieliśmy do środka wrzucić granaty, bo tam przesiadywali 
wyżsi ofi cerowie niemieccy. I wrzuciliśmy dwudziestego drugiego 
grudnia czterdziestego drugiego.

Mikołaj: Wyszliście z getta i wrzuciliście granaty do Cyganerii?
Poldek: Nie, to zrobili ci z baraku poza gettem. Ja nie poszedłem 

z nimi, bo miałem inne zadanie. Dostałem mundur żydowskiego 
policjanta z  jakiegoś obozu, co w  ogóle nie istniał. Miałem takie 
odznaki i czapkę, i cholewy, i ten pasek z napisem… Miałem rozle-
piać ulotki nawołujące ludność polską do zbrojnej akcji przeciwko 
okupantowi. Mieliśmy też rozwiesić fl agi polskie na budynkach ad-
ministracyjnych i rozpalić ognie w różnych miejscach w Krakowie, 
żeby się zrobił bałagan, jak będą jechały te karetki straży pożarnej.

Mikołaj: Zrobiliście to wszystko, czy skończyło się na planach?
Poldek: Zrobiliśmy, tylko zaraz potem ktoś doniósł, i do dzisiaj 

nie wiemy kto, i do baraku przyszło gestapo. Ja jeszcze o tym nie 
wiedziałem i po akcji postanowiłem pójść na Skawińską. Idę tam 
w tym mundurze, więc nie jako ja, tylko jako ten policjant, legalny 
żydowski. Wchodzę tam, chodzę po tych pokoikach i już wiem, że 
się stało coś niedobrego. Wszystko poprzewracane, słoma z mate-
raców powyciągana… I nagle z pokoju wyskakuje dwóch gestapow-
ców i krzyczą: Hände hoch! A  ja instynktownie, zamiast podnieść 
ręce, stanąłem na baczność, zasalutowałem i  mówię: „Ja jestem 
kierownik policji żydowskiej w takim a takim obozie… szukam tu 
jednego uciekiniera”. Pan rozumie, chwila jedna i instynkt wygrał. 
Ułamek sekundy. To oni opuścili te rewolwery. Ja sobie myślę: Nie 
ma rewolwerów, jest dużo lepiej. Oni mi mówią: „Skocz, Żydzie, 
po paczkę papierosów”. A wtedy papierosy to nie była taka łatwa 
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rzecz do zdobycia. I sobie myślę: Wyjść stąd i wrócić z papierosami 
czy nie wrócić? Wrócę, to mnie zaaresztują, nie wrócę, to już tego 
munduru nie będę mógł nosić. Co będzie, to będzie. Poszedłem po 
papierosy i  wróciłem z  nadzieją, że może chociaż zobaczę, kogo 
oni trzymają w tym drugim pokoju. Zobaczyłem, ale trzy miesiące 
później i to nie wszystkich. Część już zabili, a druga część siedziała 
ze mną w  śledztwie. W  tym właśnie czasie przyjechał do Krako-
wa Antek Cukierman. Miał się spotkać z szefem jednej organizacji 
w jego mieszkaniu. Wpadło tam gestapo, Cukierman zaczął uciekać 
i został postrzelony w nogi. Udało mu się umknąć, ale w środku 
była straszna strzelanina. Nasz zdążył zabić dwóch gestapowców, 
a  ostatnią kulą popełnił samobójstwo. Dowiedzieliśmy się tego 
wszystkiego już w więzieniu. Tak się zakończyła działalność grupy 
bojowej krakowskiej.

Mikołaj: Gdzie pan mieszkał w tamtym okresie?
Poldek: Ja mieszkałem u takiej kobity na Prokocimiu. Dzisiaj to 

już pewnie jest Kraków.
Mikołaj: Z czego pan żył?
Poldek: Mój wujek Sztejn miał przed wojną fabrykę likierów. Jak 

przyszli Niemcy, to każdy Żyd został usunięty z własności i dosta-
wał takiego händlera, który to przejmował. Wujek się z nim zaprzy-
jaźnił i razem działali. Tamten nie mógł wujka wyrzucić, bo on był 
nie tylko kupcem, ale i znał się na tym, jak robić te likiery. I  ja co 
miesiąc dostawałem od wujka dwie albo trzy fl aszki, które sprzeda-
wałem i potem wystarczało mi na cały miesiąc. Dopóki miałem wuj-
ka za sobą, to miałem za co żyć. Jego zabili w ostatni dzień wojny.

Mikołaj: Ta pani, u której pan mieszkał, miała rodzinę?
Poldek: Nie, sama mieszkała. Ciasta piekła na sprzedaż.
Mikołaj: Wiedziała, że pan jest Żydem?
Poldek: Nie wiedziała. Dla niej ja byłem student z  Warszawy, 

który się w coś tam zaplątał i musiał uciekać. Dla niej to ja byłem 
arystokracja. Tak mi mówiła. Wie pan, ten Prokocim to było takie 
przedmieście. Przyszły święta i jej kuzyni zaprosili mnie na Wigilię. 
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Siedzimy przy tej kolacji i wstaje gospodarz. Wziął kieliszek i na-
pił się do mnie. A u nas w organizacji nie wolno było pić alkoholu, 
a poza tym ja nigdy nie widziałem, żeby mój ojciec tak pił do kogoś. 
Tata jak pił kieliszek na szabas, to wypijał i już. Więc ja podzięko-
wałem temu panu i mówię, że nie piję. Zrobiło się tak mniej przy-
jemnie i pod koniec kolacji już szeptali między sobą, że ja jestem 
Żyd. Podchodzi do mnie ta moja gospodyni i mówi: „Oni myślą, że 
pan jesteś Żyd. Oni pójdą na policję”. Ja jej powiedziałem: „Pani 
Marysiu, jaki Żyd? Ja idę do domu spać. Jest dwudziesta pierwsza, 
a o dwudziestej drugiej jest godzina policyjna. Jak chcą, niech wo-
łają policję. Ja będę w łóżku”. I poszedłem spać.

Mikołaj: Zasnął pan?
Poldek: Bez problemu. Myślałem, że oni nie pójdą po godzinie 

policyjnej, a poza tym dobrze mi wtedy szło zasypianie. Co miałem 
robić? Każdy inny krok to była pewna śmierć. Później się okazało, 
że nie poszli, i więcej z nimi kłopotów nie miałem. Jednak długo 
się tam nie namieszkałem. Potem była taka akcja, żeby pomóc na-
szym, którzy chowali się w takim bunkrze w Bochni. Oni nie mieli 
pieniędzy. Co się wtedy robi? 

Mikołaj: Jak się nie ma pieniędzy?
Poldek: Wtedy się robi rabunek. Przebraliśmy się za gestapo 

i w tych mundurach i z legitymacjami wpadliśmy we trzech do jed-
nej rodziny. Oni tam trzymali dużo pieniędzy, bo mieli w  domu 
czarny rynek i donosicielstwo. Chyba jednak nie wyglądaliśmy na 
takie bardzo gestapo, bo oni pobiegli na policję. Zostaliśmy zła-
pani. Jedną noc spędziłem jeszcze na gestapo w Bochni, a potem 
zawieźli mnie do Krakowa na Montelupich. Tam miałem bardzo 
ciężkie śledztwo przez siedem dni.

Mikołaj: Trafi ł pan do więzienia jako Polak?
Poldek: Tak, ale dostałem rozkaz od naszych dowódców, żebym 

się przyznał, że jestem Żydem.
Mikołaj: Dlaczego?
Poldek: Żeby było wiadomo, że Żydzi walczą.
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Mikołaj: To ciągle jest ta sama historia? Chodziło o honor i prze-
pływ informacji do Palestyny?

Poldek: No właśnie, musieliśmy wysyłać sygnały o naszej walce. 
My to robiliśmy dla tych trzech linijek… żeby było napisane. Jak 
się przyznałem, to dostałem wielkie bicie trzynastego marca, ale się 
przeżyło. Dziewiętnastego marca zeszło się do celi śmierci. Tego wła-
śnie dnia większość naszych ludzi poszła na rozstrzelanie. I zaczęło 
się głodowanie. Byłem tam bardzo głodny, taki głodny, że nie mo-
głem o niczym innym myśleć. Siedem albo osiem dni bez niczego, 
tylko trochę czarnej lury i sto pięćdziesiąt gramów chleba dla chło-
paka, to było straszne. I jeszcze bez przerwy gimnastykę nam robili. 
Co wstawałem, to wszystko dookoła mi się kręciło. Myślałem, że to 
już koniec. Po dwóch dniach dodali nam do cel dwóch naszych przy-
wódców. Labena i Szymka Drengiela. Szymek to był niebywały czło-
wiek i wielki bojowiec. Jak on przyszedł do celi, to nas wszystkich, 
tych, którzy pozostali przy życiu, posadził w koło i zaczął pogadan-
kę. Było jak przed wojną w organizacji. O Palestynie, o naszej Biblii, 
o historii żydowskiej. I piosenki po cichu śpiewaliśmy. I jak się otwie-
rały drzwi, to musieliśmy, tak śpiewając po niemiecku, te wszystkie 
idiotyzmy mówić wierszem. Że to my, Żydzi, jesteśmy winni temu 
wszystkiemu, co tu się dzieje. Drzwi się zamykały, a on nas od nowa 
do tego koła zapraszał i zaczynał w miejscu, w którym skończył, kie-
dy się drzwi otworzyły. On nam pokazywał, jak pozostać człowie-
kiem w tym wszystkim. Jak dostawaliśmy chleb, to kroiło się go na 
osiem równych części, każda po sto pięćdziesiąt gramów. Wie pan, 
jak to jest z takim krojeniem, raz wyjdzie równo, a raz mniej równo. 
I kto zaczął się przypatrywać, który kawałek większy, to wychodził 
z koła i wracał, jak każdy już wziął. Pan rozumie? On nas uczył, że 
człowiek zawsze może zostać człowiekiem. Trzynastego kwietnia 
zawołali nas do szefa więzienia. Po drodze jeden z Polaków, co nas 
eskortowali, powiedział: „Idziecie do Oświęcimia”.

Mikołaj: Wiedział pan wtedy, co to jest?
Poldek: Może oni wiedzieli, ja nie. Myślałem, że idziemy na roz-
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strzelanie, a  tu nie. Pomyślałem, że będę żył dalej. Może dzień, 
a może…? Mała nadzieja. I wie pan, co mnie wtedy strasznie zadzi-
wiło? Poszliśmy do tego szefa i on mi oddał wszystko, co miałem, 
jak przyszedłem do więzienia. I  jeszcze bardziej dziwne było, że 
oni mi zabrali część z moich pieniędzy, bo odliczyli sobie za każ-
dy dzień, co byłem w tym więzieniu. Niemiecki porządek, proszę 
pana. Tu mi oddali, a w Oświęcimiu za chwilę mi znowu zabrali. 
Miałem tam taki srebrny pierścionek…

Mikołaj: Co to był za pierścionek?
Poldek: To był od takiej dziewczyny, jeszcze z getta.
Mikołaj: Wziął pan tam ślub?
Poldek: Nie, tak sobie daliśmy pierścionki, że jesteśmy razem.
Mikołaj: Ona była z waszej grupy?
Poldek: Ona była z naszej grupy i została rozstrzelana z tamty-

mi, dziewiętnastego marca.
Mikołaj: Czy wtedy wiedział pan o tym?
Poldek: Tak. Ona też dostała rozkaz, żeby się przyznać, że jest 

Żydówką. Jak tylko się przyznała, to Niemcy jej mówią: „Aleś ty 
głupia, żeby nam takie rzeczy mówić. Mieliśmy cię zwolnić”. Ale 
pan wie? U nas najważniejsze było, żeby napisali, że Żydzi chwycili 
za broń. Ona była siostrą tego Szymka Drengiela. Jak mnie nieśli 
ze śledztwa do celi śmierci, to ich akurat prowadzili na śmierć. Wi-
dzieliśmy się tuż obok mojej celi. Ostatni raz ją wtedy widziałem. 
Wie pan, że tyle lat minęło, a ja ją nadal widzę przed tą celą. A po-
tem wsadzili nas do samochodów. Sześciu chłopców i trzy dziew-
częta, i  przywieźli pod wieczór do Oświęcimia. Wszystkich tam 
przywozili pociągami, a my kulturalnie zajechaliśmy autem volvo, 
niby jakieś państwo. Elegancko. Zdejmują nas z  samochodu pod 
tą bramą Arbeit macht frei. I czekamy. Stoją wartownicy z bronią, 
a dalej gra orkiestra. Przez bramę zaczynają wchodzić kolumny le-
dwo żywych ludzi i salutują. My nie wiedzieliśmy, gdzie my się zna-
leźliśmy, na jakiej planecie my jesteśmy. W końcu przyszli po nas. 
Zabrali nam wszystko, a dali numery, że my jesteśmy polityczni.
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Mikołaj: Czyli nie-Żydzi?
Poldek: Żydzi, ale polityczni.
Mikołaj: To lepiej niż sam Żyd czy gorzej?
Poldek: U Niemców to było lepiej. Może u innych by było gorzej. 

My mieliśmy prawo dostawać paczki, tylko że wtedy już nie miał 
ich nam kto posłać. Posłali nas od razu na blok jedenasty. Spędzili-
śmy tam na szczęście tylko trzy albo cztery dni, a później była kwa-
rantanna. Następnie nas rozdzielili i część została w Oświęcimiu, 
a część poszła do kompanii karnej w Buna Monowitz.

Mikołaj: Do zakładów IG Farben?
Poldek: Tak. Wie pan, że jak ja tam przyjechałem po wojnie, to 

tam dalej były zakłady chemiczne? Popracowałem w tym karnym 
komando kilka tygodni, ale po diecie na Montelupich to ja już nie 
byłem taki wielki siłacz. Zachorowałem na zapalenie płuc i opłuc-
nej. Wtedy w szpitalu wolno było leżeć do czternastu dni.

Mikołaj: Co się działo w tym szpitalu?
Poldek: Raczej nic. Chyba jakieś doświadczenia robili.
Mikołaj: Ktoś pana leczył na te zapalenia?
Poldek: Tam nikt nikogo nie leczył. Leżałeś, to leżałeś. Jak umar-

łeś, to cię zabierali i koniec historii. Większość tam umierała. Do-
stawaliśmy tyle jedzenia co normalny więzień i już. Czasem chyba 
mi tam wyciągali jakąś strzykawką ropę z płuc. I  tak leżałem, aż 
przyszedł esesman i  zrobił krzyżyk na łóżku. Ja już wiedziałem, 
co to znaczy, i pomyślałem, że jak mają zostać o nas te trzy linijki 
w historii Żydów, to ktoś musi wiedzieć, że ja tu jestem. Nagle się 
okazało, że ja jestem ten, co nie przeżyje obozu.

Mikołaj: A  jak przyjeżdżały nowe transporty do Auschwitz, to 
umiał pan powiedzieć, kto się nie załamie i kto przeżyje?

Poldek: Nikt nie umiał tego powiedzieć. Skąd ja mogłem to wie-
dzieć? A dlaczego pan się nad tym zastanawiasz?

Mikołaj: Bo ja się zastanawiam, czy ja bym przeżył.
(Poldek wstaje i głaszcze mnie po głowie).
Poldek: Nie zastanawiaj pan się nad tym, tylko żyj pan. Teraz moż-
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na żyć i tym się pan ciesz. Nic pan mądrego nie wymyślisz. Jak leża-
łem w tym szpitalu, to myślałem, że ja już jestem ostatni z naszej 
grupy bojowej i że jutro kończę karierę. I zaczepiłem takiego face-
ta, co tam pracował. Nie wiedziałem, czy on jest Żyd, czy nie-Żyd. 
Wiedziałem tylko, że on dobrze mówił po niemiecku. Poprosiłem go, 
żeby przy mnie usiadł, i powiedziałem mu: „Słuchaj, ja nie wiem, kto 
ty jesteś, ale wiem, że ja jutro idę do krematorium. Jak przeżyjesz, 
to ja cię proszę, żebyś opowiedział…”. I tak dalej. I co się okazało? 
Okazało się, że on jest z tej samej organizacji co ja, tylko z Katowic. 
Skończył farmację i dlatego tu pracował. Ja mu opowiadam, a on zna 
tych wszystkich ludzi, to są jego koledzy. Jak on usłyszał to wszyst-
ko, zaraz poleciał i wrócił ze Stasiakiem. Stasiak był komunistą.

Mikołaj: Leon Stasiak?
Poldek: No a kto?
Mikołaj: To był przyjaciel moich dziadków. Oni się znali z Au-

schwitz.
Poldek: Oj! A jak oni się nazywali?
Mikołaj: Dziadek się nazywał Feliks Guterman.
Poldek: Czekaj… Ja znałem tam Gutermana jednego… On umiał 

mówić po niemiecku.
Mikołaj: Tak, bo on się wychował w Berlinie.
Poldek: On był chyba malarz, tak?
Mikołaj: On był grafi kiem. Skończył Akademię Sztuk Pięknych.
Poldek: Awiwa, patrz, to jest wnuk tego malarza.
(Awiwa przez cały czas patrzy na mnie bardzo smutno, a po sło-

wach Poldka robi się jeszcze smutniejsza).
Mikołaj: On nie przeżył, ale drugi mąż mojej babci przeżył Au-

schwitz i  też był w tym komunistycznym ruchu oporu ze Stasia-
kiem i Cyrankiewiczem.

Poldek: I jak on się nazywał?
Mikołaj: Majzlik. I też pracował w IG Farben.
Awiwa: A czy przed wojną on nie ożenił się z Dorą Pomerancen-

plum?
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Mikołaj: Nie wiem, jak się nazywała jego pierwsza żona. Ona też 
zginęła w Auschwitz.

Poldek: Jeśli on był w Bunie, to pewnie go znałem. Nic pan na 
początku nie mówił, że my jesteśmy prawie rodzina. 

(Poldek podnosi szklankę z wodą jak do toastu).
Mikołaj: Niech pan mi opowie, co się stało z tym krzyżykiem na 

pańskim łóżku?
Poldek: Co się stało? Zniknął. Przyszedł Stasiak, który był tam 

sekretarzem szpitala. To było jego ofi cjalne stanowisko. On miał 
władzę i powiedział: „Chłopcy, przenieście go do innej sali i dajcie 
mu nową kartkę”. I zostałem jakby od nowa przyjęty do szpitala. 
Teraz to już się mną opiekowali. Postarano się o  jakieś lekarstwa 
i  ja się z  tej choroby wykaraskałem. I  wtedy był problem, bo jak 
człowiek przeżył takie coś, to już siły nie miał do pracy. Mógł po-
pracować dwa albo trzy tygodnie i koniec, padał nieżywy. Stasiak 
mnie tam przetrzymał nielegalnie kilka tygodni. Dostawałem je-
dzenie, lekarstwa i nie musiałem wstawać o piątej rano. Naczelny 
lekarz w tym szpitalu nazywał się Budziaszek i należał do AK. On 
mi załatwił lekką pracę – myłem tam łazienki. Tak je sobie myłem 
aż do apelu, na który musieliśmy się przebierać, i on zobaczył, że ja 
jestem Żydem. To co on zrobił? Od razu wyrzucił mnie z tego szpi-
tala. Wtedy załatwili mi przydział do takiego komanda, co budowa-
ło fabrykę IG Farben. Tam był kapo, który, jak tylko przyszedłem, 
pokazał mi takie wielkie rury w ziemi i kazał mi się w nich położyć 
i spać. Ja mówię: „Ja mogę pracować. Nie chcę tam leżeć, bo mnie 
zabiją”. A on na to: „Idź tam spać, bo ja cię zabiję”. Ale po godzinie 
przyniósł mi coś do jedzenia.

Mikołaj: Pamięta pan, jak on się nazywał?
Poldek: Co za pytanie! Samek Wachtel. Legenda przedwojen-

nego Krakowa. Złodziej zawodowy. On miał wszędzie tatuaże. 
Z przodu, z tyłu.

Mikołaj: Jakie to były tatuaże?
Poldek: No… głównie panienki. To był najlepszy człowiek, jakiego 
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znałem. Nieprzypadkowo się do niego dostałem. Stasiak mi to zała-
twił, bo wiedział, że Samek mi nie da zginąć. On mi robił takie wykła-
dy o życiu. Mówił, że porządny człowiek musi kraść. Bo kto ma pie-
niądze? Nieporządny. Więc trzeba kraść i dawać porządnym ludziom, 
którzy nie mają co jeść. On tak robił. Taki żydowski Robin Hood.

Mikołaj: Przeżył wojnę?
Poldek: Tak. Zmienił się i pracował w gminie żydowskiej w Kra-

kowie. Ja razem z nim uciekałem z obozu. Zawsze jak się potem 
spotykaliśmy, to on strasznie płakał.

Mikołaj: Kiedy uciekliście?
Poldek: Wie pan, że ja w  grudniu czterdziestego czwartego 

powiedziałem kolegom: „W  lecie będę już w  Krakowie”. Wszyscy 
myśleli, że ja oszalałem. I wie pan co? Na swoje urodziny drugie-
go lutego czterdziestego piątego byłem w  Krakowie. Skończyłem 
dwadzieścia jeden lat.

Mikołaj: Jak wyglądała wasza ucieczka?
Poldek: My wiedzieliśmy, że jak Niemcy zaczną się cofać, to będą 

likwidować obozy. Ta cała grupa Stasiaka była przygotowana na to, 
że jak się zacznie likwidacja, to my zaczniemy zbrojny opór. Wie-
dzieliśmy, że część zginie, ale część też mogła zostać przy życiu. 
W końcu nic z tego nie wyszło i osiemnastego stycznia wyruszy-
liśmy z obozu w czymś, co potem nazwano marszem śmierci. Po 
dwóch dniach byliśmy w Gleiwitzu, czyli w Gliwicach. Tam zgru-
powali więźniów ze wszystkich okolicznych obozów. Front się zbli-
żał i było kompletne zaciemnienie, a tu my przychodzimy między 
piątą a szóstą wieczorem. Ciemno, nic nie widać i strasznie zimno. 
Myśmy postanowili, że będziemy uciekać. Podzieliliśmy się na dwie 
grupy i  jedna po drodze uciekła do lasu. Jednego naszego chłop-
ca z tej grupy zastrzelili Niemcy. My już nie mogliśmy uciekać, bo 
zaczęli bardzo pilnować. Weszliśmy do tego obozu, a tam było ta-
kie przepełnienie, że żadnej szpilki nigdzie nie można włożyć. Po-
stanowiliśmy, że tu uciekniemy. Wiedzieliśmy, że już następnego 
takiego marszu nie przeżyjemy. Jeszcze nie wiedzieliśmy jak, ale 
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zdecydowaliśmy. Na razie mieliśmy wejść do baraków. Idę pomię-
dzy pryczami, widać nie więcej niż na dziesięć centymetrów, wszę-
dzie po kilka osób na pryczy. Dochodzę do jednego miejsca i mó-
wię: „Posuń się”. A głos z pryczy pyta: „Jak się nazywasz?”. To ja 
mówię: „Co cię obchodzi, jak ja się nazywam. Posuń się i już”. A on 
swoje, i ja swoje. W końcu on taką małą lampkę zapalił, a ja patrzę: 
to mój brat. Ich przyprowadzili z obozu w Płaszowie. I wie pan co?

Mikołaj: Posunął się.
Poldek: Brat, to się posunął. Zaczynam go namawiać, żeby razem 

z nami uciekał. A on nie i nie. Ja go namawiałem, ale się nie udało. 
Powiedziałem mu, że ja całe dwa lata marzyłem tylko o ucieczce i że 
na pewno tu nie zostanę. To jest akt, który należy zrobić, niezależ-
nie, czy się potem przeżyje, czy nie. Pan już wie dlaczego, prawda?

Mikołaj: Trzy linijki.
Poldek: Akuratnie! Podnieśliśmy takie dykty, które udawały sufi -

ty, i tam się schowaliśmy. To było około czwartej rano. Jak zaczęło 
się rozjaśniać o szóstej, to wpadli Niemcy i: Raus, raus!!! Po kilku 
chwilach był już spokój, aż tu nagle wracają z psami. Myśleliśmy, 
że to już nasz koniec, ale oni powyciągali tych, co się schowali pod 
pryczami. Bardzo im się spieszyło, więc jak tylko kogoś znaleźli, to 
szli dalej. I znowu spokój, cisza. Ile można tak leżeć? Dwudzieste-
go pierwszego stycznia w Polsce zimno strasznie było. Zeszliśmy 
przemarznięci, wychodzimy z baraku, a tam pusto i cisza, i brama 
otwarta. Jesteśmy wolni. Wychodzimy z obozu.

Mikołaj: Byliście w pasiakach?
Poldek: Nie, mieliśmy czarne płaszcze i czarne berety. My byli-

śmy już „starzy” więźniowie po tych dwóch latach w obozie. Już 
umieliśmy sobie przygotować takie rzeczy. Musieliśmy tylko ze-
skrobać pas czerwonej farby, co był namalowany na płaszczu i be-
recie, żeby ich nie kraść. Buty też już dobre mieliśmy.

Mikołaj: Ilu was było?
Poldek: Pięciu. Idziemy i przed bramą znajdujemy rower. Wię-

zień bierze wszystko, bo może się kiedyś przyda. Idziemy dalej. 
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Ciemno się zrobiło, a my dalej idziemy i nagle z tyłu słyszymy: „Kto 
wy jesteście?”. Po niemiecku. I nam przyszło do głowy powiedzieć, 
że jesteśmy policja cywilna. Była taka służba zrobiona z kalek, co 
wróciły z  frontu. Ale tamci mieli porządku pilnować, to nam po-
wiedzieli: „Rower zabieramy”. Idziemy dalej i nagle podchodzą do 
nas ci z Sonder.

Mikołaj: Co to jest Sonder?
Poldek: Takie oddziały niemieckie. Specjalne SS. No to my już wie-

dzieliśmy, że to jest nasz koniec. I wtedy jeden z tego Sonder mówi 
do nas po polsku: „Musicie się ukryć tutaj, w wiosce folksdojczerów, 
bo tam dalej jest samo SS”. I znika. Panie, człowiek, który przeżył, 
żyje tylko dzięki cudom. To my idziemy, tak jak on nam powiedział, 
i rzeczywiście jest wioska. Wchodzimy do niej, jest dwunasta w nocy. 
Pukamy do okien, ale kto w wojnę otworzy obcemu w nocy? Cho-
dzimy, pukamy i nic, aż tu nagle w jednym domu otwiera nam taka 
dziewczyna w  moim wieku. Ja byłem ten, co najlepiej po polsku 
mówił, to zostałem delegatem do rozmowy. No więc mówię: „Niech 
ci się wydaje, że twój narzeczony uciekł z obozu pracy i szuka po-
mieszczenia na ukrycie”. Ona słucha, a potem mówi, żebyśmy chwi-
lę zaczekali. To czekamy, co robić? Za chwilę przychodzi jej starsza 
siostra, to ja znowu zaczynam moją śpiewkę, a ona też mówi, żeby-
śmy zaczekali. Czekamy dalej. Nie ma już innego wyjścia. Ona wraca 
i zaprasza do środka. Tam siedzi ich mama, taka starsza pani. Pew-
nie miała pięćdziesiąt lat, ale wtedy to ona była dla mnie staruszka. 
Teraz to taka kobita, co ma pięćdziesiąt, lat młodziutka się wydaje. 
I ona się pyta, co byśmy chcieli. My jej mówimy, że chcemy się umyć. 
Dają nam miednicę z wodą i my się zaczynamy myć, ale tak delikat-
nie, żeby nie zawinąć rękawów, żeby nie było widać numerów.

Mikołaj: I do dziś nie usunął pan tego tatuażu z numerem?
Poldek: Ja się nie mam czego wstydzić, niech się wstydzą ci, 

którzy mi ten numer dali. I my się tak myjemy, a tu nagle z boku 
wchodzi żołnierz niemiecki w pełnym mundurze. Myśmy zmienili 
kolory na ten widok. Myśleliśmy, że to pułapka. Ta matka widziała, 
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że my jesteśmy bardzo pod wrażeniem tego żołnierza, i mówi: „Nie 
bójcie się, to jest mój syn. On jest inwalida. On wam nic złego nie 
zrobi. Jak wam pomóc?”. To my tylko chcieliśmy się przespać. Dali 
nam miejsce w  takim schowku piwnicznym na kartofl e. Myśmy 
byli tacy szczęśliwi, że mamy dom. Znieśli nam tam piecyk i dali 
jeść. Siedzieliśmy tam chyba siedem dni, aż Auschwitz został zwol-
niony przez Rosjan.

Mikołaj: Wyzwolony.
Poldek: No, a kto zwolnił Auschwitz? Wiadomo, że Rosjanie.
Mikołaj: Dwudziestego siódmego stycznia czterdziestego piąte-

go roku.
Poldek: Tak. I przyszli ci Rosjanie, i byli bardzo mili, i zabrali nam 

zegarki, i poszli dalej. Na drugi dzień podziękowaliśmy naszym go-
spodarzom i poszliśmy. W nocy spotkaliśmy Wachtla i razem prze-
szliśmy przez Auschwitz. Tam zobaczyliśmy tych bidaków, co nawet 
nie mieli siły wstać, ale się cieszyli na leżąco. Po czterech dniach we-
szliśmy do Krakowa. I wie pan co? To był chyba mój najgorszy dzień 
w życiu. Po raz pierwszy widziałem to całe nieszczęście. Mój Kra-
ków, gdzie w każdym domu miałem znajomego, rodzinę, koleżan-
kę… A tu nie ma nikogo. Ani jednej znajomej twarzy. Dopiero wtedy 
się widziało, jaka tragedia się stała. Ja dostałem tą tragedią w twarz. 
Do tego czasu to człowiek myślał, że wszyscy umierają, więc on też 
może. W Auschwitzu się nie żyło myślą o życiu. I tu nagle jestem 
wolny, ale niby to mój Kraków, ale nie mój. Kamienice są, ale nie 
ludzie. Pierwsze, co usłyszałem, to: „Tylu was Żydów jeszcze zosta-
ło?”. Byli też tacy, co ładnie nas przyjęli. Ci z komitetu partyzanckie-
go. Dali nam od razu nowe papiery, żebyśmy byli jak wszyscy ludzie. 
Proponowali mi bardzo dobre posady, ale ja już wiedziałem, że tu 
nie zostanę. Nie mogłem tu być. Po dwóch albo trzech tygodniach 
poszliśmy na Rumunię. Była taka organizacja, co przenosiła Żydów 
do Rumunii, a stamtąd już miały być okręty do Palestyny.

Mikołaj: Czyli już w marcu czterdziestego piątego wyjechał pan 
z Polski?
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Poldek: Tak.
Mikołaj: I kiedy pan dotarł do Palestyny?
Poldek: Ooo, to jeszcze chwilę mi zabrało. Chcesz pan usłyszeć 

kolejną historię, co też nie jest krótka?
Mikołaj: Bardzo poproszę.
Poldek: A co pan masz mówić, jak pan jesteś taki dobrze wycho-

wany? (Poldek śmieje się ze mnie dłuższą chwilę). Przeszedłem do 
tej Rumunii i  tam spotkałem grupę Aby Kownera. Oni stworzyli 
taką organizację, która miała za cel wziąć odwet na Niemcach.

Mikołaj: Panie Poldku, pan jest z tej grupy Mścicieli?
Poldek: O! I teraz pan dobrze mówisz. Widzisz pan, my dlatego 

to robiliśmy, by się rozeszło, że żydowska krew nie jest za darmo. 
My chcieliśmy zabić sześć milionów Niemców. Dla mnie wyjazd do 
Palestyny był bardzo ważny, ale to było ważniejsze. My nie mogli-
śmy jechać, dopóki nie weźmiemy na nich odwetu. Ja na każdej 
ścianie, którą mijałem, widziałem napis: „Żydzi, weźcie odwet”. 
Zrezygnowałem z wyjazdu do Palestyny, ale za to spotkałem moją 
żonę, we Włoszech.

Mikołaj: Przed chwilą jeszcze byliśmy w Rumunii.
Poldek: A  potem przenieśliśmy się do Włoch. Już tam byłem 

w maju czterdziestego piątego. Mieszkaliśmy w Alpach, w dawnym 
obozie dla młodzieży faszystowskiej. I tam nas było sześciu chłop-
ców i sześć dziewcząt. Pomyślałem: Są chłopcy, są dziewczynki, jest 
co robić. Ja tak marzyłem, że pojedziemy razem do kibucu. I tam się 
tak poznawaliśmy w tych górach. Któregoś wieczoru jest taka strasz-
na burza z kolosalnym gradem i ja widzę, że jedna z tych dziewczy-
nek patrzy przez okno na te piękne błyskawice. Pomyślałem, że to 
jest dobra okazja, żeby się z nią zapoznać. Pan rozumie? Podchodzę 
do niej, a ona już się na mnie od samego początku gniewa.

Mikołaj: Gniewała się pani na niego?
Awiwa: Tak, bo mi przeszkadzał siedzieć i myśleć. (Awiwa kręci 

się na krześle i spuszcza głowę, żeby nie było widać, jak się uśmie-
cha). Denerwował mnie, ale wie pan, jaki on był piękny chłopak?
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Mikołaj: A co on do pani wtedy mówił?
Awiwa: Mówił, że od dawna chciał mnie spotkać i że szukał ko-

goś takiego jak ja. Że mnie niby szukał od dawna.
Mikołaj: Uwierzyła mu pani?
Awiwa: Ja już jestem z nim sześćdziesiąt cztery lata po ślubie, to 

co ja będę rozmawiać o uwierzeniu wtedy? Wszystko jasne.
Poldek: No, widzi pan? Wszystko jasne. Wreszcie się dowiedzia-

łem, jak było naprawdę. 
(Poldek wstaje i czule całuje żonę w czoło).
Mikołaj: A co z Mścicielami?
Poldek: My mówiliśmy NAKAM, to po hebrajsku znaczy „ze-

msta”. Tak naprawdę organizacja nazywała się DIN, czyli Dam 
Israel Noter. To znaczy: „krew żydowska zostanie pomszczona”. 
I  siedząc tam na pograniczu austriacko-włoskim, wymyśliliśmy 
dwa plany zemsty. Jeden główny, drugi awaryjny. Plan główny to 
było zapłacić Niemcom tą samą monetą, którą oni dali nam. Nie 
zemsta pojedyncza czy indywidualna. Oni nam zamordowali sześć 
milionów ludzi, to my im też zabijemy sześć milionów ludzi. Żeby 
świat raz na zawsze wiedział, że nie wolno przelewać bezkarnie 
krwi żydowskiej. Oni nam mordowali dzieci, starych, młodych… 
my też tak będziemy robić. Chcieliśmy, żeby świat zobaczył, że za 
takie rzeczy nie da się później nie płacić. Drugi plan był taki, żeby 
zamordować jeńców niemieckich.

Mikołaj: A jak wyglądał w praktyce plan pierwszy?
Poldek: Chcieliśmy zabić sześć milionów Niemców, ale nie mieli-

śmy na to tyle czasu, ile oni mieli na nas. Musieliśmy to zrobić raz 
a dobrze. Policzyliśmy, że w Monachium, Frankfurcie, Hamburgu 
i Norymberdze razem będzie około sześciu milionów ludzi. Szuka-
liśmy sposobu i wymyśliliśmy, że trzeba zatruć wodę. Czyli musie-
liśmy mieć swoich ludzi w wodociągach. Rzuciliśmy ich tam, żeby 
się starali o pracę. Dosyć szybko udało nam się w Hamburgu. Jeden 
z kolegów został instalatorem i pracował dokładnie w tym miejscu, 
gdzie można było włożyć tę truciznę. Niestety, jeszcze jej nie mieli-
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śmy. I wtedy postanowiono, że Aba Kowner pojedzie do Palestyny 
ustalić to wszystko z naszymi przywódcami.

Mikołaj: To już był czterdziesty szósty rok?
Poldek: Tak. I  Aba tam pojechał i  rozmawiał z  prezydentem 

Agencji Żydowskiej Chaimem Weizmannem, który był odpowie-
dzialny za laboratoria chemiczne. Więc on wymyślił, żeby Aba po-
jechał do Hajfy i spotkał się z Bergmanem.

Mikołaj: Kim był Bergman?
Poldek: Ooo, Bergman to był wielki uczony i szef tych laborato-

riów. On wysłuchał, co mu Aba powiedział, czego potrzebujemy, 
i on to przygotował.

Mikołaj: A co dokładnie chcieliście mieć?
Poldek: Chcieliśmy, żeby to była trucizna bardzo silna i żeby nie 

miała koloru, smaku ani zapachu. Aba to wziął i wsiadł na statek, 
i  popłynął do Europy. Dostał takiego jakby żołnierza z  Hagany*, 
żeby go pilnował. Tamten wiedział, że jak coś się stanie złego, to 
ma się pozbyć tej walizki z trucizną. Nie wiemy, czy ktoś Abę zade-
nuncjował, czy coś innego było, w każdym razie na wodach Francji, 
przed dopłynięciem do Tuluzy, go zaaresztowali. Potem siedział 
cztery miesiące w egipskim więzieniu i wyszedł.

Mikołaj: A co się stało z trucizną?
Poldek: Ten żołnierz wyrzucił całą walizkę do morza.
Mikołaj: Panie Poldku, czy można powiedzieć, że wyprodukowa-

liście kolejny cyklon B?
Poldek: No tak. Myśmy to ofi cjalnie mówili. Myśmy czuli, że 

może ludzie się dowiedzą, że może nas zaaresztują… ale miało być 
wiadomo, że przelewanie żydowskiej krwi nie jest za darmo.

Mikołaj: Plan A się nie powiódł. Przeszliście do planu B?
Poldek: Tak. Mieliśmy namierzone dwa obozy dla jeńców. Oba 

w amerykańskiej strefi e. Jeden koło Monachium, drugi koło No-

* Hagana – tajna żydowska organizacja zbrojna działająca na terenie 
Palestyny.
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rymbergi. I właśnie tam mieliśmy czterech naszych chłopców. Wie-
dzieliśmy, że w soboty i niedziele Amerykanów nie ma na miejscu. 
Przygotowaliśmy truciznę i chłopcy posmarowali bochenki chleba. 
To była inna od tamtej trucizna, taka dobra do chleba.

Mikołaj: Ile osób tam zginęło?
Poldek: Amerykanie nie byli zainteresowani, żeby to ogłosić. Tak 

że my nie wiemy, czy byli zabici, czy nie byli zabici. Są różne pogło-
ski.

Mikołaj: A czym się pan zajmował w tej grupie?
Poldek: Przy tym drugim planie byłem odpowiedzialny za ich 

ucieczkę. Czekałem na nich z papierami i przerzuciłem do Czecho-
słowacji, żeby ich nie zaaresztowali.

Mikołaj: A przy pierwszym planie?
Poldek: O! To jest niezła historia. Wie pan, kim ja wtedy byłem? 

(Poldek śmieje się tak, że aż mu łzy płyną po policzkach). Ja byłem 
fałszerzem. Miałem ciekawą rzecz do robienia. Odpowiadałem za 
grupę, która handlowała funtami szterlingami. Były takie funty, 
które robili jeszcze w obozie niemieckim, i myśmy o nich wiedzieli. 
Kupowaliśmy je tanio w Niemczech, a we Włoszech ludzie nie wie-
dzieli, że to jest trefne, więc kupowali. Sprzedawaliśmy je głównie 
w Mediolanie. Z tej różnicy to my mieliśmy tyle pieniędzy, że żyła 
cała grupa siedemdziesięcioosobowa.

Mikołaj: Pani Awiwo, pani prawie nic nie mówi.
Awiwa: Ja nie umiem tak ładnie jak on opowiadać. Ja wyszłam 

z tamtych czasów z… Nie wiem, czy o tym jest sens rozmawiać?
Mikołaj: Z czym pani wyszła?
Awiwa: Chciałabym, żeby mnie pan zrozumiał. Ja wyszłam z jed-

nym wielkim bólem, że… że ja nie byłam w obozie.
Mikołaj: Cierpi pani z powodu tego, że nie była w obozie?
Awiwa: Czuję się taka winna, że ja tam nie byłam, że mi było lżej, 

że ja przeżyłam, a… a moja siostra nie.
Mikołaj: Miała pani szczęście, że panią ominęły te najstraszniej-

sze rzeczy.
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Awiwa: A  ja czuję się winna, że innych nie ominęły. Przedtem 
było wszędzie pełno znajomych, a dzisiaj już nie, bo ich to nie omi-
nęło. Ja się tak czuję do dzisiaj i chyba już zawsze tak będzie.

Mikołaj: A jak to było, kiedy się dzieci rodziły?
Awiwa: Długi czas mówiliśmy, że nie będziemy mieli dzieci. Mąż 

nie chciał.
Mikołaj: Dlaczego?
Poldek: Po Auschwitzu ja chciałem popełnić samobójstwo. Nie 

chciałem już żyć po tym wszystkim. Pod pewnym względem prze-
chytrzyłem Hitlera, że przeżyłem wojnę i jego, ale żyć dalej już siły 
nie miałem. Nie chciałem mieć dzieci na takim świecie, bo nie wie-
rzyłem, że ten świat się naprawdę zmienił.

Awiwa: Ale widocznie jest jakaś taka siła i takie uczucie u kobie-
ty, że udało mi się go przekonać. 

(Awiwa pierwszy raz się uśmiecha. Ma piękną pogodną twarz 
starszej pani).

Poldek: Dzisiaj ja mogę powiedzieć, że żona miała rację. Mamy 
dwóch synów, a ja byłem szczęśliwy, jak się rodzili. Są zdolni i ko-
chani, ale przedtem ja uważałem, że ten świat jest taki, że nic wart 
nie jest. Że się nie ma w  czym urodzić po prostu. Dzisiaj razem 
z  bratem i  jego rodziną jest nas dwudziestu trzech ludzi, ale ani 
moje, ani jego dzieci nie miały babć ani dziadków. To było takie 
pokolenie bez dziadków.

Awiwa: To już koniec rozmowy?
Mikołaj: Nie chce pani dłużej rozmawiać?
Awiwa: Siły już nie mam. Ja cały czas staram się o tym wszystkim 

zapomnieć, ale niech panu nie będzie przykro. To nie pana wina.
Poldek: Zabrał nam pan dużo czasu.
Mikołaj: Przepraszam.
Poldek: Nic nie szkodzi. Ciekawe, ile nam go jeszcze zostało? 

(Poldek się śmieje i klepie mnie po plecach). Pan się nie martwi. Tę 
historię, co panu opowiedziałem, już mamy za sobą.
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Irena i Dov Johannes
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DLACZEGO JA ZABIŁAM BOGA?

Jestem umówiony wcześnie rano w  mieszkaniu Ireny i  Dova 
Johannes. Drzwi otwiera Irena. Przez chwilę wydaje mi się, że 
w  pokoju poza naszą trójką jest jeszcze ktoś. Przy drzwiach stoi 
manekin, któremu Irena co jakiś czas zmienia przebranie. „Bez 
konkretnego powodu. Tak dla zabawy”.

Irena: Gdzie mam usiąść, żeby było panu wygodnie nagrywać?
Mikołaj: Jeśli usiadłaby pani tutaj, to byłoby mi łatwiej.
Irena: Dlaczego ja mam panu robić łatwiejsze życie? Ja przecież 

jestem Izraelka.
Mikołaj: Nie ułatwiacie ludziom życia?
Irena: Dlaczego mamy ułatwiać? Niech się męczą. (Irena patrzy 

mi prosto w oczy i czeka na reakcję. Oczy ma pełne dobroci, więc 
słowa, które przed chwilą wypowiedziała, nie brzmią wiarygod-
nie). Zaraz usiądę, gdzie mi pan każe, ale najpierw przyniosę panu 
ciastka domowej roboty. Tu ma pan serwetkę.

Dov: Podejrzliwie pan na to wszystko patrzy.
Mikołaj: Nie podejrzliwie. Ja myślę, że pan z taką żoną to ma tu 

jak w niebie.
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Dov: Pan tam był w tym niebie?
Mikołaj: Wszystko przede mną.
Dov: A ktoś już stamtąd wrócił, że wiadomo, jak tam jest?
Irena: Pan nie mówi, czy panu smakują ciastka.
Mikołaj: Nie mówię, bo jeszcze ich nie jadłem.
Irena: Ja przecież widzę, że pan nie jadł. Ja jestem stara, ale nie 

ślepa. Pan jest z tych dobrych Grynbergów, prawda?
Mikołaj: Wolę tak właśnie myśleć.
Dov: Ja też.
Mikołaj: Przed wojną w  warszawskiej książce telefonicznej 

Grynbergów było kilka stron.
Dov: I pan myślisz, że to były same dobre Grynbergi?
Mikołaj: Ja głównie myślę o tym, że ich już nie ma, niezależnie 

od tego, komu się podobali lub nie.
Irena: A z nami o czym chce pan rozmawiać?
Mikołaj: O dwudziestym wieku.
Dov: Pan nie wie, że on już minął?
Mikołaj: Minął, ale został w pamięci.
Irena: Minął, ale wpływa i  będzie bardzo wpływał na kolejne 

wieki. Panie Mikołaju, mnie się coś wydaje, że my chyba będziemy 
mówić o wojnie. Na mnie ten dwudziesty wiek wpłynął kolosalnie. 
Ja jestem wychowana przez wojnę. Mnie wojna nauczyła wszyst-
kiego, ale moje dzieci pękają ze śmiechu, jak ja im to mówię.

Mikołaj: Czego panią nauczyła wojna?
Irena: Najbardziej tego, jak być oszczędną i prawą osobą. Może ja 

już z tym się urodziłam, ale wojna to we mnie bardzo rozwinęła. Ja 
się nauczyłam, że jak człowiek żyje w niebezpiecznych warunkach, 
albo w jeszcze bardziej niebezpiecznych warunkach, to jego życie 
nie ma sensu, jeśli on żyje tylko dla siebie. To jego życie jest wtedy 
bez celu. Niestety, nie bardzo udało mi się to przekazać drugiemu, 
trzeciemu ani nawet czwartemu pokoleniu.
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Mikołaj: Macie już prawnuki. Mazel tow*!
Irena: Dziękuję. Oczywiście wszyscy są tacy cudowni, że nawet 

nie muszę panu mówić.
Dov: Jakżeby inaczej.
Irena: Jest taki żart: „Babka przedstawia znajomym swoją wnuczkę 

i mówi: Ach, gdybyście widziały jej zdjęcia, to dopiero piękność”. Pan 
się nie obawia, ja nie będę ich panu pokazywać. Nie mam w zwyczaju.

Mikołaj: A te kolejne pokolenia u was nie są dobrze wychowane?
Irena: Wie pan co? Kiedyś sama zrobiłam dwa naszyjniki i jeden 

dałam mojej prawnuczce, która ma cztery lata, a drugi jej kuzyn-
ce, która ma trzy i pół roku. Ta młodsza poprosiła ojca, żeby jej to 
założył, a ta nasza cholercia powiedziała: „Ja nie lubię, jak się daje 
moim kuzynkom prezenty”.

Mikołaj: Zazdrośnica.
Irena: Cholera normalna. Chciałam do jej rozumu poprzema-

wiać, ale zrozumiałam, że ani jej rodzice, ani dziadkowie mnie nie 
poprą, bo sami tego, o co mi chodzi, w sobie nie mają. Ale jak praco-
wałam w szkole, to moja klasa chodziła pomagać w domu starców. 
Na początku to moi uczniowie pękali ze śmiechu ze starej wariat-
ki, a po czterech latach przyszli mi opowiedzieć, jakie to dla nich 
było ważne. Tamtych umiałam nauczyć prawości i uczciwości. I to 
wszystko z wojny wyniosłam.

Mikołaj: A jak się wojna zaczęła, ile pani miała lat?
Irena: Byłam dzieckiem, miałam szesnaście lat. Dzisiaj jak masz 

dwanaście lat, to jesteś dorosły. Na rodziców krzyczysz… A wtedy? 
Szesnaście lat? „Milcz, jak do mnie mówisz!”. (Irena zawiesza głos 
i długo na mnie patrzy. Potem opuszcza wzrok na talerz ze złoty-
mi kruchymi ciasteczkami). Będzie pan jadł te moje ciasteczka, czy 
mam je wyrzucić?

* Mazel tow! (jidysz) – Gratulacje!
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Dov: Jeśli mogę coś doradzić, to radzę panu jeść.
Mikołaj: Będę jadł. 
(Biorę migdałowy krążek).
Irena: I…?
Mikołaj: Pyszne.
Irena: To teraz opowiem panu o wojnie, a pan niech sobie cały 

czas je. Ja popatrzę. U nas się mówiło, że będzie wojna. Mama ro-
biła… Takie polskie słowo, co go nie pamiętam… Zapasy! Zapasy na 
wojnę robiła od marca. Zbierała żywność. Ja się bardzo cieszyłam 
z tego wszystkiego.

Mikołaj: Z tych zapasów?
Irena: Nie. Z tego, że będzie wojna.
Mikołaj: Co pani sobie wtedy myślała?
Irena: Że nie będzie szkoły, że będę miała czas na sport, na 

chłopców, co ich już trochę w głowie miałam. Ja uwielbiałam się 
szwendać. To też jest piękne polskie słowo. Wie pan, że ja do dziś 
lubię się szwendać? Mam osiemdziesiąt siedem lat, cała drżę, ale 
biorę dwie laski i  szwendam się po dzielnicach, gdzie człowiek 
o zdrowym zmyśle się nie pokazuje. Aba, może ty byś poszedł do 
sypialni odpocząć?

Dov: Ale ja chętnie słucham.
Irena: Ty nas słyszysz?
Dov: Nie was, tylko ciebie. Dowiaduję się o życiu mojej żony. To 

zawsze jest interesujące.
Mikołaj: Wróćmy do początku wojny.
Irena: Nasza wojna zaczęła się wcześniej, bo pojechaliśmy do 

Warszawy już dwudziestego ósmego sierpnia. Mama, ja i siostra, 
co właśnie maturę zrobiła.

Mikołaj: A ojciec?
Irena: Ojciec został, bo była mobilizacja, a on był ofi cerem. Wzię-

łyśmy te zapasy i pojechałyśmy do Warszawy, gdzie mieliśmy ro-
dzinę. Wiadomo było, że Warszawa jako stolica będzie chroniona, 
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więc bezpieczna. Tata tak mówił. Co miał mówić jako polski patrio-
ta? Wierzył w to i już. Miałyśmy dwie walizki, które mama posłała 
tragarzem, a  my wzięłyśmy podręczną torbę. Walizki zginęły po 
drodze, ale torba została. Były w niej kiełbasa i słoik dżemu.

Mikołaj: Z czego był ten dżem?
Irena: Oj, to był taki dobry dżem. Zrobiony z malin zbieranych 

w sierpniu w Zawoi. To taka miejscowość, zna ją pan?
Mikołaj: Tak. Najdłuższa miejscowość w Polsce.
Irena: To możliwe. Mogę coś opowiedzieć nie o wojnie?
Mikołaj: Pewnie!
Irena: W tej Zawoi, gdzie jeździliśmy na wczasy, mieszkali Kobie-

lowie. Był taki polski aktor, prawda?
Mikołaj: Tak, Bogumił Kobiela.
Irena: On potem zginął albo umarł. On był synem chłopa, od 

którego moi rodzice wynajmowali domek na lato. I on raz strasznie 
mnie zbił, mimo że był ode mnie młodszy. Ja wtedy mogłam mieć 
pięć lat, a on może trzy lata. On mnie bił i krzyczał, że ja zabiłam 
Chrystusa. Ja wróciłam do domu i  się mamy pytam: „Kto to był 
Chrystus?”. A moja mama mówi: „To był Bóg”. To ja w płacz: „Dla-
czego ja go zabiłam, tego Boga?”. Ja wierzyłam, że jak dostałam 
lanie, to było zasłużone. W latach pięćdziesiątych Kobiela przyje-
chał tu z Wagabundą i ja byłam na tym przedstawieniu, ale posta-
nowiłam z nim o tym nie rozmawiać. To taka dygresja, bo się nie 
umiałam opanować. No więc pojechałyśmy we trzy do Warszawy.

(Dov patrzy na mnie i śmieje się, z niedowierzaniem kręcąc gło-
wą).

Mikołaj: Pan się ze mnie śmieje?
Dov: Ja się, proszę pana, nigdy nie śmieję z mojej żony. Panu się 

podobają te dygresje, jak widzę?
Mikołaj: Bardzo. Po nie tu przyjechałem.
Dov: To ja się pójdę położyć. I proszę nie zapominać o regular-

nym jedzeniu ciasteczek, bo będzie miał pan kłopoty. Do widzenia.
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Mikołaj: Dobranoc.
(Dov, przechodząc obok, głaszcze mnie po głowie i  wychodzi 

z pokoju).
Irena: Już jesteśmy sami i możemy sobie opowiadać te wszystkie 

dygresje. Przyjechałyśmy do Warszawy po południu i moja mama 
od razu powiedziała kuzynce, że muszą iść na zakupy. Poszły, ale 
wróciły z  pustymi rękami, bo inni mieli do tego więcej rozumu 
i całą żywność wykupili wcześniej. To było w środę.

Mikołaj: Pamięta pani całą wojnę dzień po dniu?
Irena: Kochany ty mój, wojna się jeszcze nie zaczęła. Jeszcze mu-

siał minąć czwartek, a wtedy w jakiejś gazecie warszawskiej pojawi-
ło się takie jakby ogłoszenie, że poszukuje się młodzieży do pomo-
cy w pakowaniu eksponatów z Muzeum Narodowego. Poszłam tam 
z moją kuzynką Alicją, co była dokładnie w moim wieku i też miała 
dwa warkocze jak ja, tyle że troszkę ciemniejsze. I oczy miała takie 
piękne, zielone. Ona była przepiękna. Przychodzimy tam i ja widzę, 
że jakieś postumenty już są opakowane w deski, które były rąbane 
na miejscu. Wszystko tam na miejscu robili. Rąbali, piłowali… Py-
tamy się, gdzie jest sekretariat, do którego trzeba było się zgłosić. 
Pokazali nam, to idziemy. Trochę się zdziwiłyśmy, że z młodzieży 
to tylko my dwie jesteśmy, ale weszłyśmy do środka. „Czego wy tu 
szukacie, dzieci?”. To ja mówię: „Czytałyśmy ogłoszenie w gazecie 
i  jesteśmy.” „A w  jakim gimnazjum panienki się uczą?”. To Alicja 
jej odpowiada, a potem ja dodaję z wielką dumą: „Ja jestem z Kra-
kowa i uczęszczam do gimnazjum doktora Hilfstei na”. Na co pani 
sekretarka mówi: „Nie słyszałam o takim gimnazjum”. A ja, dalej 
dumna: „To jest gimnazjum hebrajskie, do którego uczęszczają Ży-
dzi”. „Takich my tutaj nie potrzebujemy”. To Alicja mówi: „Irenko, 
idziemy stąd”. A  pani sekretarka mówi do Alicji: „Ty możesz zo-
stać”. Ona rzeczywiście nie wyglądała na Żydówkę i  chodziła do 
państwowego gimnazjum. Ona wyglądała porządnie. Nie każdy 
musiał być tak ciężko chory jak ja na to gimnazjum Hilfsteina. Ależ 
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pan ma oczy do słuchania. (Irena przysuwa się do mnie i cały czas 
patrzy mi prosto w oczy). Tylko coś takie smutne te oczy.

Mikołaj: Historia, której słuchają moje oczy, też nie jest za we-
soła.

Irena: Niech się pan nie martwi. Na razie to my tu mamy same 
wesołe historie. Je pan te ciastka?

Mikołaj: Jem, ale powoli. Po czwartku piątek…
Irena: W  piątek raniutko moja mama, w  zapinanej niebieskiej 

sukience z krótkimi rękawami, stoi przy oknie i patrzy. To było na 
parterze przy Pańskiej 76. Mama tak stoi i patrzy, i nagle zaczyna 
nas wołać: „Dziewczynki, dziewczynki, ogień się z nieba leje!”. To 
myśmy się pośmiały z drugiego pokoju i nie miałyśmy zamiaru do 
niej chodzić.

Mikołaj: Nic nie było słychać?
Irena: Nic! Nicuteńko! W  końcu podeszłyśmy do tego parape-

tu mamy i  zobaczyłyśmy ogień. Po dłuższym czasie, jak się oko 
przyzwyczaiło, to zobaczyłyśmy szalenie wysoko taki punkcik, co 
się okazał samolotem. Potem to my już się nauczyliśmy te punk-
ciki widzieć. I się wiedziało, co to jest. A na razie dymów nie było 
widać, wybuchów też ani, ani… Nawet ciekawie to wyglądało. Te 
bombki i ten ogień… to się lało na nie naszą dzielnicę. Radio było 
otwarte i prezydent Starzyński ogłaszał, że wybuchła wojna, i za-
częły wyć syreny. My myśleliśmy, że jesteśmy przygotowani na tę 
wojnę, bo wcześniej się mówiło w tym radiu i wszędzie, co robić, 
jak będą bomby. I ja panu powiem, co trzeba było robić, a pan już 
się sam domyśli, do czego nam się to przydało. Tam było pełno ta-
kich wspaniałych rad. Na przykład: zmoczyć watę w płynie Burowa 
i przyłożyć do nosa. Wszyscy byli otumanieni i lali wodę na te po-
żary, a wtedy ogień się rozpryskiwał jak rtęć na wszystkie strony 
i już był pożar o wiele lepszy. Ten marszałek Rydz-Śmigły przedtem 
zapowiadał: „Nie oddamy piędzi ziemi, do guzika oni nam sięga-
ją…”. Takie gadanie. On w ogóle był genialny człowiek. Nawet nie 
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sprawdził, czym oni będą nas atakować, żebyśmy potem mogli się 
bronić. I co jeszcze wymyślili: żeby dobrze było z góry widać szpi-
tale, to trzeba im na dachach czerwony krzyż namalować. No i na-
malowali. Zdążyli przed samą wojną, żeby te pierwsze samoloty 
mogły od razu prosto na nie zrzucić swoje bomby. Bardzo mądrze, 
prawda? I jeszcze trochę tych bombek dorzucili do urzędów, gdzie 
był pobór, no i do wodociągów i elektryki. Koniec. W Warszawie 
zostałyśmy trzy tygodnie. Jak się skończyły te pierwsze naloty, to 
wróciłyśmy do Krakowa.

Mikołaj: Już wiedziałyście, że w Krakowie jest bezpieczniej?
Irena: Jak ja zobaczyłam polskie wojsko, co do samolotów strze-

lało z  rewolwerów, od razu zrozumiałam, że to są jacyś hobbyści 
i że my tej wojny szybko nie wygramy. Skończyło się dzieciństwo 
i idiotyczna radość z wolnych dni bez szkoły. Tego dnia zostałam 
przywódcą dwóch kobiet. Moja siostra była bardzo wysoka. Można 
nawet powiedzieć, że za bardzo. Jej się wszystko należało, musiała 
dobrze jeść i nie wolno jej się było pochylać. Chyba dlatego, żeby 
się nie złamała. Ona cudownie potrafi ła wykorzystać tę swoją wy-
sokość, a mną było łatwo grać, bo widocznie frajerka byłam z uro-
dzenia. Zaczęło się od noszenia wody, a dalej to już samo poszło. 
Na początku chodziłam po wodę kawał drogi, kilka kilometrów. 
Siostra nie, bo jej wysokość…

Mikołaj: A mama?
Irena: Mama? Mama była mama. Mama pełną gębą. Mama od 

innych rzeczy. Wie pan co? Ja nie mam siły na te opowieści… Ja 
pana bardzo przepraszam. Ja widzę, ile one pana kosztują.

Mikołaj: Mnie? Wygląda na to, że dla pani też nie są za darmo.
Irena: Albo zróbmy tak. Ja panu opowiem różne rzeczy i  pan 

je przekaże dalej, dobrze? Te moje historie nie są jak tamte z Au-
schwitz czy Gross-Rosen. W nich jest świeże powietrze i codziennie 
widzi się wschód i zachód słońca. Tam są inne potworności i strach 
na stałe razem z głodem. Ja już opowiedziałam tę historię Spielber-
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gowi*… i potem ona kosztowała mnie dwa tygodnie. Opowiedzia-
łam po hebrajsku, więc tak nie za bardzo na wynos. Ja opowiem 
tym pana smutnym oczom, ile dam rady, dobrze?

Mikołaj: A może tu powinniśmy się zatrzymać?
Irena: Ja chcę to opowiadać właśnie panu i nic pan na to nie po-

radzi. Zobaczymy, dokąd razem dojdziemy w tej opowieści.
Mikołaj: Bardzo dziękuję.
Irena: Potem będzie pan dziękował tym, którzy to przeczytają. 

Na początku moja rodzina nie chciała się poddać moim decyzjom, 
ale w  którymś momencie siostra już była po mojej stronie i  po-
wiedziała mamie: „Mamusiu, Irka ma rację. My róbmy to, co ona 
mówi”. I tak się stało. Udało mi się doprowadzić mamę i siostrę do 
końca wojny, a tatę do powstania warszawskiego. Prawie do wybu-
chu, bo trzy dni przed powstaniem tata popełnił samobójstwo. Ja 
go gdzieś ulokowałam, ale przy nim nie byłam, a potem przyszli Po-
lacy i powiedzieli: „Dawaj pieniądze”. (Irena patrzy na mnie i oboj-
gu nam szklą się oczy. Milczenie trwa bardzo długo. Widzę, jak cała 
historia, którą zaraz usłyszę, przelatuje jej przez głowę). Umieści-
łam tatę w Swoszowicach. To była taka miejscowość koło Krakowa. 
Takie miejsce dla kuracjuszy. Tata udawał rekonwalescenta. Musia-
łam go zaprowadzić do lekarza, żeby wszystko było legalne. Oczy-
wiście nie powiedziałam, o co chodzi, ale poprosiłam doktora, żeby 
rozciągnął nad tatą skrzydła, i dodałam, że tata musi mieć długą 
kurację. Wynajęłam ojcu pokój u chłopki. Tam były takie belki na 
sufi cie, to ja na nich położyłam dwie złote monety. Mówiło się, że 
na czarną godzinę.

Mikołaj: Zajmowała się pani wszystkim, włącznie z budżetem?
Irena: Tak. Ile wolno wydać, co wolno wydać, żeby zawsze było 

* Steven Spielberg w 1994 r. założył Fundację Zapisu Historii Ocalo-
nych z Shoah, która gromadzi i dokumentuje na taśmie fi lmowej relacje 
ocalonych z Zagłady oraz świadków Holokaustu.
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na kilka kromek chleba, żeby każdy miał kilka cukierków w kiesze-
ni... Zarabiałam trochę na handlu na czarnym rynku.

Mikołaj: Mama i siostra nie pracowały?
Irena: Mama nie, ale siostra chwilę pracowała. Krótko, bo koleżan-

ki zaczęły szeptać, że ona jest Żydówką, i  te szepty do niej doszły, 
więc ja jej kazałam zostawić tę pracę. Potem jej dostarczałam robotę 
do domu. Skontaktowałam się z taką kobietą, która miała fi rmę do-
mową i dawała innym zarabiać na robieniu na drutach, szyciu sukie-
nek i takich różnych. Nie chciałam, żeby siostra wychodziła, to sama 
do tamtej biegałam po zlecenia i wskazówki. (Irena zawiesza głos, a ja 
widzę, że się waha, czy opowiadać dalej. Bierze szklankę z wodą i po-
wolutku z niej pije małymi łykami). Zrobimy tak, że jak mi będzie 
ciężko, wtedy będę zmieniała temat, że to niby taka dygresja, dobrze?

Mikołaj: Dobrze, choć jeśli chce pani, bym sobie poszedł, to pro-
szę tylko powiedzieć, a wyniosę się raz-dwa.

Irena: Teraz już nie może mnie pan zostawić. Za daleko zaszli-
śmy razem, a mamy przed sobą straszne rzeczy. Wolę, by pan zo-
stał. Taka dygresja: jak przyjechałam do Kraju, to nie mówiłam po 
hebrajsku.

Mikołaj: A to hebrajskie gimnazjum w Krakowie?
Irena: Wiem, powinnam się pod ziemię zapaść. Ojciec płacił 

duże pieniądze, żeby oni mnie zatrzymywali w tej szkole.
Mikołaj: I nie uczyła się pani hebrajskiego?
Irena: Często zmieniałam klasy i ciągle się mówiło, że ja jestem 

„ta nowa”. Mieli dla mnie litość i zamykali oczy na mój widok.
Mikołaj: Przymykali.
Irena: Niech będzie, że przymykali.
Mikołaj: A  co pani robiła z  tym czasem „zaoszczędzonym” na 

nieuczeniu się hebrajskiego?
Irena: Grałam, proszę pana, na pianinie. Tłukłam, ile tylko czasu 

miałam, aż moja mama już wychodziła z nerwów.
Mikołaj: A jak po takiej młodości wychowuje się własne dzieci?
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Irena: Moja córka, jak się pan jej zapyta, to panu powie, że ja by-
łam wariatka. Że ona do dziś dnia za to płaci. Ale to jest nieprawda, 
bo i ona, i jej brat mieli piękne dzieciństwo.

Mikołaj: A ona myśli, że…
Irena: Ona myśli, że ja zostałam uszkodzona przez wojnę.
Mikołaj: A została pani?
Irena: Ja chciałam ich wychować tak, żeby zawsze sobie radę dali. 

Mój syn, jak miał trzy lata, to już sam chodził do przedszkola. To 
nie było daleko i ja go cały czas widziałam przez okno. Inne matki 
się na mnie rzucały, że jestem zimna i bez serca. Ale ja miałam ser-
ce, panie Mikołaju. Ja chciałam, żeby oni potrafi li sobie dać radę, 
jakby się znowu coś miało wydarzyć. Serce miałam w  gardle, jak 
one mi to mówiły, ale musiałam wychować własne dzieci tak, żeby 
były samodzielne. No! A teraz wróćmy do tej wody, co ją nosiłam.

Mikołaj: O wodzie już było.
Irena: Było, ale muszę jedną rzecz opowiedzieć dla przyszłych 

pokoleń. Chyba mi wolno, prawda?
Mikołaj: Na takie dictum…
Irena: Więc teraz przekazuję dla przyszłego pokolenia. Jak nosi-

cie wodę w wiadrze, to oczywiście napełniajcie jak najbardziej wy-
soko, bo każda szklanka jest ważna, i kładźcie liście na wierzch tej 
wody. Wtedy ona się nie będzie wylewała, bo liście ją ratują.

Mikołaj: Jakie to powinny być liście?
Irena: Takie, jakie są w pobliżu. Nie ma się co pieścić, tylko trze-

ba brać i przykrywać wodę. To nie był mój pomysł, ja tylko widzia-
łam, że inni tak robią. Wtedy ona jakoś tak mniej bulgotała. Jak 
sobie te wiadra przypomnę, to znowu mnie ręce bolą. Miałam takie 
wielkie bąble jak kiedyś od rakiety tenisowej.

Mikołaj: To były nowe, szlachetne bąble.
Irena: Tak, proletariackie. Pan tego nie wie, ale jak jest nalot, to 

wszyscy idą na dół, żeby, jak spadną te rujnujące bomby, nie być na 
górnych piętrach. Były zapalające bomby, co przylatywały jakimiś 



48

lekkimi samolotami, i rujnujące, co je wiozły messerschmitty. One 
tak pikowały i były tak nisko, że się twarze pilotów widziało. Zrzu-
cali bomby i tuż nad ulicami sobie odlatywali. I jak były te naloty, 
to wszyscy sąsiedzi z górnych pięter przychodzili do nas na parter. 
I jeszcze jedna rzecz, co pan jej na pewno nie wie, no bo i skąd. Jak 
jest nalot, to wszyscy czują, że muszą iść do toalety. Tak człowiek 
działa i już. Oni szli i całą wodę, co ja ją z tymi liśćmi nanosiłam, 
zużywali. Już w drugim czy trzecim dniu wojny zaczęły się awan-
tury. Najgorsza była taka rodzina z trzeciego piętra. Pamiętam ich 
nazwisko, ale nie powiem. Przychodzili w futrach i kożuchach. Jed-
na warstwa na drugą. Bali się, żeby tego nie stracić, to na sobie 
nosili. A jesień trzydziestego dziewiątego była bardzo ciepła, więc 
oni potwornie śmierdzieli, bo te futra dawały im okropne gorąco. 
Wszyscy śmierdzieli, bo spoceni, bo zdenerwowani, bo się przele-
wało w toalecie, bo głodni. I z ust też strasznie śmierdzieli. I stało 
się w tym smrodzie, aż samoloty odlecą. Mama mnie już wtedy de-
nerwowała, że dalej musi być taka modnowata i w tym gorsecie… 
Przecież była piękną kobietą, to się nie mogła wyłamać, prawda? 
Ach, jak to mnie denerwowało, że taka damowata była. Wszyst-
kie kosztowności, które udało nam się wynieść z domu, zaczęliśmy 
trzymać w tym jej gorsecie. Chociaż na to się przydał.

Mikołaj: Czy przed wojną zdążyliście wyciągnąć z banku jakieś 
pieniądze?

Irena: Nic. Mieliśmy tylko to, co było w domu. Z tego żyliśmy całą 
wojnę. A poza tym pracowałam. Jak się zaczynało niebezpieczeń-
stwo, to mama krzyczała: „Trzymajcie moje ręce, dziewczynki!”.

Mikołaj: Żebyście się nie pogubiły?
Irena: Powiedzmy. Tu nie chodziło o  to, żebyśmy razem żyły. 

Jakby się coś stało, miałyśmy ją rozebrać z  tego gorsetu i zabrać 
kosztowności. Wie pan, do zrezygnowania z trzymania lejców trze-
ba dojrzeć. Jednemu to zajmuje dłużej, drugiemu krócej. Ja nie 
chciałam o tym z mamą dyskutować, żeby scysji nie było, ale wie-
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działam, że to ja muszę te lejce przejąć. (Irena próbuje sięgnąć po 
szklankę wody, ale ręce jej drżą tak bardzo, że nie może). Czy jest 
trzęsienie ziemi, czy to ja się tak trzęsę?

Mikołaj: Może zrobimy przerwę?
Irena: Nie bój się, Mikołajku. Przeżyłam wojnę, to i z tym dam 

sobie radę.
Mikołaj: Pani już wtedy była dojrzalsza od mamy.
Irena: Oj, synku. Jak ja musiałam szybko dorosnąć. W  koń-

cu mama się podporządkowała i  było łatwiej. Wie pan, że ja im 
wszystkim zorganizowałam aryjskie papiery? W  czerwcu czter-
dziestego drugiego roku zabrałam się do roboty papierkowej. Co tu 
gadać? Wszyscy mieli potem porządne papiery.

Mikołaj: Może jednak o  tym pogadamy. Opowie mi pani, jak 
szesnastoletnia dziewczynka z dobrego domu załatwia reszcie ro-
dziny fałszywe dokumenty?

Irena: Opowiem panu wszystko, co pan chce. Oj, motek. Wie pan, 
co po hebrajsku znaczy motek?

Mikołaj: Wiem, słodki.
Irena: Już ktoś musiał do pana tak mówić, bo skąd by pan wiedział. 

Jak tylko tu wszedłeś z tym swoim uśmiechem, to ja wiedziałam, że 
będzie między nami chemia. Kochany jesteś, że chcesz mnie słuchać.

Mikołaj: Wszedłem z uśmiechem, ciekawe, z czym wyjdę.
Irena: Już ja o pana zadbam. Wyjdzie pan z opowieścią. Jak po-

stanowiłam zająć się tymi papierami, to mi się przypomniało, że 
mój ojciec miał przed wojną takiego woźnego w biurze. On podczas 
poprzedniej wojny był pucybutem i  takim raczej prymitywnym 
człowiekiem. Nie wiem, jak się z moim ojcem poznali, ale tata mu 
obiecał, że kiedy się wojna skończy, to się nim zaopiekuje.

Mikołaj: Kim był tata?
Irena: Patriotą polskim.
Mikołaj: A z zawodu?
Irena: Pierwsza wojna przerwała mu studia prawnicze, ale potem 
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ojciec wrócił i je skończył. Jak już objął pierwszą posadę w Związku 
Kupców Żydowskich, to wziął tego Franciszka na woźnego i chyba 
nawet nauczył go czytać. Franciszek miał brata, bratową i dwie bra-
tanice. Oni wszyscy byli stróżami. Tym ludziom było bardzo cięż-
ko, ale podczas wojny jakoś im się lepiej zrobiło, bo się troszeczkę 
zajmowali czarnym rynkiem. Ja sobie czasami do nich przychodzi-
łam w odwiedziny. I tak mimochodem pytałam: „A gdzie się pani 
urodziła?”. „A w jakiej to było miejscowości?”. „A, koło Krakowa! 
Cudownie!”. „A Grabie to na pewno piękna miejscowość”. Wszyst-
ko zapamiętywałam i  potem zapisywałam. „A  Marysieńka to się 
chyba w  dwudziestym czwartym urodziła, prawda? A  gdzie ona 
była chrzczona?”.

Mikołaj: Zbierała pani dane?
Irena: Ja już wtedy szłam według planu. Wszystko sobie obmy-

śliłam. Na koniec miałam dane czterech osób. Tak jak mi było po-
trzebne. Wtedy mieszkaliśmy w Krzeszowicach, bo Niemcy dali do 
zrozumienia Żydom, że dobrze będzie, jak się rozsypią po okolicy. 
Myśmy się osiedlili w Krzeszowicach, które były siedliskiem guber-
natora Franka. To była wszechwładza Guberni i właśnie tam zde-
cydowałam się przenieść. Pod latarnią najciemniej, tak się mówi.

Mikołaj: W Krzeszowicach się ukrywaliście?
Irena: Nie! My tam byliśmy całkowicie legalnymi Żydami. Nosi-

liśmy opaski już od półtora roku. Kiedyś poszłam do takiej chłopki, 
od której braliśmy mleko, a ona mi mówi: „Po co panieńka nosi tą 
opaskę? Panieńka wyglądem w ogóle mi nie podpada”. Takie były 
wtedy słowa. Albo się podpadało, albo nie. To mi dało do myślenia. 
Jak ja nie podpadam, to po co ja mam to nosić? W tej okolicy mu-
siałam, bo mnie wszyscy znali, ale już miałam plan przenosin.

Mikołaj: A dokumenty już były załatwione?
Irena: One się same nie załatwiły. Przyjeżdżałam do tych miejsc, 

z  których pochodziły zebrane przeze mnie nazwiska, i  szłam do 
księdza. I  tak nonszalancko mówiłam: „Mamusia prosiła, żebym 
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przyniosła jej… świadectwo urodzenia tatusia, bo są jakieś kłopoty 
spadkowe w  rodzinie i  wszyscy się kłócą. Powiedziałam, że ja to 
załatwię i na tym kończę, bo to nie są dla mnie ciekawe sprawy. To 
ja poproszę księdza dać mi te papiery”.

Mikołaj: Jakie dokumenty pani brała?
Irena: Akty chrztu i  ślubu. Zaczęłam szukać nowego miejsca, 

gdzie będziemy żyć „na papierach”.
Mikołaj: Jak pani go szukała?
Irena: Wzięłam atlas Romera i  obejrzałam sobie miejscowości 

w pobliżu Makowa Podhalańskiego i Ojcowa.
Mikołaj: Dlaczego właśnie tam?
Irena: Ojców był bardzo dobry. Nie miał wprawdzie komunikacji 

kolejowej, ale był blisko lasu i miał doskonałe położenie do uciecz-
ki. Tam wynajęłam mieszkanie u gospodyni, która zaraz po wpła-
ceniu przeze mnie pieniędzy powiedziała: „Dobrze, że się pani nam 
trafi ła, bo dwa tygodnie temu Żydzi, co u nas wynajmowali, mu-
sieli uciekać do Skały i my teraz mamy dziurę w kieszeni”. I jeszcze 
się mnie zapytała: „A dlaczego panieńka musi wynająć to miesz-
kanie?”. Powiedziałam jej: „Tatuś ma gruźlicę i musi mieć spokój 
i  ciszę. I  w  mieście trudno o  pożywienie”. I  jeszcze dałam jej do 
zrozumienia, że tatuś jest ofi cerem, bo przecież był naprawdę. Jej 
się to spodobało, bo ona troszkę była taka umiejętna w książkach, 
ale nie za bardzo.

Mikołaj: A jak było z Makowem?
Irena: Maków miał komunikację do centrum, ale ja wolałam 

być gdzieś dalej. Znalazłam gospodarstwo. I  znowu opowiadam 
tę samą historię. Gospodarze czytać umieli, a ze mną rozmawiał 
ich siedemnastoletni syn. Ja mu powiedziałam: „Słuchaj, jak mój 
ojciec tu przyjedzie, to ty będziesz z nim miał bardzo przyjemne 
stosunki. On ci będzie opowiadał o swojej przeszłości i może nawet 
o tym, jak był na wakacjach w Watykanie. Może nawet ci opowie, 
jak się spotkał z papieżem”. To chłopak się ucieszył i powiedział, że 
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ma kuzyna w seminarium i że tamten mu będzie zazdrościł. A wie 
pan, że mój tata na serio był w tym Watykanie?

Mikołaj: I co tam robił?
Irena: Obejrzał tego Piusa, strasznego antysemitę, i wrócił. A jak 

siedział u tych chłopów, to któregoś dnia przyjechał ten kuzyn z se-
minarium. Ojciec mu wszystko opowiadał, a on tacie mówił, jaki to 
ten papież święty człowiek. I ten mój ojciec… Słuchał tego kretyna 
i nic nie mógł powiedzieć. (Irena ciężko wzdycha i zamyka oczy). 
Mogę troszeczkę płakać? 

(Rozmowa urywa się na kilka chwil. Irena płacze i jednocześnie 
uśmiecha się do mnie).

Mikołaj: Pani Ireno…
Irena: Siedź tu ze mną, bo mi z  tobą dobrze. Nie przerwiemy, 

tylko co jakiś czas będziemy płakać, zgoda? 
Mikołaj: Zgoda.
Irena: Opowiem panu o sprawach męsko-damskich. O tym, jak 

się pobraliśmy, z  mojego czystego uczucia do człowieka, którego 
poznałam i momentalnie zrozumiałam, że on jest stworzony dla 
mnie. Jemu to zajęło trochę dłużej, ale też się udało. On miał inne 
plany… Chciał jeszcze studiować, ale ja miałam swoją siłę i on się 
ze mną ożenił, bo był porządny człowiek.

Mikołaj: Przyjechaliście tu jeszcze przed powstaniem państwa?
Irena: Tak. Przyjechałam w  dziewiątym miesiącu ciąży i  tu się 

urodziło pierwsze dziecko.
Mikołaj: To były takie czasy, że można było iść do łóżka przed 

ślubem?
Irena: Jak się chciało, to można było. Ludzie szli, szli i byli zmę-

czeni, to się kładli. Ale ja zaszłam w ciążę półtora roku po ślubie, 
który wzięliśmy w Polsce w czterdziestym piątym. I przyjechaliśmy 
tu na wizach turystycznych. Strasznie się baliśmy, żeby nas angiel-
ska policja nie złapała. I znaleźliśmy się w Kraju za późno. Mogli-
śmy tego wszystkiego uniknąć. Wie pan jak?
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Mikołaj: Nie wiem.
Irena: Gdyby mój tata, polski ofi cer, nie był takim patriotą, to 

byśmy byli wyjechali wcześniej.
Mikołaj: Dokąd byście wyjechali?
Irena: Tutaj. Po Deklaracji Balfoura* to było możliwe, a w trzydzie-

stym czwartym albo trzydziestym piątym wprowadzili takie dodat-
kowe prawo, że jak głowa rodziny ma pięćset funtów szterlingów, to 
może przyjechać z czteroosobową familią. Wtedy to były kolosalne 
pieniądze. Dostawało się legalny certyfi kat. My mieliśmy tę sumę 
kilkakrotnie większą. Mogliśmy tu przyjechać, ale pojechaliśmy do 
Warszawy, bo tam miało być bezpieczniej. (Irena się śmieje i  idzie 
sprawdzić, czy Dov śpi). Nie śpi, podsłuchuje nas. I ten mój tata był 
takim patriotą w  tym tak antysemickim kraju. On ten kraj kochał 
mimo wszystko. Co zrobić? Już jest za późno. Teraz mogę już tylko 
opowiadać. Mieszkaliśmy w Ojcowie dwa dni i nagle zaczęła się akcja. 
Połapali wszystkich Żydów i wsadzili na furmanki. Tych, co się nie 
mieścili na te wozy, zabijali na miejscu. Oni mieli na nas za mało fur-
manek, mimo że one w kółko jeździły po następnych i jeszcze, i jesz-
cze… (Irena łapie się za głowę i patrzy na mnie pytająco). Tyle lat, tyle 
lat minęło, a  ja ciągle nie umiem tego opowiedzieć. Ojciec wybiegł 
z mieszkania, żeby się schować. Leżał na łące i w ogóle się nie ruszał 
i nie oddychał, żeby go nie znaleźli. Tak leżał i czekał, aż wykończą 
wszystkich Żydów. Siostra powiedziała, że pójdzie poszukać ojca, a ja 
zostałam z mamą. I wtedy powiedziałam do niej: „Proszę cię, nie ucie-
kaj”. A mama mi na to: „Nie bój się, nie będę idiotką. Będę blisko”. 
Siedzę z mamą w tym domu i patrzę, a przez okno widać w oddali 
człowieka, który ciągnie ze sobą rower. On przychodzi do nas i mówi: 
„Proszę pani, myśmy złapali Żydówkę, my ją trzymamy w więzieniu. 
Ona twierdzi, że nie jest Żydówką, że jest pani siostrą”.

* Deklaracja Balfoura z 1917 r. wyrażała poparcie rządu brytyjskiego 
dla planu utworzenia w Palestynie „kolebki narodu żydowskiego”.
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Mikołaj: To był Polak?
Irena: Tak, ale nie w mundurze. To ja mu odpowiadam, że już bie-

gnę. A on mówi, że muszę iść naokoło, bo teraz wszędzie są poste-
runki. I poszedł. Ja się ubrałam i idę przez cmentarz… Sekundeczkę, 
dobrze? Chwilę sobie popłaczę, bo nie mogę mówić. (Siedzimy przy 
stole obok siebie i trzymamy się za ręce. Milczenie trwa, a my pa-
trzymy sobie w oczy, z których leją się łzy). Wykończyłam pana, co?

Mikołaj: Nie do końca.
Irena: Idę przez ten cmentarz i  słyszę, jak Niemcy wrzucają 

ludzi do ziemi. Część jeszcze nie była całkiem nieżywa. I  dzieci 
krzyczą: „Mamo, mamo, tato, tato!”. Ja nic nie mogę zrobić. Co 
ja mogę zrobić? Idę… Dochodzę do takiej kaplicy, gdzie jest Świę-
ta Maryja… Puk, puk do drzwi. Otwiera mi pijany Polak i wciąga 
mnie do środka. A tam pełno Niemców i Polaków, strasznie pija-
nych. I ja do nich krzyczę: „Czyście oszaleli? Moja siostra tu u was 
jest!”. A oni na to: „Ona przysięga, że nie jest Żydówką, ale musi-
my sprawdzić”. Jeden kompletnie pijany wychodzi i wraca z moją 
siostrą, a ona krzyczy do mnie: „Marysiu!”. (Wciąż trzymamy się 
za ręce. Łzy wciąż się leją. Irena patrzy na mnie i bierze talerzyk 
z  ciasteczkami. Przysuwa go w  moją stronę. Uśmiecha się przez 
łzy i kontynuuje). Ona pierwszy raz tak się do mnie zwróciła. Bo 
Marysia to było moje imię z  papierów. „Marysiu, oni nawet nie 
wiedzą, jak bardzo mi dokuczyli. I nie chcieli mi dać pić, i strasznie 
się nade mną znęcali”. Ja na to: „Niech Pan Bóg patrzy, co oni ro-
bią. Czyście zwariowali, żeby moją siostrę Polkę tak krzywdzić?”. 
To jeden Niemiec zupełnie od tego zwariował, wziął taką miarkę 
i zaczął mnie mierzyć. Głowa, uszy… I patrzył w tabele. Potem on 
mi kazał chodzić i patrzył, jak ja chodzę. Zaraz będę bardzo płakać. 
Wtedy ani ani nie płakałam… dopiero teraz to przychodzi. Czekaj 
jeszcze chwilę. Pokażę ci, jak maszerowałam. (Irena wstaje i zaczy-
na maszerować wokół stołu. Ma zacięty wyraz twarzy, a w oczach 
ani jednej łzy). Tak chodziłam i udawałam idiotkę, i krzyczałam: 
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„Patrz, jeszcze mogę zatańczyć. I raz, i dwa, i obrót!”. Nie potrafi ę 
opowiedzieć, jak było dalej.

Mikołaj: Pani Ireno, zróbmy przerwę. Wrócę do pani za kilka dni…
Irena: Chwilę, musimy wyjść z  tej kaplicy, bo ja tam nie mogę 

zostać bez pana. Ten Niemiec wziął nas i krzyczał, że jak ja jestem 
Maria, to się okaże, czy moja patronka mnie ochroni. Kazał nam 
stanąć pod tą Marią i…

Mikołaj: Strzelał do was?
Irena: Tak. I trafi ł w tamtą Marię… 
(Irena szlocha i nie umie znaleźć polskich słów, by kontynuować 

opowieść).
Mikołaj: Koniec.
Irena: Mów do mnie. Ty mów do mnie.
Mikołaj: Ja nie przyjechałem do was po to, żeby wspomnienia 

wracały do tego domu z taką siłą…
Irena: Kochany, tyle lat na ciebie czekałam, żeby zacząć tak pła-

kać. 
(Irena przytula się do mnie i dalej już nie możemy rozmawiać, bo 

oboje nie możemy przestać płakać).

Spotkaliśmy się jeszcze raz tydzień później. Po naszym ostatnim 
spotkaniu Irena przespała czternaście godzin i  do dzisiaj nie ro-
zumie, „co takiego się stało, że tak mocno zareagowałam na stare 
wspomnienia. Mam z tamtego czasu jeszcze dużo straszniejszych 
historii, które opowiadałam wiele razy, i wtedy nic takiego się nie 
wydarzyło”. Nie usłyszałem tych opowieści i pewnie nigdy już nie 
będę miał śmiałości poprosić ją, by ponownie, z własnej woli, zna-
lazła się w tamtych sytuacjach.
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Giora Bar-Nir
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JESTEM DYPLOMOWANYM SIEROTĄ

Spotykamy się u  Giory Bar-Nira w  domu. Niestety, jego żony 
nie ma i jak się okazuje, nieprzypadkowo. Mieliśmy rozmawiać we 
trójkę, ale chętnych do tej rozmowy zostało nas tylko dwóch. Giora 
tłumaczy swoją żonę, a ja żałuję, że jej nie poznam. Jak się później 
okaże, całkiem niepotrzebnie. Kilka dni po naszym spotkaniu Gio-
ra dzwoni i zaprasza mnie na śniadanie z „dziećmi z Polski”.

Giora: Ja wiem, co ty chcesz. Ty chcesz, żebym ja tu siedział i ci 
opowiadał historie, tak?

Mikołaj: Tak.
Giora: Słuchaj, ja miałem takie życie, jakie miałem, i ono dla mnie 

jest normalne, bo innego nie znałem. Interesują cię takie opowieści?
Mikołaj: Bardzo.
Giora: Co ty chcesz słuchać na początek?
Mikołaj: Na początek weźmy początek. Co pamiętasz sprzed 

wojny? 
(Siadamy na kanapie. Giora na chwilę zamyka oczy, a  na jego 

twarzy pojawia się uśmiech).
Giora: Słuchaj, ja się urodziłem w trzydziestym szóstym roku, 
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więc dużo do pamiętania nie mam. Mieszkaliśmy na Kredytowej 5. 
Mieliśmy zieloną kanapę. Pamiętam, jak ja skaczę na tej kanapie 
i widzę plecy mojego ojca. Pamiętam, że tata był w mundurze. Mie-
liśmy chyba jakąś willę w Skolimowie i widocznie tam były moje 
urodziny i tam dostałem rower.

Mikołaj: Wróciłeś tam kiedyś?
Giora: Wiesz, ja do Polski pierwszy raz przyjechałem w osiem-

dziesiątym dziewiątym roku, a potem znowu w dziewięćdziesiątym 
czwartym. Szukałem dokumentów mojej rodziny. Wziąłem dwie 
bomboniery i poszedłem do Żydowskiego Instytutu Historyczne-
go. Dostałem wszystko, co tam mieli. Potem pojechałem do Archi-
wum Wojska Polskiego i powiedziałem, że mój ojciec padł w Katy-
niu i że szukam jego dokumentów. Mówili, że to będzie kosztować. 
Bałem się ile, ale wyszło na to, że muszę zapłacić za kserokopie. Aż 
trudno uwierzyć, ale za dwa dolary dostałem całą książkę o moim 
ojcu. Mówię ci, dostałem tyle papierów, że mam wszystko, co chcia-
łem. Poszedłem też do Karty, ale tam nic nie mieli.

Mikołaj: A swoje papiery znalazłeś?
Giora: No właśnie, to był największy kłopot. Słuchaj. Bo nie ma do-

kumentu, gdzie i kiedy ja się urodziłem. Znaczy, ja wiem, że dwudzie-
stego drugiego maja trzydziestego szóstego roku w jakimś szpitalu na 
Elektoralnej, ale papierów na to nie mam. Jak znowu dostałem oby-
watelstwo polskie, to poprosiłem w ambasadzie, żeby mi poszukali tej 
metryki. To kosztowało sto sześćdziesiąt szekli, ale nic nie znaleźli. 
Jak znowu byłem w Warszawie, to na Starym Mieście poszedłem do 
archiwów. Siedziałem z jakąś kierowniczką i cały czas piliśmy herba-
tę, ale od tego te dokumenty też się nie znalazły. Słuchaj, Mikołaj, 
ty chcesz ode mnie usłyszeć te historie o małym chłopcu, co nie ma 
rodziców? Ja ci powiem, ja jestem bardzo cynik w tej sprawie.

Mikołaj: Giora, ja jeszcze nawet się nie dowiedziałem, że straci-
łeś oboje rodziców. Na razie wiem, że twój tata zginął w Katyniu.

Giora: Tak, a mama zginęła później. Ale ja ci coś powiem. Ja je-
stem dyplomowanym sierotą i mam do tych spraw swoje podejście. 
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W zeszłym roku zmarła mama mojej żony, która ma siedemdzie-
siąt cztery lata, jak ja. Ty wiesz, co się działo? Wielkie nieszczęście, 
płacz i depresja. (Giora łapie się obiema rękami za głowę i kiwa na 
wszystkie strony). Słuchaj, ja rozumiem, że to jest smutne. Ja nie 
jestem idiota. Ale z drugiej strony, porównaj, ile czasu ona miała 
matkę, a ile ja. (Giora szturcha mnie i śmieje się w głos). Nie smuć 
się, opowiem ci wesołą historię o moim wujku Adku. On siedział 
ukryty na Targówku, bo on miał taki nos, że takiego czegoś to ni-
gdy nie widziałeś. Ale łeb miał na karku i umiał zarabiać pieniądze. 
Co prawda nie do końca uczciwie, ale… Przed wojną było takie pi-
smo „As”. Tam były w środku różne melodramy, romanse, nowele 
i takie gówna. On siedział i je przepisywał na papier, i posyłał do 
różnych redakcji, które to potem drukowały. Rozumiesz? On prze-
pisywał z tego „Asu” i tak zarabiał pieniądze. On miał w domu peł-
no gazet i różnych papierów, aż w jednym z nich znalazł informację 
o tym, że mój ojciec został zabity w Katyniu. Tam było tylko napi-
sane „Rabiner”, a „Emil Imanuel” już nie. Ty wiesz, że tam zginęło 
siedmiuset Żydów? My tu mamy taką organizację, która się tym 
zajmuje. Pracuje z nami Janina Goldhar. Słyszałeś o niej?

Mikołaj: Nie.
Giora: Dlaczego ja to mówię? Jej mama była chyba ostatnią wdo-

wą katyńską. Zmarła chyba w zeszłym roku, miała sto dwanaście 
lat. Była podobno pierwszym profesorem fi zyki na Uniwersytecie 
Warszawskim. Ale widzisz, to są wszystko czasy, kiedy ja byłem Ju-
rek Rabiner. Nieraz dla mnie to jest tak, jakby to był kto inny, a to 
byłem ja, Jurek Rabiner. Dzisiaj jestem Giora Bar-Nir i już.

Mikołaj: Opowiesz mi o tym małym Jurku?
Giora: Słuchaj, jak ja miałem siedem lat, to sam uciekłem z get-

ta, a jak byłem już tutaj, w Kraju, to nie mogłem o tym mówić. Moi 
koledzy z kursu lotniczego mówią mi dzisiaj: „Rabiner, jakiś ty był 
świniol, żeś nam nic nie opowiadał o getcie warszawskim”.

Mikołaj: Nie opowiadałeś?
Giora: Słuchaj, jak ja miałem opowiadać? Poszedłem na testy 
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do lotnictwa. Tam była fi zyka, matematyka i to było w porządku. 
Potem trwały lekarskie badania cały dzień. W trakcie tych badań 
idziesz też do psychologa. Przychodzisz i on mówi: „Opowiedz mi 
trochę o sobie”.

Mikołaj: Ile miałeś wtedy lat?
Giora: To było w kwietniu pięćdziesiątego czwartego. Osiemna-

ście lat miałem. Chciał, to mu opowiedziałem. Że się urodziłem, 
że była wojna, że byłem w getcie warszawskim. A on mówi: „Ty nie 
byłeś w getcie”. On widział przed sobą chłopaka, który miał trzecie 
miejsce w Izraelu w rzucie dyskiem, i nie mógł w to uwierzyć. Dla 
nich ludzie z getta to byli ci przestraszeni i słabi. Co ja miałem ro-
bić? Siedzi naprzeciwko mnie doktor, co ma sześćdziesiąt lat i nie 
wierzy. Nie chciał wierzyć, to mu nic więcej nie mówiłem i już.

Mikołaj: Rozumiem, że nie uwierzył, bo cię przyjęli.
Giora: Oni wtedy pilnowali, żeby to był kwiat narodu. Tam tra-

fi ali sami chłopcy z kibuców. Sami wojownicy. Na początku byłem 
w kibucu rolniczym Makdil. Cztery godziny dziennie się uczyłem, 
a poza tym jeździłem traktorem i orałem ziemię przez trzy lata.

Mikołaj: Kiedy przyjechałeś do Izraela?
Giora: W czterdziestym ósmym, od razu do tego kibucu. Przed-

tem byłem dwa lata we Francji, w zamku z tysiąc sześćset sześć-
dziesiątego szóstego roku. To pamiętam, bo był napis nad wej-
ściem. Były takie wielkie stopnie, żeby na koniu dało się wjechać. 
Francuskiego tam się nie za dużo nauczyłem. Cały czas studiowali-
śmy „palestynologię”. Głównie hebrajski.

Mikołaj: A jak się wyniosłeś z kibucu, to gdzie zamieszkałeś?
Giora: W pięćdziesiątym pierwszym przeniosłem się do Holonu. 

Wtedy całe miasteczko rozmawiało po polsku. Nawet jak autobus 
tam dojeżdżał, to kierowca Szuster krzyczał: „Warszawa! Wysia-
dać!”.

Mikołaj: Giora, kiedy zacząłeś opowiadać o tym, co przeżyłeś?
Giora: Słuchaj, ja zacząłem mówić trochę więcej na początku lat 

dziewięćdziesiątych, ale czy ja się już zupełnie otworzyłem, to ja nie 



61

wiem. Pierwsza moja żona była sabra*, więc to nie były jej historie, 
a z drugą jestem dopiero dwadzieścia lat. Wiesz, że są rzeczy, któ-
re, jak się działy, to ja ich nie rozumiałem, a teraz nie wierzę, że 
się zdarzyły. Słuchaj, w którymś momencie ja mieszkałem koło wsi 
Ruda i Łosie, koło Radzymina, u państwa Świerszczyńskich. Mieli 
dwoje dzieci, Władka i Wandę. Ja się wtedy nazywałem Władysław 
Piotrowicz.

Mikołaj: Oni wiedzieli, że jesteś Żydem?
Giora: Tak. Miałem zabronione siusiać przy dzieciach. I była tam 

sąsiadka, która miała córkę Basię. Któregoś dnia siedzimy u niej, 
a tu wchodzi ukraiński żołnierz. Często go widzieliśmy w tej wsi. 
Miał rower i wchodził do domów po chleb i różne takie. I tamte-
go dnia on przyszedł do tego domu i  zgwałcił mamę Basi, przy 
nas. My nie wiedzieliśmy, co on robi. Staliśmy z Basią obok niego, 
a on gwałcił. Słuchaj, ja dopiero później zrozumiałem to wszystko. 
I wiesz co? On nam dał karabin do trzymania i my mu ten karabin 
cały czas trzymaliśmy. To jak ty chcesz, żebym ja opowiadał takie 
rzeczy? Jak ja bym mógł opowiedzieć własnym dzieciom, że wi-
działem, jak gwałcą kobietę? (Giora bezsilnie rozkłada ręce, unosi 
ramiona i patrzy na mnie bezradnie). Mikołaj, wiesz, że czasami się 
mnie pytają, jak to możliwe, że ja z tego wszystkiego wyszedłem 
taki nieuszkodzony. Ja nie wiem, ale myślę, że ja nie rozumiałem 
tego, co się wokół mnie działo. W czterdziestym piątym chodzili-
śmy z Władkiem i Wandą po lesie, a tam było pełno trupów żołnie-
rzy rosyjskich i niemieckich. Wiesz, co my tam robiliśmy? Biegali-
śmy sobie i to było dla nas normalne.

Mikołaj: A ile z tego opowiedziałeś dzieciom?
Giora: Słuchaj, ja opowiadam dzieciom i wnukom dużo, ale prze-

cież tamtych historii nie da się im opowiadać. Ja im opowiedzia-
łem, jak uciekałem z getta.

Mikołaj: Co im opowiedziałeś?

* Osoba urodzona w Izraelu.
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Giora: Jak pan Świerszczyński wziął mnie do lasu i tam miałem 
przeczekać, aż Niemcy sobie pójdą ze wsi. On się bał zabrać mnie 
do domu, więc musiałem poczekać w lesie. To była zima i  ja tam 
stałem chyba od ósmej wieczorem do piątej rano.

Mikołaj: Co pamiętasz z tego lasu?
Giora: Ja chodziłem przez te wszystkie godziny wokół jednego 

drzewa. Słyszałem Niemców, jak chodzili po wsi, i słyszałem każdy 
płatek śniegu, jak robił tak „pynk, pynk…”. Siedziałeś kiedyś w ta-
kim padającym śniegiem lesie w nocy?

Mikołaj: Na szczęście ja się urodziłem później.
Giora: To naprawdę jest szczęście.
Mikołaj: Co było dalej?
Giora: Nic. Posłuchałem sobie śniegu, zmarzłem i przyszedł po 

mnie pan Bolesław Świerszczyński i zabrał do domu.
Mikołaj: Jak wyszedłeś z getta?
Giora: Mama miała takiego znajomego, Finkelstein się nazywał. 

On wychodził z  getta na roboty i  obiecał mnie wyprowadzić. Na 
dany znak miałem zacząć biec i tam gdzieś miałem spotkać Lilkę. 
To była dziewczyna tego wujka Adka, brata mamy. Wyszliśmy, on 
dał mi znać i zacząłem biec. Esesmani zaczęli strzelać, a ja zygza-
kiem uciekałem w to miejsce, gdzie miała być Lilka.

Mikołaj: Mama została w getcie?
Giora: W ten sam sposób miała wyjść następnego dnia.
Mikołaj: Udało jej się wyjść?
Giora: Wyjść tak, ale potem ktoś doniósł i wszystkich ich roz-

strzelali. Ona się ukrywała u  siostry Lilki. Wszyscy z  tamtego 
domu zginęli.

Mikołaj: Powiedzieli ci, co się stało?
Giora: Ja to zrozumiałem z ich rozmów, ale oni mi nie mówili. 

Nawet Lilka próbowała mnie namówić, żebym namalował laurkę 
dla mamy. Chcieli mnie podtrzymywać w takiej ułudzie, że mama 
żyje. Ja wiedziałem i  nic nie chciałem rysować. Potem esesmani 
przyszli do nas. Było ich z pięciu. Jakiś folksdojcz był z nimi. Ja 
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do dzisiaj pamiętam te esesmańskie buty. One robiły takie „bum, 
bum, bum”, że z  daleka je było groźnie słychać. Doniósł na nas 
stróż, co się nazywał Kukułka. To było na Brudnej 7. Słuchaj, mo-
żesz mi nie wierzyć, ale to jest prawda. Ten mój wujek Adek, wariat 
i atleta, wziął tych esesmanów za głowy i z całej siły walnął o siebie, 
a potem skoczył na schody i uciekł. Oni zaczęli strzelać, ale mu się 
udało.

Mikołaj: A was zostawił?
Giora: Tak. Wtedy wzięli mnie i Lilkę na dół. Postawili pod ścia-

ną, a Lilka im mówi: „Zaczekajcie, dam wam futro. Wspaniałe fu-
tro”. To było futro mojej mamy, co już jej wtedy nie było. Ten folks-
dojcz i  esesman zostali z nami na dole, a  reszta poszła po futro. 
Staliśmy z rękami do góry i jeden z nich strzelił mi tuż obok ucha. 
Do dzisiaj na to ucho gorzej słyszę. Ale i tak się cieszę, że strzelił 
obok, a nie we mnie. Bardzo się śmiali. I wtedy tamci wrócili z fu-
trem i sobie poszli. Miałem szczęście, że Lilka była Polką, bo inaczej 
byśmy tam zostali na zawsze.

Mikołaj: Jak to jest być rodzicem, kiedy się samemu nie miało 
rodziców?

Giora: Słuchaj, ja myślę, że ja jestem bardzo dobrym ojcem dla 
moich dwóch córek. Ale też myślę, że ja mam z tym jakieś proble-
my.

Mikołaj: Jakie problemy?
Giora: Słuchaj, ja nie jestem psychologiem, ale myślę, że jest coś 

takiego, co mi nie daje być na sto procent ojcem.
Mikołaj: Co to jest?
Giora: Nie wiem, ale myślę, że i tak wyszedłem normalny z tego, 

co przeżyłem. Mam córki, mam wnuki i  jesteśmy ze sobą bardzo 
blisko. Czasami opowiadam im coś o Polsce.

Mikołaj: A czym dla ciebie jest Polska?
Giora: Ty myślisz, że ja będę mówił, że nienawidzę?
Mikołaj: Ja czekam, co ty powiesz. Nic nie myślę.
Giora: Ty coś sobie myślisz, ale ja ci powiem co innego. Dla mnie 
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Polska to są zapachy i kolory. Ja ci nie umiem powiedzieć, jaki to 
jest zapach, ale jak mi dasz go powąchać, to ja ci powiem, czy on 
jest polski, czy nie. I jeszcze kolory. Szczególnie zielony. Tu, w Kra-
ju, jest bardzo dużo zieleni, ale to nie ta zieleń.

Mikołaj: To jest rodzaj nostalgii?
Giora: Nie, to jest fi zjologia i już. Ty wiesz, że jak ja wróciłem do 

Warszawy w czterdziestym piątym, to wszystko było płaskie. Nie 
było domów, nie było nic. Potem byłem w Paryżu i do dzisiaj ten 
Paryż to jest dla mnie wielkie miasto. Słuchaj, ja mogę być w No-
wym Jorku czy w jakim chcesz innym wielkim mieście, ale to dla 
mnie nie jest duże miasto, bo od tamtej pory dla mnie dużym mia-
stem jest Paryż. Możesz mówić, co chcesz, ale nic tego nie zmieni.

Mikołaj: O wojnie z twojego dzieciństwa myślałeś w trakcie ko-
lejnych izraelskich wojen?

Giora: Raz tylko myślałem. W czterdziestym ósmym roku. By-
łem zaproszony do Tel Awiwu, do rodziców mojego kolegi Teodora 
Goodmana. To było w  sobotę i  akurat w  tej sobocie przypłynął 
egipski statek i zaczął strzelać na Tel Awiw. Takie miałem szczę-
ście! (Giora zrezygnowany macha ręką i  nalewa nam obu zimny 
sok. Na chwilę milknie i mruży oczy). I wiesz, co mi to przypomnia-
ło? Warszawę w maju czterdziestego czwartego roku. Wtedy były 
straszne naloty rosyjskiego lotnictwa. Przelatywały nad nami setki 
samolotów i to trwało całą noc. Patrzyliśmy przez okno i widzie-
liśmy, jak te budynki obok nas upadają, i  słyszeliśmy, jak alarmy 
wyją. My nie mogliśmy wyjść z domu, bo ten wujek miał taki nos, 
że lepiej było się nie pokazywać. I teraz ci opowiem coś, czego ty 
nie wiesz. Co się dzieje, jak się zaczyna alarm? Wszystkie ubikacje 
zaczynają pracować.

Mikołaj: Co to znaczy?
Giora: To znaczy, że ludzie ze strachu biegną do ubikacji. Zno-

wu fi zjologia. I tak się właśnie stało wtedy w Tel Awiwie u Good-
manów. Spadły na miasto trzy pociski z  tego statku i  cały czas 
było słychać wodę idącą w rurach. Słuchaj, stres tak działa, że czy 
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w Warszawie, czy w Tel Awiwie wszyscy biegną do ubikacji. Wtedy 
mi się wojna przypomniała. I jak ja ci to opowiadam, to mi się przy-
pominają inne historie. Jak pod ten Radzymin przyszli Rosjanie, to 
wyrzucili Świerszczyńskich z ich domu. Powiedzieli: „Eto teraz jest 
nasza kwatiera i won!”. I był kłopot, bo tam mieszkała stara matka 
gospodarza, co miała chyba z  dziewięćdziesiąt lat. Wykopaliśmy 
taką dziurę pod jednym drzewem i  tam była dla niej kryjówka. 
Przyszli Rosjanie, kompletnie pijani, całą noc śpiewali i krzyczeli, 
a kiedy wstaliśmy rano, to zobaczyliśmy nogi tej starej, jak wysta-
wały z beczki. Ona była w halce, do dzisiaj pamiętam. Mogę tylko 
wymyślać, co oni jej zrobili, a potem wsadzili do tej beczki z wodą. 
Rano wszystko już zamarzło. Słuchaj, żebyś zapamiętał, że to nie 
byli Niemcy. To byli Rosjanie. I  tak wyglądało moje dzieciństwo. 
Myślałem wtedy, że jest normalne. Ale wtedy to ja byłem Rabiner, 
Jurek Rabiner pełną gębą. 

(Giora wybucha śmiechem i  pokazuje ręką, jakiego był wtedy 
wzrostu).

Mikołaj: A kiedy zostałeś Giorą Bar-Nirem?
Giora: Do Kraju przyjechałem jako Rabiner, w kibucu byłem jako 

Rabiner. Nawet na kursie lotniczym byłem jako Rabiner. Dopiero 
jak miałem lecieć za granicę, w  delegacji pilotów, to Weizmann, 
który był wtedy szefem lotnictwa, kazał nam wszystkim zmienić 
imiona i nazwiska na hebrajskie. Świnia ten Weizmann, myślałem 
sobie. On dalej będzie Weizmannem, a ja musiałem zostać Bar-Ni-
rem.

Mikołaj: Kto ci wymyślił to imię i nazwisko?
Giora: Sam wymyśliłem. Ale miałem mało czasu, więc szybko 

z  Jerzego zrobiłem George’a, a  wtedy do Giory już było blisko. 
A Bar-Nir to zrobiłem z liter w nazwisku Rabiner.

Mikołaj: To coś znaczy?
Giora: To znaczy „skiba”… czyli tak w skrócie „syn ziemi” i to jest 

bardzo ładne izraelskie nazwisko.
Mikołaj: Gratuluję.
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Giora: Nie podoba ci się? Słuchaj, teraz w Kraju jest pełno Bar-
-Nirów i każdy taki jak ja. 

(Giora wstaje i podając mi rękę, przedstawia się: „Giora Bar-Nir, 
kiedyś Jurek Rabiner”).

Mikołaj: Ważne, żeby tobie się podobało. Ja na razie zostanę 
przy Grynbergu.

Giora: Jak ja poszedłem do polskiej szkoły w Falenicy w czter-
dziestym szóstym, to się nazywałem Rabiner i bardzo mi się tam 
podobało. Ale przyszła nauczycielka i się zapytała: „Kto tu jest wy-
znania mojżeszowego?”. Podniosłem rękę, że ja. To ona kazała mi 
wyjść na godzinę ze szkoły, bo miała być religia. I wiesz, co było, 
jak wróciłem?

Mikołaj: Niech zgadnę.
Giora: Też chodziłeś do polskiej szkoły, co? 
(Giora klepie mnie po plecach i głaszcze po głowie).
Mikołaj: Tak, ale w mojej nie było religii.
Giora: To co się stało?
Mikołaj: W drugiej klasie wszyscy poszli do komunii. Ja nie.
Giora: No to na jedno wychodzi.
Mikołaj: Co było po tym, jak cię na godzinę wyprosili ze szkoły?
Giora: Chyba im coś na mój temat niedobrego ten ksiądz opo-

wiedział, bo mnie strasznie bili, jak wróciłem. Ja też ich biłem, ale 
oni mnie bardziej. I  tak było codziennie, aż znalazła mnie siostra 
mojego ojca i  stamtąd zabrała. Przyjechała ze swoim drugim mę-
żem Aleksandrem Olguckim. Jego brat, Bolesław Olgucki, był przed 
wojną prokuratorem w Wojsku Polskim. O! Słuchaj, przypomniało 
mi się coś o tym Olguckim Aleksandrze, moim wujku. Jak miałem 
siedemnaście czy osiemnaście lat, on mnie zaprowadził do adwoka-
ta, tutaj, w Tel Awiwie. O co chodziło? O to, żebym dostał odszkodo-
wanie od Niemców. Znalazł takiego pana mecenasa z Polski, co się 
nazywał Lewer i przyjmował na ulicy Hadan 62. Wszystkie papiery 
złożyliśmy i co jakiś czas ja dostawałem od niego taką kartkę, żebym 
przyszedł do jego biura. Ja przychodziłem, a on mi dawał papiery do 
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podpisu. Wszystko było po niemiecku. Nic z tego nie rozumiałem, 
ale gdzie kazał, tam podpisywałem. I raz, w sześćdziesiątym trze-
cim, on mówi: „Przyszły pieniądze!”. Ile przyszło? Trzy tysiące mar-
ków. Słuchaj, za to ja mogłem sobie kupić lodówkę. Ja się ucieszy-
łem i pieniądze wziąłem. Potem znowu ileś przysłali. W sumie było 
tego chyba z sześć tysięcy pięćset marków. Minął jakiś czas i w dzie-
więćdziesiątym roku ja czytam gazetę, a tam piszą, że można dostać 
rentę. Idę do biura w Tel Awiwie, płacę pięćdziesiąt szekli i się zapi-
suję. Po jakimś czasie dostaję list z Niemiec, że mogę otrzymać ren-
tę, pod warunkiem że nie dostałem od Niemców więcej niż dziesięć 
tysięcy marków do tamtego dnia. Ja sobie wszystko przypominam 
i  wychodzi, że dostałem sześć tysięcy pięćset plus prowizja tego 
Lewera. Razem musiało być około ośmiu tysięcy. Idę do tego biu-
ra i myślę, że dostanę rentę, bo przecież nie dostałem więcej niż te 
dziesięć tysięcy. Przychodzę, a oni wyciągają swoje papiery i mi po-
kazują, że ja dostałem dwadzieścia sześć tysięcy! Rozumiesz, co ten 
drań Lewer zrobił? Złodziej normalny! Ukradł mi tyle pieniędzy! 
Słuchaj, są lata dziewięćdziesiąte, a Lewer był w sześćdziesiątych. 
Dzisiaj już go nie ma. Umarł razem z moimi pieniędzmi. Poszedłem 
do Ministerstwa Skarbu i opowiadam moją historię jednej pani, co 
tam pracuje. Jak ona to usłyszała, to się zaczęła śmiać i mówi: „Ech, 
ta wasza generacja! Wszystkim wam ci adwokaci zrobili to samo. 
Wzięli od was po osiemdziesiąt procent”. Pięknie, co?

Mikołaj: Piękna puenta.
Giora: Słuchaj, ja nie chcę, żebyś ty wyjeżdżał. Musimy się jesz-

cze spotkać. Przedstawię ci moich znajomych, „dzieci z Polski”. Te 
dzieci są już dzisiaj trochę w wieku niemłodym, ale to są bardzo 
dobrzy przyjaciele.

Mikołaj: Moja babcia miała taką grupę przyjaciółek. Mówiła 
o nich fi lles d’Auschwitz i też się szybko okazało, że wbrew pozorom 
są niemłode.

Giora: Obiecuję, że moje „dzieci” będą młodsze niż te fi lles od 
twojej babci.
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Irena i Kuba Wodzisławscy
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POLACY KRZYCZELI: „ŻYDZI UCIEKAJĄ!”

Z Ireną i Kubą Wodzisławskimi spotykam się w ich domu (Mu-
zeum Holokaustu) w  miasteczku Ariel, około godziny jazdy au-
tobusem z Tel Awiwu, na tak zwanych terytoriach okupowanych 
(w Izraelu nazywanych Terytoriami). Przy wejściu stoi rzeźba Sa-
muela Willenberga przedstawiająca buntownika z obozu w Treblin-
ce oraz wyryty cytat: Forgetting annihilation is part of annihilation.

Kuba: Co ty się chcesz dowiedzieć? Myślisz, że wszystko zrozu-
miesz?

Irena: Kuba, daj mu coś powiedzieć.
Kuba: Ja mu dam powiedzieć. Ty jesteś Żydem? 
Irena: Kuba, a na kogo on ci wygląda?
Kuba: A jak przeżyłeś wojnę?
Mikołaj: Ja się urodziłem w tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym 

szóstym roku…
Kuba: No tak. A rodzina?
Mikołaj: Mam opowiadać?
Kuba: A co, nie chcesz? Myślisz, że tylko ciebie interesują te hi-

storie?
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Mikołaj: Mam nadzieję, że nie tylko pana i mnie one interesują.
Kuba: Tu nie ma panów. Jestem Kuba, a ty Mikołaj. Swoją drogą 

dziwne imię dla Żyda. Gdzie rodzice przeżyli wojnę?
Mikołaj: Mój tata urodził się w czterdziestym roku.
Kuba: On jeszcze żyje?
Irena: Kuba, on jest młodszy ode mnie. Co ma nie żyć?
Mikołaj: Żyje. Część wojny przeżył w warszawskim getcie…
Kuba: Jak to się stało, że nie pojechał do Treblinki?
Mikołaj: Mój ojciec ze swoją mamą wyszedł z getta w czterdzie-

stym trzecim roku, tuż przed powstaniem.
Kuba: Jak wyszli? Stamtąd się tak łatwo nie wychodziło!
Mikołaj: Zapłacili i zostali wywiezieni pod stertą brudnych rze-

czy do prania.
Kuba: Komu zapłacili?
Mikołaj: Myślę, że…
Kuba: Myślisz czy wiesz? Wiesz, komu dokładnie dali pieniądze?
Mikołaj: Nie wiem.
Irena: Kuba! Przestań!
Kuba: Komuś dali, nieważne komu. A co z twoim dziadkiem, on 

nie wyszedł?
Mikołaj: Wyszedł, ale dopiero po powstaniu. Ukrył się w tak zwa-

nym bunkrze, który przygotował sobie jakiś bogaty Żyd. Wiesz, 
tam były takie miejsca w  piwnicach, gdzie zostały zgromadzone 
zapasy jedzenia i wody na długie tygodnie. Niestety, właściciele nie 
zdążyli z nich skorzystać, ale przydały się mojemu dziadkowi.

Kuba: Tak, wiem, co to były te bunkry. Znaczy, że oni byli w ma-
łym getcie?

Mikołaj: Tak. Mój tata jest prawdopodobnie jedynym bądź jed-
nym z  nielicznych dzieci z  małego getta, które przeżyły. Niemcy 
nakazali wszystkim pracownikom szopów* odprowadzać dzieci do 

* Szopy – małe fabryki, warsztaty na terenie getta.
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przedszkola, które dla nich zorganizowano. Dziadek mojego taty 
całe dnie ukrywał się z nim pod schodami. Bał się, ale już wtedy 
wiedział, że trzeba dziecko schować. Po dość krótkim czasie wpadli 
tam Niemcy i zastrzelili wszystkie dzieci z tego przedszkola.

Kuba: Tak, wiem, czytałem o tym. I gdzie oni byli po powstaniu?
Mikołaj: Ukrywała ich polska rodzina na Marymoncie. Znali się 

sprzed wojny, bo wtedy chyba byli pacjentami mojego dziadka. Sie-
dzieli tam wiele miesięcy w schowku pod kuchnią. Tata opowiadał, 
że nie wolno mu było stamtąd wychodzić. Czasami mu pozwalali 
w nocy opuścić kryjówkę, ale nie mógł zbliżać się do okien.

Kuba: Ja to wszystko rozumiem, tylko potrzebuję wiedzieć jesz-
cze jedną rzecz. Czy oni to robili bezinteresownie?

Mikołaj: Pieniądze dostawali z Żegoty.
Kuba: Czyli robili to za pieniądze?
Mikołaj: Kuba, ja myślę o tym w następujący sposób: po pierwsze, 

nie oceniam ich, a po drugie, te pieniądze szły na utrzymanie moich 
dziadków i ojca oraz tych, którzy im dali dach nad głową. Rozumiesz?

Irena: Bardzo dobrze myślisz.
Kuba: A oni tam byli do końca wojny?
Mikołaj: Nie. W którymś momencie ktoś z dalszej rodziny tych 

Polaków zaczął ich namawiać do wydania Żydów…
Kuba: A widzisz! To ty masz więcej szczęścia niż rozumu, że zdo-

łałeś się urodzić.
Mikołaj: Czekaj, jeszcze nie daliśmy dojść do końca wojny mo-

jemu ojcu. Jeszcze mam opowieść o  mamie. Tam też sprawy nie 
rokowały moich narodzin.

Kuba: I co było dalej?
Mikołaj: Dalej to oni stamtąd wyszli i próbowali się ukrywać na 

Żoliborzu. Krótko chowali się w piwnicy na Felińskiego, ale zna-
leźli ich Niemcy i zagrozili, że „albo wychodzą, albo oni wrzucają 
tam granat”. Wyszli, bo co było robić, ale udało im się wykupić od 
Niemców futrem i pierścionkami.
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Kuba: Niemcy myśleli, że to są Polacy.
Mikołaj: Pewnie tak. A może już czuli, że koniec się zbliża, i było 

im wszystko jedno. Wzięli fanty i poszli. Na odchodnym zakazali 
im wchodzić do innych domów i rabować.

Kuba: Musieli myśleć, że to są Polacy, bo inaczej by ich raz-dwa 
załatwili. Co im szkodziło?

Mikołaj: Zrozumieli, że nie ma co się błąkać po Żoliborzu, i po-
szli w  kierunku Izabelina. Nikt po drodze nie chciał im wynająć 
pokoju, ale w  tymże Izabelinie pewna samotna kobieta wynajęła 
im nieogrzewany garaż.

Kuba: Ona wiedziała, że to są Żydzi?
Mikołaj: Garaż wynajęła Polakom uciekającym z  Warszawy 

w  czasie powstania. Tak się przedstawili i  takie były ich relacje 
z gospodynią. Mieli aryjskie papiery na nazwisko Jastrzębscy. Ona 
co jakiś czas przychodziła do dziadka i mówiła na przykład: „Patrz 
pan, co mi się tu na ręku zrobiło. Swędzi, puchnie…”. I wtedy dzia-
dek jej radził: „Widziałem przed wojną reklamę takiej maści, co to 
podobno na te rzeczy działa”. I tak sobie u niej dożyli do przyjścia 
Rosjan w czterdziestym piątym. I wtedy ta gospodyni podeszła do 
dziadka i  mu powiedziała: „Panie doktorze, ja od początku pana 
poznałam, ale nie chciałam pana straszyć, że wiem, więc siedzia-
łam cicho”.

Irena: Oni mieli dobry wygląd?
Mikołaj: Wygląd mieli raczej średni…
Irena: Taki jak ty?
Mikołaj: A ja mam dobry?
Irena: Jakby ci dorzucić aryjskie papiery, to lepszy niż bez.
Kuba: Niezły, niezły, ale nie taki najlepszy na świecie.
Mikołaj: Znaczy, że nie najlepszy?
Irena: Uspokój się! Pięknie wyglądasz. Jak noworodek. Tak le-

piej? (Irena uśmiecha się do mnie). No! To ojciec przeżył, a teraz 
mama.
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Mikołaj: Mama urodziła się w czterdziestym roku w Paryżu. Jej 
mama przyjechała do Francji, by tam studiować, bo w Polsce był…

Kuba: Wiem, numerus clausus.
Mikołaj: Tak. A dziadek przyjechał tam z Berlina, gdzie studio-

wał na ASP.
Kuba: Źle mu było w Berlinie.
Mikołaj: Chyba rzeczywiście coś musiało być na rzeczy, a poza 

tym był w drodze do Hiszpanii…
Kuba: Gdyż był rok trzydziesty szósty i on jechał na wojnę, tak?
Mikołaj: Tak.
Kuba: Twój dziadek był komunistą. Zbawiał świat.
Mikołaj: Komunistą i romantykiem.
Kuba: Chcieli uratować świat, ci Żydzi komuniści.
Mikołaj: Po powrocie z wojny domowej w Hiszpanii został w Pa-

ryżu. Tam urodziła się moja mama. A dziadkowie już byli w ruchu 
oporu.

Kuba: W Résistance. Ci twoi rodzice w nie najlepszym momencie 
na ten świat przychodzili. Mów dalej. To bardzo ciekawe.

Mikołaj: W czterdziestym drugim Francuzi odwieźli dziadka ko-
leją francuską przez obóz Drancy do Auschwitz. Babcia znalazła się 
tam w połowie czterdziestego trzeciego roku.

Irena: A co z dzieckiem?
Mikołaj: Zostało z konsjerżką, a potem było przerzucane z jed-

nego domu dziecka do drugiego. Tak było do końca wojny.
Irena: A dziadkowie przeżyli obóz?
Mikołaj: Mój dziadek zmarł na tyfus tuż przed marszem śmierci, 

a babcia przeżyła. Dotarła do Ravensbrück…
Kuba: Ooo, to bardzo „dobry” obóz był.
Mikołaj: I stamtąd wróciła do Francji szukać córki.
Irena: Znalazła?
Mikołaj: Znalazła.
Irena: Dzieciaku, wiesz, że ciebie mogło nie być? Ty nie miałeś 
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żadnej szansy, żeby się urodzić. Dobrze, że ona ją znalazła, bobyś 
się nie urodził. Teraz możesz się nas pytać, o co chcesz. Wszystko 
ci opowiemy, tak, Kuba?

Kuba: Tak, ale czy ja mogę mieć jedno pytanie? Czy ci, co im po-
mogli, są zapisani w Yad Vashem?

Mikołaj: Tak, są.
Kuba: I jeszcze jedno pytanie: Czy oni się z tego cieszyli?
Mikołaj: Chyba byli dumni, choć nie nalegali na to, by sąsiedzi 

się dowiedzieli. Ale to byli cudowni i odważni ludzie.
Kuba: Ja sobie wyobrażam, że cudowni. Tylko trochę „wstydliwi”.
Irena: Kuba!
Kuba: Już nic nie mówię. Ładna ta twoja historia, bo ma dobry 

koniec, a takich było nie za wiele.
Mikołaj: Twoja historia też należy do tych „dobrych”.
Kuba: Ale w trakcie to ona taka zbyt piękna nie była.
Irena: Mów mu po kolei. Mikołajku, pomogę ci, bo inaczej nie 

dasz rady. (Irena puszcza do mnie oczko i zaczyna „pracować” ze 
mną w jednej drużynie). Kuba, od początku. Rok urodzenia i tak 
dalej.

Kuba: Urodziłem się w tysiąc dziewięćset dwudziestym piątym 
roku.

Mikołaj: Opowiesz mi, jak to jest być Żydem niemającym korze-
ni w Holokauście?

Kuba: Chcesz słuchać, jak było przed wojną? Słuchaj, to nie było 
na chwałę polską. Dajmy lepiej spokój, bo będzie przykro.

Mikołaj: A pozostałe historie, te wojenne, to już nie będą przy-
kre, tak?

Kuba: Słuchaj mnie! Po śmierci Piłsudskiego w  trzydziestym 
piątym roku zrobił się taki antysemityzm, że żyć się nie dawało. 
Endecy! Narodowcy! Ja mieszkałem w Częstochowie. Tam w trzy-
dziestym siódmym był pogrom, ale o tym się do dzisiaj nie mówi.

Mikołaj: Ty też nie mówisz?
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Kuba: Mówię, nie mówię, jakie to ma znaczenie? Bojówki na uli-
cach i „Żydy precz do Palestyny!”. I co, podoba ci się przedwojenna 
Polska?

Mikołaj: Jaki był twój dom rodzinny?
Kuba: Zasymilowany. Nie mówię w jidysz.
Mikołaj: A rodzice mówili?
Kuba: Rodzice mówili, my nie.
Mikołaj: Ile było rodzeństwa?
Kuba: Trzech braci.
Mikołaj: Bar micwę miałeś?
Kuba: Nie, ale dlatego, że była tragedia w domu. Nieszczęście. 

Mój brat umarł, jak ja miałem trzynaście lat, i  nikomu w  głowie 
była ta moja bar micwa. To i ten pogrom… Dzwoniłeś na policję, że 
biją, a tam… nie ma policji, nikt nie chce z tobą rozmawiać. Jeszcze 
wtedy nie było planu, żeby nas mordować. Jeszcze ta moda z Nie-
miec do nas nie dotarła, ale już nasze życie tam niewiele warte 
było. Wiesz, tam była Jasna Góra. Nam nie pozwalali się do niej 
zbliżać… od razu bili strasznie.

Mikołaj: Bili Żydów religijnych, w chałatach, czy wszystkich?
Kuba: Wiesz, Polacy potrafi li Żyda rozpoznać, czy w chałacie, czy 

bez. Niemcy nie umieli, a Polakom bardzo dobrze to wychodziło.
Mikołaj: Wojna cię zastała w Częstochowie?
Kuba: Nie, w  Kielcach. Rodzice uznali, że jak się zacznie, to 

w Kielcach będzie bezpieczniej. Później się okazało, że w Często-
chowie nic nie było. Wujek mnie do tych Kielc zawiózł, bo ja byłem 
najmłodszy z braci, to o mnie tak dbali. I tam się wojna w piątek 
zaczęła. Miałem czternaście lat. Taki tam był huk, jak te wojska 
niemieckie wjeżdżały. Do dzisiaj pamiętam. My, Żydzi, już wiedzie-
liśmy, jakie nieszczęście nas czeka.

Mikołaj: Wiedzieliście, co was czeka?
Kuba: Tak.
Mikołaj: Kuba, wiedzieliście, co was czeka?!
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Kuba: Oczywiście do pewnych granic, ale że nas będą mordo-
wać, to nie wiedzieliśmy. Ale słuchaj, jadą te wojskowe samocho-
dy, a tu wychodzi jakaś kobieta na jezdnię i próbuje ich zatrzymy-
wać. Jeden Niemiec się zatrzymał, a  ona, słuchaj dobrze, żebyś 
zapamiętał, ona mu pokazuje żydowskiego chłopca i mówi: Jude, 
Jude. Rozumiesz? Ona traciła swoje państwo, traciła wszystko, ale 
w głowie miała tylko Jude. Ja do dzisiaj to widzę i będę pamiętać 
do końca.

Mikołaj: I co się stało?
Kuba: Nic. Ten Niemiec na razie miał ważniejsze sprawy na gło-

wie. Ale tam obok stała grupa Polek i żadna nic jej nie powiedziała. 
Wiesz, ja już trochę byłem przygotowany na takie rzeczy. Ja cho-
dziłem do polskiego gimnazjum i byłem jedyny, co na religię nie 
chodził. Wiesz, co to znaczy?

Mikołaj: Tak, to akurat wiem.
Kuba: Co ci będę opowiadał te wszystkie „Żydy precz do Mada-

gaskaru”. Miałem w klasie Niemca. Kiepsko po polsku mówił i mu 
dzieci dokuczały.

Mikołaj: Dokuczały mu za język?
Kuba: Dokuczały mu za Gdańsk. Normalnie go lały. Cały czas. 

A jak przyszła wojna, to wiesz, kto mi pomagał? On! Bo ja go nie bi-
łem. Chleb nam do domu przynosił, a jak zrobili zakaz posiadania, 
to zarejestrował mój rower na siebie i zostawił go u nas, żebyśmy 
mogli korzystać. Dobry Niemiec. A z Polaków tylko ci z PPS się do 
nas normalnie odnosili. I skończyły się czasy czekolady.

Mikołaj: Dlaczego czekolady?
Irena: Bo jego tata handlował czekoladą. Mieli taki skład z cze-

koladami. Brali od Wedla i od Piaseckiego.
Mikołaj: Można powiedzieć, że miałeś słodkie dzieciństwo.
Kuba: Tak, choć ja tego nie jadłem.
Irena: Ale kakao tata wam robił.
Kuba: Tak, z jajkami. 
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(Błogi uśmiech pojawia się na twarzy Kuby).
Mikołaj: Chodziłeś do szkoły w Kielcach?
Kuba: W tych Kielcach to ja długo nie posiedziałem. Wróciłem 

po paru dniach do Częstochowy, do rodziców, i tam chodziłem do 
szkoły. Było nas trzech Żydów w  tej szkole, ale po kilku dniach 
przyszedł taki jeden i  powiedział, że nie możemy już chodzić do 
szkoły. Koniec. Szlus! Miałem wolne.

Mikołaj: I co robiłeś całymi dniami?
Kuba: Poszedłem do takiej księgarni, co ją jeden Żyd prowadził. 

A on mówi do mnie: „Siadaj i czytaj ile chcesz”. Pieniędzy ode mnie 
nie chciał, to siedziałem i czytałem cały czas. Ale potem przyszła 
gettoizacja. W czterdziestym zaczęli od Piotrkowa Trybunalskiego, 
potem była Łódź i tak poszło. Przed wojną mieliśmy ładne miesz-
kanie trzypokojowe, a tu nas wcisnęli do jednego pokoju. Musieli-
śmy oddać wszystkie meble. Ty nie wiesz, co to znaczy, tak patrzeć, 
jak powoli ci wszystko zabierają. Twój stół, twoją szafę… (Kuba 
wzdycha głęboko i przez chwilę milczy). Na początku jeszcze było 
jedzenie, a potem to już tylko głód, zimno i tyfus. Straszne czasy, 
nic nam nie wolno było oprócz… wiesz czego? Jeszcze mogliśmy 
żyć. Na to nam pozwalali. Mogliśmy żyć i nosić opaski. Potem jesz-
cze doszła praca. Ja z bratem pracowałem w browarze. Polacy też 
tam byli i strasznie się do nas odnosili. Później pozwalali nam pić 
piwo, ale na miejscu, żebyśmy nie handlowali.

Mikołaj: Upijaliście się tym piwem?
Kuba: Nie, ale piliśmy dużo, bo byliśmy głodni. Piwo jest z jęcz-

mienia, a  jęczmień syci. Był tam taki woźny z  czarnymi wąsami, 
on nas pilnował. Czasami pozwalał nam dwie albo trzy butelki wy-
nieść pod ubraniem. On wiedział, ile to jest dla nas warte.

Mikołaj: Ten browar był w getcie?
Kuba: Nie, chodziliśmy tam prowadzeni przez Polaka. On miał 

taką zieloną opaskę. 
(Irena patrzy na mnie, sprawdzając, czy wszystko rozumiem).
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Irena: Musieli tam pracować, bo bez tego nie mieliby arbeitskar-
ty, a bez arbeitskarty…

Kuba: W czterdziestym drugim już zaczęły chodzić takie słuchy, 
że coś się dzieje z Żydami.

Irena: Kuba, powiedz, co tata wtedy mówił.
Kuba: Za chwilę powiem, ale najpierw chcę powiedzieć, że wtedy 

już oni mieli ten plan mordowania nas. Wiedziałeś o tym?
Mikołaj: Ja wiem, że w Wannsee*… 
(Kuba denerwuje się i ze złością uderza dłonią w poręcz fotela).
Kuba: Przestań mi mówić o Wannsee! Co ty wiesz o tym? Ty my-

ślisz, że ty wiesz, co było w Wannsee? Myślisz, że to tam postano-
wili wymordować Żydów?

Mikołaj: Przyjechałem do ciebie, żebyś mi o  tym opowiedział, 
a nie po to, żeby się z tobą kłócić. 

(Kuba uśmiecha się i głaszcze mnie po dłoni).
Kuba: Nie będę się z tobą kłócił, bo cię lubię. Słuchaj, do mordo-

wania nas oni już dawno mieli cztery Einsatzgruppen.
Irena: Kuba, mów, co twój tata powiedział.
Kuba: W browarze Polacy zaczynali już mówić między sobą takie 

różne rzeczy o Żydach, wiesz?
Mikołaj: Skąd mogę wiedzieć.
Kuba: Mówili, że jadą pociągi pełne Żydów, a wracają puste. Oni 

już wiedzieli, że to jest podejrzane, ale jak się ich pytaliśmy, dokąd 
one jadą, to oni nie wiedzieli, no bo skąd mieli wiedzieć? Nie zapo-
mnę, jak raz wróciliśmy z bratem do domu i opowiadamy tacie, co 
ludzie mówią, a on nam na to: „Przecież tak nie może być, przecież 
świat nie pozwoli, żeby mordować ludzi”. I wiesz co? Ten świat na 
to pozwolił i po kilku miesiącach nie miałem już ani mamy, ani taty.  

* W styczniu 1942 r. w Berlinie, w dzielnicy Wannsee, odbyło się spo-
tkanie przedstawicieli władz Trzeciej Rzeszy poświęcone „ostatecznemu 
rozwiązaniu kwestii żydowskiej” (Endlösung).
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To twoje Wannsee było po tym, jak Himmler powiedział, że musi 
znaleźć bardziej humanitarne mordowanie, bo jego ludzie tego „nie 
wytrzymują nerwowo”. Ty rozumiesz? Wojsko mu wariowało. Pili 
na umór, dostawali rozstroju nerwowego… Tak o nich zadbał, że 
nas prawie nie zostało. Oni to bardzo dobrze wymyślili. Podzielili 
Polskę tak: Warszawa i Radom do Treblinki, Kraków do Auschwitz 
i jeszcze im Lwów został, to też dali radę. My byliśmy w Częstocho-
wie, a u nich Częstochowa należała do Radomia, więc wozili nas do 
Treblinki, mimo że mieliśmy bliżej do Auschwitz. Po prostu u nich 
Ordnung muss sein i już.

Mikołaj: Kuba, ale jest czterdziesty drugi rok i jesteś gdzie?
Kuba: Ja byłem w małym getcie, bo u nas tak jak u was było małe 

i duże getto.
Mikołaj: U nas, czyli w Warszawie?
Kuba: Tak. Wtedy było nas tam prawie czterdzieści tysięcy ludzi. 

I przyszedł Jom Kipur… ja ci nie dam rady tego opowiedzieć, choć 
bardzo chcę… (Kuba milknie i walczy ze łzami, które nie pozwalają 
mu skończyć zdania). Słuchaj, ludzie byli w bóżnicy i dobrze wie-
dzieli, że coś się szykuje… I te płacze, i to wznoszenie rąk do góry… 
Ja do dzisiaj pamiętam ten jeden wielki szloch i  morze łez, i  te 
krzyki, żeby ratować dzieci. I  tę bezradność, i  ten strach… A  na 
drugi dzień przyszła żydowska policja i  tych, co mieli ausweisy, 
posłano do fabryki metalurgicznej, a całą resztę do pociągów i do 
Treblinki. Wszyscy wtedy płakaliśmy. Widzisz, teraz też płaczemy. 
I ty, i ja. Zawsze już chyba będziemy nad tym płakać. I dlatego ja 
o tym z nikim nie mówię.

Mikołaj: Nie opowiadasz tego ludziom, którzy przychodzą do 
waszego muzeum?

Kuba: Nie daję rady ciągle tego wspominać. Nie mam siły. Roz-
padam się na kawałki, jak myślę o tym dniu. Jak wchodziliśmy do 
tej fabryki, to Niemcy się zorientowali, że mieli zostawić pięć tysię-
cy ludzi, a jest dużo więcej. Więc co zrobili? Jesteś młody – wchodź, 
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jesteś stary – idź stąd. Selekcja. Widziałem przez szpary w ogro-
dzeniu, jak tych starych gonili i bili. Ja już wiedziałem, że to nie na 
roboty oni jadą. Coś zrozumiałem. Jeszcze nie wiedziałem co, ale 
że jest bardzo źle, to już wiedziałem.

Mikołaj: W fabryce byłeś z bratem?
Kuba: Tak, już tylko my dwaj zostaliśmy. Potem jeszcze praco-

waliśmy na innym placu. Tam przyszli Niemcy i  mówią: „Starzy 
mają wyjść”. I nagle wpadli Ukraińcy, i jak zaczęli szukać, bić gdzie 
popadnie, to ja zacząłem płakać. Bili i  zabierali naszych dobrych 
znajomych, ludzi, z którymi byliśmy związani. I wtedy doszedł do 
mnie mój brat i dał mi dwa razy w pysk, ale tak porządnie, i powie-
dział: „Kubek, nam nie wolno płakać! My musimy być jak kamień”. 
To ja przestałem płakać. Na długo.

Mikołaj: Na jak długo?
Kuba: Długo, długo. Po wojnie dopiero… Ja w czasie wojny wi-

działem straszne rzeczy i już nie płakałem. Wiedziałem, że mi nie 
wolno. No już. Nie mam na to siły… 

(Robimy przerwę i rozmawiamy o wszystkim, tylko nie o daw-
nych czasach. Po dwudziestu minutach Kuba może wrócić do prze-
rwanej opowieści).

Kuba: Zostało nas w małym getcie pięć tysięcy młodych ludzi. 
Tam się jeszcze dawało jakoś żyć. Dali nam takie małe pokoiki, stół, 
krzesło… Rozumiesz? Znowu takie niby-życie, na nie wiadomo jak 
długo. A co się stało później, to wiadomo. Po powstaniu w warszaw-
skim getcie Himmler wydał rozkaz likwidacji wszystkich pozosta-
łych gett. Tylko łódzkie się ostało aż do czterdziestego czwartego. 
I  przyszli któregoś pięknego czerwcowego dnia w  czterdziestym 
trzecim i okrążyli nasze getto, i… Czy ja ci to muszę opowiadać? Ty 
nie wiesz, co się stało?

Mikołaj: Wiem. Była akcja.
Kuba: No właśnie, akcja. Pełno tych cholernych Ukraińców, mor-

derców, skurwysynów. I  selekcja od początku. Na kogo pokazał 
ręką, ten do ciężarówki i na pociąg do Treblinki.
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Mikołaj: Padało słowo „Treblinka”?
Kuba: Nie, ale my już dobrze je znaliśmy. I wiedzieliśmy też, co 

to jest Auschwitz. Tamtych zabrali, a nas podzielili. Część poszła do 
huty żelaza Raków, a druga część do Hasagu.

Mikołaj: Co to było?
Kuba: To była fabryka amunicji i obóz. Robiłem naboje i miesz-

kałem w obozie. Tam już nie miałem nic. Jak śledzie na pryczach, 
dziennie sto pięćdziesiąt gramów chleba i czasami trochę zupy, ta-
kiej brudnej wody, i praca po dwanaście godzin.

Irena: Opowiedz, jak tam robiłeś sabotaż.
Kuba: Jak robiłem? Psułem trochę, ale tak, żeby nie było widać. 

Robiłem takie naboje, co to nie za bardzo miały działać.
Mikołaj: Tam była jakaś grupa? Ruch oporu? 
(Kuba znowu się denerwuje).
Kuba: Nic tam nie było. Ty nic nie rozumiesz! Tam było tak, że każ-

dy na własną rękę coś próbował zepsuć i już! Po kilku dniach posta-
nowiliśmy z bratem, że my tu nie zostajemy, że musimy stąd uciekać. 
I się zaczęło kombinowanie. Znaleźliśmy jedyne słabe miejsce. Wyję-
liśmy dwie deski z płotu, za którym były tory. Tam zawsze chodził ten 
werkschutz, co pilnował. Półtora roku nad tym pracowaliśmy.

Mikołaj: Byliście w obozie półtora roku?
Kuba: Tak.
Mikołaj: I półtora roku szykowaliście tę ucieczkę?
Kuba: I to tak, żeby nikt nie wiedział. Był z nami jeszcze taki Lu-

cek, co się do czasu przechował u gojów. I poza nim wiedział o na-
szym planie szewc Dawid Herszkowicz. On mi zrobił buty, żebym 
w drewniakach nie szedł na ulicę, bo od razu by wiedzieli, że to Żyd.

Mikołaj: Z czego były te buty?
Kuba: Z takich pasów transmisyjnych. Wiesz, to były takie buty 

do chodzenia. Nic specjalnego.
Mikołaj: Rozumiem, że nie takie na bal.
Kuba: Raczej nie, bo ja na ten twój bal to nie miałem siły po pół-

tora roku i kromce chleba dziennie. W Auschwitzu to tym, co praco-
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wali, nieraz dawali chociaż marmolady czy kiełbasy, a nam nic. Nas 
tam pilnowało dwóch Niemców. Jeden się nazywał Prasse, a drugi – 
już nie pamiętam jak. Jeden z nich stracił palce u rąk i miał takie 
kikuty. Cały czas chodził z pejczem i nas potwornie bił. Patrz, jaki 
skurwysyn. Palców nie miał, ale ręce jeszcze dobre były do bicia 
nas. Ale jego żona była dobra kobieta. Blondynka. Nie wiem, jak 
to było możliwe, że on taki bandyta, a ona nie. Jak on nie widział, 
to przynosiła kanapki kobietom, którymi zarządzała. Słuchaj, ja ci 
opowiadam takie rzeczy, w które nawet mnie ciężko uwierzyć. Tam 
były same sekrety. Nic nikomu nie mogłeś powiedzieć, bo się bałeś, 
że ktoś za kromkę chleba… Taki był głód, że wszyscy kombinowali. 
Mój brat zauważył, gdzie się wyrzuciło te kartki na jedzenie, i  ja 
tam chodziłem i je kradłem.

Mikołaj: Tam były kartki?
Kuba: Tak, codziennie dostawałeś kartkę na tę kromkę chleba.
Mikołaj: Te kartki każdego dnia były takie same?
Kuba: Na szczęście tak.
Mikołaj: A ci Polacy, którzy tam przychodzili do pracy, przynosili 

wam jakieś jedzenie?
Kuba: Polacy? Co ty gadasz za głupoty?
Mikołaj: Nie było tam Polaków?
Kuba: Byli, ale oni nam nic nie dawali. Oni nam sprzedawali, jak 

my mieliśmy za co kupić. Na przykład: mój brat miał dobre ręce do 
robienia takich różnych rzeczy. Potrafi ł z  byle czego zrobić grze-
bień. I  za to Polak dał mu kawałek chleba. Słuchaj, tam z  nami 
pracował taki Polak, Boguś się nazywał. Wiesz, co on robił? Jak 
widział, że ja w czasie pracy siadam na takim stołeczku, to mi go 
zabierał. Ja nie przestawałem pracować, tylko przysiadałem i dalej 
pracowałem. Nie miałem siły stać dwanaście godzin, bo z głodu się 
przewracałem. Ale ten Boguś chciał widzieć, jak nam jest trudno. 
Straszne to było, straszne. Któregoś dnia, jak on mi znowu tak zro-
bił, to złapałem jakiś ciężki klucz i po polsku powiedziałem: „Ty, 
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taki owaki, ja cię zamorduję”. Podbiegli inni Polacy i nas rozdzielili, 
a ten Prasse stał i się tylko uśmiechał. Od tego czasu Boguś już mnie 
zostawił. Albo jak byliśmy w piwnicy. Zgonili nas tam wszystkich 
podczas nalotu. Staliśmy razem z Polakami. Oni po jednej stronie, 
my po drugiej. Słuchaj, żaden Polak nie podszedł powiedzieć ład-
nego słowa. Rozumiesz, tak po prostu powiedzieć jak człowiek do 
człowieka. Żaden. Nic. Bydło byliśmy dla nich.

Mikołaj: A co z tymi dwiema wyjętymi deskami? Na co czekali-
ście, żeby przez nie wyjść?

Kuba: Co, już ci źle w  obozie? (Kuba klepie mnie po plecach 
i stara się uśmiechnąć, ale nie bardzo mu się udaje). Słuchaj, my 
czekaliśmy na dobry moment. Wiedzieliśmy już dokładnie, jak ci 
strażnicy tam krążą. Latem w czterdziestym czwartym wiedzieli-
śmy, że Rosjanie są już nad Wisłą. Codziennie rano po apelu bie-
gliśmy pod ten płot, ale się nie udawało. Baliśmy się, że oni tam 
wszystko razem z nami wysadzą, uciekając. Nie mieliśmy racji, bo 
oni rzeczywiście uciekli, ale wszystkich posłali do Buchenwaldu. 
O to mnie nie pytaj, bo nie będę o tym mówił, co z nimi tam było 
dalej. Z bratem kombinowaliśmy, że już dłużej nie ma co czekać. 
Któregoś dnia zaglądamy przez te deski, a  tam pociąg jedzie, to 
wyskoczyliśmy szybko, deski zasunęliśmy i nie wiemy, co robić. Je-
den strażnik po drugiej stronie pociągu, a następni czekają pewnie 
dalej. Wszystko trwało nawet nie minutę. Wiesz, ja to do dzisiaj 
widzę. Nie, że pamiętam. Ja widzę. Biegniemy, a tam stoi ten straż-
nik. On na nas patrzy, my patrzymy na niego i tak stoimy, i nagle… 
on się odwraca i odchodzi. My się strasznie baliśmy, ale nie tego, 
że oni nas zamordują. Myśmy się bali tego, że oni nas wezmą na 
gestapo i będą się pytać: „Dokąd chciałeś uciekać?”, „Kto wiedział?” 
i takie inne. A tam to już byśmy byli kompletnie bezbronni, bo nas 
nie było stać na samobójstwo.

Mikołaj: Co to znaczy?
Kuba: No, że my byliśmy za biedni, żeby kupić cyjanek od Po-
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laków. Nam się udało nazbierać tyle pieniędzy, żeby kupić jeden 
bochenek chleba na trzech i zabrać ze sobą na ucieczkę, ale na tru-
ciznę nas już nie było stać. Rozumiesz to, że nas nie było stać na 
samobójstwo? Coś ci muszę powiedzieć: śmierci się nie baliśmy, my 
się baliśmy tych ich męczarni.

Irena: Opowiedz, co się działo po waszej ucieczce.
Kuba: Ci, co przeżyli, to mi opowiedzieli po wojnie, że Polacy 

przybiegli na posterunek i krzyczeli: „Żydzi uciekają!”. Niemiec nas 
puścił, ale Polacy… Ech, już wystarczy.

Mikołaj: Dokąd poszliście potem?
Kuba: Ten trzeci, co był z nami, znał okolice i uważał, że powin-

niśmy pójść do Secemina. To taka wieś parę kilometrów od Koniec-
pola.

Mikołaj: Jak długo tam szliście?
Kuba: To trwało kilka dni, bo we wsiach szaleli Ukraińcy. Nie 

będę ci opowiadał, co oni tam wyprawiali, bo i tak byś mi nie uwie-
rzył. Musieliśmy bardzo uważać. Spaliśmy na dworze, w  lesie, 
w stogach. Gdzie tylko weszliśmy, to nas wyganiali. W żadnej wsi 
nam ani jeść nie dali, ani miejsca do spania… Aż tu nagle wpadamy 
prosto na jednego chłopa i on się nas pyta: „Skąd jesteście, pano-
wie?”. No to my mu zaczynamy tłumaczyć, że byliśmy w Niemczech 
na robotach i że uciekliśmy, i że szukamy partyzantów. Wiesz, byli-
śmy tak raczej źle ubrani, i żeby nic nie podejrzewał, tak mu powie-
dzieliśmy. To on nas zabrał do chałupy, obiad dał i mówi, że nam 
pomoże z  tymi partyzantami. Wiesz, kim on był? To był łącznik 
NSZ. I się zaczęło. Na Żydów i na Wasilewską. A my razem z nim, 
żeby nie miał podejrzeń. I on nam obiecał, że jutro nas zawiezie 
furmanką do komendy. Wtedy sobie myślałem, że kiedy już tam 
dojedziemy, to nas zabiją jak nic. My dwaj z nim rozmawialiśmy, 
bo po polsku mówiliśmy tak jak on, ale Lucek to nie za bardzo miał 
ładny polski język i  raczej siedział cicho. My żeśmy tym polskim 
walczyli o życie. I nasze, i jego. Jak żeśmy się rozkręcili z tym ma-
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rudzeniem na bandę Żydów i komunistów, to byliśmy gorsi niż on. 
Przyszedł wieczór i on nas zaprowadził do stodoły, gdzie mieliśmy 
spać. Poczekaliśmy do drugiej w nocy i w nogi! I potem jeszcze kil-
ka dni i doszliśmy do Hajdasów.

Mikołaj: To nazwa wioski czy nazwisko?
Kuba: To nazwisko Polaków. Słuchaj, to nie były anioły. To więcej 

niż anioły. Oni ukrywali w sumie czternastu Żydów.
Mikołaj: Weszliście do wioski i skąd wiedzieliście, że właśnie do 

nich trzeba iść?
Kuba: Ten trzeci, co był z nami, to wiedział i dlatego go zabrali-

śmy. Weszliśmy tam wieczorem do stodoły i rano nas ci ukrywają-
cy się Żydzi znaleźli. Pamiętam, jak Polacy powiedzieli: „O, jeszcze 
trzech”. Ty rozumiesz, co to było? Jak nas wzięli do siebie, to się 
okazało, że już ich tam jest ośmioro. Mieli takiego komendanta 
Bolka. Do dzisiaj go widzę: pas miał, a za nim taki wis zatknięty. 
I on mówi: „Nie możecie tu zostać, musicie iść. Za dużo już nas tu-
taj”. Patrzę na brata, a potem szepczemy do siebie, że jak trzeba, to 
trzeba, ale obaj wiedzieliśmy, że to pewna śmierć. Ten komendant 
jeszcze się nam przygląda i mówi, że nasz kolega Lucek może zo-
stać. Lucek spojrzał na nas, na niego i mówi: „Ja swoją przyszłość 
związałem razem z Wodzisławskimi. Jak oni idą, to ja też”. Tam się 
zrobiło wtedy zamieszanie i niektórzy zaczęli szemrać, że to i śmo, 
i było takie niby-głosowanie, i zostaliśmy. Jak Hajdasowa usłysza-
ła, że Bolek nie chce nas zostawić, to mu powiedziała: „Ty ich na 
śmierć posyłasz”. Hajdasowie to byli tacy prości ludzie. Nie umieli 
czytać, ale byli bardzo porządni. Ona powiedziała tak: „W naszej 
religii jest powiedziane: Nie zabijaj. A ja bym was przecież zabiła, 
nie wpuszczając tutaj”. Oni byli nabożni i porządni.

Irena: Kuba, zaczekaj chwilę. Mikołaj, może ty chcesz przerwać? 
Tam teraz nie będą same miłe historie. Ja ci dam kawy z owocami 
z takiej nalewki, co ją sama robię. Napijesz się, siły pozbierasz na 
dalsze słuchanie.
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Kuba: Pij tę kawę, a ja ci opowiem, co tym Polakom groziło.
Mikołaj: Ja wiem, co im groziło.
Kuba: Ty o tym czytałeś, a ja tych odważnych ludzi widziałem na 

własne oczy. Niemcy wydali takie obwieszczenie, że kto pomoże 
Żydom… nie tylko ukryje, ale da choć kawałek chleba, ten zginie. 
Zginie z całą rodziną. Mikołaj, oni to robili, rozumiesz? Mordowali 
takich ludzi jak te Hajdasy.

Mikołaj: A skąd były pieniądze na wasze utrzymanie?
Kuba: Od Antka. Wiesz, jakiego Antka?
Mikołaj: Od Cukiermana?
Kuba: Brawo! Lubię cię.
Mikołaj: Jak to działało, że Cukierman wiedział, gdzie wy jeste-

ście, i skąd miał dla was pieniądze?
Kuba: Myśmy mieli kontakt z Antkiem jakoś chyba już wcześniej, 

a pieniądze szły taką drogą: Żydzi dawali do Delegatury Rządu RP, 
dalej to szło do AK, a potem AK dawało Cukiermanowi i Adolfowi 
Bermanowi z Żegoty.

Mikołaj: A kto przywoził pieniądze?
Kuba: Tolka.
Mikołaj: Jaka Tolka?
Kuba: Normalna Tolka, córka Hajdasów. Wcześniej wróciła 

z  Niemiec z  bękartem. Brała to niemowlę i  jeździła pociągiem. 
Niemcy nie ruszali kobiet z dziećmi. Nie potrzebowali ich.

Mikołaj: I tak regularnie przywoziła?
Kuba: Czasem, niestety, wracała z pustymi rękami. Zdarzało się, 

że Antek nic dla nas nie miał.
Mikołaj: Z czego wtedy żyliście?
Kuba: Wtedy to my byliśmy bandyci. Mieliśmy karabin i  dwa 

wisy. Chodziliśmy na niemieckie folwarki, żeby je rabować. Szliśmy 
w nocy. Inaczej byśmy pomarli z głodu razem z naszymi gospoda-
rzami. Chodziliśmy tak trochę daleko od naszych kryjówek i rabo-
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waliśmy. Wiesz, dlaczego daleko? Bo nasi Polacy bali się… oni nie 
bali się Niemców, których tam prawie nie było, oni bali się innych 
Polaków. Słuchaj, trzy osoby już nie mogły tam wytrzymać i wy-
szły. Od razu ich zabili. A wiesz kto? Nie Niemcy, tylko…

Mikołaj: Nasi.
Kuba: No właśnie, nasi.
Mikołaj: Wszyscy ukrywaliście się u Hajdasów?
Kuba: Nie, tam nie było tyle miejsca. Mój brat i  jeszcze dwaj 

ukrywali się w  wiosce obok, u  niejakiego Czapli. Wiesz, gdzie ja 
przesiedziałem ten cały czas? W grobie!

Mikołaj: Na cmentarzu?
Kuba: Wykopaliśmy taką ziemiankę i  siedzieliśmy w  niej we 

trzech.
Mikołaj: W lesie?
Kuba: Nie, na podwórku, więc nie mogliśmy wyjść nawet na pięć 

minut. Siedzieliśmy tam cały czas. Nie można było wstać. W nocy Ta-
dek nam przynosił jedzenie, zabierał pełne wiaderko i dawał puste.

Mikołaj: Ilu was było w tej ziemiance?
Kuba: Trzech.
Mikołaj: I co robiliście całymi dniami?
Kuba: Nic. Było strasznie ciemno.
Mikołaj: Nie gadaliście?
Kuba: Tak, ale po cichutku.
Mikołaj: O czym?
Kuba: O! To były rozmowy. Jeden był rewizjonista, a drugi ko-

munista i szli na noże, mało się nie pozabijali. A ja biedny byłem 
w środku między nimi.

Mikołaj: Mieliście swoją wojnę w tym grobie?
Kuba: Tak, to już była druga, bo jedna na wierzchu, a  druga 

w środku. Myśmy tam walczyli o życie. Trzeba było być cicho, bo na 
podwórku bawiły się dzieci, które nic o nas nie wiedziały.
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Mikołaj: Ile czasu spędziłeś w tym grobie?
Kuba: Prawie osiem miesięcy.
Irena: Zęby tam czyściłeś?
Kuba: Tak, brałem na palec troszeczkę wody i czyściłem.
Mikołaj: Do kiedy tam siedzieliście?
Kuba: Do wyzwolenia. Przyszedł nasz gospodarz, otworzył tę 

ziemiankę i krzyczy: „Chłopaki, wychodźta, są Rosjanie”. No to wy-
szliśmy z grobu na świat. Ale musisz wiedzieć, że ci Polacy nie robili 
tego dla pieniędzy. Ja ich nazywam „z  górnej półki”. Dzięki nim 
przeżyliśmy. To była walka o śmierć i życie.

Irena: O życie, nie o śmierć.
Kuba: O śmierć i o życie.
Mikołaj: Na śmierć i życie.
Kuba: O tak, to brzmi najlepiej. 
Mikołaj: Jesteście w kontakcie z Hajdasami?
Kuba: Tak, tyle że ich już prawie nie ma. Tolka nie żyje, Feluś 

umarł i Czapla umarł… Jerzyk żyje, ten najmłodszy. Jeździliśmy do 
nich i pieniądze przywoziliśmy, ale już ich nie ma. Kiedyś byliśmy 
w kontakcie z wnuczką Toli i ona mi pisała: „Wszyscy się na mnie 
boczą i nawet mojego syna palcami wytykają – Żydy, chowaliście 
Żydów”. No już. Tak to jest i nic na to nie poradzimy, smutek tyl-
ko zostaje nam. Wyszliśmy z ziemianki i ruszamy do Częstochowy. 
Tak tuż za linią frontu. Jak nas zobaczył rosyjski ofi cer, to kazał iść 
na wschód, bo się bał, że jak będzie kontratak, to nas znowu Niem-
cy dorwą. Poszliśmy dalej, a tam główny ofi cer Rosjanin, ale Żyd. 
I on do nas mówi: „Nikomu nie mówcie, że ja jestem Żydem. Jak 
wam mogę pomóc?”. Rozumiesz? On się bał swoich, bidak. Zapytał 
się, co chcemy, to powiedzieliśmy, że chleba. On chleba nie miał, 
ale dał kartofl e. Siedzieliśmy z Luckiem i obieraliśmy te kartofl e, 
i ciągle ktoś przychodził, żeby go nakarmić.

Irena: Ludzie przychodzili.
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Kuba: Jacy ludzie? To byli sami Żydzi. Ludzie to mieli dokąd 
wracać, a Żydzi nic nie mieli. Myśmy ich karmili jakiś czas. Potem 
poszliśmy do Częstochowy, ale już po drodze zrozumiałem, że my 
tu dłużej nie możemy zostać.

Mikołaj: Słyszałeś, co ludzie mówili?
Kuba: Tak! To było straszne. Oni mówili, że Hitler był okropny, 

ale jednak złoty posąg mu się należy, bo oswobodził Polskę od Ży-
dów. Ja to słyszałem na własne uszy. Gdzie ja jestem, myślałem. 
Z całej rodziny zostaliśmy tylko brat i ja. My już wiedzieliśmy, że 
nie chcemy żyć wśród gojów, i przepraszam, że ja to mówię, ale tak 
myślałem. Już nie chcemy być zależni od innych. Chcemy, żeby 
nasz los był w naszych rękach. Jedziemy do Palestyny.

Mikołaj: Wiedzieliście, że jedziecie na następną wojnę?
Kuba: To nie miało znaczenia. Pojechaliśmy przez Kraków i Ru-

munię. Wiesz, jako co jechaliśmy?
Mikołaj: Jak to: jako co?
Kuba: No właśnie! Jako Grecy jechaliśmy. (Kuba uśmiecha się 

na samo wspomnienie). Wiesz dlaczego? Bo na południe jechali-
śmy. Zrobili z nas takie grupy po dziesięć-dwadzieścia osób i uda-
waliśmy Greków. Wtedy cała Europa była na kółkach. Miliony lu-
dzi z różnych krajów chciały repatriacji. Wszyscy chcieli wracać do 
domu oprócz Żydów, rozumiesz? Bo Żydzi nie mieli do kogo, nie 
mieli domów, bali się… W Rumunii byliśmy jakieś dwa-trzy miesią-
ce i potem pojechaliśmy do Jugosławii.

Mikołaj: Z bratem?
Kuba: A z kim? Tylko siebie mieliśmy.
Mikołaj: Byliście młodzi…
Kuba: Tak.
Mikołaj: Bawiliście się…
Kuba: My byliśmy sierotami, nam się chciało płakać!
Mikołaj: Mieliście znajomych? Czytaliście książki?
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Kuba: Ty nic nie rozumiesz! Jakie książki? My nic nie mieliśmy 
poza portkami i koszulą. Ty myślisz o życiu towarzyskim, a zapo-
minasz, gdzie jesteś.

Irena: Kuba, ale przecież pary tworzyły się jeszcze w małym get-
cie.

Kuba: Słuchaj, ludzie byli sami. Nie mieli mamy ani taty, nie mie-
li brata ani siostry. I wiesz… wtedy człowiek potrzebuje kogoś, kto 
cię nie zdradzi, kto ci nie ukradnie chleba… po to były te pary. Słu-
chaj dalej. Jesteśmy w Jugosławii i nie możemy mówić z Żydami 
rosyjskimi.

Mikołaj: Dlaczego?
Kuba: Wiesz, co to była Jewsekcja?
Mikołaj: Jewriejskaja sekcja.
Kuba: Brawo! Znowu cię lubię. (Kuba poklepuje mnie po po-

liczku). Oni się zajmowali wyłapywaniem Żydów rosyjskich, któ-
rzy chcieli do Palestyny się dostać. Mieli swoich szpiegów i my nie 
wiedzieliśmy, czy rozmawiamy z  prawdziwymi Żydami, czy nie. 
Wtedy już ludzie zaczęli wracać z głębi Rosji i opowiadali, jak tam 
było w tym raju sowieckim. I jak tamci złapali grupę, to nawet nie 
sprawdzali, nie dawali do sądów śmądów, tylko raz-dwa na Sybir. 
Koniec podróży. Wiesz, że przed wojną w KPP osiemdziesiąt pro-
cent to byli Żydzi, a dwadzieścia – Polacy. Śmiać mi się chce. Oni 
zamierzali świat ratować. A dla tych, którzy rozmyślali, co zrobić 
z Żydami, bo nigdzie ich nie chcą, był Bund.

Mikołaj: Rosyjscy Żydzi was nie złapali w Jugosławii…
Kuba: Nie. Potem dojechaliśmy pociągiem do Triestu. Tam do-

piero odetchnęliśmy. Już nie byliśmy w rosyjskiej strefi e. W Italii 
były dziesiątki tysięcy Żydów z całej Europy, większość z Polski.

Mikołaj: Gdzie mieszkaliście?
Kuba: To było urządzone jak kibuc. Mieliśmy pomoc z  Unry. 

Najpierw byłem w Rzymie, potem w Lido di Roma. Tam napisałem 
pamiętnik z wojny.
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Mikołaj: Dalej byliście „Grekami”?
Kuba: Nie, już nie. Potem to nawet poszedłem do polskiego kon-

sulatu i dali mi taki dokument, że jestem polski obywatel. Co po-
wiedziałem, to mi napisali.

Mikołaj: Ile czasu spędziłeś we Włoszech?
Kuba: Pół roku?
Mikołaj: To było dobre pół roku?
Kuba: Włosi nas przyjęli nadzwyczajnie. Dla Włocha Żyd nie 

znaczył więcej ani mniej niż Włoch. Było normalnie. Nie baliśmy 
się. Tu już się zaczęło życie towarzyskie, co chciałeś się o nie pytać 
w Jugosławii. W kibucu uczyli nas hebrajskiego. Sam jeździłem po 
Rzymie. Byłem nawet w Watykanie, w Kaplicy Sykstyńskiej. Nigdy 
tego nie zapomnę. Wszędzie wchodziłem i nie potrzebowałem pła-
cić, bo byłem w mundurze.

Mikołaj: W jakim mundurze?
Kuba: W amerykańskim.
Mikołaj: A skąd miałeś taki mundur?
Kuba: Się dostawało.
Mikołaj: Się dostawało od kogo?
Kuba: Dawali nam Amerykanie. Unra. Ludzie nas szanowali 

w tych mundurach. Potem nas takie brygady żydowskie zawiozły 
do portu, skąd mieliśmy płynąć do Kraju, i tam nie wolno było roz-
mawiać. Wiesz dlaczego?

Mikołaj: Bo był mandat brytyjski w Palestynie i nikt was tam nie 
zapraszał.

Kuba: Dokładnie tak! Ścigali nas, nie wolno było przyjeżdżać. Coś ci 
muszę powiedzieć. Anglicy mieli duży udział w mordowaniu Żydów.

Mikołaj: Anglicy?
Kuba: Tak, oni wydali w  trzydziestym dziewiątym roku Bia-

łą Księgę i  tam przyznawali tysiąc certyfi katów na rok. W Polsce 
były tysiące młodzieży, które chciały jechać do Palestyny, ale nie 
mogły… Rozumiesz, co to później znaczyło? Ilu ludzi mogłoby się 
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uchować przed Niemcami? Ale Biała Księga zamordowała ich do 
spółki z Hitlerem.

Mikołaj: A ty kiedy dotarłeś do Palestyny?
Kuba: Ja w styczniu, a brat w maju. Wtedy był wielki problem, bo 

Anglicy łapali okręty i odsyłali te tysiące ludzi na Cypr.
Irena: Kuba, skracaj się! Ja chcę mu jeszcze muzeum pokazać. 

Będziesz teraz opowiadał o trudnościach przy powstawaniu Kraju? 
Kuba, on nie po to tu przyjechał.

Mikołaj: Bardzo chętnie posłucham wszystkich historii.
Irena: A potem sobie powybierasz, co ci się bardziej podoba, tak?
Kuba: A ty myślałaś, że on to wszystko napisze w swojej książce? 

Niech sobie wybiera, jest w czym.
Mikołaj: Kuba, opowiedz mi choć trochę, jak było po przyjeździe 

do Palestyny.
Kuba: Ty rozumiesz, to było zupełnie nowe życie. Już nie miałeś 

na szyi pętli, już nie potrzebowałeś się bać, już mogłeś powiedzieć, 
że jesteś Żydem. Ja byłem w obozie w Atlicie. Tam było dziewięciu-
set pięćdziesięciu nielegalnych Żydów.

Mikołaj: Znowu te same słowa: obóz, nielegalni Żydzi…
Kuba: Tylko słowa te same, bo reszta już nie. Tam było jedzenie, 

było łóżko i pościel była… Żyć nie umierać.
Mikołaj: A życie codzienne?
Kuba: Było trudno, bardzo trudno. Wiesz, to było tak. Wpusz-

czają nas do Kraju i kto ma rodzinę, może do niej iść, a kto nie ma – 
ten do kibucu. Ja poszedłem do kibucu. Pomyślałem, że tam będzie 
najlepiej. Nie mam tu żadnego znajomego, języka nie znam, dokąd 
pójdę? Do kibucu! Mój brat jak przyjechał, to zamieszkał na ławce 
w Tel Awiwie. Zostawmy to już. Żyjemy i to jest najważniejsze! My 
nic więcej nie chcieliśmy, rozumiesz?

Mikołaj: Nie chciałeś założyć rodziny?
Kuba: Wiesz, że chyba nie. Nie wiem dlaczego. Może… Nie wiem, 

nie ma co o tym mówić.
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Mikołaj: Nie chciałeś mieć rodziny…
Kuba: Słuchaj, może nie chciałem, żeby nie musieć się martwić, 

że im też się może coś przytrafi ć takiego… Rozumiesz?
Mikołaj: Bardzo dobrze rozumiem.
Kuba: Potem założyliśmy to muzeum.
Irena: Kuba, a to, jak mnie poznałeś, nie jest ważne? Patrz, on od 

razu muzeum założył. To muzeum ma dziesięć lat dopiero.
Kuba: Irena, ale…
Irena: Chwileczkę, chwileczkę, teraz ja coś opowiem. On do 

pięćdziesiątego pierwszego roku życia był kawalerem i tylko pra-
cował, aż tu nagle zjawiłam się ja – wdowa z Hajfy. Ktoś mi powie-
dział, że jest taki jeden kulturalny mężczyzna. Dali mi jego tele-
fon, a jemu mój, ale to ja do niego zadzwoniłam. On się zapytał 
tylko o  jedną rzecz: „Masz dzieci?”. Nie miałam. Na co on: „To 
wspaniale”. Umówiliśmy się na spacer u mnie w Hajfi e. On przy-
jechał swoim samochodem i z psem, co się nazywał Brązowy, a ja 
miałam suczkę Brązową. Już się dobrze zaczynało. Chodziliśmy 
długo po tym parku, bo przecież obcego mężczyzny wdowa do 
domu nie może zaprosić. Nie dałam mu do domu wejść. To dzisiaj 
brzmi śmiesznie, ale tak było. No i chodzimy, chodzimy po tym 
parku, a  on ciągle biega za swoim pieskiem. Za mądry ten jego 
Brązowy to nie był i on się bał, że mu gdzieś wpadnie pod auto. 
I  nagle przejeżdża samochód, kierowca się zatrzymuje i  mówi: 
„No, ja widzę, że twój mąż lepiej lata za psem niż za tobą”. A mu-
szę ci powiedzieć, że mi niczego nie brakowało. Miałam czterdzie-
ści lat i byłam taka naprawdę ładna kobita. Zgrabna i wiesz… taka 
sztuka. Kuba, spodobałam ci się?

Kuba: Ooo, bardzo. 
(Na twarzy Kuby pojawia się wielki promienny uśmiech).
Irena: No i potem on już przestał za tym psem tak biegać.
Mikołaj: I długo jeszcze tak spacerowaliście?
Irena: Potem to już umawialiśmy się u niego w Tel Awiwie albo 
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u mnie w Hajfi e. Spotykaliśmy się z moimi koleżankami i ja widzia-
łam, że one miały apetyt na niego, ale on się nie dał.

Kuba: Nieważne. 
(Kuba macha ręką lekko speszony).
Mikołaj: Piękna historia.
Irena: A  zgadnij, po jakiemu się mówi grojse mecyje*. Proszę 

ciebie, on był kawaler, miał do spółki stację benzynową, dobre 
prognozy, piękne mieszkanie. Był przystojny, wybadany i przete-
stowany, to na co ja miałam czekać? Ja byłam wdowa. Zrobiliśmy 
porządek z tymi mieszkaniami i po trzech czy czterech miesiącach 
wzięliśmy ślub. Mikołajku, ale moje życie też ci opowiem, dobrze? 
Co chcesz wiedzieć? Pytaj!

Mikołaj: Urodziłaś się w…?
Irena: Oj, Mikołajku, kobiecie takie pytanie?
Mikołaj: Już mi powiedziałaś, ile miałaś lat, jak się z Kubą po-

znałaś…
Irena: W  tajemnicy ci mówię, że urodziłam się w  trzydziestym 

szóstym w Zakopanem. Dlaczego w Zakopanem? Bo tata i mama 
szukali, gdzie jest praca. Gdzie była praca? Tam gdzie są letniska, 
gdzie przyjeżdżają ludzie na wczasy, rozumiesz? I mama została po-
kojówką w pensjonacie, naturalnie u Żydów, a tata był fotografem.

Mikołaj: Mieszkaliście tam na stałe?
Irena: Co to znaczy: mieszkaliście? Mieliśmy jeden pokój wyna-

jęty i  cały rok siedzieliśmy na Krupówkach, bo tam cały rok jest 
sezon. Dzisiaj zresztą też. Byliśmy tam niedawno i  ja szukałam 
tego domu. Pamiętałam, że stał nad potokiem, bo jak byłam mała, 
to ciągle słyszałam ten szum. Ja szukam tego domu, potok widzę, 
a domu nie ma. Co się okazało? Tam już nic nie ma, bo wybudowali 
McDonalda. I tam wybuchła wojna.

Mikołaj: Jesteś jedynaczką?

* Grojse mecyje (jidysz) – wielkie rzeczy.
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Irena: Tak, ale wcześniej miałam brata. On umarł przed wojną i, 
jak się to mówi, rodzice już nie zdążyli zrobić więcej dzieci.

Mikołaj: Rodzice byli religijni?
Irena: Gdzie tam! Religijna pokojówka albo fotograf z pejsami? 

Gdzie on by tak poszedł? Nie religijni, ale tradycyjni. Jom Kipur, 
Rosz ha-Szana, Pesach… Rozumiesz?

Mikołaj: W domu rodzice mówili po polsku?
Irena: Słuchaj, ja innego języka nie słyszałam, ale ja miałam 

wszystkiego trzy lata, jak wojna wybuchła. Pamiętam tylko, że 
ktoś mnie wziął na ręce i pokazał mi przez okno, jak się palą domy, 
i mówił do mnie: „Będzie bum, bum!”. Tyle pamiętam. I takie łuny 
daleko, daleko. Wiem z  opowieści ojca, że pojechaliśmy w  stro-
nę Przemyśla. Dlaczego w stronę Przemyśla? Bo tam byli rodzice 
mamy. Dotarliśmy na miejsce, ale już bez mamy. Nie wiem, co się 
z nią stało. Może wyszła i ją złapali albo zabili.

Mikołaj: Pamiętasz coś z Przemyśla?
Irena: Wiesz, jestem małą dziewczynką i siedzę na takim para-

pecie z drzewa, takim jakie są w Polsce. Patrzę sobie przez okno 
i  widzę, jak idą same kobiety z  dziećmi, a  koło nich idzie dwóch 
czy trzech żołnierzy z karabinami na ramieniu. Pamiętam też pa-
nią, co ma na głowie zawiązaną chustkę, tak że węzeł jest z przo-
du. I wiesz, co najlepiej pamiętam? Taką małą dziewczynkę, co ma 
piękne złote włosy do ziemi. Pierwszy raz widzę takie cudo. I nagle 
jak mnie ktoś nie złapie i  nie zdejmie z  tego parapetu… takiego 
mocnego klapsa w dupę to nigdy nie dostałam. Widocznie się bano, 
że jakby ci żołnierze mnie zauważyli w oknie, to mogłoby się coś 
złego stać. Wiesz, to było getto. Tyle pamiętam z Przemyśla. Mu-
szę ci jeszcze opowiedzieć o moim tacie. On był bardzo przystojny 
i miał niebieskie oczy.

Mikołaj: Miał dobry wygląd?
Irena: Za dobry jak na mężczyznę. I wiesz, on musiał mieć jakąś 

przyjaciółkę.
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Mikołaj: Jak to musiał?
Irena: No co będę wymyślać, po prostu miał przyjaciółkę w tym 

Zakopanem. I on jej kiedyś musiał powiedzieć, że jak będzie nie-
bezpieczeństwo, to ona ma się mną zająć. Ona mu przyrzekła, że 
tak zrobi. I jak ja byłam w tym Przemyślu, to ona po mnie przyje-
chała. Sofi ja się nazywała.

Mikołaj: A tata gdzie był?
Irena: Kochany, ja ci wszystko opowiem. Wtedy nie wiedziałam, 

gdzie tata był. Potem się dowiedziałam, to potem ci opowiem.
Mikołaj: Sofi ja była Żydówką?
Irena: Całe moje szczęście polegało na tym, że ona była Polka 

katoliczka. Pochodziła z jakiejś wsi pod Krakowem. Przyjechała do 
Przemyśla, gdzie byłam z ciocią Marysią i jeszcze jedną ciocią Adą, 
i babcią Miną – wszystkie z rodziny Zimmermann. Chciała ze mną 
zabrać też ciocię Adę fryzjerkę, taką, co miała dobry wygląd. Ta 
Marysia to podobno raczej nie miała dobrego wyglądu. Ty wiesz, że 
dobry wygląd to najważniejsza rzecz. No, ale ta ciocia powiedziała, 
że zostaje z resztą. Wszyscy zginęli niewiele później, w Przemyślu.

Mikołaj: À propos dobrego wyglądu…
Irena: Uspokój się! Jesteś kochany dzieciak, masz dobry wygląd 

i przestań się już tym zajmować, rozumiesz? Powiem ci tak, żebyś 
już dał mi spokój: wyglądasz jak każdy goj i masz kartofl any nos. 
Podoba ci się?

Mikołaj: Nie.
Irena: Ale już więcej nie będziesz się pytał? (Irena przytula mnie, 

śmiejąc się w głos). Wyleczyłam cię z tych pytań?
Mikołaj: Nie.
Irena: Słuchaj, dzieciaku. Opowiem ci, jak mnie Sofi ja stam-

tąd zabrała. Tam musiało być dużo Polaków, co Żydów przez San 
przeprowadzali. Ja pamiętam, jak siedziałam u niej na ramionach 
i przechodziłyśmy przez bród. Powiedziała mi, żebym była cicho, 
ale pamiętam, że woda szumiała i że sięgała do moich kolan. Czyli 
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musiało być jednak głęboko, rozumiesz? W końcu ja byłam u niej 
na ramionach. Po wojnie ona mi opowiedziała, że ja się strasznie 
trzęsłam, ale byłam cichutko, jak kazała. Pytałam się, czy ona się 
bała, bo my po wojnie byłyśmy w kontakcie i do dzisiaj znam jej 
dwie córki, a ona mi mówi: „Słuchaj, bałam się, że jak tylko troszkę 
zejdę na bok i wpadniemy w wodę, to koniec z nami, bo ja nie umia-
łam pływać. Tego się bałam, a nie Niemców”. Ty rozumiesz? My się 
mogłyśmy utopić! Ale już, nie ma co gadać. Uratowałyśmy się i ona 
mnie zaprowadziła do swoich rodziców. Jej ojciec chyba pracował 
w leśniczówce, ale nie tak, że on był leśniczym. Raczej u jakiegoś 
magnata pracował. Pamiętam, że jak tam dochodziłyśmy, to się 
schodziło z górki i już był domek i pełno kur. Potem mnie codzien-
nie posyłali, żebym jajka zbierała.

Mikołaj: To jest dobre wspomnienie?
Irena: Bardzo dobre. Wszyscy się mną opiekowali i  były tam 

chyba jeszcze jej dwie siostry, i grządki z warzywami, i lato. Chyba 
mi u nich było dobrze. Potem mnie zabrała ze sobą na drugi ko-
niec Polski, do Złoczowa. Pracowała tam u jakiegoś Niemca, który 
przejął folwark. Chyba była gospodynią. Tam były krowy, konie… 
nawet mam stamtąd zdjęcie w kożuszku, na sankach. I pamiętam, 
że ona ma takie wielkie radio i przy nim kręci, a radio tak po cichut-
ku: „Bum, bum, bum, tu mówi Londyn”. A ja wtedy musiałam być 
cicho, bo ona ma ucho w głośniku. I  jeszcze jedną rzecz stamtąd 
pamiętam. Kuba, ty wiesz co, prawda?

Kuba: O tej Żydówce, co uciekała w zboże?
Irena: Idę z Sofi ją w niedzielę przez Złoczów. Jestem ładnie ubra-

na, mam kokardę we włosach i taką króciutką sukieneczkę. Idzie-
my i  nagle widzimy, że jakaś pani ucieka przez zboże, a  wszyscy 
ludzie krzyczą: „Leć, leć!”. Sofi ja mi powiedziała, że ta pani uciekła 
i że wszystko już jest w porządku. Potem się dowiedziałam, że to 
była Żydówka, ale nie wiem, czy jej się udało uciec rzeczywiście. 
Mam jeszcze z tego Złoczowa taką nieprzyjemną sprawę. Ona się 
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składa trochę z  moich wspomnień, a  trochę z  opowiadania Sofi i 
po wojnie. Ona mi tak opowiadała: „Jednego dnia idziemy na spa-
cer (znaczy, że znowu była niedziela), a naprzeciwko nas idzie taki 
wredny babsztyl (powiedziała mi jej nazwisko, ale już nie pamię-
tam) i mówi do mnie: Skąd ty masz taką dużą dziewczynkę? Tyś 
nigdy nie była w ciąży. I coś nagle takie dziecko masz bez męża? Na 
pewno wzięłaś od Żydów na przechowanie”. I ona poszła na gesta-
po nas zadenuncjować. Wtedy jakiś Niemiec przyszedł do naszego 
Niemca, tego, u którego ona pracowała, i mu mówi: „Słuchaj, niech 
twoja służąca jedzie do swojej wsi i niech, proszę ciebie, przywiezie 
papiery tej małej i swoje aż od pradziadka”. Ona pojechała i przy-
wiozła wszystko, rozumiesz? Wszystko! Papiery były i miały pełne 
przykrycie, bo ksiądz był porządny gość. I przyjechała z tym.

Mikołaj: Jak się wtedy nazywałaś?
Irena: Irena, ale już nie Zimmermann, tylko Siemion. I co ja jesz-

cze pamiętam? Ja, proszę ciebie, pamiętam, że stoję koło stołu, 
a ona mnie czesze i bardzo dużo do mnie mówi. W którymś mo-
mencie nawet tak mi mocno kokardę zawiązała, że aż krzyknęłam. 
Po wojnie się jej pytałam, co ona do mnie przy tym czesaniu mó-
wiła, i okazało się, że ona mnie uczyła, jak mam się zachować. Bo 
już miałyśmy wezwanie na gestapo i  za pół godziny musiałyśmy 
wychodzić. A teraz ci powiem, co ja z tego gestapo pamiętam.

Mikołaj: Który to był rok?
Irena: Czterdziesty pierwszy albo czterdziesty drugi, nie wiem. 

Kuba, ty wiesz lepiej, który to mógł być rok?
Kuba: Nie wiem, ale na pewno już nie trzydziesty dziewiąty.
Irena: Pewnie czterdziesty drugi. No więc ktoś mnie trzyma 

za rączkę, wchodzę do wielkiego pokoju, stoły są bardzo wysokie 
(znaczy, że jestem bardzo mała), a za nimi siedzą ludzie w mun-
durach. Jeden stoi i podchodzi do mnie. Jedną rękę trzyma z tyłu, 
a drugą tak palcem mi kiwa „chodź“. Jak dzisiaj przymknę oczy, to 
nadal widzę tylko ten palec, co mnie woła. Potem ten palec mi po-
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kazuje, że mam się kręcić. To ja się kręcę i się kręcę, i dalej, i jeszcze. 
Kuba, ja się tak ciągle obracałam. Przeszłam egzamin, papiery były 
w porządku i nas wypuścili. Gdyby oni mieli wtedy najmniejsze po-
dejrzenie, to i ona, i ja… koniec by z nami był.

Mikołaj: Byłyście bezpieczne i mogłyście już tam zostać do koń-
ca wojny.

Irena: No właśnie, ale po tym wszystkim ona się przestraszyła 
i odwiozła mnie do swojej matki. Drugi raz już byłam na tej wsi. 
Tym razem wzięła mnie jej siostra Weronika. Ona nie miała dzieci, 
nazywała się Partyła, po mężu. Widocznie ją polubiłam i już, więc 
wzięła mnie do siebie. Bidna była strasznie. Pół chałupy miała, a do 
jedzenia ciągle kartofl e. Na wyrobki chodziła.

Mikołaj: Na co?
Kuba: To jest takie stare powiedzonko. Znaczy, że się najmowała 

do roboty u innych, bo swojego pola pewnie nie miała.
Irena: Teraz, co ja od niej pamiętam? Jak idę z  nią przez bar-

dzo głęboki śnieg i nic nie mówimy. Po latach ona mi powiedziała: 
„Ty wiesz, ja cię wtedy podziwiałam. Ja niosłam żywność w pleca-
ku i nie mogłam cię wziąć na ręce, a ty tak dzielnie po tym śnie-
gu szłaś, nic nie mówiąc i  się nie skarżąc”. Potem byłam jeszcze 
u kilku innych osób, bo ona się bała, że sąsiedzi doniosą. Ty wiesz? 
Od razu wszyscy węszyli: „O, Żyda ma w chałupie”. I koniec. By-
łam u takich, co mieli dużo dzieci, i tam rano była kromka chleba 
z ciepłym mlekiem. U nich szatkowałam buraki dla świń. Bardzo to 
lubiłam, bo to się robiło takim nożem w kształcie S. Byłam też u ta-
kich, co na środku podwórka mieli gnojówkę, a wychodek bardzo 
daleko. Pamiętam, że jak już się tam wdrapałam, to mi w pupę było 
bardzo zimno. I tamta gospodyni miała strasznie dużo halek pod 
spódnicą. Jak ona coś mieszała w dzieży, to widać jej było takie, jak 
by ci to powiedzieć…

Mikołaj: Majtki.
Irena: No właśnie, ale takie z  koronkami i  dosyć długie. To 
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wszystko robiło taki wachlarz, który czasami się trochę odchylał, 
i my, dzieci, wtedy byłyśmy zadowolone. Tam nawet butów na stałe 
nie nosiliśmy.

Mikołaj: Jak to nie na stałe?
Irena: Tylko w niedzielę, do kościoła.
Mikołaj: Chodziłaś z nimi do kościoła?
Irena: Tak.
Mikołaj: Umiałaś się modlić?
Irena: Tak. Może nawet dzisiaj bym dała radę Ojcze nasz zmó-

wić. Jak szliśmy do kościoła, to one wszystkie w tych krakowskich 
strojach były. A jak był strumyk, to te długie sznurowane buty na 
ramieniu zawieszały, a na drugim brzegu siadało się na takiej po-
łowie pnia i płukało nogi. Potem je wycierały jedną z halek i szły 
do kościoła.

Mikołaj: Uczyłaś się w czasie wojny, miałaś lekcje pisania czy ra-
chunków?

Irena: Jak byłam u  Weroniki, to mi lekcje dawały takie panie, 
co uciekły po powstaniu warszawskim. Potem się wojna skończyła 
i przyjechał po mnie ojciec. Ile ja miałam wtedy lat? Ja miałam już 
dziesięć lat. Mamy nie pamiętałam, ojca nie pamiętałam.

Kuba: To powiedz mu teraz, gdzie ojciec przeżył wojnę.
Irena: Ojciec był w Rumunii. Była jakaś taka ucieczka…
Kuba: Czekaj, Irena, ja powiem. Polska i  Rumunia były wtedy 

w przyjaźni, więc nie tylko polski rząd tam przeszedł. Tam się ukry-
ło dużo polskiego wojska i sporo Żydów. Jej ojciec przez całą wojnę 
był w  Rumunii. Tam było bardzo trudno, ale lepiej niż w  Polsce. 
Ja ci muszę opowiedzieć, że jak wyjeżdżaliśmy po wojnie, to przez 
Rumunię i w takich grupach po dziesięć-dwadzieścia osób. Wiem, 
że już ci to mówiłem, ale teraz do tego wracam po to, żeby ci powie-
dzieć, że w tej Rumunii widzieliśmy dzieci żydowskie. Tak żeśmy 
pomiędzy sobą mówili: „Patrzcie, patrzcie, to są dzieci żydowskie”. 
Rozumiesz? Myśmy pierwszy raz od czterdziestego drugiego roku 
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widzieli żydowskie dzieci. W  tej Rumunii też się nadziało niedo-
brych rzeczy. Tam był ten Antonescu… Oni robili straszne rzeczy, 
ale nie było totalnego mordowania.  Żydów posyłali do Transni-
strii…

Irena: Mój tata przesiedział wojnę w  Czerniowcach. Kiedyś to 
było przy granicy rumuńsko-polskiej, a dzisiaj jest chyba na Ukra-
inie. On tam miał taką fabryczkę, no raczej taki zakład, bym powie-
działa. Skupował wełnę od chłopów, farbował i robił z niej różne 
materiały. I on na tym przeżył wojnę.

Mikołaj: Pamiętasz, jak po ciebie przyjechał?
Irena: Co za pytanie? Przyjechał jakiś pan, a ta Weronika mówi 

do mnie: „To jest twój tata”. Ja pokazuję na męża Weroniki i mó-
wię: „Nie, to jest mój tata, a ty jesteś moja mama, a tam jest cio-
cia…”. Rozumiesz? Ja nie mogłam pojąć, co oni do mnie mówią. 
Za pierwszym razem nie dałam się zabrać, za drugim też nie, a za 
trzecim on przywiózł czekoladę. Słuchaj, ja nigdy czegoś takiego 
nie jadłam i chyba mi się musiało spodobać. I on jeszcze mi wtedy 
powiedział: „Chodź, a jak nie będziesz chciała, to wrócisz”. I poje-
chałam z nim.

Mikołaj: Cierpliwy był.
Irena: Słuchaj, on nie miał żadnej rodziny. Zostaliśmy mu tylko 

ja i jego brat Jakub, który przeżył Oświęcim i się potem ożenił z ko-
bietą, co też przeszła Oświęcim. Co nie miał być cierpliwy? Rodzinę 
zbierał.

Mikołaj: I gdzie zamieszkaliście?
Irena: Na początku w Krakowie, a potem obaj bracia się przenie-

śli do Wrocławia. Jeszcze, żeby było po kolei, to temu bratu urodzi-
li się dwaj synowie. Jeden to Romek, a drugi Józio. Dzisiaj Józio się 
nazywa Avram. Obaj są tu, w Kraju.

Mikołaj: I wszyscy zamieszkaliście we Wrocławiu?
Irena: Tak. A jak miałam osiemnaście lat, to mnie tata wysłał do 

Sławęcic do internatu. Chodziłam do szkoły chemicznej, potem we 
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Wrocławiu skończyłam technikum chemiczne i  w  pięćdziesiątym 
ósmym przyjechałam do Kraju.

Mikołaj: Przyjechałaś z tatą?
Irena: Nie, ojciec został. On już miał nową rodzinę, dzieci.
Mikołaj: Z Sofi ją?
Kuba: Ja ci dam zagadkę! Z kim on miał tę nową rodzinę?
Mikołaj: Rozumiem, że nie z Sofi ją. A z kim?
Kuba: On się ożenił z Niemką!
Irena: Kuba, uspokój się! Się ożenił i już. Chciał jechać do Hon-

durasu i tu też chciał jechać, nieważne. Umarł w sześćdziesiątym 
drugim roku na zawał i się skończyło. Leży na żydowskim cmen-
tarzu. Mam też we Wrocławiu półbrata, bo ojciec jak zwykle zna-
lazł sobie jakąś przyjaciółkę i z nią miał syna, i to jest właśnie ten 
półbrat.

Mikołaj: Mówiłaś, że założył tam nową rodzinę…
Irena: No, miał żonę Niemkę, a z nią trzy córki. Z nimi nie utrzy-

muję kontaktów, bo one poprosiły, żebym do nich nie pisała, bo 
tam nikt nie wie, że one są pół-Żydówki. Tata umarł, one nie miały 
z czego żyć i w sześćdziesiątym trzecim pojechały do Niemiec.

Mikołaj: Skąd tata wziął tę Niemkę? 
(Kuba zaczyna się śmiać i gratuluje mi dociekliwości).
Kuba: Dobre pytanie.
Irena: Kuba, ja cię proszę! Skąd wziął? Z Wrocławia wziął. Skąd 

ja mogę wiedzieć, ja mu jej nie szukałam.
Mikołaj: To jest sprawa, o której się nie mówi?
Irena: Się mówi, się nie mówi. Sprawa jak każda inna.
Kuba: Ja się jej pytałem o to, co i ty: „Skąd ta Niemka? Przecież 

było tyle Polek i Żydówek”.
Irena: Słuchaj, nagle była Niemka i już. Zrobił z nią trzy dziew-

czynki, a z kochanką chłopca. Ja mieszkałam najpierw w interna-
cie, a potem z jedną panią, bo ta Niemka mnie nie chciała u nich 
w  domu. Co ja miałam dalej robić w  tym Wrocławiu? Nic. Przy-
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jechałam do Kraju. Statek przypłynął trzydziestego pierwszego 
grudnia pięćdziesiątego siódmego, a  na ląd zeszłam już w  pięć-
dziesiątym ósmym. Poszłam do kibucu, bo nikogo nie znałam. 
Siedziałam tam trzy lata, ale byłam strasznie samotna, bo nikogo 
z mojego pokolenia tam nie było. Albo starzy, albo dzieci. Potem 
byłam w Hajfi e w domu dla dziewcząt. Wiesz, dla takich pionierek. 
Zaczęłam pracować, ale nie w swoim zawodzie, tylko jako kelnerka. 
Pracowałam, pracowałam, aż poznałam mojego pierwszego męża. 
Przeprowadziłam się do niego. On mieszkał u rodziców, to znaczy 
u starego ojca, bo matki nie było. Potem wzięliśmy ślub.

Mikołaj: W którym roku?
Irena: W  latach sześćdziesiątych. Dlaczego ja wiem, że to było 

wtedy? Bo jak tata umarł, to ten mój mąż Mordechaj chodził do 
bóżnicy i cały rok odmawiał kadisz.

Mikołaj: Bardzo religijny był ten Mordechaj?
Irena: Nie, on był bardzo kawał łajdaka. Rozwiodłam się z nim 

i zamieszkałam w jednym pokoiku, i zaczęłam pracować w fabry-
ce jako laborantka. Tam poznałam drugiego męża. Po dziesięciu 
latach on umarł na raka i półtora roku później poznałam tego oto 
dżentelmena. Już ci opowiedzieliśmy, jak to było, ale muszę dodać, 
że jak on przyjechał do mnie do Hajfy, to ja patrzę, a on ma taki 
czyściutki samochód, buty błyszczące… taki sweterek pod kolor 
i  bluzeczkę… Taki był zachęcający. Muszę ci jeszcze powiedzieć, 
że parę dni wcześniej dostałam heksenszusu i  leżałam w  łóżku, 
i w ogóle nie mogłam się ruszyć. Nikt ze znajomych nie mógł mi 
pomóc, wszyscy zajęci, więc ja sobie myślę: Irena, stop. Ty musisz 
kogoś poszukać. I zaczęłam szukać.

Kuba: Dochodzisz w  którymś momencie do takiego wieku, że 
wiesz, że musisz mieć kogoś obok siebie. To jest bardzo smutna 
rzecz, ale człowiek bierze to pod uwagę.

Irena: Ale wiesz, że jak go zobaczyłam, to poczułam takie „tyk!” 
i już. Jak to się mówi po polsku: „do trzech razy sztuka”. Musiałam 
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spróbować. I masz, jesteśmy razem już trzydzieści cztery lata. Ja 
ci przedtem mówiłam, jak go testowałam? O tych koleżankach, co 
miały na niego chrapkę, a on nic? Potem go jeszcze w mieszkaniu 
przetestowałam. Jaki towar się kupuje bez testowania? Miałam 
prawo. (Irena klaszcze w dłonie i zaczepnie uśmiecha się do Kuby). 
Co jeszcze chcesz wiedzieć? Pytaj. A, słuchaj. Moja wojenna histo-
ria jest taka niewojenna… ja nie cierpiałam głodu, ja chyba w ogóle 
nie cierpiałam.

Mikołaj: A rozstanie?
Irena: Tak mi mówią, że ja przez to cierpiałam, ale posłuchaj, co 

ja z tego pamiętam? Mamy nie pamiętam, ojca nie pamiętałam. Za 
czym ja miałam tęsknić? Jak jesteś dziecko, to żyjesz tą godziną, co 
teraz jest, i koniec. Taka to moja historia jak nie z wojny.

Mikołaj: A dlaczego się zdecydowałaś na prowadzenie Muzeum 
Holokaustu i do tego we własnym domu?

Irena: Co ty się pytasz? Przecież ty bardzo dobrze wiesz! To jest 
moja misja. A ty co tutaj robisz? Sam widzisz. Po to się właściwie 
uratowałam z  tego całego Holokaustu i  po to jest jakiś los, jakiś 
Bóg, żebym ja to opowiadała następnym pokoleniom. Mam taką 
satysfakcję, że mogę to ludziom opowiadać. Rozumiesz? Ja, Irena, 
co się uratowała. Kochany jesteś, że chcesz nas słuchać i że opo-
wiesz to innym. To jest ważne.

Kuba: Ja ci powiem, co jest ważne i co jest straszne. Jak nas już 
nie będzie, to tutaj będą przychodzić ludzie i dalej im ktoś będzie 
opowiadał te historie, ale to już nie będziemy my. My oddajemy im 
całe serce i opowiadamy życie, swoje życie. Rozumiesz? A potem to 
tu będzie siedział jakiś ktoś i to będzie jak w Yad Vashem. Będzie im 
opowiadał, a to wszystko będzie zimne jak urzędnicy.

Mikołaj: Jak was nie będzie, to skończy się pamięć?
Kuba: Ty masz rację! Już teraz ludzie nic nie wiedzą. Dla nas to 

jest straszne. To jest wstyd i hańba. Dzieci nie wiedzą nic, nauczy-
ciele nic nie wiedzą, profesorowie nic nie wiedzą… Oni wiedzą, że 
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poszło sześć milionów ludzi. Oni nie myślą o tym, że to byli nasi 
bracia. Dla nich to jest przeszłość. Jakby to było dwieście lat temu. 
Dramat! Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Ta twoja książka to będzie 
po polsku?

Mikołaj: Tak.
Kuba: To ja ci muszę coś powiedzieć jeszcze o Polakach. Ja nie 

mam im za złe, że oni nie ratowali Żydów. Nie mam pretensji, że 
nie ukrywali Żydów. Słuchaj, ja nie wiem, czy ja bym się nie bał cie-
bie ukrywać w tamtych czasach, ale ja bym ciebie nigdy nie wydał. 
Ty mnie rozumiesz? A teraz idź i napisz to.
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Krysia i Samuel Willenberg
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ROZMAWIAMY SOBIE O WESOŁYCH SPRAWACH

Z  Krysią i  Samuelem Willenberg spotykam się w  ich telawiw-
skim mieszkaniu. Mimo wczesnej pory temperatura na zewnątrz 
przekracza trzydzieści stopni. Nasza rozmowa toczy się w kuchni 
w bardzo rodzinnej atmosferze. Samuel zarządza napojami, a Kry-
sia z  troskliwością mamy dba o nasze żołądki. Praktycznie przez 
całą rozmowę my dwaj siedzimy i pijemy koniak z kieliszków do 
wódki, a  Krysia przysiada na chwilę i  zaraz wraca do kuchennej 
krzątaniny.

Krysia: Z iloma osobami już pan rozmawiał? Ma pan siłę jeszcze 
i na nas? Nie lepiej, żeby pan sobie poszedł nad morze?

Mikołaj: Nie mam czasu na morze. Codziennie spotykam się 
i rozmawiam…

Krysia: …z coraz to innymi ofi arami, tak? 
(Oboje zaczynają się śmiać, a ja usiłuję nie dać się speszyć już na 

samym początku).
Krysia: Śniadanie pan jadł?
Mikołaj: Jadłem.
Krysia: Na pewno?
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Mikołaj: Tak.
Krysia: Wodzisławscy mówili, że żona do pana przyjechała, 

tak?
Mikołaj: Przyjechała.
Samuel: I koniec wolności, drogi panie?
Mikołaj: Gdzie tu wolność? Ja od kilku tygodni całymi dniami 

słucham pana koleżanek i kolegów.
Samuel: Kilka tygodni… szmat czasu, dobre życie można mieć. 

Kupa wolności. No, ale też miło, że ta żona przyjechała. Wie pan 
co? Mam dobry francuski koniak. Co pan na to?

Mikołaj: Może niech ten koniak zaczeka chociaż do południa?
Samuel: On to by zaczekał, ale ja to bym się z panem napił już teraz.
Krysia: Może jednak zróbcie ten wywiad na trzeźwo.
(Samuel z  uśmiechem sięga po jeszcze nieotwartą butelkę ko-

niaku).
Samuel: To bez znaczenia. Historia od tego się nie zmieni. Opo-

wiedzieć panu o moim życiu?
Mikołaj: Tak, ale niech pan zacznie od lat przedwojennych.
Samuel: Przed wojną życie było nie bardzo dobre, ale żyło się. 

Mama była Rosjanką, która przyjęła judaizm przed moim urodze-
niem albo po nim. W sumie co mnie to obchodzi.

Mikołaj: Przechodziła konwersję, taką u rabina?
Samuel: Ależ daj pan spokój. Taką konwersję, owaką konwersję! 

Panie, ona była większą Żydówką niż niejedna Żydówka.
Mikołaj: Prowadziła koszerny dom?
Samuel: Świniny ojciec nie jadł, ale jak szliśmy do szkoły, to 

mama dawała nam bułkę i dwadzieścia groszy na szynkę. Ale mo-
gliśmy ją jeść w szkole, a nie w domu.

Mikołaj: Miał pan rodzeństwo?
Samuel: Tak, dwie siostry. Ale do szkoły chodziła ze mną tylko 

jedna. Druga miała wtedy ze trzy lata. Tamara. To był taki wyskro-
bek. Rozumie pan? Bo nie mieli na skrobankę. I w tej szkole…

Mikołaj: To była polska szkoła?
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Samuel: Nie, żydowskie gimnazjum. I w tej szkole zamieniałem 
tę kanapkę z szynką na takiego smacznego murzynka. Do dzisiaj 
pamiętam.

Mikołaj: A z kim pan w tej żydowskiej szkole wymieniał kanapki 
z wieprzowiną?

Samuel: Z dziewczynkami z nabożnych domów. (Samuel śmieje 
się bardzo głośno i unosi kieliszek w moim kierunku).

Mikołaj: A one wiedziały, co jest w środku?
Samuel: Jeszcze jak! Pewnie, że wiedziały. Po to brały.
Mikołaj: To była koedukacyjna szkoła?
Samuel: Tak. Ja w ogóle żyłem wtedy w miejscu o normalnych 

podziałach. Mieszkałem w dzielnicy mieszanej. Żydzi i Polacy, pół 
na pół. W ten sposób było normalnie. Jak Maniek w mordę dostał, 
to oddał. Normalnie, jak to na podwórku.

Mikołaj: Już wtedy był pan Żydem, czy dopiero wojna z  pana 
tego Żyda zrobiła?

Samuel: Ja zawsze byłem Żydem! Na najważniejsze święta szli-
śmy z ojcem do rabina Asza. Tata malował bóżnicę w Częstocho-
wie, w Piotrkowie i Opatowie. Ale nie mieszkaliśmy w Meksyku.

Mikołaj: W Meksyku?
Krysia: Jemu chodzi o to, że tam u nich tak mówili na żydowską 

dzielnicę. Meksyk.
Samuel: Tak. Ulice Nadrzeczna, Garncarska, Stary Rynek. Panie, 

sami nabożni, chedery… Przychodził do nas stamtąd taki jeden 
przygotowywać mnie do bar micwy. Przychodził, przychodził i gu-
zik z  tego wyszło. Tam była bieda i  religia. A  poza tym tam byli 
bundziści. Młodzież w czapkach, w szerokich spodniach. A Meksyk 
to był ten drugi świat, co to się nigdzie nie łączył z Drugą Aleją czy 
nawet z Pierwszą. Z Trzecią to już w ogóle, bo tam sami chrześci-
janie byli.

Mikołaj: A pan w którym był świecie?
Samuel: W obu. Z jednymi się lałem tu, a z drugimi tam. Z Pola-

kami na łąki chodziłem. Żydzi nigdy by tam nie poszli.
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Mikołaj: Dlaczego?
Samuel: Żyd na łąkę za Częstochowę nigdy by nie poszedł. Ni-

gdy! To były obce tereny.
Mikołaj: A z czego żyliście?
Samuel: Tata był artystą malarzem, ale zarabiał jako nauczyciel. 

Jak dostał to zlecenie z gminy na malowanie bóżnicy, to zrezygno-
wał z nauczycielstwa.

Mikołaj: Tak dobrze mu tam płacili?
Samuel: Tak, to były dobre pieniądze. Jakieś trzydzieści albo 

czterdzieści tysięcy złotych, ale potem się skończyło i się zaczęły 
złe czasy. Ojciec wyjechał do Warszawy, żeby poprawić sytuację 
materialną. Bo tego, co było na miejscu, to nie wystarczało. Płacili 
mu wekslami, które szły do protestu, i ojciec musiał je sprzedawać 
z  wielką stratą. Prawie go nie widywaliśmy. Raz się okazało, że 
młodzież do trzynastego roku życia może za darmo jeździć koleją 
z  kimś, kto ma normalny bilet. To mnie siostra wsadziła komuś 
w pociągu i sobie sam do ojca do Warszawy pojechałem.

Mikołaj: Pierwszy raz pan wtedy jechał pociągiem?
Samuel: Nie, już kiedyś do Piotrkowa jechałem. Spodobało mi 

się. Miałem takiego kolegę Stępnia, Polaka. Kiedyś w  listopadzie 
idziemy do szkoły, a on mówi: „Samuś, pójdziemy na dworzec?”. To 
poszliśmy. Za dwadzieścia groszy peronówki kupiliśmy i stoimy na 
tym peronie. A tu nagle wjeżdża ekspres Wiedeń – Warszawa. Trud-
no określić, jak pięknie to wyglądało. Proszę pana, dla nas to było 
tak, jakby cały świat przyjechał. Ta para połączona z oliwą, ta loko-
motywa wyczyszczona, ten konduktor w skórzanych rękawiczkach. 
Pan sobie wyobraża, co to dla nas było? Trudno to określić. Te pul-
many wyczyszczone, oczyszczone, czyściutkie, harmonią łączone.

Mikołaj: Ile mieliście wtedy lat?
Samuel: Niecałe czternaście.
Mikołaj: Rano wyszliście do szkoły i…
Samuel: …książki zostawiliśmy w  sklepiku spożywczym u  Wi-
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ślickich, koło domu. Jedzenie mieliśmy ze sobą. I nagle! Otworzyły 
się drzwi tego pociągu… Proszę pana, ten zapach!

Mikołaj: Czym to pachniało?
Samuel: To był uroczy zapach. Weszliśmy do wagonu, ale z dala 

od konduktora. Nagle słyszymy: „Zamknąć drzwi!”. No to żeśmy 
zamknęli. Pociąg ruszył. Pomiędzy Pierwszą Aleją i  Drugą jest 
most. Do mostu byliśmy w  środku, a  za mostem otworzyliśmy 
drzwi i po drabince…

Mikołaj: W trakcie jazdy je otworzyliście?
Samuel: A co? Nie, specjalnie dla nas się zatrzymał. Położyliśmy 

się na tej harmonii, osłonięci przez dwa wagony, i patrzyliśmy na 
Polskę, na cały świat. Piękny był tamten listopad. I tak dojechałem 
do ojca. Jak on mnie zobaczył, to dał mi pieniądze i kazał wracać 
do domu. Pieniądze wziąłem, ale jeszcze kilka dni pozwiedzaliśmy 
Warszawę. Powrót odbył się w taki sam sposób. Wróciłem do szko-
ły, a profesor Schaff er mówi z katedry: „Willenberg, wstań i opo-
wiedz nam, jak było”. (Samuel z  dumą wypina pierś i  wspomina 
piękne czasy). To opowiedziałem.

Mikołaj: Został pan bohaterem.
Samuel: Mniej więcej. A po paru miesiącach, wiosną, ten kolega 

mówi: „Chodź, pojedziemy do Gdańska”. No to znowu pojechaliśmy 
do Warszawy. Ojcu tym razem się nie pokazałem. Poszliśmy nad 
Wisłę, załadowaliśmy się na statek „Warneńczyk”. Statek wiślany 
z dwoma kominami obok siebie, nie jeden za drugim. Wchodzimy, 
a  pani kierowniczka restauracji, w  takim kożuchu, mówi: „No to 
chodźcie tutaj, zarobicie sobie, to jedzenie będzie”. Płyniemy dzień 
czy dwa aż do granicy, do Tczewa. Tam przychodzą ci esesowcy. Co 
ja mówię, widzi pan? Przecież to nie esesowcy tylko celnicy byli. 
Schowano nas przed nimi w maszynowni za kotłem i tak dotarli-
śmy do Gdańska.

Mikołaj: A co by pan zrobił, gdyby pana córka wybrała się na taką 
wycieczkę?
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Samuel: Daj pan spokój. Moja mama o mało nie dostała ataku 
serca.

Mikołaj: Przecież by pan córce nogi powyrywał, tak?
Krysia: On taki był wtedy, jest teraz i będzie. Nic się nie zmie-

niło.
Samuel: Co zrobić, takie życie. W  każdym razie Gdańsk zwie-

dziłem. Tych w żółtych koszulach i z żółtymi opaskami sobie obej-
rzałem.

Mikołaj: Coś to dla pana wtedy znaczyło?
Samuel: To nie znaczyło dobrze, ale wie pan, człowiek nie zasta-

nawiał się nad tym zbyt wiele.
Krystyna: Szczególnie że ten człowiek miał czternaście lat.
Mikołaj: A nad morze poszliście?
Samuel: A co? Pewnie! Pochodziliśmy po Gdańsku i wróciliśmy 

tym naszym „Warneńczykiem” do Warszawy. Potem zamieszkali-
śmy w Warszawie na Wiatracznej pod piątym. Tata znalazł miesz-
kanie i  się przeprowadziliśmy z  mamą i  siostrami. Bieda u  nas 
wtedy była straszna. Znowu sobie kolegę Polaka znalazłem i  już 
jechaliśmy pociągiem do Gdyni, ale nas mundurowi złapali w Ło-
wiczu. Ci policjanci dali nam tam dobre śniadanie: wielki kawał 
kiełbasy i piękną dużą bułkę. Ponabijali się z nas i puścili wolno. Co 
było robić? Musieliśmy znowu na gapę wracać. 

(Krysia śmieje się do męża i  z  niedowierzaniem kręci głową, 
mimo że pewnie słyszy tę historię już po raz enty).

Mikołaj: Nie mógł pan usiedzieć w jednym miejscu, co?
Samuel: Nie mogłem.
Mikołaj: Do dzisiaj pan nie może?
Samuel: No właśnie.
Mikołaj: Wciąż pana nosi?
Samuel: O, z chęcią.
Krysia: On taki jest. To kapitalne, że ja mu czasem muszę przy-

pominać, ile on ma lat. Już miał siedemdziesiąt kilka lat. Siedział 
i coś budował. Ja się go pytam: „Co ty budujesz?”. A on mi odpowia-
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da, że katamaran. Ja mówię: „Katamaran ty wybudujesz?”. A on mi 
na to, że ma wszystkie instrukcje i umie go zrobić. Pytam się: „A po 
co nam ten katamaran?”. A on: „Zrobimy podróż dookoła świata”. 
Panie Mikołaju, ja nie lubię być na wodzie, a tu taka perspektywa. 
Mówię mu: „Ile my będziemy mieli lat, jak on już będzie gotowy?”. 
Ale jemu to nie przeszkadzało.

Mikołaj: Zbudował go pan?
Krysia: Nie, bo ja mu obcinam skrzydła.
Samuel: To jest katastrofa. Całe życie obcinała mi skrzydła.
Mikołaj: Ile lat już mu pani te skrzydła obcina?
Krysia: Z sześćdziesiąt dwa, niedługo będzie sześćdziesiąt trzy. 
(Krysia głaszcze Samuela po plecach, przechodząc od lodówki do 

zlewu).
Mikołaj: Ale ciągle mu odrastają?
Samuel: Odrastają.
Krysia: Ja mam do tych jego skrzydeł dwie lewe ręce.
Samuel: Dosyć tego, wracamy na Wiatraczną. Bieda była strasz-

na i nas stamtąd eksmitowali. Sprawa sądowa była. I ten właściciel 
jeszcze w tym sądzie próbował się na nas mścić za to niepłacenie. 
Powiedział sędziemu, żeśmy na niego wołali „polska świnia”.

Mikołaj: A wołaliście?
Samuel: Panie, coś pan???!!! Kto by na Polaka powiedział „pol-

ska świnia”? To była taka moda przed wojną. Mówiło się sędzie-
mu takie coś i Żydzi mieli gotowe kłopoty. Ale sędzia zamknął mu 
mordę: „Zostawcie, to jest sprawa o eksmisję”. Widział, że to było 
naciągane. Wie pan co? Do dzisiaj, jak sobie to przypomnę, to mnie 
dławi… łzy mnie dławią… Przepraszam. Ciężko nam było wtedy 
strasznie. Bieda była. 

(Samuel robi przerwę w opowieści. Opuszcza głowę, by ukryć łzy).
Mikołaj: Byliście głodni?
Samuel: Bardzo często, bardzo często. Tata malował takie obraz-

ki na sprzedaż.
Mikołaj: Co malował?
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Samuel: Różne takie, co się dało. Zafajdane takie portrety olejne 
z fotografi i. Żeby tylko żyć. Mieszkaliśmy wtedy w Radości, w domu 
letniskowym, tyle że zimą. Do szkoły chodziłem na Grochowską. 
Jeździłem z  tej Radości „truchcią”, ale na buforze, bo za darmo. 
Ta nauka jakoś tak mi za dobrze nie szła. To, co mnie interesowa-
ło, wiedziałem, a to, co mnie nie interesowało, wygwizdałem. Do-
szedłem do małej matury i na tym się skończyło moje kształcenie. 
Potem zacząłem sprzedawać prace ojca na linii otwockiej. Wie pan, 
Miedzeszyn, Michalin… Tata robił odlewy z gipsu na płaskorzeźby. 
Grób Racheli i Ścianę Płaczu. A w czasie lata na tej linii sami Żydzi 
byli, to jeździłem i po pięć złotych sprzedawałem. W Radości była 
taka stacyjka dróżnika, gdzie pani z Ruchu sprzedawała papierosy 
płaskie na sztuki. Dwa płaskie za dziesięć groszy. To były dobre pa-
pierosy, jedne z najlepszych. Paliłem od czternastego roku życia.

Mikołaj: Pan był…
Samuel: …bandziorem.
Mikołaj: Napadał pan na ludzi?
Samuel: Nie, nie kradłem i nie napadałem.
Mikołaj: Pan był łobuzem.
Samuel: Łobuzem, to jest prawda. Kiedyś poszedłem po papiero-

sa na stację, do tego Ruchu. Wracam i mówię: „Mama, wojna jest!”. 
A ona na mnie krzyczy, że nie wolno takich rzeczy wygadywać. Aku-
rat przechodził major Skulski, co tam dom miał nieopodal, i mówi 
do mamy: „Nie, proszę pani, on ma rację. Wybuchła wojna”. Pierw-
szego września. Zaczęło się. Samoloty, naloty, znajomi z Warszawy 
uciekają na wschód. Matka kazała mi uciekać. Wziąłem taki ładny 
garnitur i w nogi. Na piechotę do Otwocka, potem do Garwolina 
i do Ryk. Tam stacji nie było, ale tory były i na nich stały pocią-
gi z amunicją. Jak Niemcy w to rąbnęli bombą, wagon wylatywał 
w górę i się rozrywał. Był taki widok, że wie pan, trudno określić. 
Drogą szła kolumna żołnierzy. Jakieś podwody pewnie. I oni krzy-
czą: „Chłopaki, chodźcie do wojska!”. I wie pan, temu wariatowi nie 
trzeba było dużo mówić. Rzuciłem ten garnitur, włożyłem mundur 
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i jestem żołnierzem. I tak chodziliśmy. Hrubieszów, Ryki, aż doszli-
śmy do Kowla. Tam dowództwo zorganizowało nas na placu. Minął 
dzień i przyszedł rozkaz: „Rosjanie napadli na Polskę. Wycofujemy 
się”. Idziemy lasami i dochodzimy do Chełma, gdzie skierowano nas 
na dworzec. Potem posłali nas do pilnowania fabryki alkoholu. Pa-
miętam, że leżały tam butelki z napisem „Dauman”, jeszcze sprzed 
pierwszej wojny. Przyjeżdżali do nas polscy wyżsi ofi cerowie i ka-
zali nam dawać spirytus. Mówili, że ich auta są na spirytus. Chyba 
nie muszę panu tłumaczyć, że nie były. Po kilku dniach przyszedł 
ofi cer i dał rozkaz wejścia do wagonów. I nagle się okazało, że ze 
wschodu zbliża się do nas masa rosyjskich czołgów. Pobiegliśmy 
położyć się w rowach. Padł rozkaz: „Ognia!”. No to daliśmy ognia 
i wtedy oni nam odpowiedzieli też ogniem, tyle że z czołgów. Roz-
pętało się piekło. No i dostałem odłamkiem.

Krysia: Oj, on ci teraz będzie swój tyłek pokazywał. Kiedyś ci 
obiecywał, że pokaże, pamiętam. Oj, biedaku. Zaraz stracisz apetyt. 

(Krysia stawia na stole śledzie, oliwki i żółty ser w kostkach).
Samuel: Patrz, tu weszło, a tu wyszło. Widzisz, jaka dziura?
Krysia: Zobacz, taki felerny był, ale na początku mi się do tego 

nie przyznawał.
Mikołaj: Nie sprawdziła pani?
Krysia: Nie, takie czasy były, że się nie sprawdzało. Dzisiaj bym 

sprawdziła. 
(Krysia śmieje się do mnie porozumiewawczo).
Samuel: Tak mówi, ale wiedziała. Miałem szczęście, że ominę-

ło kiszkę stolcową i kręgosłup. Ale dokuczało mi to do lat osiem-
dziesiątych. (Stoimy na środku kuchni, a Samuel ze spuszczonymi 
spodniami wtajemnicza mnie w „historię choroby”). Najpierw by-
łem sparaliżowany, potem mi jakoś minęło. Widzisz takie nacięcie 
w  środku? To kolega w  Treblince scyzorykiem tak przeciął, żeby 
ropa uszła. Miałem już ponad czterdzieści stopni. Gdyby nie on, to 
byśmy tu nie rozmawiali. Nie chciał kroić, ale wybłagałem.

Krysia: Co parę lat rana się odnawiała. W końcu w Jerozolimie 
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znaleźli mu na to antybiotyki i  jest spokój. O  jedno zmartwienie 
mniej. Dosyć jest innych. 

(Wznosimy toast za wyzdrowienie).
Samuel: Z  tą raną w  okolicy krzyża zanieśli mnie do szpitala, 

który był w szkole. Lekarzami tam byli prawie sami Żydzi. Ponie-
waż zawsze byłem dobrym uczniem, to mnie pod tablicą położyli. 
Leżałem tak ze dwa tygodnie. Rosjanie tam wtedy przyszli, ale się 
zorientowali, że za daleko zawędrowali, więc się wycofali. Rosjan 
już nie było, Niemców jeszcze nie było, a ci, co byli, to pogrom zro-
bili w Chełmie. Kiedy Niemcy weszli, to ci żydowscy lekarze prze-
nieśli mnie i paru takich jak ja do szpitala Świętego Mikołaja.

Mikołaj: Ktoś zginął?
Samuel: Nie wiem, ale ja przeżyłem dzięki tym mankierantom, 

co mi jedzenie przynosili.
Mikołaj: Dzięki komu?
Samuel: No! Mankierantom!
Mikołaj: Kto to są mankieranci?
Krysia: To są kombinatorzy.
Mikołaj: A w jakim to jest języku?
Samuel: Jak to w jakim? W polskim języku. Nie znasz tego sło-

wa? Widocznie kiedyś to było polskie słowo, a  teraz już nie jest. 
Patrz, Krysia, teraz już nie ma tam takich ludzi, to już tego słowa 
nie potrzebują. Jak wreszcie mogłem trochę się ruszać, to wysze-
dłem z tego szpitala. Idę sobie i spotykam doktora. On był denty-
stą, Iwre się nazywał. Dał mi garnitur i buty. Kule miałem, tylko 
czapki nie miałem.

Mikołaj: Dlaczego czapka była ważna?
Samuel: Dlaczego była ważna? Bo zimno było jak cholera, dla-

tego była ważna. I  pojechałem bydlęcym wagonem do Lublina, 
a stamtąd do Falenicy. Daj kieliszek. Naleję ci.

Krysia: Po co od razu tyle lać?
Samuel: Nie dużo, lecz w sam raz.
Krysia: Napije się i będzie mnie bił. Obronisz mnie? 
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(Krysia staje za mną).
Mikołaj: Będziesz bił?
Samuel: Nie będę.
Mikołaj: To dobrze, bo od takiego łobuza w mordę dostać bym 

nie chciał.
Samuel: Nie radziłbym. Zginąłbyś.
Krysia: Tu są śledzie, a tu ser. Uważać na obrus!
Mikołaj: Samuel, jest kwadrans po dziesiątej! Pijemy francuski 

koniak, jemy śledzie z serem…
Samuel: Tak, nie da się ukryć. Na zdrowie! 
(Toast w kierunku Krysi, która patrzy na nas z dezaprobatą).
Krysia: On był zawsze żądny przygód. Ojciec jego taki był raczej 

spokojny… Chociaż taki spokojny to on znowu nie był, bo lubiał 
kobiety. Może to, że lubi pić, ma po mamie. Ona pochodziła z ja-
kichś Kozaków.

Mikołaj: Mama z Kozaków? Pogromów wam nie robiła?
Samuel: Nie, ona była bardzo spokojna. Była córką inżyniera od 

nafty, z Baku. 
(Samuel, korzystając z tego, że Krysia stoi do nas tyłem, uzupeł-

nia zawartość kieliszków).
Krysia: Opowiedz, jak ojciec wam mapę pokazywał.
Samuel: Wyciągał mapę, pokazywał, gdzie jest Baku, i  mówił: 

„Czujesz naftę? To stąd matka twoja pochodzi”. To dokąd my już 
z tego Chełma dojechaliśmy?

Mikołaj: Do Falenicy.
Samuel: Wysiadłem z tymi kulami w Radości, pociąg odjechał, 

a  ja widzę, że tam moja mama stoi na stacji… Nie mogę o  tym 
mówić… (Samuel znów spuszcza głowę i nerwowo stuka palcami 
w blat stołu). Chlebem handlowała i do Warszawy go woziła, i aku-
rat była na tej stacji. Do domu mnie zabrała. Siostry Ita i Tamara 
szczęśliwe były, że wróciłem. Mama się mną zajęła.

Krysia: Z zawodu jego mama była pielęgniarką. Znaczy, praco-
wała jako pielęgniarka, a  czy takie wykształcenie miała… kto to 
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wie? W szpitalu pracowała w Częstochowie i  tam zapoznała jego 
ojca.

Mikołaj: Co ten artysta robił w szpitalu?
Samuel: Ja wiem? Kręcił się. Może mu się nudziło?
Krysia: On był starszy od niej o dwadzieścia cztery lata.
Samuel: I zdradzał ją na prawo i lewo. Jak narozrabiał, to w nocy 

przynosił ciasteczka od Błasińskiego. (Samuel się śmieje, a Krysia 
stara się zachować powagę, choć widać, że i  ją ta historia bawi). 
À propos, gdzie pan żonę zostawił?

Mikołaj: W łóżku.
Samuel: Nieładnie. Samą tak.
Krysia: Lepiej niech ona sobie pójdzie nad morze.
Samuel: Mogę mówić dalej czy wam przeszkadzam? Potem się 

okazało, że musimy już z tej Radości uciekać. Kiedyś przyszły do 
naszej willi takie… skurwysyny Austriacy. Wycięli sobie na święta 
cztery piękne świerki egipskie i poszli, a na odchodnym dali nam 
dobrą radę. Wie pan jaką? Żebyśmy natychmiast stąd uciekali. 
W okolicy to już żarty się wtedy skończyły. Dopiero co w Wawrze 
zabili sto pięćdziesiąt osób. Dziewięćdziesiąt procent z nich to byli 
Żydzi. Jak mama to usłyszała, powiedziała: „Musimy uciekać”. 
Trzeba było uciekać, nie było innej rady. Pierwszego stycznia czter-
dziestego roku pojechaliśmy do Opatowa do ojca, który już tam 
wtedy mieszkał. On tam już miał pokój. Gmina mu dała, u naboż-
nych fanatyków. Berger się nazywali. Tam tata zaczął malować por-
trety dla takiego leutnanta Grapsa. Ten stary piernik miał kochan-
kę z centrali telefonicznej. Kazał malować, to mu ojciec malował. 
I z tego żyliśmy. Dawał nam to, co oni zrabowali innym.

Mikołaj: Do kiedy z tego żyliście?
Samuel: Na tym przeżyliśmy do października czterdziestego 

drugiego. Ojcu nawet kazali namalować na ścianie przy wejściu 
do żandarmerii te wszystkie ich piękne znaki i symbole. Ojciec im 
namalował i  wie pan, co zrobił na koniec? Podpisał się pod tym 
„Willenberg”. Oni się przestraszyli i kazali wymazać.
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Mikołaj: Ale nazwisko Willenberg równie dobrze mogło być nie-
mieckie.

Samuel: Mogło, ale nie było. A ten żandarm, co o nas tam dbał, 
to był dobry człowiek. Panie, on do nas do domu przychodził na 
Jom Kipur. Ja sam pamiętam, jak ojcu taką keramiczną fl aszkę 
przyniósł. I on się ojca pyta: „Co Hitler chce od Żydów?”. I siada 
i pije z ojcem z tej fl aszki. A naokoło sami wariaci, ci religijni. My-
śmy mieszkali w jednym pokoju. Wszystko było w amfi ladzie, my 
na końcu, a po drodze kuchnia i ich pokój. To byli tojtn hasydn.

Mikołaj: Co to znaczy?
Krysia: To znaczy „umarli chasydzi”.
Samuel: To znaczy, że ich główny chasyd umarł. Nie żyje. Nie ma 

go, a oni wariują, bo nie wiedzą, co robić, i drą się wniebogłosy jak 
wariaci. I rozumiesz pan, w tym wszystkim nasz żandarm. On dla 
nas kradł węgiel z innej żandarmerii.

Mikołaj: Niemiecki żandarm był waszym dobrym duchem?
Samuel: Tak. On był naszym szczęściem, ale do czasu. Przenieśli 

go i  to była tragedia. Ja pamiętam to wszystko, ja to widzę. Wie 
pan, że ja teraz widzę tę kuchnię, przez którą on do nas szedł, i jak 
kładł rękę na klamce w naszych drzwiach.

Krysia: Wiesz, że ty teraz opowiadasz rzeczy, których ja nie sły-
szałam?

Samuel: Ja ci zawsze mówiłem, żebyś mi dawała mówić. Tymcza-
sem zaczynają się roznosić wiadomości, że Żydów wysiedlają. Nie 
wiadomo dokąd, ale wysiedlają.

Mikołaj: Wtedy już pan wiedział dokąd?
Samuel: Mówiło się, ale nic do końca nie było wiadomo. Wiedzia-

łem, że nie ma na co czekać. Załatwiło się papiery. Ojciec miał me-
trykę na: Karol Baltazar Pękosławski, a ja: Eugeniusz Sobieszawski. 
Ita i Tamara też miały. Mama nie potrzebowała, bo miała tę swoją 
metrykę rusisze ortodoks. Ojciec wziął klej i płótnem zalepił z dru-
giej strony te wszystkie stemple, że ona przeszła na judaizm.

Mikołaj: I dokąd się przenieśliście?
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Samuel: Czekaj, niecierpliwy ty jesteś. Siedzieliśmy tam dalej, 
tyle że papiery mieliśmy dobre. Mama trochę handlowała. Do Kielc 
jeździła. Ita udzielała korepetycji, a tata malował takie obrazki olej-
ne, co ja je potem na wsiach sprzedawałem za jajka, za kury.

Mikołaj: A co było na tych obrazkach?
Samuel: Nic ciekawego. Na odwalonego szło. Dom, topola, drze-

wo…
Krysia: …i bez chyba?
Samuel: Bzu nie było. Naleję panu jeszcze trochę. Naleję, tak?
Mikołaj: Grubiaństwem byłoby odmówić.
Samuel: Pij, to jest wyśmienite. Naprawdę, że takie to dobre. 
(Podnosimy kieliszki i  szybko wypijamy, żeby nie denerwować 

Krysi).
Krysia: Toniku ci doleję.
Samuel: Nic mi nie dolewaj!
Krysia: Zawsze pijesz z tonikiem.
Samuel: I dlatego cierpię. Słuchaj pan, skończyło się. Musieliśmy 

uciekać z tego Opatowa. Mama, siostry i  ja pojechaliśmy do Czę-
stochowy. Mama miała tam taką koleżankę Elę Sztolc. Ona była 
folksdojczka. Kochanka miała Żyda Grossmana, który przyjął so-
bie katolicyzm. Kiedyś był milioner, a potem było mu ciężko. Ani 
fabryki, ani tego pałacyku na końcu Piłsudskiego. Pojechaliśmy 
do niej, bo myśleliśmy, że ona coś pomoże. Kiedyś miała kochan-
ka księdza, więc… Przyjeżdżamy, a  ona tam u  siebie chowa tego 
Gross mana. Molek Grossman się nazywał. No i nic z tego nie wy-
szło. Pomogła nam i znalazła takie lokum pod Jasną Górą. Mama 
zadowolona i mówi: „Dziewczynki zostaną, a my wrócimy do Opa-
towa po rzeczy”, bo myśmy przecież bez niczego tam przyjechali.

Krysia: Niech pan je, ja panu jeszcze nałożę, bo musi pan mieć 
siłę tego wysłuchać. To będzie straszne.

Samuel: Jedziemy do Opatowa, bierzemy elementarne rzeczy, 
wracamy do Częstochowy, kupujemy czekoladę dla Ity i  Tamary. 
Wchodzimy do mieszkania… gospodyni nam drzwi otwiera… nie 
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dam rady tego opowiedzieć… (Samuel milknie i  spuszcza głowę. 
Krysia patrzy na mnie smutno i daje mi znać, żeby poczekać chwi-
lę) …i mówi: „Panie! To były Żydówki. Policja je wzięła do więzie-
nia”. Skąd ja mam brać siłę na to opowiadanie…? Straciłem dwie 
siostry!!! Matka straciła dwie córki!!! Mama mówi: „Uciekaj z tego 
przeklętego miasta, ja zostaję i będę ich szukać”. Ela powiedziała, 
że ich nie zna, bo się bała, że jej tego Grossmana aresztują. One się 
starały ratować i się na nią powołały. Ita miała dwadzieścia cztery 
lata, Tamara sześć. Obie piękne dziewczynki.

Krysia: Wszyscy częstochowianie opowiadali, że Ita była naj-
piękniejszą dziewczyną w gimnazjum.

Samuel: Ja uciekam do Opatowa, mama zostaje w Częstochowie. 
Kładę się do łóżka i płaczę, i płaczę… Metrykę mam w kieszeni i co 
z tego? Żyć się już nie chce. Na trzeci dzień słyszę walenie w bęben. 
Wysłannik gminy ogłasza: „Wszyscy Żydzi mają się stawić na tar-
gowisku bydlęcym”.

Mikołaj: I pan tam poszedł?
Samuel: Poszedłem, ale wcześniej przyleciał do mnie doktor 

Taub. Widzę go tak, jakby to było teraz! I krzyczy: „Samek, pomóż 
mi przenieść wszystkie obrazy i złoto do apteki”. On był łodzianin. 
Bardzo bogaty człowiek. Tata dla niego malował. W czterdziestym 
siódmym roku wróciłem do Opatowa. Poszedłem do tej apteki 
i powiedziałem: „Nie przychodzę po złoto. Chcę tylko obraz, który 
namalował mój ojciec”. Dał mi ten obraz i on dzisiaj wisi u naszej 
córki. Taub był wielkim miłośnikiem sztuki. Ojciec dla niego nama-
lował porojhes. Wie pan, co to jest?

Mikołaj: Nie wiem.
Krysia: Zostaw go. To jest taka kotara, którą się zasłania miejsce, 

gdzie stoi Tora.
Samuel: Panie, pan jesteś Żydem?
Krysia: Daj mu spokój. Tak, ma wątpliwą przyjemność i zaszczyt 

być Żydem. Co, nie widzisz? Nie słyszysz?
Samuel: Ile masz pan procent żydostwa?
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Mikołaj: Hundret.
Samuel: Ty masz więcej procent, a ja wiem, co to porojhes. Taki 

zwyczaj jest, że te porojhes daruje synagodze jakaś ładna kobieta 
z dobrego domu. Tata je Taubowi namalował i napisał, że to żona 
doktora Tauba darowała. Wszystko po hebrajsku.

Krysia: Pana nazwisko jest już dosyć żydowskie, żeby się nie py-
tać. Ale pan nie jest spokrewniony z Henrykiem?

Mikołaj: Nie jestem.
Krysia: A  niedawno poznaliśmy jeszcze jednego Grynberga 

w  Śródborowie. Stary bardzo, ma dziewięćdziesiąt jeden lat. Ale 
żonę młodszą ma. Sympatyczną Polkę. Chciał mnie na gwałt za-
brać samochodem na wycieczkę. On jeszcze auto prowadzi. Pan 
sobie wyobraża?

Samuel: Krysia, nie męcz ludzi. Szkoda czasu, przecież on to 
wszystko wie.

Krysia: Ale tego pan chyba nie nagrał, co?
Mikołaj: Wszystko nagrywam.
Samuel: Jak pragnę zdrowia, może zaczniemy mówić o ciekaw-

szych sprawach. Zaczynam się już denerwować. W nerwy wchodzę.
Krysia: To może przestań ten koniak pić.
Samuel: Ja go nie przestanę pić, bo głowę już mam na tej targowi-

cy w Opatowie. (Wznosimy toast bez słów). Ustawili nas tam piąt-
kami i pogonili pieszo osiemnaście kilometrów do Ożarowa. Tam 
wsadzili do wagonów i pojechaliśmy. Po wojnie przeczytałem, że po 
drodze do tego Ożarowa zabili osiemnaście osób strzałem w głowę. 
Łatwo zapamiętać, osiemnaście kilometrów – osiemnaście osób.

Mikołaj: Wiedzieliście, dokąd was wiozą?
Samuel: Ja mniej więcej wiedziałem. Mówiło się, że Żydów mor-

dują. Ale jak pan żyje i panu powiedzą, że zaraz pana zamordują, to 
pan nie wierzy. Teraz to już pan jesteś mądry i pan wiesz, ale wte-
dy nikt w to nie mógł uwierzyć. Że co, że zamordują cały pociąg? 
Niech pan pomyśli, my na wschód jechaliśmy, nie do Niemiec. Nad 
ranem dojechaliśmy do Treblinki. Stały tam jeszcze inne wagony. 
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W sumie było sześćdziesiąt wagonów. Niecałe sześć tysięcy ludzi. 
Widział pan moje plany? Wszystko narysowałem po wojnie. To są 
jedyne prawdziwe plany obozu, bo Niemcy go nie fotografowali, 
a całą dokumentację zniszczyli.

Mikołaj: Widziałem w pana książce.
Krysia: No, na szczęście, bobym musiała je teraz przynosić i roz-

wijać.
Samuel: Mam je, mam je. Zaraz przyniosę i  panu pokażę, co 

gdzie było i jak to działało.
Krysia: Nie mam do niego siły. (Krysia łapie się za głowę). Ja 

tego nie będę trzymać, żebyście sobie oglądali.
Samuel: Krysia, pozwól na sekundę.
Krysia: No i  masz! Oczywiście, już trzymam. Nie ma żadnego 

problemu. Wiedziałam, że i tak mnie to czeka.
Mikołaj: Oj wawoj!*
Samuel: Krysia, ty słyszysz? Pan zna żydowski?
Mikołaj: Nie znam. Honor swój ratuję po tych porojhes.
Samuel: Tu przyjeżdżał pociąg. (Stoimy z  Krysią i  trzymamy 

duży brystol ze szkicem Treblinki, a Samuel wszystko objaśnia, po-
kazując na planie). Sześćdziesiąt wagonów. Tyle się tam naraz nie 
mieściło, to dzielili na trzy razy po dwadzieścia wagonów. Ludzie 
wysiadają, rozbierają się, zdejmują buty, przychodzą tamci i dają 
sznurki, żeby buty związać w  pary… Ludzie nadzy lecą do tego 
gazu. I wtenczas, jak tam stałem, podchodzi do mnie chłopak. Ja 
patrzę, morda znajoma. „Skąd jesteś, skurwysynie, skąd jesteś?”, 
pytam. Odpowiedź była taka: „Częstochowa, Warszawa, Opatów, 
Częstochowa. Powiedz, Samek, żeś murarz”. Za parę sekund przy-
chodzi esesowiec i pyta: „Gdzie jest murarz?”. To ja mówię: Ich bin 
Maurer. Miałem na sobie taki kitel malarski ojca, bo ciepły był. Cały 
farbami usmarowany, to wyglądałem na tego murarza. Zostałem 
wzięty do baraku i… stałem się więźniem Treblinki.

* Oj wawoj! (hebr., jidysz) – ojojoj!
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Mikołaj: Ile osób z waszego transportu weszło do baraków?
Samuel: Do baraków? Nikt! Sześć tysięcy poszło prosto do gazu! 

Żadnej selekcji! Akcja Reinhard*!
Krysia: Można powiedzieć choć jedno zdanie bez wrzasków? 

Panie Mikołaju, on miał szczęście, bo przed jego przyjazdem do 
Treblinki jakiś więzień zabił tam Niemca. Zlikwidowano wtedy 
wszystkich więźniów i potrzebna była nowa ekipa do pracy. Przed 
nim był duży transport z Częstochowy, to z wagonów wyciągnęli 
dużo osób, i jak on później z tego Opatowa tam dotarł, to już miał 
kogo spotkać.

Mikołaj: Jak często przyjeżdżały tam transporty?
Samuel: Codziennie. Dwa albo trzy transporty codziennie!!! Po 

sześć tysięcy! Piekło! Ja wcale nie byłem murarzem, więc potem 
mnie przerzucili do sortowania ubrań. Ten stos rósł, rósł. Esesowcy 
wchodzili na tę górę i strzelali. Potrzeba było czy nie potrzeba, i tak 
strzelali. Terror, terror! To było dla nich najważniejsze. Ale miałem 
tam kolegę Alfreda Bema. Znaliśmy się. On był z sąsiedniej ulicy.

Mikołaj: To on panu o tym murarzu powiedział?
Samuel: Tak. Potem był tam ze mną. Byliśmy sobie najbliżsi.
Krysia: Opowiedz, jak to było z  tym Alfredem przed wojną. 

Niech człowiek coś zrozumie z tej opowieści.
(Toast: Le-chajim!).
Samuel: Jego rodzice mieli fabrykę papy. On źle mówił po pol-

sku, więc go dzieci lały. Jak ja to zobaczyłem, to tłukłem tych Pola-
ków jak cholera i potem oni już mu dawali spokój. On znał dobrze 
niemiecki i w obozie miał kontakty z komendantem.

Mikołaj: Z komendantem?
Samuel: Z  komendantem żydowskim, naszym komendantem 

Galewskim. Był w naszym baraku i miał takie oddzielone miejsce 
do spania, bo my wszyscy spaliśmy na ziemi. Przy placu transpor-

* Kryptonim akcji zagłady Żydów w Generalnym Gubernatorstwie i na 
Białostocczyźnie.
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towym. Ja miałem wtedy dwadzieścia lat, a  Alfred osiemnaście. 
Buty tam Galewskiemu czyścił. Przyjechał z  ojcem, matką i  sio-
strzyczką. Wszyscy zginęli…

Mikołaj: Jak się tam dawało przeżyć? Tam się twardniało?
Samuel: No właśnie. Ja panu powiem. Raz się twardniało, raz 

się miękło, ale mnie się pan nie pytaj, jak się to przeżyło. Posłuchaj 
pan. Nagle ci Niemcy postanowili od razu te ubrania pakować. Ze 
względu na deszcze i  na to, że wszystko tam na zewnątrz gniło. 
Rozumie pan? Od razu, jeszcze „na ciepło”. I nagle któregoś dnia 
ja lecę na ten plac to pakować… i patrzę… Krysia, ty opowiedz… ja 
nie mogę. 

(Samuel chowa twarz w dłoniach. Po chwili ciszy Krysia konty-
nuuje opowieść Samuela).

Krysia: On tam zobaczył paletko swojej młodszej siostry i spód-
niczkę starszej. Dlaczego on to poznał? Bo ta młodsza ciągle rosła 
i mama jej dosztukowała do beżowego paletka jakiś zielony mate-
riał. I na dole, i mankiety.

Samuel: Tak, zielony. Wszystko beżowe, a  tu nagle taki zielo-
ny. Bo wie pan, ona była mała i ciągle rosła. Ona by jeszcze dużo 
urosła.

Krysia: I obok tego leżała spódniczka tej starszej siostry. Wte-
dy on zrozumiał, że jego siostry też tu zostały sprowadzone… i już 
wiedział wszystko. Oni je przywieźli z więzienia. Tego więzienia, 
do którego dzisiaj tyłem stoi pomnik Umschlagplatzu w  Często-
chowie. On zrobił ten pomnik. On go zaprojektował.

Samuel: Przepraszam, że ja panu sam tego nie opowiadam, ale 
ja się tak wzruszam, że nie mogę. Widzi pan, właśnie tak się tam 
twardniało. Ale niech pan wie, że tam się twardniało. Nienawiść 
jest mocna.

Mikołaj: Niech mnie pan nie przeprasza.
Samuel: Jeździłem do tej Częstochowy ze cztery razy, pracując 

nad tym projektem. I za każdym razem patrzyłem na ten budynek, 
w którym je trzymali.
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Mikołaj: Tak naprawdę to jest pomnik pana sióstr.
Samuel: Bardziej siostrom go budowałem niż komu innemu. Ni-

gdy ani ojcu, ani matce nie powiedziałem, że widziałem te ubrania. 
Ojciec zmarł w czterdziestym siódmym i nic ode mnie o tym nie 
usłyszał, a matka to naszą córkę wychowała do dwunastego roku 
życia i też nic jej nie powiedziałem.

Mikołaj: Myślał pan tam o samobójstwie?
Samuel: Nigdy! Ja myślałem o ucieczce. Cały czas o ucieczce. Nie 

myślałem, co będzie z  tymi, którzy zostaną. Nikt nie myślał, ale 
w środku trzymaliśmy się razem.

Mikołaj: Skąd się bierze taką siłę?
Samuel: Wtedy o tym nie myślałem, a teraz nie wiem skąd. Twar-

dy byłem, ale czasami w nocy płakałem. Ale jak rzeczy sióstr zna-
lazłem, to nie zapłakałem. Nie mogłem płakać na placu. Tylko pa-
trzyłem na ten płaszczyk. Nie mogę o tym mówić… Pan też płacze, 
co? A tam nie wolno było! 

(Siedzimy przy stole. Obaj płaczemy, a Krysia stoi i patrzy na nas 
z niepokojem).

Krysia: Panie Mikołaju, może pan jeszcze coś zje? Oj, ten mój 
mąż taki bardziej sentymentalny na starość się zrobił.

Samuel: Ale jak zabijałem Niemców w powstaniu warszawskim, 
to nie płakałem. Albo folksdojcza jak rąbnąłem, też nie. Pies go za-
jebał! Potem od tych ubrań to mnie wysłali do pracy przy robieniu 
płotów. Wódkę z pola przynosiłem i dzieliłem się z Alfredem i pro-
fesorem Meringiem, częstochowianinem.

Mikołaj: Z kim pan tam handlował, z Polakami?
Samuel: Panie, tam żadnych Polaków nie było! Ukraińcy! Rie-

biata! Największe skurwysyny i mordercy. Ale oni głodni cały czas 
byli. Za mało im dawali jeść w  kantynie, to z  nami handlowali. 
Za sto dolarów to miałem bochenek chleba, kilo szynki i pół litra 
wódki.

Mikołaj: Dawał mu pan…
Samuel: Nic mu nie dawałem. Taka była wymiana, że on kładł 
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czapkę na ziemi i odchodził. Ja mu tam te dolary albo złoto wrzu-
całem, a on zostawiał jedzenie. Złoto albo dolary! Panie, oni nawet 
platyny nie chcieli brać. Diamentów nie brali! Mówili na nie swicz-
ki. Swiczki niet, bo żaden chłop by od nich tego nie wziął.

Mikołaj: A te dolary…
Samuel: Tam były fortuny! Mogłem mieć złoto, dolary, brylan-

ty… Znaczy, jakby mnie złapali, że je mam, to kula w łeb bez dysku-
sji. Panie, trudno to dzisiaj zrozumieć. To było wariactwo. (Samuel 
napełnia nasze kieliszki z meniskiem wypukłym).

Mikołaj: Jak wyglądało przygotowanie buntu?
Samuel: Tam w  środku była konspiracja. Pan sobie wyobraża 

zrobić tam konspirację? Pan sobie możesz wyobrazić konspirację 
w mieście. Wszyscy się znają od dziecka, ten z tym był jeszcze we 
freblówce, ten mieszkał obok tamtego, i tak szło. A tutaj? W Tre-
blince każdy dla każdego to obcy i zagrożenie. Ja wiedziałem, że 
coś takiego jest, ale konkretów nie znałem. Po wojnie gdzieś po an-
gielsku przeczytałem, że ja tam byłem w ruchu oporu. Ale w koń-
cu był bunt. Wszyscy myśleli, że, proszę pana, zrobimy taki wielki 
bunt, że będziemy jak wojsko i że hurrra!!! Dziewczęta zamknęli, 
żeby je chronić. Mieliśmy je już po wszystkim wypuścić na wolność. 
A szkoda, że je zamknęli! Bo wszystko poszło tak, że ci, co uciekli, 
to uciekli, a je potem wszystkie rozstrzelali. Słuchaj, kochany, fan-
tazja dużo potrafi . Oni myśleli, że my zdobędziemy obóz. A jak się 
zaczęło, to każdy w nogi. Po zasiekach, po trupach kolegów…

Mikołaj: Sam pan uciekał czy z kimś?
Samuel: Na początku to grupą lecieliśmy. Mnie w nogę z pisto-

letu trafi li. Do dzisiaj kula tam siedzi. Przez zapory antyczołgowe, 
potem las, tory kolejowe, szosa niemiecka z betonu, las leszczyno-
wy i nagle… tył wsi. Jedni w lewo, inni w prawo, a ja… nie wiem, 
czy to inteligencja, czy to chamstwo… sam jeden prosto przez wieś 
przeszedłem.

Mikołaj: Dlaczego?
Samuel: Instynkt. Teraz to ja już wiem dlaczego. Jak potem 



128

Niemcy szukali: „Gdzie Żydy?”, to wszyscy mówili, że jedni w  tę 
poszli, a  reszta w  drugą. I  już! Od tego czasu sam już szedłem. 
(Wreszcie wznosimy toast pełen nadziei). I się zaczęło latanie po 
tych wsiach. Jedna babka, druga babka… Prawie same mnie do łó-
żek wciągały. Wie pan, jak mi z nimi było? Szczęście. Czułem, że 
odżyłem. Nie myślałem, czy za chwilę Ukraińcy przyjdą… Ja znowu 
w siebie wierzyłem.

Mikołaj: Ubranie miał pan cywilne?
Samuel: Tak, bo w Treblince nie było pasiaków. Jedną rzecz, co 

dobrą miałem, to buty. Dobre buty. W obozie można się było ubie-
rać, że ho, ho. Ja chodziłem tak raczej nieelegancko, a Czesi to za-
wsze tacy… z muszką pod szyją. Oni na nas patrzyli jak na wrogów. 
Gardzili nami, że my taka hołota. Wie pan, oni kulturalni, a  my 
dzicy. A kto zrobił konspirację? Powiem panu. My, nie oni. Jeden 
z nich, taki co przeżył, książkę po wojnie napisał. Bardzo brzydko 
pisał o Żydach z Polski. Glazer się nazywał. W latach siedemdzie-
siątych dzwoni tu do mnie ktoś z Tel Awiwu i mówi z amerykań-
skim akcentem, że zaprasza mnie do swojej willi, bo ma do niego 
przyjechać gość, co był w Treblince.

Krysia: Wie pan, wtedy jeszcze dużo było treblinkarzy.
Samuel: No to poszedłem obejrzeć tego gościa. Taka alejka tam 

była w ogrodzie. Usiadłem sobie na jej końcu i patrzę, kto przyj-
dzie. Nagle wchodzi para. Wszyscy na nich patrzą, a ja zaczynam 
śpiewać: „Łona se tocy, ma modre ocy, ona se tocy, tocy dokola”. To 
była ich piosenka, po czesku. Tam każdy śpiewał w swoim języku. 
A on jak nie wrzaśnie: „Kacap!”, bo tak na mnie mówili w obozie. To 
był on. Inteligentny. Ładną książkę napisał.

Mikołaj: Ten od tej brzydkiej książki?
Samuel: Tak, co o polskich Żydach tak brzydko… Ale książka ład-

na. I on zawsze był z tą kokardką pod szyją. Słuchaj, każdy miał 
swój system życia. Oni chcieli być do końca eleganccy, a ja chciałem 
być zdrowy i żeby mi ciepło było. Miałem takie wysokie, ale wspa-
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niałe buty. Po ucieczce sprzedałem je w Siedlcach za sto złotych i za 
nowe buty. Do końca wojny w nich chodziłem

Krysia: To były takie ofi cerki.
Samuel: Krysia, jakie ofi cerki ja mogłem mieć z Treblinki? Opa-

nuj się! Zwykłe chamskie grube buty. Patrz pan, ja w  ofi cerkach 
uciekałem. Oj, Krysia! Tyle lat ze mną jesteś i tak mnie denerwu-
jesz.

Krysia: Ja nie denerwuję, ja się pytam, żeby wiedzieć.
Mikołaj: Miał pan pieniądze w trakcie ucieczki?
Samuel: Miałem sto dolarów. Alfred mi dał. Jemu się nie udało… 

Niektórzy nabrali diamentów i tej całej reszty. Ich to od razu Pola-
cy zaszlachtowali, jak się zorientowali, co oni mają. Bo oni chcieli 
korzystać z życia i kazali sobie coś przynieść. To po pierwszym ra-
zie było już po wszystkim. Przez Bug przeszedłem i dotarłem do 
stacji Kostki. Tam był sklep spożywczy, to zaczekałem, aż chłopi 
wyszli, i  wchodzę. A  sklepowa się pyta: „Co dla pana?”. To ja, że 
trochę wody potrzebuję. Ona na mnie spojrzała i mówi: „Byli tutaj. 
Szukają was”. No to ja się pytam, kiedy jest najbliższy pociąg, a ona 
mówi, że o piątej rano. „Ile bilet kosztuje?”. Podeszła i dała mi dwa-
dzieścia złotych. Panie, ja do dzisiaj przy tym mokre oczy mam. Pan 
wie, co ona dla mnie zrobiła? Rozumie pan, czym był ten gest? On 
był wart życie! Podobno się Wanda nazywała. Ona żyje albo umar-
ła… Poszedłem w stogi i spałem, jak u Pana Boga za piecem. Rano 
słyszę ruch, to wyłażę i podchodzę do kobiety, co rower prowadzi. 
„Będę do pani stryjenko mówić, kup mi pani bilet”, i pieniądze jej 
daję. Bałem się sam do kasy podchodzić. Kupiła i pojechałem do 
Siedlec. Tuż przed miastem była taka kombinacja, że motorni-
czy zwalniał, żeby wszyscy spekulanci wyskoczyli, bo na dworcu 
czekała na nich żandarmeria. Dojechałem. Poszedłem do lekarza. 
Powiedziałem, że jestem ze stalagu z Królewca. Co oni mogli wie-
dzieć, czy jestem, czy nie jestem. Potem pojechałem do Remberto-
wa. Tam udało mi się załatwić papiery. Synalek tej kobiety, u której 
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zamieszkałem, to był raczej tamten typek. On miał pełno czapek 
i różnych kapeluszy. Wiesz pan, skąd on je miał? Żydom zabierał. 
Tym, których wydawał albo szantażował. Skurwysyn straszny, ale 
patriota. Powiedziałem mu, że uciekłem ze stalagu. Na mnie się nie 
poznał i pomógł mi załatwić papiery. Zdjęcie w nowej kenkarcie to 
miałem w jednym z tych jego zdobycznych kapeluszy. Sam jeździł 
i wszystko załatwił. Pomagał koledze patriocie. (Samuel klaszcze, 
zaśmiewając się). Ja byłem patriotą, ale nie takim, jak on by chciał.

Mikołaj: Wreszcie jakiś antysemita, co dobry uczynek zrobił.
Samuel: Jeszcze jaki! Frajer był. O wysoką stawkę tam grałem, 

bo jakby się wydało, to on by na mnie jeszcze zarobił. On mi takie 
historie opowiadał: „Podchodzę na ulicy i pytam się: A dokąd to pan 
starozakonny tak po mieście się wybiera? I zabieram mu wszystko”.

Mikołaj: Co się wtedy działo z pana rodzicami?
Samuel: Pojechałem do Częstochowy szukać ojca. Tam się do-

wiedziałem, że mama żyje. Nie wiadomo gdzie. A ojciec to podob-
no maluje obrazy na jakiejś ulicy w Warszawie. (Wypijamy kolejny 
kieliszek koniaku przy dezaprobacie Krysi). Ojciec to miał więcej 
szczęścia niż rozumu. Siedział w Warszawie w jakimś mieszkaniu. 
Zarabiał, malując różne obrazki. On miał dobry wygląd, ale akcent 
raczej już nie taki dobry. I wymyślił sobie, że będzie udawał nie-
mowę. Sprytnie, co? Któregoś dnia przychodzi do niego dozorca 
i mówi, że trzeba kenkartę zrobić. Ojciec dał mu dokumenty i zdję-
cie. Tamten wraca z magistratu i przynosi kenkartę z napisem „głu-
choniemy”. Ojciec mu wytłumaczył, że nie jest głuchoniemy, tylko 
jest niemowa. To on poszedł i zmienił. Nie do uwierzenia ta histo-
ria, co? Potem byłem jeszcze w powstaniu warszawskim w Polskiej 
Armii Ludowej. Batalion „Ruczaj”. Nikt z was nie wie, że była PAL. 
Wy wiecie tylko o AL! Nas rozwiązali i nikt więcej słowa o tym nie 
słyszał. Naszego generała Skałę zmusili, żeby podpisał akt rozwią-
zania. Kazali mu się tam podpisać jako szefowi sztabu. Tak go na 
tym papierze awansowali.

Mikołaj: Walczył pan od początku powstania?



131

Samuel: Tak, tyle że najpierw w AK, bo nie mogłem się do swoich 
dostać. Ale szybko zrozumiałem, że to nie miejsce dla mnie. Leżę 
na barykadzie i do Niemców strzelam, a tymczasem z tyłu walą do 
mnie „koledzy” z Narodowych Sił Zbrojnych. Takie historie, co to 
w nie człowiek sam nie wierzy.

Mikołaj: Moja babcia przez dwadzieścia lat po wyjściu z  Au-
schwitz nic nie opowiadała. Jak się pytałem dlaczego, to mówiła, 
że „się bała, że nikt jej nie uwierzy”.

Samuel: A ty byś uwierzył? Słuchaj, normalny człowiek nie mógł 
w to uwierzyć… W co? Że ludzi całymi pociągami… oj, już siły nie 
mam.

Mikołaj: Męczę pana. Przepraszam. Ciągle pan to komuś musi 
opowiadać…

Samuel: Nie. To nie jest ciągle. Pewnie, że opowiadam. Ale mło-
dzieży to nie można tak w szczegółach. Chcesz słuchać, to ci opo-
wiadam. My tu nie mamy komu tego wszystkiego opowiadać. Sam 
powiedz, komu można takie rzeczy mówić?

Mikołaj: Córce opowiedzieliście?
Samuel: Słuchaj, ona się urodziła w sześćdziesiątym roku w Izra-

elu, ale tak naprawdę to w Treblince. Mama cały czas opowiadała 
o swoich córkach, ja mówiłem o obozie… Orit się urodziła w na-
szych tragediach.

Mikołaj: Są ludzie, którzy nic dzieciom nie mówili.
Samuel: Słuchaj, to są osobiste sprawy. Każdy robi, co uważa, ale 

ja tego nie rozumiem. Jak można taką tragedię trzymać w sobie? 
Możliwe, że inni mają jakieś powody.

Krysia: Mikołajku, my mówimy. My mówimy każdemu, kto chce 
nas słuchać. On z grupami naszej młodzieży jeździł do Treblinki. 
Myślę, że był co najmniej trzydzieści razy. Opowiada w  telewizji 
i do gazet. My już nic więcej zrobić nie możemy.

Samuel: Nie możemy, ale jak przychodzi taka idiotka robić wy-
wiad i ja jej opowiadam tak jak tobie, że w trzydziestym dziewią-
tym zgłosiłem się do wojska jako ochotnik, mając szesnaście lat…
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Krysia: To ona się go pyta, czy to była pierwsza wojna światowa. 
Wiesz, co on jej powiedział?

Samuel: Powiedziałem jej: „Nie, to była wojna Burów!”. Idiotka! 
Nieszczęście! O tych Burach to też pewnie nigdy nie słyszała.

Krysia: Wczoraj jeden dziennikarz napisał, że Willenberg był 
w getcie Treblinka. I co zrobisz?

Samuel: Co ty chcesz? Chamy i ignoranci!
Krysia: Oni czasem zadają takie głupie pytania i ja wtedy na nie-

go patrzę, bo sam widzisz, jaki on wybuchowy, i się modlę, żeby on 
ich nie pozabijał.

Samuel: Czyś ty zauważył, żebym ja był wybuchowy? Krysia, daj 
już spokój. Krysia, ty stąd wyjdź.

Krysia: Dlaczego?
Samuel: Bo ja będę spokojniejszy. Koniaku się z nim napiję i bę-

dzie miło. 
(Nagle oboje wybuchają śmiechem. Samuel patrzy na Krysię, 

a ona grozi mu palcem).
Mikołaj: I sam mi pan opowie historię żony?
Krysia: Ja miałam lżej niż on. W obozach nie byłam.
Samuel: Takiego życia, jak ona wtedy miała, też byś nie chciał.
Krysia: Wiesz, przed wojną moja mama zawsze tak sobie marzy-

ła: „Jak będziesz miała piętnaście czy szesnaście lat, to już nie będę 
musiała szukać sobie przyjaciółek. Ty będziesz moją przyjaciółką”. 
I  sytuacja doprowadziła do tego, że ja się stałam tą przyjaciółką 
w wieku dwunastu lat. Na początku mi się podobało, ale musiałam 
bardzo szybko wydorośleć. Jak się wojna skończyła, ja jeszcze nie 
byłam dorosła. Pod niektórymi względami to mi bardzo tego dzie-
ciństwa brakowało. Takie mi braki zostały, że jak widziałam małą 
dziewczynkę bawiącą się lalką, to sama miałam ochotę do niej dojść 
i się tą lalką pobawić.

Samuel: Ale jednak twoja mama była bardzo dzielna, że cię z tego 
Czyżewa wzięła z powrotem do getta.

Mikołaj: Uciekliście z getta, a potem do niego wróciliście?



133

Krysia: Tak. Byliśmy na wschodzie u rodziny ojca, który zginął 
jako żołnierz. Mama się tam załamała… Obcy grunt po prostu. 
Ona nie była taka boi-baba, ale sytuacja ją przerosła, więc posta-
nowiła wracać do rodziny, do swoich. Czyli do getta warszawskie-
go. I już.

Mikołaj: Już? A dalej?
Krysia: Po wojnie to już nie dało się być dzieckiem. Wiesz, że jak 

wtedy Żyd spotykał Żydówkę, to od razu była mowa o tym, by ro-
dzinę zakładać, a nie żeby ze sobą chodzić. Chcieli założyć rodzinę 
i wrócić do normalnego życia. Mieć dzieci. A ja odnalazłam wujka, 
którego bardzo kochałam, i ciotkę. Aż tyle nas zostało. Chciałam 
się uczyć, a nie rodzinę zakładać. W Łodzi mieszkaliśmy, bo War-
szawa cała zburzona była.

Mikołaj: Z  tego getta tak przeskoczyliśmy do powojennej 
Łodzi…

Krysia: Wcześniej ukrywałam się po aryjskiej stronie. U tramwa-
jarza Majewskiego na Kole w Warszawie. Oni chodzili do pracy, a ja 
się ich małym synkiem Dankiem zajmowałam. Z domu prawie nie 
wychodziłam i już. Siedziało się!

Mikołaj: Co myśli taka mała dziewczynka?
Krysia: Ja mam takie cholerne usposobienie. Widocznie jestem 

optymistką. Przede wszystkim cały czas wierzyłam, że mama żyje. 
Że jej do tej Treblinki jednak nie wywieźli. I wierzyłam, że ojciec 
żyje… Tak po prostu. Taki egoizm, że człowiek odsuwa od siebie te 
złe myśli.

Samuel: Optymistka ta moja żona, co? Musiała tak myśleć, bo to 
pomaga przeżyć, rozumiesz? 

(Toast za zdrowie Krysi pijemy połową kieliszka).
Krysia: Gorzej to było na robotach w  Niemczech. W  drodze 

„adoptował” mnie taki polski policjant z żoną. Majewicze się na-
zywali. Tam nikt nie wiedział, że ja jestem Żydówką. I  tam to ja 
naprawdę musiałam się ukrywać.

Mikołaj: Myślała pani o tym, jak będzie po wojnie?
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Krysia: Wiedziałam, że przeżyję. A jak będzie, to nie wiedziałam. 
Wiesz, tam nas tylko bili i  jeść za dużo nie dawali, ale gazu tam 
nie było. Mnie to nawet tak bardzo nie bili. Byłam na specjalnych 
prawach, bo znałam języki i  byłam im potrzebna jako tłumacz. 
Rozważałam dwie możliwości. Albo się ożenię z tym Polakiem Jó-
ziem, co tam do mnie słodkie oczy robił, albo zostanę jako „córka” 
tego policjanta i do końca życia będę ukrywać swoje pochodzenie. 
Z  tym Józiem… to rozważałam, ale nie chciałam. To był prosty, 
dobry chłopak, ale zawsze strasznie krowami śmierdział i tak się 
czerwienił, jak na mnie patrzył. Gdybym z nim została, to nie mu-
siałabym ukrywać swojego żydostwa, ale nie za bardzo mi się ten 
Józio uśmiechał. Nie kochałam go. A najbardziej się bałam tego, że 
jak się wojna skończy, to ja będę jedyną Żydówką na świecie. Durna 
byłam, bo zapomniałam, że mam ciocię w Palestynie. Gdybym po-
szła z Majewiczami, tobym miała normalne życie i do szkoły bym 
chodziła. A Józio obiecywał, że dla mnie się do miasta przeniesie 
i zostanie szewcem.

Samuel: Ona mu imponowała. A poza tym była kochliwa.
Krysia: Jak nas wyzwolili, to Józio od razu konia znalazł, do 

furmanki zaprzągł i pojechałam z nim i z Majewiczami do Polski. 
W drodze to myśmy szabrowali po Niemcach jak Polacy po Żydach. 
Zajeżdżaliśmy do pustych chłopskich chałup i braliśmy wszystko. 
Potem u tych Majewiczów to spaliśmy na takich poszewkach z na-
pisami Schlaf gut. Po drodze wyrzuciliśmy nasze stare dokumenty 
po to, żeby po powrocie zrobić nowe i żebym już była ich „prawdzi-
wą” córką. Bardzo na to nalegali.

Mikołaj: Dlaczego?
Krysia: To było bezdzietne małżeństwo.
Samuel: Nagle „znaleźli” córkę i byli szczęśliwi.
Mikołaj: Pani miała „dobry wygląd”?
Krysia: Majewska to mi mówiła: „Ciebie nie poznają, bo nie masz 

tych smutnych żydowskich oczu”. Ale ciągle mi przypominała: „Nie 
chodź jak kaczka, nie gestykuluj”.
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Samuel: Bo ona ma taki chód. Taki żydowski.
Krysia: I jeszcze mi mówiła: „Nawlekasz igłę jak Żydówka”. 
(Oboje strasznie się śmieją).
Samuel: I: „Nie mów: strasznie”.
Mikołaj: Co to znaczy „strasznie mówić”?
Samuel: Chodzi o słowo „strasznie”.
Krysia: Bo Żydzi na wszystko mówili „strasznie”: strasznie się 

cieszę i takie tam.
Mikołaj: Szkoliła panią?
Samuel: Dmuchała na zimne. 
Krysia: Jak po wojnie wróciliśmy z Niemiec, to poszłam do tej 

Majewskiej. Jej mąż zginął, ale powiedziała mi, że mam ciocię. I ta 
ciocia pracowała w takim „wojentorgu”. To chyba było w jakimś ho-
telu. Może Bristol? Taki sklep dla Rosjan.

Samuel: Słuchaj, ja z tą twoją kuzynką wtedy fl irtowałem.
Krysia: No i  się wreszcie okazało! Nieważne. Ta ciocia to mia-

ła taki zmysł estetyki, ale cały czas mówiła: „Jak ty wyglądasz?”. 
Rzeczywiście ubrana byłam „na elegancko” przez tę Majewiczową. 
Miałam taką złotą siatkę na włosy i kwiecistą niemiecką spódnicę 
z szabru. Trochę mi było niemiło, że ta ciocia taka nieprzyjemna 
i sucha była. Nieważne. Dowiedziałam się, że już nie jestem sama. 
Mogłam wrócić do pani Majewicz i powiedzieć, że ich jednak opusz-
czę. Powiedziałam, że muszę jej wyznać, że ja nie jestem Polką. Źle 
powiedziałam, bo Polką to ja byłam, tylko chodziło mi o to, że nie 
jestem katoliczką. A ona mi odpowiada: „Wiesz, myśmy z mężem 
mówili, że ty tak ładnie mówisz po francusku, więc chyba ty jesteś 
Francuzką”. To ja jej mówię: „Nie, nie jestem Francuzką. Jestem 
Żydówką”. No! To było uderzenie. Ona mi od razu mówi: „Krysiu, 
błagam cię. Ja tak samo cię będę kochać, wiedząc, że jesteś Żydów-
ką, ale mąż sobie tego nie wybaczy. Nie możesz mu tego powie-
dzieć”. Nie to nie, pomyślałam sobie i poszłam. Przez jakiś czas na-
wet ze sobą korespondowałyśmy bardzo serdecznie, ale w pewnym 
momencie dostałam list od niego: „Teraz w naszej Polsce takim jak 
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ty się dobrze powodzi. Nie mogę ci wybaczyć, żeś mnie oszukała…” 
i coś tam jeszcze. Skończyła się korespondencja. No, a potem to już 
byłam w Łodzi i jego tam spotkałam.

Samuel: Dwa lata tak romansowaliśmy.
Krysia: I  co z  tego? Ja uważałam, że jest kilka powodów, dla 

których on się nie nadaje dla mnie na męża. Ja szukałam takiego 
męża-ojca. Miałam takiego jednego upatrzonego. Starszy był ode 
mnie. Łysy, z brzuszkiem.

Mikołaj: Męża, ale troszkę i ojca dla siebie, tak? 
(Samuel pokazuje na kieliszki i  zachęca do następnej kolejki. 

Wypijamy).
Krysia: Tak, właśnie. A ten, który tu naprzeciwko pana siedzi, 

to był trochę takim typem nie-Żyda. Lubił wypić, lubił kobiety. 
I najgorsze, że miał mamę. Myślałam, że będę nieszczęśliwa w tym 
małżeństwie, bo ona mu będzie matkować, a ja będę bidna sierota. 
W moim towarzystwie nikt nie miał rodziców. Na początku to jego 
mama mówiła do mnie: „Niech Krysia sobie weźmie, niech Kry-
sia…”. Jak do służącej. Ona była Rosjanka, po polsku tak mówiła… 
wie pan… że „Sjenkiewicia czytała”. Z latami się pozmieniało i po-
lepszało… ja nie miałam nikogo, nie miałam rodziców, ona straciła 
dwie córki…

Samuel: Piłem wtedy, bo to był taki okres wspomnień. Wie pan: 
„Pamiętasz Antek, jak go rąbnąłem?”. I tak dalej.

Mikołaj: Jak długo te wspominki trwały?
Samuel: Może rok.
Krysia: Takiego sylwestra kiedyś zrobiliśmy w Łodzi w Sali Ma-

linowej. Przyszedł ten mój z brzuszkiem, żeby mi życzenia złożyć, 
a ten wariat jak go zobaczył, to wrzasku narobił: „Sierżant, jak się 
nie odwalisz od Krystyny, to zaraz w mordę dostaniesz!”.

Samuel: Nawet chwili się nie zastanawiałem, jak go zobaczyłem.
Krysia: Smutno mi się zrobiło, że on jednak taki awanturnik. 

I jeszcze ta mama. Ale ładny był jak cholera, naprawdę piękny.
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Mikołaj: Jeszcze nie było wiadomo, że ma dziurę w tyłku?
Samuel: Krysia, nie kłam. Było już wiadomo.
Krysia: Nie w  tej dziurze się zakochałam. On był przystojny, 

umiał uwodzić kobiety, ale nie wiedział, że Żydówkę można poca-
łować.

Samuel: Tak było.
Krysia: Myśmy chodzili bardzo długo, a on bał się mnie dotknąć. 

Myślałam, że on jest nienormalny.
Samuel: Słuchaj, to była pierwsza Żydówka, z którą miałbym… 

Nie chciałem nic zepsuć już na początek.
Krysia: Czekałam na ten jego początek.
Samuel: W pięćdziesiątym roku przyjechaliśmy tutaj. Ja zawsze 

chciałem tu przyjechać. W sześćdziesiątym urodziła się dziewczyn-
ka. Daliśmy jej imię po tych, co zginęli. R po mamie Krysi, I po jed-
nej siostrze Icie, T po drugiej Tamarze. RIT. Dodaliśmy z przodu 
O i wyszło ORIT – świetlana. Jak córka Stalina! (Samuel rozlewa 
do kieliszków resztki koniaku).

Krysia: I dosłownie tak się stało. To dziecko wniosło światło do 
naszego domu. Szczególnie dla mamy, która od wojny była w de-
presji po utraconych córkach. Pierwszy raz od wojny nabrała życia. 
Uśmiechała się. Z wózkiem chodziła dumna. Mała też ją uwielbiała.

Samuel: Wiesz, u nas się mówi „zamknąć koło”. Nasza córka za-
mknęła koło. Ona jest architektem. Dostała propozycję zaprojek-
towania naszej ambasady w Berlinie. Przyszła się pytać ojca, co on 
na to. A ja jej mówię: „Jestem z ciebie dumny”. I zaprojektowała. 
Fasada składa się z sześciu elementów. Pojechaliśmy na otwarcie.

Mikołaj: Pierwszy raz po wojnie byliście w Niemczech?
Krysia: Pierwszy. Chcieliśmy tam jechać we trójkę.
Samuel: Obskoczyli ją dziennikarze niemieccy i jeden był szcze-

gólnie dociekliwy, że tak powiem, natrętny.
Krysia: Doszedł do niej i pyta: „A co to jest te sześć elementów?”. 

Ona odpowiada: „Ja jestem architektem i ja mam fantazję, i tak ona 



138

wygląda”. On mówi: „No dobrze, ale w tej swojej fantazji to co tyś 
chciała tym przedstawić?”. Ona mu wtedy tłumaczy: „Moi rodzi-
ce przeżyli Holokaust, ale cała reszta rodziny zginęła i ja chciałam 
uwiecznić w  ten sposób sześć milionów zamordowanych Żydów. 
Z boku jest ściana, która tworzy otwartą kartę i  ta otwarta karta 
mówi o tym, że trzeba nawiązać nowe stosunki i trzeba pamiętać 
o przeszłości”. A on mówi do niej: „To ty tak myślisz, a twoi rodzi-
ce?”. „Tu jest moja mama, ona mówi po niemiecku, spytaj się ją”. 
On do mnie dochodzi i zaczyna tak delikatnie: „Jak ci się podoba 
Berlin?”. To ja odpowiadam: „No, Berlin dzisiaj pięknie się rozbu-
dował”. A on pyta: „No i  jak ci się to podoba?”. Mówię: „Mnie się 
podoba, ale żebym powiedziała, że ja mam z tego taką wielką satys-
fakcję, to raczej nie. Mam dużo większą satysfakcję, jak chodzę po 
mojej Warszawie i widzę, jak się pięknie rozbudowuje”. Przełknął to 
i pyta: „A na ulicy, jak spotykasz ludzi?”. Więc mu mówię: „Jak wi-
dzę młodych, to mi nic nie robi, ale jak widzę starych, to niestety…”.

Samuel: Zawsze tak mamy.
Krysia: Wiesz, tak sobie myślimy‚ cholera wie, co on mógł robić 

w czasie wojny.
Samuel: Trudno nam z  tymi Niemcami. Kiedyś podchodzi do 

mnie jakiś facet i mówi mi, że jest Niemcem. No to ja odchodzę, 
a on za mną krzyczy: „Czekaj, ja mam tylko sześćdziesiąt dwa lata”. 
Widzisz, on z miejsca zrozumiał.

Krysia: Musisz zrozumieć. My byliśmy alergiczni na ten język. 
Mąż nigdy nic niemieckiego nie chciał kupić.

Samuel: Auto kupiłem angielskie, forda cortinę. Zapłaciłem, 
dumny jestem jak cholera, a  ten sprzedawca mówi: „Wspaniałe 
auto, zobacz ten motor”. I wszystko trafi ł szlag. Dostało mi się za 
ekonomiczno-uczuciową politykę. Tam był niemiecki motor!

Mikołaj: I co, jednak pan kupił?
Krysia: Kupił przedtem, teraz to już tylko mógł oglądać. 
(Krysia śmieje się z Samuela).
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Samuel: Co miałem zrobić? To był już mój samochód. I tak się 
potem zepsuł. Różne mam historie z Niemcami. Jak miałem wy-
stawę w Berlinie, to moje rzeźby stały na takich skrzyniach, w któ-
rych za ich pieniądze zostały tam przywiezione. Na ściankach było 
napisane, co każda rzeźba przedstawia. Patrzę, a przy jednej rzeź-
bie stoi trzech starych Niemców. Pochylają się, żeby przeczytać 
te napisy. Mówię do nich: „Szkoda, że te napisy nie są wyżej, to 
moglibyście łatwiej czytać”. A jeden z nich mówi: „Nie, to bardzo 
dobrze jest pomyślane. My tu się pochylamy i w ten sposób odda-
jemy hołd”.

Krysia: Byliśmy zszokowani, bo to zupełnie nie tak było pomy-
ślane.

Samuel: A tak wyszło.
Krysia: Ale rozumiesz, ta odpowiedź bardzo mi się podobała 

w połączeniu ze starszymi Niemcami.
Samuel: No to na zdrowie!
Krysia: Koniec tego picia! Masz na niego zły wpływ.
Samuel: Krysia, jak Boga kocham, ile ty masz lat? Przyszedł do 

nas najsympatyczniejszy człowiek. Rozmawiamy sobie o wesołych 
sprawach. Wypić z nim można, bo poczucie humoru ma… 

(Wypijamy ostatni kieliszek).
Krysia: No właśnie. Wiesz co? Ja się z tobą rozwiodę.
Mikołaj: Nie wytrzymalibyście już bez siebie.
Krysia: Ja bym wytrzymała.
Samuel: Krysia, nie mów tak! Ona by nie wytrzymała.
Krysia: Jak bym się teraz z nim rozwiodła, to nie weszłabym do 

księgi.
Mikołaj: Do jakiej księgi?
Krysia: Księgi Rekordów. Już tam są tacy, co się rozwiedli po 

siedemdziesięciu latach, a my dopiero sześćdziesiąt kilka ze sobą 
jesteśmy. Może rzeczywiście jeszcze poczekam.
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Halina i Władek Kornblum
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BYŁEM ZAŚCIELONY W ŁÓŻKU

Z Haliną i Władkiem Kornblum spotykam się u nich w domu. 
Drzwi otwiera mi Władek, który jest bardzo serdeczny i bezpośred-
ni. Halina na początku trzyma dystans i uważnie mi się przygląda. 
Do rozmowy zasiadamy przy stole.

Halina: Jeszcze nie wiem, co pan od nas chce, ale wiem, że będzie 
pan chciał robić zdjęcia, tak?

Mikołaj: Tak.
Halina: Proszę mnie uprzedzić wcześniej.
Mikołaj: Tego się nie da zrobić po kryjomu.
Halina: Hania Krall mi zawsze mówi, żebym do zdjęcia nie siada-

ła na kanapie ani na fotelu.
Mikołaj: Dlaczego?
Halina: Bo się człowiek tak zapada i źle wygląda. W ogóle mi się 

ten pomysł ze zdjęciami nie podoba. Jakby tu Hanka była, toby nas 
dobrze do światła ustawiła. Ona też zawsze patrzy, skąd i jakie jest 
światło, i tak siada, że wygląda bardzo dobrze.

Mikołaj: Nawet jak nie jest fotografowana?
Halina: No właśnie tak robi.
Mikołaj: Dam znać wcześniej.
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Halina: No dobrze, to może pan nam teraz opowie coś.
Mikołaj: Ja myślałem, że to państwo mi coś opowiecie.
Halina: Ja też jestem ciekawa. W którym roku pan się urodził?
Mikołaj: W sześćdziesiątym szóstym.
Władek: Pan jest młodszy od naszej córki o  cztery lata. Pan 

mieszka w Polsce?
Mikołaj: Tak, w Warszawie.
Władek: Ja też jestem z Warszawy, a mój brat nadal tam miesz-

ka. A pańscy rodzice żyją?
Mikołaj: Tata żyje.
Władek: Też w Warszawie?
Mikołaj: Też.
Władek: I nie wyjechał?
Mikołaj: Nie.
Władek: A wojnę gdzie przeżył?
Mikołaj: W Warszawie.
Władek: W getcie był?
Mikołaj: Był.
Władek: A potem?
Mikołaj: Na aryjskich papierach.
Władek: No tak. A mama gdzie przeżyła wojnę?
Mikołaj: W domach dziecka we Francji, bo jej rodziców Francuzi 

deportowali do Auschwitz.
Władek: Francuzi… Czytałem taką statystykę, że w  Polsce 

musiało być siedem osób zamieszanych, żeby uratować jednego 
Żyda.

Mikołaj: Sporo osób zostało uratowanych przez Polaków.
Władek: Sporo nie.
Halina: Trochę.
Mikołaj: Chodzi mi o to, że stosunkowo…
Halina: Stosunkowo to też raczej nie.
Władek: Trzy tysiące na trzy i pół miliona.
Mikołaj: Oczywiście, że wy macie rację, ale…
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Władek: Proszę posłuchać, z mojej rodziny przeżyła moja kuzyn-
ka Lilka, której już nie ma, i  przeżyliśmy ja i  mój brat. Wszyscy 
dzięki Polakom. Co do tego nie ma wątpliwości.

Halina: Przeżyło trochę ludzi, co byli na papierach, i ci, co prze-
żyli obozy. Już nas pan nagrywa? 

(Halina bacznie mi się przygląda. Myślę, że ważą się losy naszych 
stosunków).

Mikołaj: Tak.
Władek: A, to będzie taka sobie rozmowa bez formalizmu?
Mikołaj: A woli pan „na ofi cjalnie”?
Władek: Nie wolę. To ja panu opowiem po kolei, bo potem się 

pan pogubi w tym wszystkim. Zacząć od początku?
Mikołaj: Zacząć.
Władek: W czym pan jest najbardziej zainteresowany?
Mikołaj: Co pan pamięta sprzed wojny?
Władek: Sprzed wojny to raczej niedużo, bo ja się urodziłem 

w trzydziestym drugim roku. Pamiętam, że przed wojną było nam 
dobrze. Nie wiem, czy byliśmy bogaci, ale pamiętam, że rodzice 
czasami wychodzili wieczorem, a  ja ze starszym bratem zostawa-
łem w domu. Mieszkała u nas jeszcze kuzynka, co była córką brata 
mojej mamy. Ona z nami mieszkała, bo jej tata umarł.

Mikołaj: Gdzie mieszkaliście?
Władek: Na Śliskiej 42, naprzeciwko szpitalika, w  którym się 

urodziłem. Ten budynek tam jeszcze stoi, ale już nie jest szpitalem. 
Między Sienną a Śliską. To był szpital Bergsonów i Baumanów.

Mikołaj: Zdążył pan pójść do szkoły przed wojną?
Władek: Proszę pana, ja skończyłem pierwszą klasę szkoły po-

wszechnej żydowskiej. Nie pamiętam, gdzie to było…
Halina: Może na Nalewkach?
Władek: Nie, Nalewki to było już duże getto. To musiało być na 

Krochmalnej albo Twardej.
Mikołaj: O  przedwojennej Warszawie mówi pan „duże getto”, 

„małe getto”?
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Władek: No, jakoś tak myślę o tych miejscach. A w trzydziestym 
dziewiątym przeprowadziliśmy się na Niską 35.

Mikołaj: Dlaczego przeprowadziliście się w  trzydziestym dzie-
wiątym?

Władek: Bo tam było większe mieszkanie. O jeden pokój więcej. 
Potem, za czasów getta, w tych pokojach mieszkały wszystkie sio-
stry mojego ojca.

Mikołaj: Przeprowadziliście się jeszcze przed wojną?
Władek: Nie, zaraz po pierwszych nalotach. Jak się zaczęło to 

piekło, to my byliśmy u jednej z sióstr mojego ojca na Pańskiej 17. 
Zeszliśmy do schronu ze wszystkimi, ale potem ja z tatą i bratem 
przeszliśmy do drugiego, mniejszego. Wtedy przyleciała bomba 
i zawaliła dużą jego część. Tam zginął mój kuzyn, bo drzwi się za-
waliły i  uderzyły go w  głowę. On był bardzo uzdolnionym mala-
rzem. A poza tym nikomu nic się nie stało.

Mikołaj: Pamięta pan jeszcze coś z tamtego okresu?
Władek: Pamiętam, jak wyszliśmy z tego bunkra i biegliśmy ta-

kim piekielnym korytarzem.
Mikołaj: Dlaczego piekielnym?
Władek: Wszędzie był ogień i my biegliśmy z tatą takim do pie-

kła podobnym korytarzem.
Mikołaj: A kim był pana tata?
Władek: Kim był, czy z czego żył?
Mikołaj: Po kolei.
Władek: Był żydowskim literatem, a żyliśmy z małej fabryczki, 

która przynosiła pieniądze z torebek skórzanych. A to pana pisanie 
przynosi pieniądze?

Mikołaj: Nie bardzo. Może powinienem mieć taką fabryczkę to-
rebek?

Władek: Ja nie wiem, czy dzisiaj by to przynosiło pieniądze, bo 
teraz wszystko jest maszynowe. No i  tak. A potem mieszkaliśmy 
już na terenie getta.
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Mikołaj: Getta, które jeszcze nie było gettem.
Władek: Tak, ale potem było. I przez te ognie dobiegliśmy do getta.
Halina: A czy ja mogę małą dygresję?
Mikołaj: Pewnie!
Halina: My mamy dwie córki i nasza starsza miała wtedy siedem 

lat.
Władek: Kiedy? Wtedy?
Halina: Nie wtedy, tylko teraz w Izraelu.
Władek: A, teraz jak miała…
Halina: I  ona się położyła spać w  nocy z  taką elektryczną po-

duszką do podgrzewania. W  tej poduszce się zrobiło jakieś spię-
cie i przypaliło trochę jej materac, który był z gąbki. I potem nasi 
wszyscy znajomi, którzy do nas przychodzili, to mówili: „Ten sam 
zapach, co w Warszawie w trzydziestym dziewiątym”.

Władek: Bardzo ważna dygresja, bo wie pan, że wtedy prawie 
wszyscy nasi znajomi to byli z  getta warszawskiego i  z  naszego 
domu dziecka w Otwocku. A pana ojciec z którego jest roku?

Mikołaj: Z czterdziestego.
Władek: Aaa, to on już wojenny. A w którym getcie był?
Mikołaj: W małym.
Halina: Ja też byłam w małym. Może ja panu coś dam?
Mikołaj: A co na przykład? 
(Halina się ze mnie śmieje i podaje mi szklankę zimnej wody).
Władek: Jak było getto, to on już miał dwa latka. Biedne dziecko.
Mikołaj: Kiedy byliście w tamtym domu dziecka?
Władek: Pan chce już słuchać o domu dziecka, który był po woj-

nie, a tu dopiero jesteśmy we wrześniu trzydziestego dziewiątego. 
Jak ja bym panu teraz opowiedział o naszym domu dziecka, toby 
pan nas potem nie zrozumiał. Pan musi posłuchać, co się nam stało 
przez te lata, żeby pan zrozumiał, czym ten dom dla nas był. Dobra, 
idziemy dalej. Mieszkamy na Niskiej 35, trzecie piętro, frontowe 
mieszkanie. Po dwóch tygodniach już nie ma szkoły i  zaczynam 
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chodzić na komplety na rogu Zamenhofa i… Na Muranowie, w każ-
dym razie. Ja do dzisiaj pamiętam ten tramwaj z gwiazdą i napisem 
„Muranów”.

Halina: Tak musiało być, bo on jest wariat na tramwaje.
Władek: Od dzieciństwa mnie fascynowały.
Mikołaj: To tutaj średnio pan ma z tramwajami – nie ma ani jed-

nego.
Władek: W Jerozolimie już zbudowali, ale jeszcze nie uruchomi-

li, a w Tel Awiwie się kłócą, kto ma fi nansować. Mają być w dwa ty-
siące siedemnastym, ale ja nie wiem, czy ja dożyję, czy nie. Ale wie 
pan co? Najbardziej to ja lubię moje warszawskie tramwaje. Ja do 
dzisiaj znam wszystkie linie włącznie z tymi nowymi. Ale co mnie 
pan odciąga od tematu? Przypomniało mi się, że te komplety były 
na rogu Zamenhofa i Pawiej. Na Pawiej 1 u panny Grety i panny 
Cyli. One były nauczycielkami i uchodźcami z Niemiec, ale uczyły 
w języku polskim.

Mikołaj: To były Żydówki z Niemiec?
Władek: No a kto? Tam chodziło kilkoro dzieci, a ja miałem pry-

watne lekcje. Indywidualne! Ekskluzywne! Czasami przyłączali 
mnie do kompletu, żeby mi było raźniej. Tam skończyłem drugą 
klasę, potem trzecią i czwartą.

Mikołaj: Ile lat pan chodził na te komplety?
Władek: Nie umie pan liczyć? Druga, trzecia i czwarta klasa to 

trzy lata. Potem wybuchła ta słynna akcja dwudziestego drugiego 
lipca. Wtedy już byłem po czwartej klasie.

Mikołaj: Pamięta pan tamtą akcję?
Władek: Pytanie! Ja pamiętam, jak żeśmy uciekali z tatą, mamą, 

bratem i kuzynką Estusią. Tak biegaliśmy to tu, to tam. Próbowali-
śmy się ukryć, ale dwudziestego czwartego lipca nas złapali. Wsa-
dzili na furmankę i wiozą w stronę Umschlagplatzu. Jedziemy i na-
gle widzimy, że ulicą biegnie kolega mojego brata Natek. No to my 
mu krzyczymy: „Natek, Natek, ty powiedz wujkowi Gefrynowi…”.

Halina: On nie wie, kim był Gefryn.
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Władek: Gefryn to był mąż najmłodszej siostry mojego ojca i on 
miał jedną z największych piekarni w Warszawie. Natek usłyszał 
i powtórzył, a Gefrynowi udało się za grube pieniądze przekupić 
policję żydowską, żeby nas wyciągnęła. Ten Gefryn nam życie ura-
tował, bo już byliśmy na dobrej drodze do pociągu, który, pan już 
dobrze wie, dokąd jechał. On załatwił papiery dla rodziców. Ja mia-
łem dziesięć lat, więc dla mnie nie trzeba było. Brat był na granicy 
wieku, bo miał już ponad piętnaście lat, a Estusia nie miała papie-
rów, mimo że miała dwadzieścia lat. Zaczęliśmy przechodzić przez 
tych żydowskich policjantów wszyscy razem i oni nas przepuścili. 
Pamiętam, że wtedy żartowaliśmy, że ten policjant, co przepuścił 
Estusię, powinien się z nią ożenić, bo ją uratował. Widzi pan? Takie 
rzeczy się pamięta. I jeszcze pamiętam, że szliśmy w ścisku do tych 
policjantów, a dalej już było luźno… wolność. No i wróciliśmy na 
Niską. Dorośli poszli do pracy w szopach, a  ja byłem takim pod-
rzutkiem, co zostawał w  domu. Mama, brat i  Estusia pracowali 
u Oszmana, a ojciec u Brauera. I wtedy musieliśmy się przenieść 
na Ogrodową 5. Nie wiem dlaczego, ale widocznie ktoś nam ka-
zał. Może ktoś z tych szopów? Nie wiem. Ja tak wszystkiego nie 
pamiętam, ale wiem, że potem znowu musieliśmy się przenieść. 
Na Nalewki. W międzyczasie ojca złapali, ale znowu miał szczęście 
i się uratował… To były straszne czasy, proszę pana. I oni pracowali 
w tych szopach, a mnie zostawiali samego w domu. Byłem zaścielo-
ny w łóżku, bo ja byłem za mały, żeby pracować.

Mikołaj: Zostawał pan w pościelonym łóżku na cały dzień?
Władek: Ja byłem pościelony w łóżku.
Halina: No, tak żeby go nie było widać ani słychać.
Władek: Dwudziestego drugiego sierpnia miałem dziesiąte uro-

dziny. Dostałem od mamy dwa cukierki. To była jedyna rzecz, jaką 
ona mi mogła wtedy kupić. Te papierki po nich to ja chowałem po 
aryjskiej stronie jako ostatnią pamiątkę po mamie.

Mikołaj: Ma pan jeszcze te papierki?
Władek: Nie, bo ta Polka, u  której byłem, mi je zniszczyła… 
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Dwudziestego siódmego sierpnia ojciec wrócił tylko z  bratem. 
Sami wrócili, bez kobiet. Bez mamy i bez Estusi. Ja wtedy zrozu-
miałem, że one zostały złapane. Okazało się, że w tym szopie, gdzie 
one pracowały, była selekcja. Przyszli i czytali nazwiska, i siedem-
dziesiąt pięć osób miało zostać uratowanych. Ale ci, co czytali, to 
byli Żydzi, którzy widocznie chcieli uratować jak najwięcej ludzi, 
i czytali te nazwiska trzy razy. Mogło się uratować dwieście dwa-
dzieścia pięć osób. Mój brat zrozumiał wtedy, że trzeba się podszyć 
pod jakieś nazwisko, i  on to zrobił. On widział, jak nasza mama 
i  kuzynka… (Władek próbuje opanować drżenie głosu. Upija łyk 
wody ze szklanki, która stoi między nami). Tego dnia pociąg przy-
jechał szybko, bo nieraz ludzie czekali na Umschlagplatzu strasz-
nie długo. Tego dnia już żaden Gefryn nie mógł pomóc. Od tamtej 
pory ojciec już nie pracował i zaczęliśmy się ukrywać.

Mikołaj: Rozmawiał pan z tatą o tym, co się stało z mamą?
Władek: Nie mówiło się o tym. Oni udawali przede mną, że to 

nie jest śmierć, ale ja dobrze wiedziałem, że to już był koniec mamy. 
Nikt z tych pociągów nie wracał. Się nie mówiło, ale było wiadomo.

Mikołaj: Gdzie wtedy mieszkaliście?
Władek: Się przychodziło, spało i wychodziło.
Halina: Tam były same puste mieszkania.
Władek: Potem się ukrywaliśmy w piekarni wujka. Wie pan, jak 

to jest w piekarni?
Mikołaj: Nie wiem.
Władek: Wszędzie półki na chleb. Wszędzie tylko półki, półki 

i półki. I na końcu taki mały pokoik, w którym nic już nie było.
Halina: Oni zrobili ten pokoik tak, że nikt nie wiedział, że on 

tam jest.
Władek: Tak, zbudowali taką ścianę, a ja pamiętam, że ją potem 

musieli przyklepać jakimiś brudami, żeby nie było widać jej nowo-
ści. Pamiętam też, jak ciotka Rózia, ta siostra taty, żona piekarza, 
powiedziała: „Nie mogę wszystkich pomieścić. Mam cztery siostry 
i  jednego brata. Wszystkich nie mogę pomieścić, to wezmę tylko 
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jednego brata”. Czyli wzięła mojego ojca ze mną i z moim bratem. 
Siedzieliśmy tam w środku z rodziną Gefryna i jeszcze jedną dziew-
czyną, która była bardzo ładna. 

Mikołaj: Jak długo tam siedzieliście?
Władek: Parę miesięcy. Do trzeciego grudnia. W dzień w piekar-

ni, a w nocy w mieszkaniu.
Halina: W nocy Niemcy nie robili obław.
Mikołaj: Ile osób tam się ukrywało?
Władek: Tam siedzieliśmy w  dwadzieścia cztery osoby. Jedna 

obok drugiej, jedna obok drugiej.
Mikołaj: Co robiliście całymi dniami?
Władek: Graliśmy w karty, w kariokę. Ja tam byłem najmłodszy. 

Jeszcze był mój brat, co miał szesnaście lat, i była ta piękna Stysia, 
też szesnastoletnia, a pozostali to byli starzy dla mnie.

Halina: Tacy starzy jak pan dzisiaj.
Władek: Potem mój brat ją uratował, tę Stysię, bo ją wyciągnął 

na aryjską stronę. Najważniejsze było wtedy dobrze mówić po pol-
sku i dobrze wyglądać. Te obie zalety mieli obydwoje.

Mikołaj: Pan dobrze wyglądał?
Władek: Średnio na jeża, ale mój brat za to doskonale. On był 

jasny i miał jasne oczy. Ja pamiętam, jak mówiono, że szkoda, że 
on jest w getcie, bo jego twarz to jego paszport. Wie pan, że on tak 
dobrze wyglądał, że po wojnie go posądzano, że on nie jest Żydem. 
Mówili, że się podszył pod żydostwo, żeby dostać pomoc z Komi-
tetu Żydowskiego. Pan ma imaginację? Po tym wszystkim, co on 
przeszedł?

Halina: Ogłaszam przerwę na arbuza. Lubi pan arbuza?
Mikołaj: Lubię…
Halina: Widzi pan, tak to jest. Rozmawiamy o  strasznych rze-

czach i jemy smaczne arbuzy. Zresztą nie wiem, czy ten arbuz jest 
dobry, widzę tylko, że jest czerwony. Chce pan porozmawiać o in-
nych rzeczach?

Mikołaj: O jakich?
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(Halina uśmiecha się zagadkowo i nakłada nam arbuza na talerze).
Halina: Pan tego nie wie, ale ja jestem z takiej, można by powie-

dzieć, arystokratycznej rodziny żydowskiej. Moja mama była z ro-
dziny Baal Szem Towa. Słyszał pan takie nazwisko?

Mikołaj: Baal Szem Tow był mistykiem i założycielem chasydyz-
mu. Zdałem?

Halina: Pięknie! Może chce pan lody? Mam różne smaki.
(Władek śmieje się do mnie i gratuluje mi zdanego egzaminu).
Halina: I ta nasza rodzina była bardzo religijna. Babcia nosiła peru-

kę… Wie pan, że nawet w getcie oddawała tę perukę do fryzjera dwa 
razy w tygodniu? Jej córki nie mówiły po żydowsku, wszystkie prócz 
mojej mamy. Ona umiała, bo była najstarsza i jeszcze przy niej rodzi-
ce mówili. Reszta przed wojną chodziła do polskich szkół. Dlaczego 
nie do hebrajskich, pan się zapyta? No właśnie, to była ich strategia. 
Posyłali je do polskich szkół, bo tam się trzymały z Żydówkami. Polki 
się z nimi nie przyjaźniły. Gdyby poszły do hebrajskiej szkoły, mogły-
by spotkać takie, które już były wyzwolone… no, powiedzmy wprost, 
zepsute. Taki paradoks. Będzie pan jadł te moje lody?

Mikołaj: Na razie dziękuję.
Halina: Nie to nie, poczekam.
Władek: Moi rodzice byli z zupełnie innej rodziny. U nas był ży-

dowski socjalizm, Bund. Pan wie, co to był Bund?
Mikołaj: Tak, wiem, bo sam jestem z takiej rodziny.
Władek: A tutaj ma pan rodzinę?
Mikołaj: Mam. Tu mieszka brat cioteczny mojej mamy z rodziną, 

a poza tym mam kilka przyszywanych ciotek.
Władek: Wszystkim nam zostały tylko przyszywane ciotki.
Mikołaj: Kocham je jak własne. Jedna mieszka tuż obok was, 

w Ramat Awiwie, a druga w Petach Tikwie. Ta z Ramat Awiwu pod-
czas wojny była w Paryżu wożona z moją mamą w jednym wózku. 
Taka ciocia przez wózek.

Halina: Niech pan dba o swoje ciocie, niezależnie skąd i jak się 
wzięły.
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Władek: O! Ja mam historię o  rodzinie! Jak byliśmy w  getcie, 
zanim wyszedłem na aryjską stronę, to miałem tam dwie kuzyn-
ki bliźniaczki, Halinkę i Dziunię. Ich mama była przybraną siostrą 
mojego taty. My byliśmy bardzo blisko. I wie pan, w co my się tam 
bawiliśmy? My się bawiliśmy w „akcje”.

Mikołaj: Jak to wyglądało?
Władek: Wchodziliśmy do piwnicy i ustawialiśmy dwa krzesła. 

To była wacha, a za nią była aryjska strona. Jak komuś się udało 
przejść, to był szczęśliwy i wygrywał. Ładna zabawa, co?

Mikołaj: Kuzynki przeżyły wojnę ?
Władek: Niestety, nie. Były starsze ode mnie o rok… Jeszcze jed-

na dygresja.
Halina: My możemy panu te dygresje opowiadać?
Władek: Nie będzie chciał, to powie, że nie i już. Ja się nie obrażę, 

ale coś mi się wydaje, że jemu się podobają te nasze dygresje. Mia-
łem w getcie takiego bliskiego kolegę. Nazywał się Kuba Lichten-
stein. Obaj zbieraliśmy znaczki i  ja mu zawsze mówiłem, że jego 
imię i nazwisko są jak dwa kraje – Kuba i Lichtenstein. I  teraz ta 
dygresja.

Halina: A to co było, jak nie dygresja?
Władek: Pięćdziesiąt lat później ja dostaję telefon od pew-

nej pani, która mieszka w Ameryce i  jest kuzynką Kuby Lichten -
steina. Ona jest starsza od nas. Dzisiaj ma dziewięćdziesiąt jeden 
lat. W trzydziestym dziewiątym wzięła ślub i uciekła do Rosji. Po-
tem wróciła do Polski i zobaczyła, że tu już nie ma czego szukać, to 
pojechała do Ameryki. I dzięki temu, że ja podałem Kubę do Yad 
Vashem, ona się dowiedziała o tym, że on był moim przyjacielem.

Halina: My jesteśmy z nią w stałym kontakcie. Dzwonimy do sie-
bie dwa razy w miesiącu. Ona jest w cudownym stanie umysłowym 
i fi zycznym, mimo że ostatnio miała jakiegoś raka.

Władek: Byliśmy u niej w dwa tysiące siódmym roku.
Mikołaj: Znaliście się przed wojną?
Władek: Nie, choć ona mieszkała w  tym samym domu co my. 
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Tam na Niskiej, ale w innej ofi cynie. No i ona już wtedy miała dwa-
dzieścia lat, a my byliśmy dzieci. Taka dygresja jak ta pana o ciot-
kach. Też taka o  przyszywaniu rodzinnym. A  teraz nie dygresja. 
Przyszedł dzień trzeci grudnia. Ojciec postanowił mnie odesłać na 
aryjską stronę. Pomógł mu przyjaciel sprzed wojny, Julek Feld. On 
był związany z konspiracją polską i nawiązał ojcu kontakt z polską 
rodziną Duriasz. Ten Duriasz pracował na kolei i miał żonę drugą, 
a syna z pierwszej.

Mikołaj: Po kolei. Jak pan wyszedł z getta?
Władek: Rano, jak ludzie szli do pracy poza getto, to ja byłem 

między nimi. Te wachy chyba były przekupione, bo przecież musia-
ły widzieć, że tam jest dziecko.

Mikołaj: Pana ojciec też szedł w tej grupie?
Władek: Nie. On mnie odprowadził do wachy… (Władek wsta-

je z kanapy i odchodzi do okna. Halina zostaje ze mną przy stole 
i ze smutkiem kiwa głową. Władek mówi dalej, stojąc do nas tyłem. 
Słychać, że stara się powstrzymać łzy). To jest moje najtrudniejsze 
wspomnienie, dlatego mi się ciężko mówi. Ja wiedziałem, że my się 
żegnamy. On mi nie powiedział, że się spotkamy… Wtedy widzia-
łem go ostatni raz. (Władek wraca do nas i patrzy mi prosto w oczy 
przez długi czas). Oby pan nie musiał nigdy przeżyć takiej chwili. 
To było moje pożegnanie i z ojcem, i z domem, i z przeszłością. Ze 
wszystkim. Skończyło się… Ojciec mi jeszcze potem listy przysyłał.

Mikołaj: Ktoś na pana czekał po drugiej stronie?
Władek: Tak, ta Duriaszowa. Wzięła mnie i poszliśmy do tram-

waju, i pojechaliśmy na Targówek. Ja do dzisiaj pamiętam wszyst-
kie linie, jakimi jechaliśmy. Ósemką, potem dwudziestką czwórką 
i dalej dwudziestką piątką do końca Radzymińskiej.

Halina: Ależ ty masz zaśmieconą głowę tymi tramwajami.
Władek: Na końcu Radzymińskiej była pętla i dalej szliśmy pie-

chotą. Dopiero tam ona mi pozwoliła mówić. Wcześniej nie, bo się 
bała, że ja mogę palnąć jakieś głupstwo. I zamieszkałem z nimi. On 
miał syna z pierwszej żony, Zdzich się nazywał, a ona miała córkę 
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nie z nim, Wandę. Bardzo ją wyróżniała, a mnie i Zdzicha lała. Ona 
była złym człowiekiem. Zdzicha lała, bo on siusiał do łóżka… Mojej 
pierwszej nocy u nich ja też nasiusiałem do łóżka. Wie pan, takie 
przeżycia dla małego dziecka… Ona rano wstała i zaczęła krzyczeć, 
że dotychczas miała jednego lejocha, a  teraz ma dwóch. To była 
przekupka z Kercelaka. Eleonora się nazywała.

Mikołaj: Jak pan do niej mówił?
Władek: Ja do nich mówiłem „ciociu” i „wujku”. Ona mi powie-

działa, że jak robimy siusiu, to tak żeby jeden drugiemu nie wi-
dział. Wie pan, ja się nawet potem dziwiłem, że mi ojciec nic o tym 
nie powiedział, nie przygotował. Ja nie wiedziałem, co to jest ob-
rzezanie i tak dalej. I wie pan, co żeśmy zrobili? Od razu sobie po-
kazaliśmy i było widać, że jest jakaś różnica, ale nie bardzo ważna 
dla nas obu. Bardzo się z tym Zdzichem polubiliśmy.

Mikołaj: A z nią jak panu było?
Władek: Ona krzyczała na mnie cały czas.
Mikołaj: Co krzyczała?
Władek: „Ty gudłaju, ty bejlisie!”. Ja nie znałem tych słów, więc 

nie wiedziałem, o co chodzi. Dopiero po wojnie zrozumiałem. Ale 
pieniądze za mnie brała, jakoś jej to nie przeszkadzało.

Halina: A można przerwać nie dygresją?
Mikołaj: Można.
Halina: Widzi pan, co to jest? 
(Halina pokazuje na wystawione na stół lody).
Mikołaj: Widzę.
Halina: Zdradzę panu wielką tajemnicę. Jak to jest zimne, to jest 

dobre, a jak ciepłe, to już nie bardzo. Dam panu wszystkie spróbo-
wać, najwyżej części pan nie zje.

Mikołaj: Tu aryjska strona, tu lody…
Halina: Tu jest Ramat Awiw i życzę panu smacznego.
Mikołaj: Dziękuję.
Władek: Żeby się panu miło jadło te lody, to opowiem, jak się 

spotkałem z bratem.
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Mikołaj: Kiedy pan się z nim spotkał?
Władek: Szesnastego lutego czterdziestego trzeciego. Miałem 

się spotkać z ojcem, ale jemu nie udało się wtedy wyjść z getta, to 
wyszedł mój brat. On tak wyglądał… Ja już panu mówiłem, że wy-
gląd miał jak się patrzy? On mógł wychodzić i wchodzić. Nikomu 
by to nawet przez głowę nie przeszło, że on jest Żyd.

Mikołaj: Gdzie pan się z nim spotkał?
Władek: Na cmentarzu Bródnowskim. Ta Eleonora mnie tam za-

prowadziła. Taka ciocia w cudzysłowie, nie jak te pana ciocie praw-
dziwie kochane. No i się spotkaliśmy… Jak ja się cieszyłem. On był 
dla mnie jak symbol całego naszego domu. To był brat i to był oj-
ciec, i to było… wszystko, co było. On mi opowiadał różne sprawy, 
żebym się nie martwił.

Mikołaj: Jakie sprawy?
Władek: No, że mają dużo jedzenia i że mają wspaniałe schrony.
Mikołaj: To była prawda czy tylko tak mówił, żeby się pan o nich 

nie martwił?
Władek: To była prawda. Mój ojciec jeszcze potem długo żył. 

Dowiedziałem się po wojnie, że został wywieziony z Gefrynami do 
Poniatowej. Pan wie, kim jest Hanka Krall?

Mikołaj: Wiem.
Władek: To jest nasza koleżanka z domu dziecka i to ona się do-

wiedziała, że piątego listopada czterdziestego trzeciego roku zabili 
w tej Poniatowej wszystkich, których przywieźli z getta. Mój tata 
żył jeszcze prawie dwa lata po tym, jak już żeśmy się rozstali. On mi 
przysyłał liściki i wieczorem chodziłem z Duriaszem do królikarni, 
którą on miał koło domu, i tam się czytało, co tata pisał. Potem je 
paliliśmy, żeby ślad nie został.

Mikołaj: Jak długo był pan u Duriaszów?
Władek: Oni dostali za mnie dziesięć tysięcy złotych. To miało 

być za pół roku z góry, ale potem już ojca nie było i nie miał im 
kto dosyłać. A jednak mnie dotrzymali do września czterdziestego 
czwartego, jak Rosjanie przyszli na Pragę.
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Mikołaj: Dobrzy ludzie.
Władek: Dobry człowiek Kazimierz Duriasz, bo jego żona mniej. 

Ona chciała mnie wyrzucić. Od któregoś momentu to ja już się 
u nich ukrywałem. Przedtem to byłem niby-kuzyn skądś tam, a po-
tem żarty się skończyły, bo ja ani żadnych papierów, ani nic nie 
miałem. Siedziałem w domu i udawałem, że mnie nie ma.

Halina: Muszę coś panu powiedzieć. On wyszedł z getta, bo go 
ojciec wysłał. Nie wiadomo, jak by to było, gdyby matka żyła. Ja 
byłam z matką po aryjskiej stronie i miałam strasznie spuchnięte 
nogi, bo miałam nieleczone zapalenie stawów. Ten człowiek, u któ-
rego się ukrywałyśmy, mówił mojej mamie, żeby mnie wysłała 
gdzieś na wieś leczyć te nogi, bo zostanę inwalidką. Ale moja mama 
mówiła: „Nie dam jej nigdzie odejść. Póki ją widzę, póki ją czuję, to 
wiem, że żyje”. Widzi pan, gdyby mama Władka żyła, to może by 
nie pozwoliła go odesłać i dzisiaj byśmy tu z nim nie siedzieli.

Mikołaj: Jesteście w kontakcie z Duriaszem?
Władek: On dostał medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. 

Ja mu wysyłałem przez długi czas pieniądze…
Halina: Byliśmy u niego w osiemdziesiątym ósmym roku. On już 

był bardzo stary i  głuchy, ale to był cudowny człowiek. Taki ser-
deczny. I  traktował mnie, jakbym należała do jego rodziny. I  on 
mi wtedy powiedział: „Ty wiesz, Władek to było bardzo nerwowe 
dziecko, bo jak myśmy stali i patrzyli na łunę nad płonącym get-
tem, to on drżał na całym ciele. Trzymałem go za rękę i bałem się, 
że on umrze, a po wojnie mnie posądzą, że go zabiłem”. A potem 
mi opowiedział, jaki miał sen po wojnie. Stał na wysokiej górze 
i z daleka widział zbliżającą się postać. To była ciemnowłosa kobie-
ta, która podeszła do niego i się ukłoniła. On wiedział, że to była 
matka Władka, i  wiedział, że ona mu dziękowała za uratowanie 
jego życia. To było bardzo wzruszające.

Mikołaj: Pamięta pan tę łunę na gettem?
Władek: Oczywiście, że pamiętam. Miałem już dziesięć i  pół 

roku, bo to było w kwietniu czterdziestego trzeciego. Najlepiej to 
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pamiętam, jak przylatywały strzępy spalonych książek i  jak spa-
dały, to ja na nich widziałem resztki hebrajskich liter. Ja po pro-
stu pamiętam fruwające spalone litery. Smutno mi było… bardzo 
smutno… w tych literach ja widziałem wszystko.

Halina: Lody pan już rozpuścił. Co teraz panu dać?
Mikołaj: Przepraszam, ale…
Władek: Niech się pan nie przejmuje. Opowiem panu coś jesz-

cze. Może coś weselszego.
Mikołaj: Ma pan też wesołe historie z tamtego czasu?
Władek: Niewiele.
Mikołaj: Niech mi pan opowie, jak się panu u  tych Duriaszów 

mieszkało.
Władek: O! To będzie tylko trochę wesołe! Tam była jedna izba. 

W jednym łóżku spał on z żoną, w drugim Zdzich z Wandą, a mnie 
rozstawiali taką polówkę. W nocy były awantury, bo ona na nie-
go krzyczała, że nie chce mieć z nim do czynienia. Nawet pod tym 
względem była okropna.

Mikołaj: To się pan jeszcze nasłuchał scen z życia małżeńskiego.
Władek: No właśnie się nie nasłuchałem, bo ona z nim nie chcia-

ła… I mieliśmy tam duży kubeł do robienia siusiu, który rano trze-
ba było wylewać. Albo Zdzich wylewał, albo ja wylewałem. Było tak 
strasznie zimno na dworze, że jak się wylało na nogi, to momen-
talnie zamarzało i  się miało żółty lód wokół nóg. Potem, jak się 
już ukrywałem, to mnie trzymali w takiej piwnicy. Siedziałem tam 
od samego rana. Ta piwnica miała wielki plus, bo Duriaszowa tam 
trzymała jedzenie, a ja byłem wiecznie głodny.

Mikołaj: Nie dawała panu jeść?
Władek: Wie pan, że w  getcie nie głodowałem, ale u  niej cią-

gle byłem głodny. Zdzich też, więc czasami odcinaliśmy kawałek 
ze słoniny, która tam wisiała. To odkrojone miejsce brudziliśmy, 
żeby nie było widać, ale ona wreszcie się zorientowała i się skoń-
czyło. Ostatnie miesiące u  nich ukrywałem się w  takiej komórce 
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na podwórku i  tam miałem przyjaciółkę. Taką wilczycę Azę. Ona 
cały czas siedziała koło mnie i oblizywała moje palce, ale jak tyl-
ko ktoś się zbliżał do ogrodzenia, to ona od razu odchodziła ode 
mnie. Ona rozumiała, że ja się ukrywam i że nie może mnie wydać. 
Niestety, któregoś dnia zniknęła. Ona była dla mnie bardzo ważna 
w tamtym czasie. Zresztą do dzisiaj jest. Potem były bombardowa-
nia Pragi. Nie wiem, kto bombardował. Czy Niemcy, czy Rosjanie. 
W Warszawie trwało powstanie i wszyscy z mojego domu uciekli 
do schronów, a mnie kazali zostać w środku. Pewnie bali się mnie 
zabrać, żeby się nie wydało.

Mikołaj: Długo pan tam siedział sam?
Władek: Kilka dni. A potem wrócił po mnie Duriasz i powiedział, 

że on nie ma serca… Wzięli mnie do schronu i opowiedzieli, że ja 
jestem dziecko z  Warszawy i  że moi rodzice tam zostali. W  tym 
schronie trwała jedna wielka modlitwa. Cały czas. I  ciągle jakieś 
dziecko czytało początek litanii, a my wszyscy mówiliśmy: „Módl 
się za nami”. W końcu przyszła moja kolej na czytanie i się okazało, 
że ja czytam najlepiej. Wtedy ta moja „ciocia” wzięła mnie na bok 
i zlała laską po rękach. Zabroniła mi czytać, żeby się nie wydało, 
kim ja jestem, bo było wiadomo, że wszyscy Żydzi umieją czytać. 
Reszcie powiedziała, że ja jestem chory, i więcej nie czytałem lita-
nii, ale do dzisiaj pamiętam pacierz.

Mikołaj: Do kiedy siedzieliście w tym schronie?
Władek: Do czternastego września. Wtedy przyszli polscy żoł-

nierze, co byli w rosyjskiej armii. Jakieś dwa miesiące później byli 
już Rosjanie.

Mikołaj: Miał pan świadomość, że to już jest koniec wojny?
Władek: Ja byłem wtedy bardzo smutny… ja myślałem, że ja 

jestem jedynym Żydem na świecie. Nie jedynym z mojej rodziny, 
ale w ogóle jedynym. Duriasz zaprowadził mnie do Komitetu Ży-
dowskiego na Brzeską. Nie cieszyłem się z tego, bo ja już nie chcia-
łem być Żydem. Chciałem być katolikiem. Miałem taki konfl ikt 
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wewnętrzny. Z jednej strony bardzo mnie bolało, że nie mam już 
żydowskiej rodziny, a z drugiej zobaczyłem tam, że na świecie są 
jeszcze Żydzi. Ja patrzyłem na nich i wiedziałem, że to są Żydzi. 
Dali mnie do jednej rodziny. On był Polakiem, a ona była Żydówką 
ukrywającą swoje żydostwo. Ja miałem myśleć, że ona jest Polką, 
ale ona miała dziecko z innego męża i ona mu śpiewała kołysanki 
po żydowsku. Ja to słyszałem i znałem te kołysanki. Najpierw mi 
u nich było bardzo dobrze, a potem oni zaczęli mnie wykorzysty-
wać i kazali same ciężkie rzeczy robić. Uciekłem do jednej rodziny 
na Grochów. Oni się nazywali Wolf. Od nich też uciekłem i dosta-
łem się na policję, która odwiozła mnie do paskudnego sierocińca. 
Cały czas byłem jako Polak.

Mikołaj: Jak pan się wtedy przedstawiał?
Władek: Władek Mirski. Nazwisko wziąłem sobie od tej Żydów-

ki, która udawała Polkę. Potem był kolejny dom dziecka. I w końcu 
zebrała się Liga Kobiet.

Mikołaj: Gdzie się zebrała?
Władek: No w tym domu dziecka na Krypskiej 39. Koło ronda 

Wiatraczna, niedaleko pętli tramwajowej. To był marzec czterdzie-
stego piątego. One się zebrały, a wśród nich była ta, od której ja 
uciekłem. Jak ją zobaczyłem, to wlazłem pod stół i mówię do kolegi 
Jurka: „Patrz, to jest ta baba, od której uciekłem”. A on na cały głos: 
„Proszę pani, proszę pani, ten Władek, co od pani uciekł, jest tu 
pod stołem!”. Na co ona, jak mnie zobaczyła: „Władek! Twoja rodzi-
na się znalazła. Masz brata i kuzynkę Irkę”. Na tym się skończyły 
moje tarapaty wojenne. Ta Irka to była córka siostry mojej mamy. 
Po dwóch tygodniach ona przyszła mnie odebrać i  pojechaliśmy 
do Łodzi. Odzyskałem dwie osoby z mojej rodziny. W Łodzi z wy-
różnieniem skończyłem szóstą klasę jako Władysław Mirski. Irka 
udawała moją siostrę, bo jakbym powiedział „kuzynka”, to od razu 
by było wiadomo, że my jesteśmy Żydzi. Nikogo nie mamy, tylko 
siebie. Potem Irka oddała mnie do żydowskiego sierocińca w Hele-
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nówku, gdzie mi było bardzo źle. Tam były te dzieci, które przeszły 
wojnę w Rosji i mówiły tylko po rosyjsku albo po żydowsku. Mój 
brat w tym czasie był w sanatorium Ostrówek w Otwocku, gdzie 
leczył się z gruźlicy. Niedaleko stamtąd, na ulicy Bolesława Prusa, 
organizował się żydowski dom dziecka zakładany przez Joint*. To 
był ten słynny dom dziecka, z którego wszyscy wyszliśmy i do dzi-
siaj się razem trzymamy.

Mikołaj: Pani też tam była?
Władek: Ja ją tam poznałem.
Halina: Ja to opowiem. Myśmy w  tym sierocińcu obierali kar-

tofl e, bo dzieci musiały pomagać. Było lato, a ja już tam byłam od 
marca.

Władek: Ja tam przyszedłem dziewiątego sierpnia.
Halina: Obieramy te kartofl e i nagle on się zjawia. Przyprowa-

dziła go nasza koleżanka Larysa Storhan. Dzisiaj ona jest sławną 
pisarką w Paryżu i nazywa się Larissa Cain, i pisze o Holokauście. 
Podszedł do mnie, podał rękę, zasalutował i powiedział: „Nazywam 
się Władysław Mirski, urodziłem się dwudziestego drugiego sierp-
nia”.

Władek: Ja myślę, że powiedziałem „Kornblum”.
Halina: Ja myślę, że powiedziałeś „Mirski”, nie „Kornblum”.
Mikołaj: A skąd pani się tam wzięła? Przecież mama przez całą 

wojnę nie spuściła z pani oczu. Byłyście razem…
Halina: Pan sobie nie wyobraża, jakie to były czasy. Mama mia-

ła łóżko w jakiejś stróżówce… był głód… nie było warunków. Poza 
tym nagle spotkała panią Ewę, która w getcie mieszkała koło nas. 
My na Grzybowskiej 16, a ona na Grzybowskiej 36. Jak jeszcze była 
w  getcie, to prowadziła taki „Kącik dla dzieci”. Siedzieliśmy parę 
godzin na podwórku i pisaliśmy wypracowania, rysowaliśmy, bawi-

* Joint (American Jewish Joint Distribution Committee) – żydowska 
organizacja pomocowa o zasięgu ogólnoświatowym.
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liśmy się. Takie trochę przedszkole. I jak ta Ewa spotkała mamę, to 
jej powiedziała o tym nowo powstającym domu w Otwocku. Mama 
mnie tam od razu zawiozła. Ewa tam pracowała. Trochę było z nią 
problemów…

Mikołaj: Jakich problemów?
Władek: Ja jej nie znosiłem.
Halina: Ona się trochę zadawała z tamtejszymi chłopcami. Ale 

potem już jej nie było.
Mikołaj: Ma pani stamtąd dobre wspomnienia?
Halina: Najlepsze. Myśmy tam wracali do życia. Oni nam stwo-

rzyli takie warunki, żeby to był powrót. Co miesiąc organizowali 
koncerty, bo uczyliśmy się grać na pianinie. Przyjeżdżali tam różni 
tacy, co przeżyli, i uczyli nas. Była taka… Czereszewska chyba. Ona 
reżyserowała z nami sztuki. Przed wojną była znaną aktorką albo 
występowała w operze. Nie pamiętam.

Władek: Jeszcze była ta od baletu.
Halina: Irena Prusicka. Zajmowali się nami ludzie, którzy prze-

żyli wojnę. Wiedzieli, co nas spotkało. Mieli po trzydzieści kilka lat. 
Ja byłam w takiej grupie siedemnaściorga dzieci, które przywiezio-
no ciężarówką sprzed Komitetu Żydowskiego. Po drodze uczyli nas 
śpiewać piosenki po żydowsku. Wie pan, co to dla nas znaczyło, że 
jedziemy ciężarówką i głośno śpiewamy po żydowsku? Jak przyje-
chaliśmy, to wszystkim obcięli włosy, bo mieliśmy wszy. Ubrania 
dali do kwarantanny, a my siedzieliśmy z  łysymi głowami, w ko-
cach, i wycinaliśmy z papieru takie hasła: „Ku czci, ku pamięci tych, 
co zginęli, będziemy się uczyli i pracowali”. Takie mieliśmy motto. 
Tam zwożono przeróżne dzieci. Każdy z nas inaczej został uszko-
dzony przez wojnę. Był taki chłopczyk, który się ukrywał w czasie 
wojny jako dziewczynka, i on siusiał tylko na siedząco. Mieliśmy 
kolegę, którego nazywaliśmy Allah, bo on całą wojnę przetrwał na 
papierach muzułmańskich. Była dziewczynka, która przechowała 
się z matką w grobowcu. Zresztą jest o tym książka Życie w grobow-
cu. I te wszystkie dzieci to była nasza nowa rodzina. I jest do dzisiaj.
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Mikołaj: A pana brat też mieszkał w tym domu?
Władek: Nie, on był ciągle w tym sanatorium na Prusa 9, a my 

byliśmy na Prusa 11.
Mikołaj: Widywaliście się?
Władek: A  jakżeby nie? Pierwsze zdanie, jakie do niego po-

wiedziałem, kiedy go zobaczyłem, brzmiało: „Jaki ty masz gruby 
głos!”. Jak go ostatni raz widziałem, to on miał szesnaście lat, a te-
raz już był po mutacji i miał dziewiętnaście.

Mikołaj: Stamtąd pojechaliście do Izraela?
Władek: Wie pan, już w  tamtym czasie zaczęły działać na te-

renie domu dziecka różne organizacje syjonistyczne. Nagle się 
zorientowałem, że moi przyjaciele zaczynają znikać. Oni jechali 
do Wałbrzycha do domu dziecka Ha-Szomer ha-Cair – Biały Ka-
mień. I stamtąd przysyłali mi listy, żebym się do nich przyłączył. 
Wielkim syjonistą to ja nie byłem, ale zwiałem z  Otwocka, żeby 
do nich dołączyć. Pojechałem z taką dziewczynką, Teresą. Do dzi-
siaj jest naszą bliską przyjaciółką. W Białym Kamieniu byłem rok. 
Miałem wychowawcę, Bolka Busacza. On też przeżył getto i jeszcze 
ucieczkę z pociągu. Potem pojechaliśmy do Francji, gdzie byliśmy 
pół roku. Stamtąd pojedynczo jechaliśmy do Izraela. To działo się 
jeszcze przed powstaniem państwa, więc byliśmy nielegalni. To był 
marzec czterdziestego ósmego. W maju powstał Izrael i już byliśmy 
u siebie.

Halina: Ja przyjechałam z mamą w pięćdziesiątym roku. Miesz-
kałyśmy w takich angielskich barakach wojskowych.

Mikołaj: Pani historię zaczniemy od przyjazdu do Izraela?
Halina: A od czego by pan chciał zacząć? Moja historia jest bar-

dziej skomplikowana niż Władka. Wie pan, że jak przyjechali do 
nas ci od Spielberga, to z Władkiem rozmawiali trzy godziny, a ze 
mną siedem.

Władek: Ja mówię szybciej niż ty.
Halina: To prawda, ale ja częściej zmieniałam miejsca i miałam 

więcej do opowiedzenia.
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Mikołaj: W którym roku pani się urodziła?
Halina: Ja się urodziłam w trzydziestym trzecim roku. Trzydzie-

stego stycznia.
Mikołaj: Można powiedzieć, że to bardzo pechowy dzień w dzie-

jach świata.
Halina: Bardzo pechowy. A pan skąd to wie?
Mikołaj: Bo się uczyłem historii.
Halina: Dzień pechowy, ale ja tego Hitlera przeżyłam. Wie pan, 

że jakiś czas temu moja córka tak mi powiedziała: „Waszym zwy-
cięstwem nad Niemcami jesteśmy my”. Ona ma rację. Żyjemy i są 
następne pokolenia. Ale tego, co my przeżyliśmy, to się prawie nie 
da opowiedzieć. Ja mogę spróbować panu opowiedzieć, co ja robi-
łam jako dziecko. Chce pan?

Mikołaj: Po to tu przyjechałem.
Halina: Jako jedenastoletnia dziewczynka wychodziłam z miesz-

kania, w którym się ukrywałam z mamą, i szłam po pieniądze.
Mikołaj: Gdzie były te pieniądze?
Halina: Pieniądze musiały być nie tam, gdzie ludzie. Wie pan dla-

czego? Bo były wypadki, że Polacy, którzy ukrywali Żydów, zabiera-
li pieniądze, a Żydów na ulicę wyrzucali. Nie wolno było wiedzieć, 
że pieniądze są z  ludźmi, więc one były gdzie indziej. I  ja po nie 
chodziłam.

Mikołaj: Dokąd? I skąd one tam były?
Halina: Chodziłam do kolektury Heleny Wolańskiej. To była 

bardzo znana przedwojenna kolektura, takie miejsce, gdzie się na 
przykład wymieniało pieniądze. Mój dziadek i wujek byli przedwo-
jennymi bankierami i  pewnie oni o  to dbali. Ja nie wiem, jak te 
pieniądze się tam przetransportowywały. Może oni mieli jakieś in-
teresy z tą Wolańską przed wojną? Nie wiem. Kiedyś musiałam iść 
po te pieniądze do nich do domu, bo kolektura chyba była już za-
mknięta. Oni mieli takie eleganckie mieszkanie na Złotej. Pamię-
tam, jak weszłam tam kuchennymi schodami i wzięłam pieniądze. 
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Wyszłam i miałam jechać do domu tramwajem w kierunku kościo-
ła Boromeusza. Nie wiedziałam, w którą to jest stronę, więc zapy-
tałam ludzi na ulicy. Pan sobie wyobraża?! Dziecko z getta snuje się 
po mieście i pyta obcych o drogę? To oni się mnie pytają: „Skąd ty 
jesteś?”. A ja im mówię, że z Rembertowa. Dlaczego ja tak powie-
działam? Bo wiedziałam, że mojego ojca złapali i posłali do obozu 
w Rembertowie. Stąd wiedziałam, że jest takie miejsce.

Mikołaj: Jak często jeździła pani po pieniądze?
Halina: Robiłam jeden kurs w  miesiącu. Miałam jeszcze jedno 

miejsce z pieniędzmi. To było wszystko udawane, że niby tam jest 
jakiś szop. Ale to bzdura, bo już było po likwidacji getta. Nie wiem, 
jak to działało. To wszystko musiało być bardzo przekupione, bo to 
się nazywało administracja getta.

Mikołaj: To miało jakiś związek z Judenratem?
Halina: Nie, to się tylko tak nazywało. Było czternaście rodzin, 

które dostały dom na Nowolipkach 14. To widocznie dawało jakieś 
papiery. I tam kierownikiem był folksdojcz, który się nazywał Lid-
ke. Piękny mężczyzna. Miał duże zielone oczy i wyglądał jak Nie-
miec. Po polsku mówił źle. I  ja do niego chodziłam po pieniądze. 
Wiem, że ja tak nie po kolei opowiadam, ale takie są moje wspo-
mnienia. Niech pan to potem tak napisze, poproszę. Taka jest pa-
mięć dziecka. Ten Lidke nas wyprowadził ze strasznej wrześnio-
wej akcji w getcie. Wtedy, co zablokowali taki cały czworobok ulic 
i wszystkich wyprowadzili przez szpaler. Była selekcja i tylko czter-
naście osób przeszło. Tam było troje małych dzieci. Więc musiało 
być wszystko przekupione, no bo jak to możliwe? On tak szedł na 
początku i wywijał tym pejczem. Krzyczał jak inni Niemcy, ale nas 
wyprowadził. Potem mieszkaliśmy na Muranowskiej 36. Byliśmy 
dzicy.

Mikołaj: Co to znaczy?
Halina: Że na dziko, bez papierów, nieofi cjalnie.
Władek: Tak jak my w piekarni.
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Mikołaj: A kiedy pani tatę zabrali do obozu w Rembertowie?
Halina: Dwudziestego drugiego lipca czterdziestego drugiego 

roku moja mama rano poszła na zakupy i jak wróciła, to nam po-
wiedziała, że dzieje się coś niedobrego, bo w getcie kręcą się Ukra-
ińcy. Wtedy już było wiadomo, że jak są Ukraińcy, to nic dobrego 
się nie wydarzy. Sklepy były pozamykane i mój tatuś poszedł się 
rozejrzeć. Jak poszedł, to go od razu złapali i  już go nigdy więcej 
nie widziałam. Potem nam przysłał gryps z Żelaznej 103, gdzie był 
taki chwilowy areszt. To już chociaż wiedzieliśmy, że go nie zabrali 
na Umschlagplatz. On był wtedy młodszy niż pan teraz i bardzo 
dobrze wyglądał. Nie był wychudzony, więc go wzięli na roboty 
do obozu w Rembertowie. I przysłał jeszcze stamtąd gryps, żeby 
mama mu wysłała jesionkę. I zostałyśmy bez taty. Wie pan, te my-
śli, które ja miałam wtedy w głowie… ja sobie układałam świat po 
swojemu. Wymyślałam jakąś sytuację i wierzyłam, że inni też tak 
myślą.

Mikołaj: Na przykład?
Halina: Była taka piekarnia, do której chodziłam z zaświadcze-

niem Stefci, a  nie moim. Stefcia to była córka żydowskiego poli-
cjanta i byłyśmy bardzo podobne, tylko że oni mieli zaświadczenie, 
bo u nich tata pracował, a my nie miałyśmy. I w końcu się zorien-
towali, że ja nie mogę już chodzić z ich papierami, bo to może być 
dla nich niebezpieczne. Wtedy ja sobie wymyśliłam, że jak Niemcy 
zobaczą, że ja mam torebeczkę, to pomyślą, że w środku mam za-
świadczenie. Dla mnie było oczywiste, że oni pomyślą, że ja jestem 
córką policjanta, bo mam torebeczkę, w  której na pewno jest to 
zaświadczenie. I co ja zrobiłam? Poszłam. Wychodzę, a tu blokada 
niemiecka. Ale ja przecież mam torebeczkę, to idę. Wiedziałam, że 
nie mogę biec, bo będą strzelać. Wtedy już byliśmy wyćwiczeni, co 
oni mogą zrobić. Idę, taka mała kropeczka, przez pustą ulicę. Nie 
wiem, dlaczego to się udało. I  często tak było, że z  tych różnych 
mieszkań, w których się ukrywaliśmy, to ja jedna wychodziłam.

Mikołaj: Była pani jedyną szansą dla nich…
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Halina: Może i ja byłam jedyną szansą, ale mama nie musiała po-
święcać swojego jedynego dziecka. Moja mama, która była tchórz-
liwa, zgadzała się, żebym to ja szła. Ona nie chciała nigdzie wycho-
dzić, nie chciała żadnych przepustek, ona wolała się ukrywać.

Mikołaj: Ma jej pani troszkę za złe?
Halina: Nie! W ogóle! Moja mama była nadzwyczajną kobietą. 

Jak żeśmy leżały na tej Ciepłej całymi dniami, to ona mnie wycho-
wywała. Musiałyśmy leżeć, bo mieszkanie niby było puste, więc nie 
mogłyśmy w nim się ruszać, żeby nie było widać cieni.

Mikołaj: Jak panią tam wychowywała?
Halina: Mówiła mi tylko takie rzeczy, co raczej były nierealne. 

Na przykład mówiła, że dobrze wychowana dziewczynka nigdy nie 
kłamie. Jakbym się słuchała mamy, to gdyby mnie ktoś na ulicy 
zapytał, jak się nazywam, nie mogłabym odpowiedzieć: „Jadwiga 
Zduńczyk. Jestem z Łomży”. I  co by wtedy było? Mówiła też, że 
bardzo nieładnie pokazywać palcem, a ja dobrze wiedziałam, że po-
kazywanie palcem to jest śmierć.

Mikołaj: Dlaczego?
Halina: Bo jak Polak widział Żyda na ulicy, to szedł do Niemca, 

coś do niego mówił i pokazywał palcem. Albo Niemiec pokazywał 
palcem i mówił: Komm, komm. I  to też była śmierć. I  jeszcze mó-
wiła, że nie trzyma się łokci na stole. Ona o tym stole i łokciach, 
a tymczasem leżałyśmy w łóżku, stół był, ale bez jedzenia. Te jej 
słowa dawały mi nadzieję, że wszystko jest po to, że jak już będzie-
my miały co jeść i będziemy przy stole… Władek tego nie dostawał 
w domu.

Władek: Póki mama żyła, dostawałem.
Halina: Potem to on tylko wiedział, że są ludzie skłonni narazić 

swoje życie za pieniądze, żeby on żył. Moja mama się nie zgodziła, 
żebym ja poszła do innych sama. Nie wiem, czy mama Władka by 
się zgodziła, żeby go oddać do Polaków. Ale były matki, co wyrzu-
cały dzieci z pociągów.

Władek: U  nas w  Otwocku dużo dzieci przeżyło z  matkami. 
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Jakieś osiem czy dziesięć osób miało matki, a ojców to mieli tylko 
Buchman, Stefan Stok i  Jerzy. (Dzwoni telefon. Władek odbiera 
i rozmawia po polsku. W trakcie rozmowy cały czas daje mi znaki, 
pokazując na słuchawkę). Widzi pan, że prawdę mówiłem o tej ku-
zynce Kuby Lichtensteina? Właśnie dzwoniła z Ameryki. Już u niej 
wszystko dobrze ze zdrowiem. Cudowna osoba.

Halina: A wracając do sierot. Ci z ojcami, tamci z matkami… ale 
żyliśmy. Po tym wszystkim. Pan wie, że ja ukrywałam dwunastu 
Żydów?

Mikołaj: Pani ukrywała?
Halina: No tak. W czterdziestym czwartym byliśmy w Nowych 

Górcach pod Warszawą. Wtedy to było cztery kilometry od War-
szawy, teraz to już pewnie jest miasto.

Mikołaj: Teraz to się nazywa Bemowo.
Halina: Niech będzie. Jak się zaczęło powstanie warszawskie, to 

mężczyzna, który się nami opiekował, został odcięty od domu i nie 
mógł wrócić przez dwa i pół miesiąca. A w środku było trzynastu 
Żydów. W tym troje dzieci, chłopak o dwa lata starszy ode mnie, 
ale za to ze złym wyglądem, moja tchórzliwa mama… To co się robi 
w takiej sytuacji? No co się robi?

Mikołaj: Nie wiem.
Halina: Ja też nie wiedziałam, ale musiałam szybko wymyślić. 

Najgorsze było to, że jeszcze Niemcy zaczęli organizować swój kwa-
terunek w tej wsi. Podjechali pod nasz dom i zaparkowali tam swo-
je ciężarówki. Za jakiś czas wrócili i zaczęli walić w drzwi. Wszyscy 
oprócz mnie zeszli do piwnicy. A wcześniej zrobiliśmy w mieszkaniu 
taki bałagan, żeby źle wyglądało. Wie pan, tak niezachęcająco. Ja 
otwieram drzwi i Niemcy chcą wchodzić, a ja im mówię: „Tu miesz-
kam ja z ciocią”. Rozejrzeli się i poszli, ale samochody zostawili.

Mikołaj: Na jak długo je zostawili?
Halina: Na dwa i pół miesiąca. Trzeba było cały czas uważać, bo 

tam zrobili sobie parking. Mną się nie interesowali, ale musiałam 
wychodzić i przynosić jedzenie dla trzynastu osób.
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Mikołaj: Znowu pani?
Halina: Tak wyszło. Musiałam tak wychodzić i  przychodzić, 

żeby nikt się mną nie interesował. Tam w okolicy było dużo dzieci 
i one się bawiły… Ja się tak chciałam z nimi bawić, ale nie mogłam, 
bobym nieszczęście sobie i  innym na głowę sprowadziła. Jedna 
dziewczynka tuż obok miała piłkę, ale ja musiałam tak wychodzić, 
żeby ona mnie nawet nie zauważyła. Trochę kradłam na polu, 
a w sierpniu zrywałam owoce z drzew, co rosły naokoło. Niestety, 
te owoce były niedojrzałe i jedna kobieta w naszym domu dostała 
dyzenterii. Musiałam pójść do Pruszkowa po lekarza.

Mikołaj: Przyprowadziła pani tego lekarza do domu?
Halina: Tak. Ta kobieta dobrze mówiła po polsku, ale wyglądała 

jak Żydówka. To ona sobie lekko twarz przykryła i się udało. Na-
uczyłam się, co wolno przynosić z drzew, a co nie. Najważniejsze, 
że miałam chleb.

Mikołaj: Skąd był ten chleb?
Halina: Kochany, to jest jedno z  moich ważniejszych przeżyć 

z  tamtego okresu. Chleb miałam z  piekarni w  Nowych Górcach. 
Tam było sporo uciekinierów z Warszawy, więc na mnie nikt nie 
zwracał uwagi. Stanęłam w kolejce po chleb i jak przyszła moja ko-
lej, to powiedziałam: „Poproszę o dziesięć bochenków”. A oni mi 
mówią: „Każdemu dajemy tylko pół bochenka. Nie możemy dać ci 
więcej”. I wie pan, co ta dziesięcioletnia dziewczynka im powiedzia-
ła? „A czy ja mogę rozmawiać z właścicielem piekarni?”. Zaprowa-
dzili mnie do niego i ja mu mówię: „Poproszę dziesięć bochenków 
chleba. I za każdym razem, jak przyjdę, będę chciała dziesięć bo-
chenków”. On mnie wziął za rączkę, zawołał swojego pomocnika 
i  mu powiedział: „Ta dziewczynka sprzedaje chleb. Proszę jej za 
każdym razem dać dziesięć bochenków”. Ja się zdziwiłam, że on 
mówi rzeczy, których ja nie powiedziałam, ale on widocznie się do-
myślił. No i ja tam zawsze dostawałam chleb i to było dla nas bar-
dzo ważne. A kiedy już nam się skończyły pieniądze, to ja do niego 
poszłam zapytać się, czy on by nie kupił pierścionka ode mnie. On 
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mnie zabrał do swojego mieszkania na górze. A tam palmy, złote 
meble… Ja znałam takie rzeczy tylko z książek.

Mikołaj: Wziął pierścionek?
Halina: Nie wziął, tylko kupił, bo ja mu ten pierścionek sprze-

dałam. I potem tak było przez jakiś czas, że ja coś mu przynosi-
łam. Któregoś dnia ja tam przychodzę, a on mnie pyta: „Czy wiesz, 
że Rosjanie już są na Pradze?”. A ja mu odpowiadam: „No to co?”. 
I w tym momencie zrozumiałam i się rozpłakałam. Po prostu. Wy-
szło ze mnie całe napięcie z tych lat. On wziął mnie na kolana, objął 
i przytulił. A ja płakałam, płakałam… Ani słowo między nami nie 
padło, ale ja już wiedziałam, że on wie.

Mikołaj: Pamięta pani, jak się nazywał?
Halina: Skrzela. Myśmy byli w Polsce w osiemdziesiątym ósmym 

i pojechaliśmy do niego ze Zdzichem, tym od Władka. Zabrał nas 
tam swoim maluchem. Przyjechaliśmy i otworzył nam syn Skrzeli. 
Miał około czterdziestu lat. Zapytałam się, czy mogę rozmawiać 
z ojcem, ale się okazało, że ojciec nie żyje już od pięciu lat. Po woj-
nie go wsadzili jako kułaka i odsiedział swoje. Zapytałam się, czy 
ojciec opowiadał o  małej dziewczynce żydowskiej, której dawał 
chleb w czasie wojny. Syn nic o tym nie wiedział, ale opowiadał, że 
ojciec mówił, że u nich w domu był sztab AK w czasie powstania. 
Widzi pan? Ani słowa… Zapytał, czy chcę pojechać na grób jego 
ojca. Powiedziałam, że nie. Chyba zrobiłam głupstwo, bo trzeba 
było pojechać. Mnie wtedy było bardzo ciężko mówić tam, w Pol-
sce, że jestem Żydówką. Ja do pięćdziesiątego roku żyłam w Polsce 
jako Żydówka. Do gimnazjum chodziłam jako Żydówka. Ale kiedy 
tam przyjechałam, to jakbym miała zasznurowane usta. Coś wróci-
ło z tamtego okresu.

Mikołaj: Czym jest dla was Polska?
Władek: Polska? Najprzyjemniej jest myśleć po polsku. Ale bagaż 

to my z tamtych czasów wynieśliśmy poważny. Ja miewam różne 
sny. Zresztą, szkoda rozmowy na sny.
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Mikołaj: A ostatnio jaki miał pan sen?
Władek: W  zeszłym tygodniu mi się śniło, że jest wykopany 

ogromny dół i wokół niego stoimy my dwoje i wszyscy nasi zna-
jomi. Stoimy i czekamy, bo zaraz mają do nas strzelić. I nic z tego 
nie wyszło, bo się obudziłem. A czy ja mogę panu zadać osobiste 
pytanie?

Mikołaj: Po tych wszystkich historiach, które od was usłyszałem, 
jestem waszym dłużnikiem.

Władek: Ma pan dzieci?
Mikołaj: Mam. Syna i córkę.
Władek: Ile mają lat?
Mikołaj: Syn dwadzieścia jeden, a córka osiemnaście.
Władek: Zmienili nazwisko?
Mikołaj: Nie.
Władek: Jak to jest, że taki młody chłopak ma dwudziestojedno-

letniego syna?
Mikołaj: Wcześnie go zrobiłem.
Władek: Ojciec jeszcze pracuje?
Mikołaj: Tak.
Władek: Dziadków pan pamięta?
Mikołaj: Tak.
Halina: A kieliszek wódki pan ze mną wypije i przejdziemy na ty?
Mikołaj: Z przyjemnością.
Halina: Halina, a dla znajomych Lilka.
Mikołaj: Mikołaj.
Halina: No! A tu masz następne lody. Jedz.
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Cypora i Efraim Laadan
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JA SIĘ WSTYDZIŁAM, ŻE ŻYJĘ

Z Cyporą i Efraimem Laadan spotykam się w ich domu w mie-
ście Holon. Przyjeżdżam akurat na końcówkę sprzątania po nocnej 
awarii pralki. Efraim jest bardzo zmęczony, ale okazuje się, że ma 
niespożyte pokłady energii do opowiadania swojej historii. Cypora 
jest czeską Żydówką. Z trudem mówi po polsku, ale wszystko rozu-
mie. W trakcie naszej rozmowy co jakiś czas głaszcze mnie po twa-
rzy i uśmiecha się do mnie swoimi pięknymi, ale bardzo smutnymi 
oczami. Część wypowiedzi Cypory jest tłumaczona z hebrajskiego 
przez Efraima.

Efraim: Niech pan mówi, co pan chce usłyszeć, ja wszystko panu 
opowiem.

Cypora: Efraim, daj mu odpocząć. Ten chłopak dopiero co przy-
jechał z Polski na ten upał. Daj mu żyć! Może chce się pan położyć?

Mikołaj: Bardzo dziękuję. Chętnie posiedzę z wami i posłucham.
Cypora: Niech pan sobie poodpoczywa. Po co ma pan słuchać te 

historie? One nie zrobią pana życia lepszym. Ja wolę o tym nie roz-
mawiać. Człowiek chce to wszystko zapomnieć…

Mikołaj: I udaje się pani zapomnieć?
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Cypora: Nie udaje się. Ciągle wszystko pamiętam. Pamiętam, to 
mało, ja to wszystko widzę. 

(Cypora zamyka oczy. Zapada cisza. Nie śmiem zadawać pytań. 
Efraim patrzy na żonę i ze smutkiem kiwa głową).

Efraim: Wiesz pan, u niej wszyscy zginęli. Tylko jeden brat się 
zachował, ale on przyjechał do Palestyny w  trzydziestym piątym 
roku. Reszta poszła do gazu.

Mikołaj: Opowie mi pan coś o rodzinie żony?
Efraim: Panie, to byli chasydzi! Ona miała tyle rodzeństwa, że 

sama dobrze nie wie ile. Ja myślę, że ponad dziesięć.
Cypora: Hana, Rywka, Izrael… Nikt nie przeżył. Hana mia-

ła szansę, ale ona była na tym statku „Patria”, co go zatopili już 
prawie w  Hajfi e. My byliśmy w  getcie w  Slotwinie. To były takie 
Czechy, co je Węgrzy zajęli. I  w  czterdziestym czwartym oni nas 
wsadzili na pociągi i zawieźli do Auschwitzu… Rodzina na prawo, 
ja na lewo i koniec z rodziną.

Efraim: Ja myślałem, że Auschwitz to jest najgorsza rzecz, ale 
wie pan, że ja się myliłem? Moją rodzinę wywieźli do Bełżca. Tam 
nie było na prawo, na lewo. Wszyscy szli w jedno miejsce!

Cypora: A pana rodzina przeżyła?
Mikołaj: Tak. Jak panią przywieźli do Auschwitz, to moi dziad-

kowie już tam byli.
Cypora: I przeżyli, prawda?
Mikołaj: Babcia przeżyła. Dziadek nie.
Cypora: A w którym obozie ona była?
Mikołaj: Babcia pracowała w Hygiene Institut w Rajsku.
Cypora: Oj wawoj! Ja wiem, co to było. Ona była lekarka?
Mikołaj: Była farmaceutką, ale jej przyjaciółka, lekarka Sław-

ka Kleinowa, ją uratowała. Jak stały na rampie, to padło pytanie 
o lekarzy i Sławka podniosła rękę mojej babci. W ten sposób jako 
jedyne z tego transportu weszły do obozu. Reszta poszła do gazu.

Cypora: Dlaczego pan się tym interesuje? Trzeba już zapomnieć, 
bo tak się żyć nie da. My nie zapomnimy, ale wy powinniście. Wie 
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pan, po co ja przeżyłam? Żeby przyszłe pokolenia mogły się naro-
dzić. I wy teraz żyjcie.

Efraim: Słuchaj, jak on chce tego słuchać, to bardzo dobrze. Czy 
ktoś chciał, żebyś mu opowiadała te historie? Nikt. Najpierw nikt 
nam nie wierzył i nie chciał nas słuchać, a potem… Aj! Trzeba mó-
wić, póki jesteśmy. Wie pan, że ona była tam, gdzie po kobiety do 
eksperymentów przychodził Mengele.

Mikołaj: Pamięta go pani?
Cypora: Nie mam co pamiętać. Ja go widzę. Bardzo ładny i wy-

soki. Rechts, links, rechts, links… na prawo, na lewo, na prawo, na 
lewo. Przychodził i  trzeba było zdejmować całe ubranie. Chodził 
tak i patrzył. Rechts, links, rechts, links… I za jakiś czas znowu u nas 
był. Jak ja mam to opowiedzieć? Nie ma takich słów na to opowia-
danie. Potem poszłam w marszu śmierci aż do Wrocławia i dopiero 
tam się skończyła moja wojna.

Mikołaj: Dokąd pani pojechała z Wrocławia?
Cypora: Przyjechali z Czeskiego Czerwonego Krzyża i nas zabrali 

do Pragi. Tam było cudownie. Oni się nami opiekowali. My byliśmy 
brudni i zawszeni. Wstydziliśmy się, że tak wyglądamy. We wszyst-
kim nam pomogli. Ubrania dali i mieliśmy gdzie mieszkać. Nawet 
nie trzeba było płacić za tramwaj. Dla nas było darmo. Naszymi 
pieniędzmi były numery, co nam wytatuowali na rękach. I sąsiedzi 
chrześcijańscy nas przyjęli z otwartymi ramionami i bardzo nam 
pomagali.

Efraim: Pan wie, jak wtedy było w Polsce? U nas ci sąsiedzi to nie 
mieli takich otwartych ramion. Pan o tym wie?

Mikołaj: Niestety, wiem.
Cypora: Potem ja już chciałam jechać do Izraela. Nie miałam już 

czego szukać w Europie. Przyjechałam tutaj, a oni wszyscy na nas 
napadali: „Dlaczego wyście się nie buntowali?”. Panie Grynberg, 
co ja im mogłam powiedzieć? Wiele razy zaczynałam te rozmowy, 
ale oni nie chcieli mnie słuchać. W końcu się zrobiło tak, że ja… 
(Cypora zawiesza głos i próbuje powstrzymać płacz. Bardzo długo 
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siedzimy w ciszy. Efraim nie wytrzymuje i wychodzi na chwilę do 
kuchni). My się wstydziliśmy…

Mikołaj: Czego się wstydziliście?
Cypora: Ja się wstydziłam, że żyję. Oni nie mieli pojęcia, jak ta 

niemiecka maszyna pracowała, ale tak ze mną rozmawiali, że ja się 
wstydziłam i nie mówiłam już o tym. Ja chowałam numer, co Niem-
cy mi zrobili na ręku. (Cypora podwija rękaw i pokazuje bardzo wy-
blakły tatuaż z numerem A-16606). Nie mogłam już słuchać tych py-
tań: „Dlaczego nie uciekaliście?”, „Jak mogliście dać się tak zabijać?”.

Efraim: Wie pan, kiedy to się skończyło? Jak złapali Eichmanna 
i  go tu przywieźli. Ten jego proces w  Jerozolimie złamał wszyst-
kich. Cały kraj od rana do nocy słuchał radia. Pan szedłeś ulicą, 
a ze wszystkich okien było słychać tylko to, co mówią w radio. Oczy 
się im otworzyły po tym. Ludzie zrozumieli, że najpierw nas tam 
zewsząd zagoniono do gett, że potem pomału nas wszystkiego po-
zbawiano, aż na koniec wywieziono do obozów. Zrujnowanych fi -
zycznie i moralnie. Dla ludzi to była mentalna rewolucja. Codzien-
nie przychodzili świadkowie i opowiadali. A ci świadkowie to byli 
sąsiedzi tych, co procesu słuchali w radio. Nagle się przekształciło 
całe myślenie.

Mikołaj: Trzeba było dopiero procesu Eichmanna w  sześćdzie-
siątym pierwszym roku, żeby wasi bracia wam uwierzyli?

Efraim: Panie Grynberg, pan też musisz i ich zrozumieć.
Mikołaj: No więc niech mi pan to wytłumaczy.
Efraim: Tutaj się budowało nowe państwo. Potrzebni byli dzielni 

ludzie, a nie jakieś niedobitki z wojny. Oni chcieli walczących pio-
nierów, a nie ocalonych z Holokaustu.

Mikołaj: Pan ich wtedy rozumiał?
Efraim: Wiesz pan, ja tu przyjechałem w czterdziestym szóstym 

roku. Wtedy tu było sześćset tysięcy Żydów. Bardzo mało ludzi, 
którzy przeżyli wojnę. Tu obowiązywał jeden ideał człowieka – wal-
czącego i dzielnego. Nie pasowaliśmy do tego, ale bardzo chcieli-
śmy być we własnym kraju.



175

Mikołaj: Jechaliście tu z myślą, że jedziecie do domu, a to, co was 
spotkało…

Efraim: Nas ciągle coś spotykało, ale my już byliśmy przyzwy-
czajeni. To i tak było dużo lepsze niż to, co przeżyliśmy. Opowiem 
panu, jak pracowałem w elektrowni. Byłem w takiej brygadzie sze-
ściu osób. Pięciu urodzonych tutaj i ja. Któregoś dnia jeden z nich 
mówi do mnie: Sabon. Pan wie, co to znaczy?

Mikołaj: Mydło.
Efraim: Pan wie, dlaczego on tak powiedział?
Mikołaj: Mogę się tylko domyślać.
Efraim: Domyślanie się to za mało. Oni tak mówili, bo inni tak 

mówili. Ja się ich zapytałem, czy wiedzą, dlaczego tak się mówi, 
a oni nie wiedzieli. Jak im opowiedziałem, co ja przeżyłem i z czego 
się to sabon robiło, to się rozmowy skończyły.

Mikołaj: Co dokładnie im pan opowiedział?
Cypora: Efraim, nie mów mu tego. Ja się o niego martwię. Niech 

pan pisze o wesołych rzeczach książki. Panie Grynberg, będzie pan 
potem płakał całe życie. Po co tak ma być?

Mikołaj: Po to, żeby inni się dowiedzieli, co wam wtedy zrobiono. 
Żeby już nikomu nie przyszło do głowy oskarżać was o bierność.

Cypora: Panie Grynberg, zaraz się o tym zapomni i będzie dalsze 
życie. Pan chce z nami płakać cały czas? Nas niedługo już nie będzie 
i co potem? Co pan zrobi z tymi historiami?

Mikołaj: Będę opowiadał innym.
Cypora: Pan nie zna ceny tego wszystkiego.
Mikołaj: Nikt nie zna.
Efraim: Pan mieszkasz w Polsce?
Mikołaj: Tak.
Efraim: To ja panu opowiem, jak mi tam było. Ja się urodziłem 

w dwudziestym czwartym roku. Jestem o cały rok starszy od mo-
jej żony. Nie widać, prawda? (Efraim próbuje rozładować atmosferę 
głośnym śmiechem. Cypora ze smutkiem kiwa głową i podchodzi do 
mnie, by znów pogłaskać mnie po twarzy). Ja chodziłem do polskiej 
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szkoły w Krakowie. Ja mieszkałem w dzielnicy, gdzie byliśmy jedyny-
mi Żydami. Do pójścia do szkoły ja nie byłem Żydem, nie-Żydem… 
nie zajmowałem się tym. Ale jak się zaczęła szkoła, to się zaczęły kło-
poty. Przyszedł do szkoły ksiądz na Wielkanoc i po spotkaniu z nim 
moi najlepsi koledzy nagle zaczęli krzyczeć: „Żydzi zabili Pana Jezu-
sa! Pana Boga nam zabiliście!”. A kto tam był Żydem? Ja. Byłem je-
dynym Żydem w całej szkole. I się zaczęło: „Swój do swego po swoje. 
Nie kupuj u Żyda. Żydzi do Palestyny!”. I wiesz pan co? Ja po wojnie 
pomyślałem, że Polacy to mądry naród, i posłuchałem tych ich rad, 
żeby już się nie musieli ze mną męczyć. I już! Nie ma mnie tam. I już 
nikt nie będzie o mnie mówił: „Żyd, ale porządny chłopak”.

Cypora: Może chce pan obejrzeć nasze miasto? My tu mieszka-
my prawie od samego początku.

Mikołaj: Kochana pani Cyporo, ja bardzo chcę usłyszeć tę historię. 
Jak skończymy rozmowę, to chętnie pójdę z panią w miasto. Pani 
stara się mnie chronić, ale mi bardzo zależy, by usłyszeć tę historię. 

(Cypora śmieje się do mnie i grozi mi palcem). 
Cypora: Potem to pan za karę pójdziesz z moim mężem na spacer.
Efraim: To ja mam opowiadać czy nie?
Mikołaj: Jasne, że tak.
Efraim: A wiesz pan, że niewiele by brakowało, żeby mnie urato-

wał Schindler?
Mikołaj: Czyli że Schindler pana nie uratował?
Efraim: Bo ja pracowałem w tej jego Emalii i jak w czterdziestym 

czwartym mieli nas wywozić, to ja byłem na liście Schindlera. Tylko 
potem się okazało, że to było do niewywózki.

Mikołaj: Był pan na tej liście Schindlera?
Efraim: Tak, ale potem z niej zniknąłem, bo się znaleźli tacy, co 

płacili po pięć tysięcy dolarów za miejsce.
Mikołaj: Pan uważa, że Schindler ratował ludzi za pieniądze?
Efraim: A pan uważa, że za co?
Mikołaj: Ja tu przyjechałem słuchać.
Efraim: No to niech pan słucha. Pięć tysięcy to kosztowało i już.
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Mikołaj: Widział pan fi lm Spielberga?
Efraim: Widziałem. Sam Spielberg mnie na niego zaprosił. Za-

prosił, to pojechałem. Pan lubi fi lmy z Hollywoodu? (Efraim pusz-
cza do mnie oczko, a ja nie mogę powstrzymać uśmiechu). No, sam 
pan widzisz.

Mikołaj: Co w tym fi lmie było prawdą?
Efraim: Prawdą było, że Schindler tysiąc dwustu Żydów urato-

wał. Na tym fi lmie pokazują, że nas, młodych, wsadzili do tego po-
ciągu i bardzo długo staliśmy na upale. To Schindler kazał polewać 
wagony wodą, żeby było chłodniej. Prawdą jest, że my, młodzi, że-
śmy mu tam wszystko wybudowali i on z nas żył.

Mikołaj: A co nie było prawdą?
Efraim: Jak pojechałem na tę premierę, to spotkałem tam jedną 

znajomą. Przed wojną jej rodzina miała młyny w Krakowie. Oni byli 
bogaci i jej rodzina tam była u Schindlera, wśród tych uratowanych. 
Więc się jej pytam, jak to było. A ona mówi tak: „Mama mi powiedzia-
ła: Felusiu, weź pięć tysięcy dolarów i zanieś Marcelowi Goldbergowi”.

Mikołaj: Kim on był?
Efraim: To był komendant policji. Wiesz pan, ile warte byłoby dzi-

siaj te pięć tysięcy? Pewnie z pięć milionów. I to oni zostali uratowa-
ni, a my tymi pociągami pojechaliśmy przez Czechy do Maut hausen.

Mikołaj: Schindler pana nie uratował. Co było dalej?
Efraim: Dalej było Mauthausen. Jeden mój kolega tam mówił, że 

jesteśmy w Mordhausen. Potem pracowałem w fabryce samolotów 
w  Sankt Valentin, w  Alpach. Przyleciały tam alianckie samoloty 
i zrzuciły na nas bomby. Całą fabrykę zniszczyli, więc trafi łem do 
obozu w Ebensee. Byli tam głównie polscy żołnierze, ale też hisz-
pańscy więźniowie z czasów wojny domowej za Franco. I tu mam 
dla pana dobrą wiadomość. Ja tam spotkałem mojego brata Henka! 
Ucieszyliśmy się bardzo. Pan rozumiesz, po tylu latach. I w końcu 
przyszedł piąty maja czterdziestego piątego roku. Moje urodziny. 
Kończyłem dwadzieścia jeden lat. Siedzę z bratem i kolegami i wi-
dzimy, jak Niemcy rzucają karabiny i uciekają. Piękne urodziny, co?
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Mikołaj: A wy co robiliście, jak oni uciekali?
Efraim: My się nie ruszaliśmy, bo strach był, co oni jeszcze nam 

na odchodnym mogą zrobić. Szóstego maja przyjechali Ameryka-
nie i zabili tłum więźniów.

Mikołaj: Amerykanie?!
Efraim: Tak. Przywieźli kuchnie polowe i dali ludziom jeść. Nie-

którzy od dwóch tygodni nic w gębie nie mieli, a wszyscy od mie-
sięcy głodowali… Najedli się i poumierali bardzo szybko. Nie po-
myśleli Amerykanie, że tak może być. Oni nic nie rozumieli z tego, 
co my przeżyliśmy.

Mikołaj: Pan jadł ich jedzenie?
Efraim: Nie, ale mój brat zjadł i  umarł. Panie, on przeżył całą 

wojnę, a po oswobodzeniu umarł.
Cypora: Efraim! Teraz to on już nawet jabłka nie będzie chciał jeść.
Efraim: Pan tu przyjechał na poprawienie apetytu?
Cypora: Ja przepraszam, ale muszę się o coś zapytać. Pan znał 

swoją babcię, tak?
Mikolaj: Tak.
Cypora: To ja panu opowiem, jak tutaj było z  dziećmi. Nasze 

córki podchodziły do każdego starszego człowieka i się przytulały. 
Każdego starego się pytały: „Ty jesteś mój dziadek?”. One chciały 
dziadków. Pan rozumiesz? I co my mieliśmy wtedy robić? Płakać 
nam się chciało tylko. Wychowaliśmy całe pokolenie bez dziadków.

Mikołaj: Macie dwie córki. Kiedy one się urodziły?
Efraim: W pięćdziesiątym trzecim roku.
Mikołaj: Bliźniaczki?
Efraim: Tak, ale o jednej mówimy, że jest starsza, a o drugiej, że 

młodsza. Pół godziny różnicy między nimi jest. Zna pan takiego 
fi lozofa Rampampam?

Mikołaj: Nie znam.
Cypora: Efraim, on jest Rambam, a nie Rampampam. Po wasze-

mu on jest Majmo… jakiś Majmo i coś.
Mikołaj: Majmonides.
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Efraim: O! Majmonides. On mówił, że jak wlewasz wodę do 
dzbana, to przy wylewaniu ta pierwsza woda jest drugą wodą. Pan 
rozumiesz?

Mikołaj: Rozumiem. A co opowiadaliście córkom o wojnie?
Efraim: Nic.
Cypora: Efraim, on dalej nic nie rozumie. Panie Grynberg, my 

przed nimi też się wstydziliśmy. Tutaj tak zrobili wszyscy, bo 
my się cały czas tego wstydziliśmy. Nie mieliśmy tyle siły, żeby sta-
nąć przeciw tym młodym i silnym chalucom*.

Efraim: Potem to ja im opowiadałem o wszystkich naszych woj-
nach i jak walczyłem w czterdziestym siódmym i w czterdziestym 
ósmym, i w pięćdziesiątym…

Mikołaj: Opowiadał im pan o wojnach izraelskich, nie o drugiej 
wojnie światowej.

Efraim: No tak… Opowiadałem im, jak walczyliśmy.
Mikołaj: Ledwo uszliście z  życiem z  jednej wojny, wpadliście 

w następne. Nie żałował pan wtedy przyjazdu do Izraela? 
Efraim: Nie! My walczyliśmy o nasz Kraj. Ja wreszcie mogłem 

walczyć, żeby moje dzieci były wolne. Żeby znowu nie stało się 
z nami to, co wtedy.

Mikołaj: A w szkołach nic dzieciom nie mówili o tej wojnie w Eu-
ropie?

Cypora: Mówili, ale później.
Mikołaj: Później, to znaczy po procesie Eichmanna?
Cypora: Jeszcze trochę bardziej później. Opowiadali im o Shoah.
Efraim: I wtedy one zaczęły nas wypytywać.
Mikołaj: Pytały się o numer na pani ręku?
Cypora: Bały się zapytać, jak były małe. One chyba już wiedziały 

ze szkoły, co to jest za numer.
Efraim: Tutaj w szkołach jest taki dzień, co się nazywa Jom ha-

-Szoa. Dzień Zagłady. To chodzi o pamięć o Shoah. Wtedy każde 

* Chaluc (hebr.) – pionier.



180

dziecko pisze coś o historii własnej rodziny i to jest ten czas, kiedy 
dzieci dowiadują się o tragedii.

Cypora: One się trochę dowiadują, bo dziadkowie dbają o swoje 
wnuki i opowiadają tylko troszeczkę. Dzieciom to wystarcza, żeby 
do szkoły zanieść, a nie są straszone.

Mikołaj: Opowiada się im taką lżejszą wersję tych wydarzeń, 
tak?

Cypora: Tak, żeby o nie dbać.
Mikołaj: A co się dzieje z pamięcią?
Cypora: Są tacy jak pan Grynberg. Potem od nich dowiedzą się 

nasze prawnuki i reszta.
Mikołaj: A pani chce, żebym ja tego nie słuchał.
Cypora: Bo ty jesteś jak rodzina i my o ciebie chcemy dbać, ro-

zumiesz? 
(Cypora wstaje i znowu do mnie podchodzi. Wiem, co będzie da-

lej, i cieszę się, że na chwilę znowu mam dziadków).
Efraim: Patrz pan, tu jest drzewo genealogiczne naszej rodziny. 

Wnuki to robiły do szkoły na Jom ha-Szoa. Ja panu pokażę mate-
matykę. Mój dziadek miał szesnaścioro dzieci i z nich jest dzisiaj 
stu czterdziestu jeden ludzi.

Mikołaj: A ile dzieci pana dziadka przeżyło wojnę?
Efraim: Chyba troje.
Mikołaj: To ile by było, gdyby przeżyli wszyscy?
Efraim: Dużo ludzi… bardzo dużo by nas było. Mielibyśmy wielu 

kuzynów. Pan pomyśli, jaka to by była rodzina? Mój kuzyn skończył 
w Krakowie polskie gimnazjum z Janem Matejką w jednej klasie. 
Mój dziadek miał prywatną bóżnicę i swojego rabina do tej bóżni-
cy. Ja mam takie zaświadczenie, ile było bóżnic i synagog w Polsce, 
i tam jest napisane, która była mojego dziadka. Takie wspominki 
sobie z panem robimy, że mi się dużo przypomina.

Cypora: Efraim, przestań już. Teraz zjedzcie owoce, jak nie chce-
cie jeść ciastek.

Efraim: Żonie chyba chodzi o to, żebyśmy już o tym nie mówili.
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Mikołaj: Kończymy rozmowę?
Cypora: Nie, rozmawiać można, ale trzeba jeść owoce i pić wodę 

albo kawę. A pan co lubi pić?
Mikołaj: Ja lubię pić kawę.
Cypora: O! To jest wreszcie dobra wiadomość. Zrobimy kawę.
Efraim: To ja też z wami pójdę do kuchni i opowiem, jak pojecha-

łem z córkami do Krakowa.
Cypora: Efraim!
Efraim: Co? To jest bardzo ładna historia. Miałem osiemdzie-

siąte urodziny i  zabrałem moje córki do mojego miasta. One się 
strasznie bały, bo znały te wszystkie opowieści o Kielcach i  całej 
reszcie… Ale się udało i pojechaliśmy. Zamówiłem hotel Eden na 
Kazimierzu. Ja przyjeżdżam i  widzę na drzwiach mezuzę. Sobie 
myślę, że się zmieniło w Krakowie. Patrzę dalej, a tam po żydowsku 
jest napisane, że w tym hotelu podają żydowskie jedzenie. Wiesz 
pan, że tam nawet mykwa jest?

Mikołaj: Wiem, że jest, choć w środku nigdy nie byłem.
Efraim: Potem pojechaliśmy do Wieliczki i  tam się podobało 

moim córkom.
Mikołaj: I gdzie jeszcze…
Efraim: Jak to, gdzie jeszcze? Do Oświęcimia! Przyjeżdżamy tam 

w niedzielę i ja idę do biura z tym numerem żony. Jak nas zobaczyli 
i się dowiedzieli, że my mamy ten numer, to bardzo duże się za-
mieszanie zrobiło. Przepraszali nas, że jest niedziela i nic nie mogą 
pomóc, ale obiecali przesłać wszystko, co znajdą.

Mikołaj: Przesłali?
Efraim: Tak. Wielki list, w którym podali numer i datę transpor-

tu. Nic więcej nie mieli i bardzo przepraszali. Poszliśmy do Brzezin-
ki, bo tam była moja żona. A tam nic nie ma. Ja się bardzo bałem, 
co zobaczę, ale tam wszystko było zarośnięte, więc wróciliśmy do 
Krakowa.

Cypora: No i nie będzie picia spokojnej kawy.
Efraim: Ale chcesz pan usłyszeć pikantną historię?
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Mikołaj: Zawsze.
Efraim: Wróciliśmy do Krakowa i chciałem córkom pokazać mój 

dom, co był w alei 29 Listopada 5. Jesteśmy już obok, a pod nume-
rem 7 stoi taksówka. Podchodzę, a w środku nie ma człowieka. Ja 
się rozglądam i widzę jednego, co stoi, więc się go pytam o szofera. 
Okazuje się, że to jego taksówka. Jedziemy z nim i trochę rozma-
wiamy, i ja mówię, że ja tu mieszkałem i tak dalej. On się zatrzy-
muje i pyta, czy ja się nazywam Landersdorfer. To ja mówię, że tak 
się kiedyś nazywałem, ale skąd on to wie? On się urodził w pięć-
dziesiątych latach, ale wie, że tu mieszkała jedna żydowska rodzina 
o takim nazwisku. On nas potem woził już do końca pobytu. Nazy-
wał się Szczepan. Szczepanek na niego wszyscy mówili. I tak jeździ-
liśmy codziennie, a on mi się ciągle dziwnie przyglądał. W końcu 
ja nie wytrzymałem i się go pytam: „Szczepanek, co ty się tak na 
mnie patrzysz?”. A on mówi: „Opowiadali, że Żydzi mają takie nosy 
i  dziwnie mówią, a  pan mówi tak jak ja i  wygląda podobnie”. To 
wtedy ja zrozumiałem, że on Żyda na oczy nie widział. Mówię mu: 
„Patrz, Szczepanek. Tędy chodziłem do szkoły. Tu stało boisko, na 
którym ja w piłkę grałem. Tam jeździłem na łyżwach. Dlaczego ja 
mam inaczej mówić?”. Myśmy się potem zaprzyjaźnili i ja do niego 
zawsze przed Bożym Narodzeniem dzwoniłem z życzeniami. Kie-
dyś dzwonię, a tu odbiera kobieta. Ja mówię, że chcę ze Szczepan-
kiem rozmawiać, a ona mi odpowiada, że on nie żyje. „Co jest?”, się 
pytam. „Zawał”. No to od tego czasu my się z nią przyjaźnimy i ona 
nam co roku przysyła kartkę z prawdziwym Jezusem. To prawda! 
Tam jest zawsze Jezus namalowany.

Mikołaj: A teraz ma pan polskie obywatelstwo?
Efraim: Panie, ja teraz coś panu powiem. Mój dziadek był Pola-

kiem, mój tata był polskim kombatantem pierwszej wojny i ja też 
byłem Polakiem. Miałem obywatelstwo polskie i nagle się okazało, 
że nie wiadomo kiedy ono już się zrobiło nieważne. Jak ja mogę być 
Polakiem, skoro Polska ze mnie zrezygnowała? Bo to nie ja z niej 
zrezygnowałem. O! Mam dla pana historię o tym, czy ja jestem Pola-
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kiem. W trzydziestym szóstym skończyłem szkołę i trzeba było iść 
do gimnazjum. Zrobili taki konkurs. Sześćset dzieci tam poszło, ale 
ja nie chciałem, bo nie byłem taki pewny siebie. Ale mnie namówi-
li i poszedłem. Po jakimś tygodniu przyszły wyniki. Powiesili takie 
ładne ogłoszenie i ja czytam: ci, co przeszli dobrze – nie ma mnie, 
przeszli dostatecznie – nie ma mnie, nie przeszli – nie ma mnie. Pa-
trzę dalej, a tam jest lista tych, co są zwolnieni z egzaminu ustnego – 
jestem. No i  mnie posłali do najtrudniejszego gimnazjum. Byłem 
tam jedynym Żydem. Profesor prowadzi lekcję i mówi do uczniów: 
„Jak wam nie wstyd, że Żyd lepiej od was zna waszą historię?” albo: 
„Żydek lepiej od was mówi po polsku. Hańba i wstyd”. I ja panu na 
zakończenie mogę powiedzieć, że ja jako obywatel polski na koniec 
tego wszystkiego jeszcze zabiłem Jezusa. Jeszcze ma pan dla mnie 
jakieś pytania o Polskę?

Mikołaj: A pan jeszcze ma dla mnie jakieś odpowiedzi?
Efraim: Więcej już nie mam. Chciałbym móc powiedzieć, że Pol-

ska to mój kraj i ojczyzna, ale nie mogę, bo mój kraj i moja ojczyzna 
mnie nie chciały.

Dwa tygodnie później zadzwonił do mnie pan Laadan.
Efraim: Panie Grynberg, my przeczytaliśmy pana książkę o Au-

schwitz.
Mikołaj: Bardzo mi miło.
Efraim: Panie Grynberg, jak pan u nas byłeś, my nawet nie wie-

dzieliśmy, jaki pan nam jesteś bliski. Gdybyśmy ją wcześniej prze-
czytali, to inaczej byśmy z panem rozmawiali.

Mikołaj: Jak byście ze mną rozmawiali?
Efraim: No… tak samo, tylko byśmy o  panu więcej wiedzieli. 

Wiesz pan co? My mamy takie zmartwienie, że pan jesteś taki wiel-
ki fi lozof, a my panu nawet obiadu nie daliśmy.

Mikołaj: W tej książce nie ma żadnej fi lozofi i.
Efraim: Panie Grynberg, jesteś pan dla nas nadzieją, że te histo-

rie nie zginą.
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Lusia i Mietek Raubvogel
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PO NAS NIKT JUŻ NIE OPOWIE, 
NAJWYŻEJ KTOŚ PRZECZYTA

Lusia i  Mietek Raubvogel mieszkają w  Netanii. Jadę do nich 
autobusem, z którego, mimo moich wcześniejszych protestów, od-
biera mnie Lusia. Idziemy do ich domu około trzydziestu minut. 
Później okazuje się, że szliśmy okrężną drogą, po to, by się zapo-
znać. Dochodzimy już jako znajomi, którzy mają wszelkie zadatki 
na zostanie przyjaciółmi. W domu czeka na nas Mietek. W trakcie 
rozmowy zjadamy obiad, który składa się z pierogów, kapuśniaku 
i pieczonego kurczaka z kartofl ami. W drodze powrotnej do auto-
busu również towarzyszy mi Lusia.

Lusia: Ja panu mówiłam, że się spotkamy na tym przystanku 
autobusowym.

Mikołaj: Pani mi przez telefon mówiła, że jest duża i stara, a jak 
wysiadłem z autobusu, to mi pani powiedziała: „O! Widzę, że pan 
wręcz odwrotnie”.

Lusia: Od razu czułam, że to pan.
Mietek: Ja bym panu chciał zacząć to opowiadać, ale ona mi nie 

da dojść do słowa.
Lusia: Tak to bywa. Różnie. Raz da dojść do tego słowa, a raz do 
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innego. A zaczynaj mówić. Ty myślisz, że ja myślałam, że to nie ty 
pierwszy zaczniesz?

Mietek: Widzi pan, w końcu chyba się uda.
Lusia: To nie w końcu, to na początku. Pan sobie wyobraża, że 

nie pozabijaliśmy się jeszcze?
Mikołaj: A jak długo jesteście razem?
Lusia: Sześćdziesiąt pięć lat wszystkiego i wie pan co? Cały czas 

w zgodzie.
Mikołaj: Sześćdziesiąt pięć lat w zgodzie? Nie wierzę.
Lusia: I jeszcze czterdzieści z tych sześćdziesięciu pięciu lat prze-

pracowaliśmy razem w jednym interesie.
Mietek: Pan się chcesz zapytać, jak to możliwe dwadzieścia czte-

ry godziny na dobę razem?
Lusia: Ja panu powiem. To było tak, że jak on się zdenerwował, 

to ja mu powiedziałam: „Wyjdź tu do kawiarni i napij się kawy”.
Mietek: On sam tak robił, a ty potem tak mówiłaś, ale on już tam 

był i pił tę kawę.
Mikołaj: A pani gdzie chodziła na kawę, jak się robiło trudniej?
Lusia: Nie, ja nie na kawę. Ja od razu biegłam nad morze. Posie-

działam tam pół dnia, dzieci przyszły mnie szukać, wróciłam do 
domu. To się zdarzało, ale tak drastycznie raczej nie było.

Mikołaj: Rozumiem. Tylko nie mogłem uwierzyć, że cały czas tak 
słodko było.

Lusia: I słusznie pan myślał. Kto mówi, że cały czas wszystko jest 
w porządku, ten kłamie.

Mietek: Wie pan, że mój syn ożenił się z taką dziewczyną, co jej 
matka mówiła, że jej mąż nigdy się z nią nie kłócił. Trudno się dzi-
wić, że umarł w wieku pięćdziesięciu dwóch lat. Biedny, wszystko 
tak w sobie trzymał. Panie, ale pan tu przyszedł z nami rozmawiać 
o kłótniach małżeńskich? Może ja panu coś ciekawszego opowiem?

Mikołaj: A ma pan coś w zanadrzu?
Mietek: Od czego by tu panu zacząć?
Mikołaj: To może od końca?
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Mietek: Ja tam wolę od początku, ale nie wiem jak pan?
Mikołaj: Czym jest dla pana Polska?
Mietek: No i się udało! Zaczynamy od początku. Polska, proszę 

pana, to jest krajem, w którym się urodziłem. Prawdę mówiąc, nic 
więcej. Ja większość lat żyłem nie w Polsce.

Mikołaj: W którym roku się pan urodził?
Mietek: W tysiąc dziewięćset dwudziestym czwartym, koło Lwo-

wa. Niby się w Polsce urodziłem, ale dzisiaj to nie jest Polska. Skoń-
czyłem tam dziesięciolatkę i przyszli Rosjanie. A potem była wojna 
i już. Resztę to pan pewnie słyszał.

Mikołaj: O, bardzo szybko pan mi wszystko opowiedział. Miał 
pan rodzeństwo?

Mietek: Trudno powiedzieć. To raczej takie skomplikowane było.
Mikołaj: Chętnie posłucham.
Mietek: Właściwie to ja byłem synem ojca z  drugą żoną, czyli 

moją matką, która już przedtem miała dwoje dzieci. A  ze strony 
ojca to już miałem trzech braci i dwie siostry, jak się urodziłem.

Mikołaj: Czyli miał pan siedmioro rodzeństwa?
Mietek: Tak, ale te siostry to mnie bojkotowały od samego po-

czątku, więc ich prawie nie znałem, a braci to już wcale… jeden na-
wet miał córkę starszą ode mnie o dwa lata.

Mikołaj: Można powiedzieć, że był pan jedynakiem, koniec koń-
ców.

Mietek: Tak i do tego takim opuszczonym w domu. Jak skoń-
czyłem dwanaście lat, to mnie wysłali do Lwowa, do szkoły z  in-
ternatem. To było żydowskie gimnazjum i  jak przyszli Rosjanie, 
to postanowiono, że wykładowym językiem będzie żydowski. Dla 
mnie to nie było dobre, bo ja chciałem iść na politechnikę. Wróci-
łem do domu i poszedłem do rosyjskiej szkoły. Akurat tam zaszły 
takie zmiany, że ona już stała się razem męska i żeńska. Tam skoń-
czyłem szkołę i później wybuchła wojna.

Mikołaj: Pamięta pan ten dzień?
Mietek: A dlaczego miałbym nie pamiętać?
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Mikołaj: Pan myślał, że ile ta wojna potrwa?
Mietek: Mówili, że potrwa tydzień albo dwa, ale my wiedzieli-

śmy, że to jakaś poważniejsza sprawa jest.
Mikołaj: Skąd wiedzieliście?
Mietek: Bo kilka dni przed wojną przejechały przez miasteczko 

setki, a może tysiące rosyjskich tanków. Potem wszystkie zostały 
spalone. Wkroczyli Rosjanie i życie prowadziło się dalej, z wyjąt-
kiem tego, że nic w sklepach nie było. Ci Rosjanie zabierali wszyst-
ko. Nie brali ileś tam, tylko zabierali wszystko, co było, więc na-
tychmiast już nic nie było. Wypróżnili całe miasto.

Mikołaj: Pani się ze mnie śmieje?
(Lusia cały czas na mnie patrzy i jest coraz bardziej uśmiechnięta).
Lusia: Ja się śmieję z  pana, bo myślę, że pan jest naszym go-

ściem, a my panu zaczynamy opowiadać same straszne historie.
Mikołaj: Na razie to one nie są straszne, ale coś czuję, że niedłu-

go będą.
Mietek: Niech pan słucha, znowu wybuchła wojna.
Mikołaj: Jak to znowu?
Mietek: No bo najpierw wybuchła w trzydziestym dziewiątym, 

a  teraz już był czterdziesty pierwszy i  znowu wybuchła, tyle że 
u nas. Akurat mieliśmy Dzień Sportu w tym dniu. Wszyscy byliśmy 
na boiskach i skakaliśmy, i biegaliśmy... I nagle przyleciały samolo-
ty i ogłosiły, że jest wojna.

Mikołaj: Wtedy mieszkał pan już z powrotem w domu rodziców. 
Miał pan tam dużo przyjaciół?

Mietek: Naturalnie! Ale u mnie to wyglądało inaczej niż u mojej 
żony.

(Lusia, nie odrywając ode mnie wzroku, zwraca się do męża).
Lusia: Mietek, ty opowiedz, jak było u ciebie, a potem ja już sama 

dam radę opowiedzieć, jak to u mnie było z przyjaciółmi.
Mietek: U  nas Żydzi trzymali się osobno, Polacy trzymali się 

osobno i Ukraińcy trzymali się osobno. U nas była taka przyjęta 
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zasada, że jak już dostaliśmy świadectwa na koniec roku, to były 
walki.

Mikołaj: Z kim?
Mietek: Między Polakami a Żydami.
Mikołaj: O co były te walki?
Mietek: To były walki i już. Później zaczynał się nowy rok i zno-

wu wszyscy razem siedzieli w szkole. Tam nas było po równo: jedna 
trzecia Polaków, jedna trzecia Żydów i jedna trzecia Ukraińców.

Lusia: I jedna trzecia nas później mordowała.
(Mietek posyła żonie groźne spojrzenie).
Mietek: Ja o tym nie mówię. Będziesz chciała to opowiadać, to 

sama opowiesz. Ja o tym nie mówię.
Mikołaj: Nie mówi pan o tym, bo…?
Mietek: Bo nie i już. Nie warto się starać, bo i tak nie powiem.
Mikołaj: O którym etapie wojny nie chce pan opowiadać?
Mietek: Pytaj pan dalej, to sam się zorientujesz. Mądry pan jest, 

uszy pan ma, to wszystko pan usłyszy. Albo nie. 
(Mietek śmieje się ze mnie, patrząc mi prosto w oczy).
Mikołaj: Miał pan dziewczynę przed wojną?
Mietek: Miałem przyjaciółkę. Razem się uczyliśmy. To była 

Polka.
Mikołaj: Żydzi trzymali się razem, a pan był z Polką?
Mietek: No widzi pan, jaka ciekawostka? Ale opowiem panu, 

jak było potem. Dowiedziałem się, że moja siostra przeżyła wojnę. 
I ona zaczęła alarmować, żebym do niej przyjechał. Ona we Lwo-
wie, a ja w Busku, w naszym miasteczku.

Mikołaj: A co się z panem działo między czterdziestym pierw-
szym a końcem wojny?

Mietek: Z naszej dużej rodziny prawie nikt nie został i dlatego ta 
siostra chciała mnie zabrać do siebie.

Mikołaj: Nie będziemy rozmawiać o tamtym okresie?
Lusia: Pan może, ale mąż raczej nie.



190

Mietek: Sam umiem powiedzieć, że o tym nie będę rozmawiać. 
Wolę nie opowiadać, niż tłumaczyć, dlaczego nie będę. Potem by-
łem z nimi w Krakowie. Oni żyli w ukryciu przez całą wojnę i się 
uratowali: siostra z mężem i dwójką dzieci.

Lusia: To był okaz! Wie pan, że w Krakowie chodzili na nich pa-
trzeć jak na coś niezwykłego. Kto wtedy takie rzeczy mógł widzieć: 
uratowani matka, ojciec i  dwoje dzieci? Nie było takich drugich. 
Gdybym tam wtedy była, na pewno poszłabym ich oglądać.

Mikołaj: Ktoś jeszcze przeżył z pana rodziny?
Mietek: Jeszcze córka mojego brata ze strony ojca. Ona była 

w moim wieku. I jeszcze dwie córki siostry i jedna drugiej siostry. 
Później wrócił syn brata. Oni wszyscy byli na aryjskich papierach.

Lusia: Ten syn brata to miał szczęście, bo on był nieobrzezany.
Mikołaj: Urodził się w czasie wojny?
Mietek: Przed, ale tam był kłopot z krwią. Jego trzej starsi bracia 

zmarli przy obrzezaniu i rodzice z rabinem postanowili nie obrze-
zywać tego czwartego.

Mikołaj: I to go uratowało.
Mietek: Jego tak, ale tam był jeszcze jeden, młodszy od niego, 

i jemu to już nie pomogło. Zabili go razem z rodzicami.
Mikołaj: Poprawiły się pana stosunki z pozostałą rodziną?
Mietek: Tak, oni nawet chcieli, żebyśmy byli wszyscy razem… 

Trochę nawet żałuję… Ciągle pamiętałem im tamte przedwojen-
ne… Moja żona jest więcej na to zła niż ja.

(Lusia patrzy na męża ze zdziwieniem i rozkłada ręce).
Lusia: Ja nie rozumiem, jak można się gniewać z dzieckiem, któ-

re się niewinnie urodziło. Dorosła kobieta, co już sama miała dzie-
ci, obrażała się na cudnego malucha o niebieskich oczkach i blond 
włoskach.

Mietek: Przestań już!
Mikołaj: Nie lubi pan słuchać komplementów?
Mietek: Nie.
Lusia: Przestań się denerwować, ja teraz mówię o dziecku.
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Mietek: I w Krakowie w maju czterdziestego piątego poznałem 
moją małżonkę. W grudniu się pobraliśmy.

Lusia: A potem był czterdziesty szósty rok i przyszedł pogrom.
Mikołaj: Widzieliście ten pogrom?
Lusia: Ja byłam w domu, ale Mietek, niestety, akurat tam był.
Mietek: Tam była policja kolejowa i miała ze sobą jakiś motłoch. 

Zaczęli na Miodowej przy bóżnicy. Próbowali bić i rabować.
Lusia: Było bardzo brzydko. Wrócił do domu z oberwanym ręka-

wem i poobijany.
Mietek: Ja nie byłem poobijany, ja się z nimi biłem. I potem my 

pomyśleliśmy, że już nie ma co tutaj być, i postanowiliśmy pojechać 
na Węgry.

Mikołaj: Dlaczego na Węgry?
Lusia: Mietek, powiedz mu prawdę.
Mietek: Mieliśmy taką grupę pięciu czy sześciu i woziliśmy z Wę-

gier papierosy. Mieliśmy wynajęte auta wojskowe… Taka kontra-
banda to była. Łapówki na granicach, pan rozumie? Więc cała ro-
dzina tymi samochodami pojechała i stamtąd jużeśmy wysyłali te 
papierosy, a tutaj ktoś je odbierał.

Lusia: Byliśmy w Budapeszcie osiem miesięcy.
Mietek: Potem pojechaliśmy przez Wiedeń do Niemiec. Tam by-

liśmy trzy lata i dostaliśmy wizę do Ameryki.
Mikołaj: Dlaczego pojechaliście do Niemiec? Po tym wszystkim 

chciało wam się tam jechać?
Mietek: Ja panu wytłumaczę. Tylko z  Niemiec można było je-

chać do Ameryki.
Lusia: A poza tym ci Niemcy po wojnie to byli tacy mali, a my 

byliśmy silni. My przeżyliśmy ich plan.
Mietek: My żeśmy nie mieli z  nimi żadnej styczności. Tam 

powstały takie specjalne obozy dla Żydów pod opieką Ameryka-
nów. Całe przedmieścia były pełne Żydów, którzy zostali wyzwo-
leni. Pan rozumie?

Lusia: I ci Amerykanie to byli pierwsi, którzy nas słuchali.
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Mikołaj: A wy im opowiadaliście?
Lusia: Myśmy nic nie opowiadali. Myśmy w ogóle byli niemi. Od-

powiadaliśmy tylko na pytania. Oprócz nich nikt nas o nic nie py-
tał. Ale muszę panu jeszcze opowiedzieć wcześniejszą historię. Jak 
po wojnie wróciłam do Krakowa z Niemiec, gdzie byłam na robo-
tach, to miałam taką historię. Czekam na tramwaj „trójkę” i jestem 
w takim ubraniu, co na nim mam przyszytą literkę P.

Mikołaj: To jeszcze z Niemiec, gdzie była pani jako Polka?
Lusia: Tak. Żółty kwadrat z liliową literą P i liliową ramką.
Mietek: Gwiazda też była żółta.
Lusia: Nosiliśmy to na tych robotach, żeby na przykład mężczyź-

ni, których bardzo rzadko tam się widywało, nas nie adorowali, bo 
to się mogło skończyć śmiercią albo obozem koncentracyjnym.

Mietek: Lusia, opowiadaj historię z tramwajem.
Lusia: Czekam na tę „trójkę”. A  tu podchodzą do mnie dwie 

szesnastoletnie dziewczynki i  jedna się pyta: „Czy pani wraca 
z Niemiec?”. Na co ja mówię, że tak. A ona pyta: „Pani jest Żydów-
ką?”. Więc ja jej odpowiadam: „To się pani myli”. I chciałam wsiąść 
w „trójkę”, co akurat podjechała, ale tamta mnie ściągnęła za ubra-
nie. To była siostrzenica Mietka. Przez nią go poznałam. Ona do 
dzisiaj mieszka w Tel Awiwie.

Mikołaj: Ona szukała swoich czy chciała pani pomóc?
Lusia: Ona była bezczelna! Bo w tamtych czasach ja bym nigdy 

do kogoś tak nie podeszła, nawet gdybym się domyślała.
Mikołaj: Dlaczego ona to zrobiła?
Lusia: Mówię panu, bezczelna była i zresztą została do dzisiaj. 

Zapytała się mnie: „Dokąd pani jedzie?”. Więc jej powiedziałam, że 
do PCK. A ona mi na to, żebym jechała na Długą.

Mikołaj: Tam był Komitet Żydowski.
Lusia: Tak. I ona powiedziała, że może tam znajdę rodzinę. No 

a jak ona mi o tej rodzinie, to ja się poddałam już. Nie wybierałam 
się do tego PCK, ale tak powiedziałam, bo Polacy tam właśnie cho-
dzili. No, już więcej nie będę mówić.
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(Mietek z niedowierzaniem kręci głową).
Mietek: Ja nie wierzę, że więcej nie. I  dalej było tak, że jedna 

moja kuzynka, co już była w Niemczech i pracowała w Unrze, za-
brała nas samochodem do Monachium. Ten samochód to należał 
do amerykańskiej armii i był z szoferem. W Monachium dostali-
śmy mieszkanko od Unry i  sprowadziliśmy resztę. Tam byliśmy 
już z wujkiem tej kuzynki, z  jego żoną, ojcem i siostrą z mężem. 
Poszliśmy do konsulatu amerykańskiego i  zaczęliśmy załatwiać 
swoje sprawy. Tymczasem moja małżonka poszła się uczyć, żeby 
być techniczką dentystyczną, a  ja z  kilkoma kolegami założyłem 
w obozie taki mały sklepik. Wie pan, ktoś musiał na coś zarabiać.

Lusia: W sumie to my wszystko dostawaliśmy z Unry, ale żeby 
mieć swoje pieniądze, musieliśmy zacząć zarabiać.

Mikołaj: A jaką mieliście perspektywę? Że ile to będzie trwało?
Mietek: Ile? Aż się skończy, ale nie przypuszczaliśmy, że prawie 

aż trzy lata. Jak już dostaliśmy wszystkie dokumenty, to akurat 
wybuchła wojna i powstał Izrael.

Lusia: Więc my postanowiliśmy, że jedziemy do Izraela. Mieli-
śmy już córkę, co się urodziła w czterdziestym ósmym roku.

Mietek: I przylecieliśmy w czterdziestym dziewiątym roku. Wy-
lądowaliśmy w takim miejscu, gdzie był sam piasek. Zabrali nas do 
Ber Jakow. Pan wie? To była pustynia. Zawieźli nas tam ciężarów-
ką, wysadzili, zrzucili namiot z tej ciężarówki i pojechali.

Lusia: I tak stoimy, ja z dzieckiem na ręku i na obcasach. Ja za-
czynam płakać…

Mietek: A ja patrzę na ten namiot i myślę, że ja nie jestem taki 
znowu zdolny do tych namiotów.

Lusia: Widzi pan, że mąż nie ma jednej ręki? Wtedy już też nie 
miał. I on tak patrzy tą jedną ręką na ten namiot.

Mikołaj: Kiedy pan stracił tę rękę?
Mietek: O, jaki ciekawski. Nie mam jej i nie wiem, gdzie ona jest 

i koniec.
Mikołaj: To jest to, o czym nie będziemy rozmawiać?
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Mietek: A co, rozmawiamy? Nie rozmawiamy.
Lusia: Ja ciągle płaczę, a dziecko dostaje dyzenterii.
Mietek: Ty mi dasz mówić? 
(Mietek odwraca się do żony i  wygląda na wyprowadzonego 

z równowagi).
Lusia: Ty nie umiesz tak mówić jak ja. 
(Widać, że Lusia nie traktuje poważnie złości męża).
Mietek: No i dlatego ja mam żonę od gadania.
Mikołaj: To wy nie wiedzieliście, gdzie jedziecie?
Mietek: Nie.
Mikołaj: Nikt wam nie mówił, żeby nie jechać na wysokich obca-

sach i tak dalej?
Mietek: My mieliśmy jechać do Netanii, ale ponieważ cały nasz 

bagaż był nadany na statek, na razie nie mogliśmy tam pojechać. 
W bagażu mieliśmy wszystko. Pieniądze, to znaczy rzeczy na sprze-
daż, żeby się na początek urządzić. Musieliśmy gdzieś doczekać na 
ten fracht.

Lusia: Ze sobą mieliśmy tylko dwie walizki. A na tym statku na-
wet były nasze meble. One były robione na zamówienie u takiego 
inżyniera, który budował okręty. Pan patrzy, to są te meble, one już 
z nami stoją sześćdziesiąt lat.

Mikołaj: Nie było tak całkiem źle w tym Monachium, skoro tam 
robiliście sobie meble na zamówienie.

Mietek: Nie, nie było.
Mikołaj: Nic nie wiedzieliście o  warunkach, w  jakich będziecie 

tu mieszkać?
Mietek: My byliśmy jak dzieci. Nic nie wiedzieliśmy, ale wreszcie 

byliśmy u siebie. Jej wujek nie przyleciał tu z nami, bo się dowie-
dział, że tu nie ma oliwy. Więc on pojechał do Ameryki, a ja sobie 
pomyślałem: Po co mi oliwa, może być masło i  już. Przyleciałem. 
Pieniądze miałem, więc myślałem, że radę dam.

Lusia: Mieliśmy wtedy dziesięć tysięcy dolarów. Pan wie, co to 
był za majątek? To chyba tyle, co dzisiaj dziesięć milionów.
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Mietek: Straciłem wszystko co do centa.
Mikołaj: Na czym pan stracił?
Mietek: Na oszustwach.
Lusia: Wszyscy nas tu oszukiwali.
Mietek: Pierwsze oszustwo było takie, że…
Lusia: Tylko tego niech pan nie pisze.
Mikołaj: Dlaczego? Wy jesteście jak moi dziadkowie, którzy po 

pierwszym pobycie w Izraelu wracają do Polski i mówią nam tak po ci-
chu: „Słuchajcie, w Izraelu też są prostytutki i nawet złodzieje”. Wszy-
scy wtedy pomyśleliśmy, że to znaczy, że to już jest normalny kraj. Ale 
mówić o tym na głos raczej nie chcieli. To kto was tu oszukiwał?

Lusia: Jak to kto?
Mietek: Żydzi nas oszukiwali, Żydzi, panie drogi. Na początku 

kupiłem samochód ciężarowy, bo taki jeden, co z  nami leciał sa-
molotem, miał tutaj szwagra, który mówił, że to będzie dobry in-
teres. Ja miałem kupić, on miał jeździć i pieniądze miały być z tego 
dla nas obu. I tak było do czasu, aż się auto zepsuło. Wtedy on mi 
powiedział: „Bądź mi zdrów” i  tyle go widziałem. Koniec historii 
samochodowej. Wszystkie pieniądze z tego interesu stracone. Póź-
niej kuzyn mi nastręczył kupić mieszkanie w Tel Awiwie.

Lusia: Znaczy, żebyśmy kupili mieszkanie.
Mietek: Poszliśmy obejrzeć budowę. Plany też widzieliśmy i na-

wet to nasze przyszłe mieszkanie. To było tak, że niby specjalnie 
budują dom dla działaczy syjonistycznych z zagranicy.

Mikołaj: Byliście działaczami syjonistycznymi?
Mietek: Nie, nigdy. My byliśmy za młodzi.
Lusia: Więc my jeszcze dopłaciliśmy, żeby więcej zrobili i  żeby 

w łazience białe kafelki i krany z nierdzewnej stali były.
Mietek: Zapłaciliśmy i dostaliśmy pokwitowanie.
Lusia: I potem poszliśmy w umówiony dzień z tym pokwitowa-

niem odebrać nasze nowe mieszkanie. To był piątek. Mieliśmy się 
spotkać w kawiarni.

Mietek: I wie pan, ilu nas tam przyszło? Czterdziestu.
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Lusia: Wszyscy po ten jeden klucz do tego naszego mieszkania. 
Sami inżynierowie i wszyscy z Polski. A! I jeszcze czterech adwoka-
tów i dwóch sędziów.

Mietek: Ten gość okazał się oszustem. Sam też był z Polski. Oka-
zało się, że on nawiał z Kraju.

Lusia: Nawet żonę zostawił.
Mietek: A to mieszkanie już i tak było wynajęte. Potem go złapali 

na Cyprze, przywieźli do Kraju. Był sąd i dostał sto pięć lat. Pan się 
domyśla, jak bardzo nam to pomogło, bo on tych naszych pienię-
dzy już dawno nie miał.

Lusia: Po pięciu latach wyszedł, bo była amnestia. Wyszedł 
i uciekł, bo na co miał tu czekać? Aż my go spotkamy?

Mikołaj: To już było po waszych dziesięciu tysiącach dolarów?
Lusia: Nie, jeszcze mieliśmy dwa.
Mietek: Później mi nastręczyli fachowca z Belgii. On się znał na 

lodówkach, takich chłodnikach.
Mikołaj: Na chłodniach?
Mietek: Tak.
Lusia: Wtedy mieszkaliśmy u mojej kuzynki między Hajfą a Tel 

Awiwem. Pięć tygodni w jednym pokoiku. Nas troje, ich dwoje.
Mietek: Całe szczęście, że mąż tej kuzynki był stróżem w kamie-

niołomach i pracował na noce.
Lusia: On wracał rano z  tego pilnowania i  wchodził do łóżka, 

w którym my we trójkę spaliśmy w nocy.
Mikołaj: Żałowaliście, żeście się tu przenieśli? Było wam prze-

cież bardzo ciężko.
Mietek: Nie żałowaliśmy.
Lusia: Nie żałowaliśmy, ale ciężko nam było bardzo. Myśmy byli 

Europejczycy, ja miałam dobre wychowanie…
Mietek: Zdaje się, że powiedziałaś coś o  tym, że będziesz mil-

czeć. Przywidziało mi się chyba.
(Lusia macha ręką na znak, że tym razem nie będzie tego słuchać).
Lusia: Panie Mikołaju, dla nas tu wszystko było inne i  inaczej 
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funkcjonowało. Tu słowo nie było słowo, obiecanka nie była obiecan-
ka. Nikt nam nie powiedział: „Cieszę się, że żyjesz”. A my mieliśmy 
straszne rzeczy za sobą. Jak ja pana spotkałam, to powiedziałam, 
że się cieszę, że mogę pana poznać. Tutaj nikt do nas tak nie mówił.

Mietek: Oni się pytali o to, co przywiozłeś, i wszyscy chcieli to od 
ciebie wyciągnąć. My przywieźliśmy dużo rzeczy. Ten nasz fracht 
ważył szesnaście ton.

Mikołaj: Szesnaście ton?
Lusia: Mietek, a może ty się mylisz? To nie było sześć?
Mietek: Mów co chcesz. Ja ci mówię, że szesnaście.
Mikołaj: Co tam było?
Mietek: Kupiliśmy w Monachium dużo srebra na sprzedaż.
Mikołaj: Szesnaście ton srebra???!!!
Mietek: Niestety, nie. Ale była tam maszyna do robienia lodów. 

Wielka taka. Miała pięć metrów długości.
Lusia: Dwie wielkie lodówki, dywany…
Mietek: Dwa motocykle i dużo skrzynek z wtyczkami.
Mikołaj: Jakimi wtyczkami?
Mietek: Takimi do prądu…
Mikołaj: Wyłączniki elektryczne przywieźliście?
Mietek: Tak. I sprzedaliśmy je elektrowni. Dużo pieniędzy z tego 

było.
Mikołaj: Ile czasu minęło, zanim przestało być tak ciężko?
Mietek: Jakieś dwa lata i się ułożyło.
Lusia: Dwa?
Mietek: Trzy?
Lusia: A może raczej dziesięć, co?
Mietek: Aj, daj spokój. W pięćdziesiątym drugim było już dobrze.
Lusia: Komu było dobrze? Niech będzie i tak. Potem wynajęli-

śmy pierwsze mieszkanie w  Netanii. Takie mieszkanie, co miało 
cały jeden pokój i kuchenkę w korytarzu.

Mietek: Zapłaciliśmy z góry za dwa lata, ale po półtora roku już 
kupiliśmy własne. To był pierwszy piętrowy dom w Netanii.
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Lusia: I tak się skończyły nasze pieniądze. Nic już nie mieliśmy.
Mietek: Lusiu, ty mi nie przeszkadzaj opowiadać. Jak ja skończę, 

to ty panu opowiesz swoją historię.
Lusia: Słuchaj, swoją historię to ja panu rzeczywiście sama opo-

wiem, ale naszą wspólną to możemy razem, czy nie? Opowiedz ty 
lepiej o monetach.

Mietek: Ja już miałem o  nich opowiadać, ale ktoś mi tu prze-
szkadza. Kto to może być? 

(Gdy Mietek ją zaczepia, Lusia patrzy na mnie i się uśmiecha).
Lusia: Pan słucha, my już nie mieliśmy ani grosza. Nawet żeby 

kupić warzywa na obiad, a wtedy już mieliśmy dwoje dzieci. I wte-
dy mi się przypomniało, że jest jeszcze torebeczka fasoli, i ja mówię 
mu, że zrobię tę fasolę na obiad. Mietek, no mówżesz! Co, ja mam 
wszystko sama opowiadać?

Mietek: Widziałeś pan, co się dzieje? Ja mam mówić? Pan ma 
żonę?

Mikołaj: Mam.
Mietek: Długo?
Mikołaj: Dwadzieścia dwa lata.
Mietek: No to już pan się zaczyna orientować, o co w tym wszyst-

kim chodzi, tak? Ja panu powiem historię jak z bajki. Ona wzięła ten 
woreczek z fasolą i wysypała wszystko na stół, żeby zobaczyć, ile tej 
fasoli jest. My patrzymy, a tam są złote monety. Lusia, ile ich było?

Lusia: Dwadzieścia złotych monet. Funtów angielskich. Wsadzi-
liśmy je tam na schowanie jeszcze w Monachium i zapomnieliśmy 
o nich, i nagle się cudownie wynalazły.

Mietek: I potem z tego żyliśmy trzy-cztery miesiące. Następnie 
ja dostałem pracę jako kierownik klubu wojskowego, ale to krótko 
trwało, bo ludzie mi zazdraszczali tych zarobków. Zaczęły się roz-
mowy o obniżce pensji… Ja im ładnie podziękowałem i z żoną za-
łożyliśmy w naszym dwupokojowym mieszkaniu sklep spożywczy.

Lusia: My tam mieliśmy dwa pokoje, kuchnię i dwa tarasy. W jed-
nym pokoju i na jednym zadaszonym tarasie zrobiliśmy ten sklep.



199

Mikołaj: I znowu mieszkaliście w jednym pokoju.
Lusia: Ale wtedy już z dwójką dzieci. Potem zaczęłam dostawać 

pensję z Niemiec. Takie odszkodowanie za pracę przymusową. To 
się zaczęło w pięćdziesiątym szóstym roku.

Mietek: Zacznij opowiadać tę historię od początku.
Lusia: Od jakiego początku?
Mietek: Początek jest zawsze taki sam, a  potem się człowiek 

rodzi. To ja jeszcze tylko opowiem, że potem znowu zmieniliśmy 
mieszkanie i otworzyliśmy nowy sklep. Takie przedstawicielstwo. 
I zarabialiśmy na tym dwadzieścia procent.

Mikołaj: Przedstawicielstwo czego?
Mietek: To był sklep ze skórami. Potem to już byliśmy nieza-

leżni, a dzisiaj w tym miejscu jest księgarnia, bo wszystko już się 
skończyło. Koniec mojej opowieści. Opowiadaj, Lusia, a ja się sło-
wem nie odezwę.

Mikołaj: Pana opowieść wojenna ma pewną dziurę. Opowie mi 
pan, co się działo między czterdziestym pierwszym a  czterdzie-
stym piątym rokiem?

Mietek: Ciągle nie opowiem i wiem, co mówię. Nie męcz mnie 
pan, bo i tak nic z tego nie będzie.

Mikołaj: A żona wie, co się z panem wtedy działo?
Mietek: Panie Grynberg, czy smakuje panu kapuśniak, co go 

moja żona zrobiła?
Mikołaj: Bardzo, panie Raubvogel.
(Mietek śmieje się do mnie i  przecząco kiwa głową, że mi nic 

więcej nie powie).
Mietek: A pierogi dobre?
Mikołaj: Pyszne.
Mietek: No, to pięknie sobie porozmawialiśmy, a  teraz oddaję 

pana w  ręce tej kobiety, co pana tak lubi. Lusia, opowiedz panu, 
kiedy i gdzie się urodziłaś.

Lusia: I taka to z nim rozmowa, sam pan widzi.
Mikołaj: Jakiś powód musi być, że nie rozmawialiśmy o wojnie.
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Lusia: No właśnie, bo bez powodu by tak przecież nie było. Ale ze 
mną pan też porozmawia? Opowiedzieć panu moją historię? Ona 
się składa z samych szczęść, tyle że w nieszczęściach. Urodziłam się 
w dwudziestym szóstym roku we Lwowie, ale potem mieszkaliśmy 
w Przemyślanach. Miałam siostrę i brata. Brat był ode mnie o pięć 
lat młodszy i zabrali go razem z mamą z getta, a siostra jest dwa 
lata starsza ode mnie i  mieszka dzisiaj w  Ameryce. Wie pan co? 
Ja panu opowiem tylko wojenną historię, bo ja się boję, że panu 
nie starczy czasu i  najstraszniejsze dla mnie chwile zostaną nie-
opowiedziane. Ja przeżyłam kilka akcji w  getcie. Byliśmy dobrze 
przygotowani i mieliśmy się gdzie schować. Przepowiadali okrop-
ną akcję i jeden inżynier wybudował taki schron na osiemdziesiąt 
osób. To było pod chodnikiem, więc ludzie miesiącami wynosili zie-
mię w kieszeniach i wyrzucali gdzieś dalej. Wszyscy tam mieliśmy 
się schować oprócz mojej babki, która kaszlała, bo paliła papierosy, 
i  jednej kobiety, co miała astmę. To była właścicielka młyna. Nie 
można było reszty narażać, że ktoś usłyszy ten kaszel. I  małych 
dzieci tam też nie mogło być, żeby ktoś ich spod tego chodnika nie 
usłyszał. Tak byliśmy przygotowani na ostatnią akcję.

Mikołaj: Właśnie tam ją pani przeczekała?
Lusia: Już wtedy nie było mnie w getcie. Tuż przed tamtą akcją 

przyszedł do getta jeden chłop sprzedawać jajka. Miał ich dziesięć, 
to chyba dwadzieścia osób je od niego kupiło. On mnie wtedy zoba-
czył i tak na mnie popatrzył, i pyta: „Znasz język niemiecki?”. To ja 
mówię, że znam, na co on: „Ja jestem folksdojcz. Jeśli chcesz uczyć 
moją córeczkę niemieckiego, to cię stąd zabiorę i schowam. Słysza-
łem, że tu ma być wielka akcja”. I wie pan co? Mama kategorycznie 
się nie zgodziła. Nie pozwoliła mi iść. Więc nie poszłam i tam zo-
stałam. Dzisiaj myślę, że ona się bała, co on mi może zrobić. A poza 
tym mama uważała, że jeśli taki jest nasz los, to musimy być razem, 
gdy to się stanie.

Mikołaj: I nie poszła pani z nim?
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Lusia: Nie. Ale on, odchodząc, powiedział mi: „Jeśli się zdecy-
dujesz, to idź drogą do Borszowa wzdłuż torów kolejowych. Druga 
chata jest moja. Ty zapukasz i ja ci otworzę”. To było dwa dni przed 
Bożym Narodzeniem czterdziestego drugiego. Pan wie, że od dru-
giego maja czterdziestego trzeciego już wszędzie miało być Juden-
frei. Ja przemyślałam to i poszłam.

Mikołaj: Jak się pani udało wyjść z getta?
Lusia: Tam można było wyjść. Kłopot zaczynał się potem, bo na-

wet najmniejsze dziecko, które się napotkało, zaraz krzyczało: „Bić 
Żydówę!”. I biły rózgami i rzucały kamieniami. Polskie i ukraińskie 
dzieci. Wszyscy na nas polowali. Ja pełzłam w  rowie aż do jego 
domu. Dotarłam tam w końcu i oni mi otworzyli. Siedzieli akurat 
przy Wigilii. Nakarmili mnie i  położyli w  jednym z  dwóch łóżek 
w tej chałupie. Do dzisiaj pamiętam, że w rogu chałupy był śnieg.

Mikołaj: Co pani myślała, wychodząc z getta?
Lusia: Wychodząc, chciałam tylko wyjść i nie widzieć już więcej 

tyfusu i dyzenterii. Już nie chciałam mieszkać w tym małym pokoju 
w szesnaście osób, gdzie co rano ktoś nie żył. I ja sobie tak myślałam, 
jak by to było dobrze, gdybym ja umarła w nocy, i żebym nie widziała, 
jak mnie będą zabijać. I nie umiem panu opowiedzieć, jak strasznie 
chce się żyć, jak ma się piętnaście lat. Panie Mikołaju, ja się bardzo 
cieszę, że mogę to panu opowiadać. Wychodziłam, ale myślałam, że 
oni wszyscy się schowają pod tym chodnikiem… i że my się jeszcze 
spotkamy. Wie pan, ojca nie było, a matka z trojgiem dzieci, którym 
jeść nie miała co dać… straszne. Naokoło wszyscy szaleli w panice 
i krzyczeli, i bili dzieci. A moja mama była zawsze uczesana i czysta, 
spokojna… ona po prostu czekała na koniec. Wiedziała, co będzie.

Mikołaj: A gdzie był ojciec?
Lusia: Ja panu coś opowiem. Kiedyś siedzimy z mamą w tym po-

koiku w getcie, w trakcie akcji. Naokoło rwetes i krzyki. Strasznie się 
boimy wszyscy. I ja mówię do mojej mamusi: „Gdyby tatuś z nami 
tu był, toby nas jakoś dobrze ukrył i jedzenie byśmy mieli. On zna 
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tylu Polaków i Ukraińców”. Bo mój tata był taki nieprzestraszony 
Żyd. Odważny i jedyny, który w Przemyślanach miał broń. On był 
wojskowym z  austriackich czasów i  siedział w  niewoli rosyjskiej. 
Był wysoki i przystojny. I na to wszystko mama mi mówi: „Słuchaj, 
gdyby on tu z nami był, toby narobił takiego ruchu, że byśmy mieli 
jeszcze większe problemy”. Dlaczego ona tak powiedziała? Wtedy 
ja nie rozumiałam, ale potem się dowiedziałam, że kiedyś mój oj-
ciec wracał dorożką ze stacji kolejowej do domu. Jedzie, aż tu nagle 
czuje zapach spalenizny. Rozgląda się i widzi, że płonie przybudów-
ka przy bóżnicy. I  przy tym wszystkim stoi policjant Stach, jego 
kolega ze szkoły, i pcha żydowskiego chłopczyka, takiego z pejsa-
mi, do tego ognia. To tata mówi mu: „Stachu, co ty robisz? Zostaw 
dziecko i  idź do domu”. Stach na to: „Odwal się, Żydzie!”. Ojciec 
wyrwał mu tego dzieciaka i odszedł, a Stach do nich podbiegł i ude-
rzył tatę w twarz. Mój tata wyciągnął rękę i go uderzył, a ten upadł 
na bruk i walnął skronią o taki wystający koci łeb. Dwa dni potem 
umarł. Później był sąd i tata dostał piętnaście lat. Po trzech latach 
przyszła amnestia i jak ja się urodziłam, to tata już był w domu.

Mikołaj: A gdzie był ojciec, kiedy wy byliście w getcie?
Lusia: Oj, to znowu jest tamta historia! Ojciec za Sowietów pra-

cował w banku. Jak się zaczęła wojna na tamtych terenach, to oni 
kazali ojcu iść na dworzec, wsiąść do wagonu z  pieniędzmi i  od-
prowadzić go do Kijowa. Tata im powiedział, że musi się pożegnać 
z żoną i dziećmi, a wtedy jeden z nich wyciągnął rewolwer i wrza-
snął: „Gross, ty lepiej nie rób żadnych prowokacji, tylko ty zrób, 
co my ci mówimy!”. I  tak się stało. Potem były straszne bombar-
dowania Lwowa i Przemyślan, a my cały czas szukaliśmy taty. Bie-
galiśmy z mamą to tu, to tam, po wszystkich kątach, ale nie udało 
się go odszukać. I my w ogóle nie wiedzieliśmy, gdzie ten nasz tata 
przepadł, ale nam się wydawało nienormalne, żeby on nas zosta-
wił. Potem wszystkiego się dowiedzieliśmy od jednego uciekinie-
ra, który po trzech miesiącach wrócił z tego pociągu do getta, do 
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swojej żony i dzieci. Ale najpierw on przyszedł nie do swoich, tylko 
do nas, żeby powiedzieć, że nasz tata żyje. On opowiadał, że na 
pociąg spadła bomba i  ta cała kasa się rozwaliła, i wszystkie pie-
niądze zaczęły fruwać w powietrzu. To oni sobie wzięli część tych 
latających pieniędzy i pofrunęli dalej w głąb Rosji. Tyle się wtedy 
dowiedzieliśmy. Tata wrócił po wojnie na kulach i bez zębów. Ja się 
go zapytałam: „Tato, co się z tobą stało? Gdzie jest cały twój duch?”. 
A on mi tylko smutno odpowiedział: „Oj, dziecko. Ty nie wiesz, co 
to jest Rosja. Ty nie wiesz, czym to pachnie. Tam został cały mój 
duch. Wszystko tam zostało i już się nie wróci”.

Mikołaj: I z tatą tak już było do końca? 
Lusia: On potem z tego Monachium pojechał do Ameryki. Jako 

pierwszy wyjechał, zanim my pojechaliśmy do Kraju. Poszedł do 
ambasady i zobaczył, że rząd amerykański potrzebuje weterynarzy, 
co się znają na koniach. A on się znał, bo mój dziadek dostarczał 
rasowe konie do pułku ułanów i mój tata się przy tym wychował. 
A jak był w tej Rosji, to w jakimś kołchozie zrobił wieczorne kursy 
weterynaryjne i dostał świadectwo, że jest weterynarzem. Pojechał 
na farmę do Ameryki i taki jest koniec historii o dzielnym tacie.

Mikołaj: To wróćmy do tej Wigilii, na którą trafi ła pani z getta.
Mietek: Powiedz, ile czasu tam byłaś.
(Lusia nagle robi się bardzo smutna).
Lusia: Panie Mikołaju, mam się skracać?
Mikołaj: W żadnym wypadku!
Mietek: Widzi pan, jak ja ładnie nie przerywam? Nie tak jak ktoś 

przedtem, gdy ja mówiłem. Ale jednak muszę coś do żony powie-
dzieć. Lusia, ty widzisz, do kogo ten Grynberg jest podobny?

Lusia: Tak, widzę. A poza tym on ma oczy naszego Alika.
Mietek: Pan wygląda jak taki jeden, co ją odnalazł w Krakowie 

i też jej powiedział, że ma rodzinę na Długiej. On całkiem podobny 
do pana.

Mikołaj: A ja mam dobry czy zły wygląd?
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Lusia: Pan ma dobry wygląd i nie tylko to. Pański charakter jest 
wypisany na pańskiej twarzy.

Mikołaj: To nie zawsze jest zaletą.
Lusia: Zależy, jak kto myśli. Mnie się podoba. A czy ten wygląd 

by wtedy „przeszedł”, to ja panu zagwarantować nie mogę.
Mietek: Lusia, opowiadaj o Wigilii.
Lusia: No więc kolację zjadłam, łóżko dostałam i byłam tam dwa 

tygodnie. Po tym czasie zaczęły się kłopoty, bo sąsiedzi zaczęli mó-
wić, że ja jestem Żydówka. Przedtem fi ranka nie była zaciągana, 
a potem tak, i nie pomogło, że on tym folksdojczem był. Co ktoś 
wszedł, to ja się musiałam chować za ich piec. I w końcu on mi po-
wiedział: „Słuchaj, moja kochana, ja cię dłużej trzymać nie mogę. 
Jesteś cudownym dzieckiem, ale nie mogę. Musisz wrócić do getta, 
bo ja drżę o  moje dziecko”. I  on tak z  szacunkiem do mnie mó-
wił, jakbym ja nie była… tak ładnie do mnie to mówił. I nie wiem, 
co się stało, że nagle ja do niego powiedziałam: „Dobrze, pójdę, 
ale mam do pana prośbę. Niech mi pan u księdza załatwi metry-
kę, żebym mogła się z  nią ulotnić”. I  następnego dnia ja patrzę, 
a on się rano tak ciepło ubiera, takie stare buciory i szmaty, i fu-
tra na siebie zakłada. Pomyślałam, że on gdzieś do roboty idzie, 
a on mi mówi: „Jadę do Podchajczyk. Tam moja siostra mieszka-
ła i miała córkę. Wyszła za Jugosłowianina i wyjechała do Jugo-
sławii. Powiem, że ona potrzebuje swojej metryki”. Ja myślałam, 
że on końmi pojechał, a on poszedł pieszo w taką straszną słotę. 
Dwadzieścia kilometrów przeszedł. Cały umazany w błocie i śniegu 
wrócił. Wyciągnął zza pazuchy metrykę i mówi: „Schowaj. Ludzie 
by za nią dali majątek”. To prawda była. On mógłby ją sprzedać za 
wielki majątek w tamtych czasach, ale dał mi za darmo. Dał mi ją 
i powiedział: „Wyrywaj do getta i rób wszystko, żebyś przeżyła”. To 
co ja miałam zrobić? Wzięłam metrykę i wróciłam do getta. Sio-
stra jak mnie zobaczyła, to wybuchnęła histerycznym śmiechem, 
a mama powiedziała, że nic mi ta metryka nie pomoże. Znowu by-
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łam w getcie. W tym dniu albo w następnym mama kazała mi iść 
do pana Zalipskiego, żeby mi dał jajko albo dwa. Kiedyś to był nasz 
sąsiad, bo mieszkaliśmy w takiej dzielnicy, gdzie było mało Żydów. 
Ten Zalipski to był krawiec. On i jego żona nie mieli dzieci, więc my 
często u nich się bawiliśmy, a oni byli bardzo zadowoleni. Poszłam 
do nich i widzę, że siedzi przy maszynie pan Zalipski, a żony nie ma 
i wszędzie pachnie kapustą. To ja się pytam: „Panie Zalipski, gdzie 
pana żona?”. On mówi: „Wyobraź sobie, że moja żona jechała do 
Lwowa do ginekologa, ale złapali ją na ulicy i zabrali na roboty do 
Niemiec. Teraz miała wrócić na chwilę na święta, ale jakoś się spóź-
nia. Pracuje tam w fabryce sucharów w Burgu, obok Magdeburga. 
Jak ona wróci, to zaraz będzie musiała jechać z powrotem. Gdybyś 
ty miała metrykę, mogłabyś pojechać za nią”. Pan rozumie, co się 
wydarzyło? Cud! Ja mu pokazałam tę metrykę, a on powiedział, że 
będziemy nad tym pracować, i dał mi dwa jajka. Poleciałam szybko 
do mojej koleżanki, co jej ojciec był zawiadowcą stacji i przypadko-
wo przechowywał moją ciotkę z dzieckiem.

Mikołaj: Jak można kogoś przechowywać przypadkowo?
Lusia: Przypadkowo, bo ja o tym nie wiedziałam. To był cudo wny 

człowiek, cudowny mężczyzna, cudowny bohater mojego życia. Je-
śli pan spyta, kogo ja więcej kochałam, jego czy ojca, to nie mam 
odpowiedzi. Ja się u nich wychowałam. Uciekałam z naszej ulicy 
i biegłam na stację, do nich.

Mikołaj: On był dla pani ważniejszy od taty?
(Lusia patrzy na mnie, a do jej oczu powoli napływają łzy).
Lusia: Nie mogę powiedzieć, bo wstydzę się tej odpowiedzi. 

I dlatego tam pobiegłam i mówię: „Panie Słonecki, oni mnie zabiją 
na tych robotach!”. A on mówi: „Pojedziesz!”. Zalipski wszystko za-
łatwił i nie było wyjścia. Dzień przed wyjazdem miałam przyjść do 
Słoneckich do domu i tam spędzić ostatnią noc. On mi powiedział, 
że mnie odwiezie na tę stację, z której miałam wyjeżdżać. Mówił: 
„Pojedziemy tramwajem. Ty w jednym wagonie, ja w drugim. Będę 
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czuwać nad tobą i nic się nie bój”. Normalnie to ja tam spałam z ich 
córką w ich małżeńskim łóżku, ale tego dnia on mi kazał iść do ga-
binetu. Trochę się bałam, bo nie rozumiałam dlaczego. Tam mieli 
taką dużą kanapę, skórzany fotel i  telefon. Posadził mnie na ten 
fotel i mówi: „Słuchaj, Luśka, ty się nic nie bój. Wojnę przeżyjesz 
i wyjdziesz za mąż za polskiego ofi cera, i o wszystkim zapomnisz”. 
Ja sobie wtedy pomyślałam o takim ukraińskim przysłowiu: „Jesz-
cze ojciec się nie urodził, a już syn po chałupie chodził”. A wie pan, 
dlaczego on ze mną rozmawiał w tym gabinecie? Dopiero po wojnie 
się dowiedziałam. Tam były jeszcze jedne drzwi do innego pokoju 
i przez dziurkę od klucza patrzyła na mnie moja ciotka. Ja do końca 
nie wiedziałam, że ona tam była. On nawet jej nie dał się ze mną 
pożegnać, bo się bał, że gdyby mnie złapali… Pan rozumie, tak? 
Tam wszędzie był Wehrmacht. Zresztą ja też pracowałam w Wehr-
machcie.

Mikołaj: Słucham?
Lusia: Oni mieli taki ogród i ja w nim pracowałam. Kiedy kończy-

łam pracę, to musiałam przejść przez taki folwark, żeby wrócić do 
getta. Co wieczór czekali tam miejscowi chłopcy i lali mnie rózgami 
po nogach. Nie zabili mnie, ale bili. Zawsze tak samo. A ja zawsze 
wiedziałam, co będzie.

Mikołaj: Coś krzyczeli?
Lusia: Tak, zawsze to samo: „No, parszywa żydowico!”. Ale mam 

też takie straszne wspomnienie z początku wojny. Mogę panu te-
raz opowiedzieć? Tata jeszcze wtedy z  nami był. Idziemy kiedyś 
i obok jedzie fura, a na furze jedzie Jaś. On u nas przed wojną pra-
cował. Tata o niego bardzo dbał. Co roku tak było, że mama mówiła 
ojcu: „Jaśkowi już ciepłe ubranie kupiłeś, a twoje dzieci jeszcze nic 
na zimę nie mają”. Jak go zobaczyłam, to bardzo się ucieszyłam 
i wołam do niego: „Jasiu!”. A on nagle tak się nachylił z góry, tak 
charknął i napluł mi prosto na twarz. Panu nie mogę powiedzieć, 
co to było dla mnie. Ja miałam piętnaście lat. Ja chciałam umrzeć. 
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Dwa tygodnie nie chciałam jeść i leżałam jak trup. Mama się strasz-
nie o mnie martwiła. Wie pan, to nie bolało na twarzy, to bolało 
w sercu. Mnie się to do dzisiaj śni w nocy. No dobrze, ale wracajmy 
na dworzec. Ubrali mnie jak chłopkę. Koszyk miałam i taką chuści-
nę, pod którą chowałam te moje wielkie i chude łapska. Musiałam 
chować, bo jakby ktoś je zobaczył, toby od razu wiedział, że ja nie 
jestem żadną chłopką. Rano zeszliśmy po schodach ze stacji kolejo-
wej na przystanek tramwajowy na Łyczakowskiej. Słonecki z jednej 
strony, ja z drugiej. On tak idzie koło mnie, że niby jesteśmy osob-
no, i mówi przez zęby: „Z ostatniego wagonu wyciągnęli czternastu 
Żydów”. Już mamy wsiadać, każde do swojego wagonu, a ja widzę, 
że tam stoi córka naszego stróża z  gimnazjum i  krzyczy: „Jezus 
Maria, przecież to Lusia Gross i pan Słonecki. Boże, to przecież ta 
Żydówka!”. No i od razu podchodzą do nas ukraiński policjant i es-
esman i nas aresztują. Wie pan, to, że ona mnie wydała, to ja jej wy-
baczam, bo wtedy… jak by to powiedzieć? Wtedy to było przyjęte. 
To było fair. Ale żeby ojca trojga dzieci, Polaka, zawiadowcę stacji?

Mikołaj: Wsiedliście do tego tramwaju?
Lusia: Tak. Ja jednym wejściem z  esesmanem, a  on drugim 

z Ukraińcem. Ten esesman kazał mi usiąść naprzeciwko dwóch za-
konnic. Do dzisiaj pamiętam, że jedna cały czas tak nerwowo po-
cierała ręką o kolano. Siedzę i patrzę przed siebie. Niby spokojnie, 
ale nie w stronę Słoneckiego. Esesman zaczyna mi różne pytania 
po polsku zadawać, a  ja mówię: „Proszę pana, przecież pan mnie 
gdzieś wiezie, to tam będę opowiadać wszystko”. On mi pokazuje 
palcem na Słoneckiego i mówi: „Tego pana znasz?”. To ja się pytam: 
„Którego? Nie, nie znam. Pierwszy raz widzę”. A on mi mówi: „Ale 
on szedł obok ciebie”. To ja mówię, że dużo osób koło mnie szło 
i że go nie znam. Ten ukraiński szpicel na niego popatrzył i dał mu 
kopniaka w tyłek, tak że Słonecki wypadł z tramwaju. Kątem oka, 
tak żeby się nie odwracać, patrzę i widzę, że on wstał. I pomyślałam 
sobie: No, teraz walczysz o siebie. Ciężar mi z serca spadł. Zabrali 
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mnie do najbliższego więzienia na Łąckiego, takiego, skąd nikt już 
nie wychodził. I żeby pan miał weselszą minę, to panu powiem, że 
mnie stamtąd wypuścili po dwóch tygodniach. Ja myślę, że dzięki 
interwencji Słoneckiego w AK. Mąż myśli, że nie, a ja myślę, że tak. 
Wszystko jedno. Ale zanim stamtąd wyszłam… To wyjście to nie 
było takie normalne wyjście. Tam codziennie przesłuchiwał mnie 
taki tajniak. Zimno mi było strasznie. Na dworze było dwadzieścia 
dwa stopnie mrozu, a ja miałam tylko taki żakiecik przerobiony ze 
szkolnego mundurka. On był jeszcze z getta, a ponieważ ja rosłam 
jak na drożdżach, więc on był to tu, to tam sztukowany. Kiedyś 
miał jeszcze futrzany kołnierzyk, ale potem Żydom zabronili mieć 
futra, więc nawet ten kołnierzyk trzeba było odpruć. Chustą taką 
zasłaniałam, że niby nie jest odpruty. Któregoś dnia idę znowu na 
przesłuchanie do tego tajniaka, a on mi pokazuje szufl adę w biurku 
pełną krzyżyków i  Matek Boskich i  mówi: „Widzisz, tu siedziały 
Żydówki, które miały blond włosy i niebieskie oczy. Wszystkie nie 
żyją, a ty się ciągle nie chcesz przyznać, że jesteś Żydówką?”. Ja się 
rozejrzałam po tym pokoju, a  tam były takie napisy: „Mamusiu, 
zabierz mnie, mamusiu nie chcę umierać”. I  wszystkie napisane 
krwią. Myślę sobie: Co on mnie tu trzyma i przepytuje? Przecież 
Żydów strzelają jak muchy. Jak ja zniknę, to pies z kulawą nogą się 
nie będzie o nic pytał. Nie rozumiałam, o co mu chodzi. Któregoś 
dnia on mnie przesłuchuje, a ja akurat strasznie chciałam siusiać. 
Normalnie to w celi robiłam między deski, bo tam wszystko zama-
rzało, ale w jego obecności nie mogłam. Poprosiłam, żeby mi po-
zwolił do toalety, a on mówi: „Drzwi są otwarte, wyjdź pani”. „Pani” 
do mnie mówił. Według papierów ja miałam trzy lata więcej. Na-
prawdę miałam niecałe szesnaście, a w papierach dziewiętnaście. 
„Wyjdź pani na śnieg i się wysiusiaj”. Nawet mi nie powiedział, gdzie 
jest toaleta. Ja wychodzę na ten śnieg, rozglądam się, a tam nikogo 
nie ma. Jest wartownia, ale pusta. Kucnęłam i siusiam, i myślę, że 
może ja ucieknę. Ale dokąd? Babci już nie ma we Lwowie, cioci też 
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nie. Do getta nie wrócę. Żadnych Polaków tu w okolicy nie znam… 
Dokąd ja pójdę? Idę z powrotem do niego. A on mi mówi: „Wróciła 
pani? Zaczynam wątpić, czy pani jest Żydówką. Dlaczego pani nie 
uciekła?”. No to mu powiedziałam: „Bo wierzę w sprawiedliwość. 
Gdybym była Żydówką, może bym była uciekła, ale dlaczego mam 
uciekać, skoro jestem Polką?”. Spojrzał na mnie i powiedział: „Pani 
stanie przed sądem niemieckim i oni postanowią, co z panią zro-
bić”. Ja się dziwiłam, co oni za cyrk robią. Mogli mnie zabić i już. 
Mieliby ze mną spokój. Ale stało się inaczej. Po dwóch dniach za-
brali mnie do sądu. Stoję tam i chowam te wielkie łapska w kiesze-
niach. Obok mnie stoi ukraiński policjant, a za stołem siedzi taki, 
co na mundurze ma pełno odznaczeń. Wie pan, że część z nich to 
były odznaki myśliwskie, a nie wojskowe? I ten policjant mówi do 
tego za stołem: „Przeklęta Żydówka, ona rozumie każde słowo po 
niemiecku. Daję głowę, że ona jest Żydówką!”. I nagle krzyczy do 
mnie: Hände raus! Ja wyciągam ręce, a  on mówi: „Patrzcie, jakie 
ona ma ręce, to są ręce akuszerki, a nie chłopki!”. On miał tłuma-
czyć i  wiedział, że ja rozumiem. Na to jeden gestapowiec mówi: 
„Ona jest duża, ładna dziewczyna i ona może w fabryce pracować 
dla naszego zwycięstwa. Odstawić ją na Pierackiego”. Stamtąd od-
chodziły transporty do Niemiec. Czekało tam już dwa tysiące osób. 
Na drugi dzień przyszedł ten, co mnie w więzieniu przesłuchiwał, 
i powiedział, że jestem bardzo dzielną panienką i że on mi życzy 
szczęśliwej drogi. Zaproponował też, że mnie zawiezie do swojej 
matki, która mieszka w  Poznaniu, a  po wojnie będziemy razem. 
Ja mu powiedziałam, że jego propozycja jest piękna i  bardzo mi 
pochlebia, ale nie mogę, bo chcę jechać do pracy. I że jestem siero-
tą i chcę być samodzielna. Oddał mi mój koszyk. Przyszedł eseso-
wiec i  zaprowadził mnie na Pierackiego. Jak mnie oddawał przy 
budce, to powiedział wartownikowi: „To jest prawdopodobnie Ży-
dówka”. No i się po tym łagrze rozeszło, zanim ja do niego zdąży-
łam dobrze wejść. Zaprowadzili mnie do takiej… Jak się to mówi?
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Mikołaj: Pryczy?
Lusia: Może to i prycza była. Taki kawałek drzewa na cieniutkich 

nóżkach. Podeszłam i usiadłam. Koszyk obok postawiłam i musia-
łam grać nieprzestraszoną. Obok mnie siedziała taka Polka, Stenia. 
Bardzo się ucieszyła, że możemy sobie porozmawiać i że obie mamy 
po dziewiętnaście lat. Aż tu nagle zaczynają się schodzić zewsząd 
i patrzą na mnie jak w ogrodzie zoologicznym. Wie pan, tak jak się 
na małpki patrzy. I zaczynają mówić wszyscy to samo: „Aaa, to Ży-
dówka”. I wtedy ja już wiedziałam, że mój koniec blisko, że z tego 
już się nie wykaraskam. Stenia na nich krzyczała: „Co wy się tu krę-
cicie, na co wy się patrzycie?”. To nic nie pomagało. Na drugi dzień 
przyszedł taki młody człowiek. Może on miał dwadzieścia pięć lat. 
Przyniósł cyrkiel i zaczął mnie mierzyć. Uszy, skronie, oczy, kości 
policzkowe… Nie mówił ani słowa, tylko mierzył i zapisywał, a po-
tem odszedł. Pan sobie wyobraża, co ja potem przeżyłam? Stenia 
chciała mi pomóc i krzyczała na nich: „Półgłówki, coście się czepili 
dziewczyny!”. I teraz dojdę do tego, co mnie uratowało. Mierniczy 
odszedł i na drugi dzień wciąż nie byłam aresztowana. I nagle mi 
mówią, że przyszedł ktoś do mnie. Ja patrzę, a  to bardzo młody 
mężczyzna, piękne palto, kapelusz, rękawiczki pekary, dwie książ-
ki pod pachą zapakowane w biały papier. I on się pyta: „Gdzie jest 
Paulina Czerwińska?”. Bo ja się wtedy tak nazywałam. To ja sobie 
pomyślałam: No, Lusieńko, to twój koniec. Mamę zostawiłaś, sio-
strę, brata i babcię też, a teraz twoja kolej. Ja wstaję, a on do mnie 
podchodzi, podaje mi rękę i mówi bardzo głośno: „Znowu uciekłaś 
z  domu?”. Jak on tak powiedział, to cała atmosfera zmieniła się 
w sekundę. On poprosił, żebyśmy wyszli na korytarz, i powiedział 
mi tak: „Przyszedłem panią odwiedzić i przyniosłem książki. Niech 
pani udaje, że pani czyta. To zrobi dobre wrażenie, bo ja i tak wiem, 
że z nerwów czytać pani nie da rady. Jak pani zacznie czytać, to nie 
będzie pani musiała odpowiadać na pytania. Jutro znowu przyjdę 
i  sobie pospacerujemy, żeby oni myśleli…”. Pan sobie wyobraża? 
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Miałam szesnaście lat i byłam bez mowy z wrażenia. Łzy połyka-
łam, żeby nie wypłynęły na zewnątrz. Tymczasem wszy mnie tak 
gryzły strasznie. Pan sobie nie wyobraża, co to są wszy. Miałam 
wtedy długie włosy i warkocze upięte na „gretkę”, i cały czas myśla-
łam, żeby przy nim mi te wszy na czoło nie wylazły.

Mikołaj: Znała pani tego chłopaka?
Lusia: Nie, ja do dzisiaj nie wiem, kto to był. Ale wiem, że to był 

taki wielkomiejski chłopak. Taki musiał być wykształcony i wycho-
wany. I miał dobre maniery. Widać było, że to nie prostak. Zanim 
przyszedł następnego dnia, Stenia mi swoim drobnym grzebykiem 
wyczesała włosy. Wyszłam do niego i  tak marnie wyglądając, ale 
chociaż bez wszy. Znowu poszliśmy na spacer korytarzem i ja nie 
wytrzymałam i się rozpłakałam. On mi powiedział: „Niech się pani 
nie martwi. Za trzy-cztery dni odchodzi transport. Wszystko bę-
dzie w porządku. Dostaniecie jedzenie…”. On był dobrze zoriento-
wany. On był dla mnie jak królewicz z bajki.

Mietek: Lusia, ty opowiadaj o pociągach. My już w bajki nie wie-
rzymy.

(Lusia bierze w swoje dłonie moją dłoń i ją głaszcze).
Lusia: Pan mnie rozumie, prawda? Zabrali nas na stację. Tam sta-

liśmy osiem godzin i zawieszaliśmy koce i stare płaszcze w powy-
bijanych oknach. To był taki pasażerski pociąg, ale strasznie znisz-
czony. I nagle znowu słyszę: „Czerwińska!”. To znowu on i mówi 
mi: „Ten żołnierz, który siedzi na dachu wagonu, przyniesie pani 
wodę. Proszę się nie obawiać. Kiedy przejedziecie Breslau, może już 
pani gwizdać na wszystkich”. To był początek lutego czterdziestego 
trzeciego. Proszę pana, ja wszędzie miałam anioła stróża. Jak tylko 
coś się złego działo, to on z nieba spadał.

(Mietek nagle zaczyna się śmiać).
Mietek: Aż ja się urodziłem.
Lusia: I po tych wszystkich aniołach ten diabełek mnie zabrał. 

W Niemczech w czterdziestym czwartym dostałam tyfusu i  leża-
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łam w  izolatce, i  byłabym umarła, gdyby nie koleżanka Stefcia, 
która wybłagała, żeby mnie zawieźli do szpitala. Widocznie ja 
już miałam te zalążki tyfusu w sobie. Pewnie jeszcze z getta. Tam 
przecież wszyscy jak muchy umierali na to świństwo. Jak jechałam 
do Niemiec, to te zalążki tyfusu były nieczynne. Ja wszystko mia-
łam prawie nieczynne. Pan wie, że my, dziewczynki, nie miałyśmy 
w getcie menstruacji. Dopiero w Niemczech, jak zaczęłam trochę 
lepiej jeść, to wszystko wróciło. Niestety, tyfus również. I znowu 
mam dla pana piękną historię. Tym razem o ciemnych oczach i krę-
conych włosach. Spodoba się panu. Zawieźli mnie do tego szpitala, 
nosze ze mną położyli na ziemi i  poszli. I  tam był jeden doktor, 
który mi po wojnie powiedział tak: „Kiedy leżałaś na noszach i wi-
działem twoje kręcone włosy i te piwne oczy, które mnie błagały, 
żebym cię ratował, od razu wiedziałem, że jesteś Żydówką”. Dlacze-
go on to wiedział? Bo on był Czechem, który studiował medycynę 
z polską Żydówką i się w niej zakochał, i miał z nią dwoje dzieci. 
I on pracował w tym szpitalu, by ją ratować i z nią być. To był mój 
kolejny anioł. On robił wszystko, żeby mnie uratować. Po dwóch 
tygodniach ja odzyskałam przytomność. Inne pacjentki mi mówiły, 
że on się we mnie zakochał i że siedział przy moim łóżku dniami 
i nocami. Miałam tam jeszcze jednego anioła – zakonnicę. Ona mi 
cały czas przynosiła różne rzeczy do jedzenia. To jajko, to śmieta-
nę, to kawałek ciasta… wszystko przemycała pod habitem. To była 
Niemka polskiego pochodzenia.

Mietek: Moja żona była pupilkiem zakonnicy. Rozumie pan, co 
się działo w tamtych czasach?

Lusia: Po chorobie wróciłam do fabryki, ale nie od razu. Czu-
łam, że coś się we mnie zmieniło, że… mam jakieś niedociągnię-
cia w móz gu. Pan rozumie? Ja się nagle zorientowałam, że ja już 
nie pamiętam Ody do młodości. Dramat, proszę pana! Ja czułam, 
że w moim mózgu stało się coś, co się już nie odstanie. Poszłam 
do tego doktora i mu powiedziałam, o co ja się martwię: „Byłam 
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na wakacjach w domu i kupiłam babci prezent. I dlaczego ja wró-
ciłam tutaj?”. A on mi powiedział: „Nigdzie nie byłaś. Jeszcze tro-
chę jesteś chora i masz halucynacje. Ja cię jeszcze tu zatrzymam na 
tydzień i potem już będzie dobrze”. I już. Koniec choroby, a za rok 
koniec wojny.

Mikołaj: Koniec wojny zastał panią właśnie tam?
Lusia: Niemcy chcieli nas wszystkich gonić na zachód, tak jak 

robili z Żydami z obozów. Pan wie, co to były marsze śmierci, praw-
da? No! To oni chcieli nam tak zrobić. Na szczęście ktoś z naszej 
grupy znalazł ogrodnika, który zgodził się nas przyjąć do roboty 
u siebie. Ale on miał w tym swój interes. Pan się domyśla?

Mikołaj: Chciał być dobrym Niemcem pod koniec wojny.
Lusia: I chciał, żebyśmy mu to dali na piśmie. Co się było zasta-

nawiać? Napisaliśmy mu taką deklarację i  już! Osiemnaście osób, 
sami Polacy.

Mikołaj: A tacy jak pani też tam byli?
Lusia: Prawdopodobnie jeden mógł być, ale moje przypuszcze-

nie może być mylne.
Mietek: Albo może być prawdziwe, kto to wie?
Lusia: Ja nikomu nie mówiłam, kim jestem, tylko temu doktoro-

wi. I ja wiedziałam, że jego żona jest Żydówką, mimo że on mi nic 
na ten temat nie mówił. Ona miała taki nosek, co ja go już gdzieś 
widziałam, a poza tym była taka strasznie wystraszona. Pan rozu-
mie? Miała taki wystraszony wygląd.

Mikołaj: A pani miała wystraszony wygląd?
Lusia: Ja nie, bo ja grałam. Nauczyłam się być artystką. Ale 

w  sercu to ja się każdej chwili bałam. Umierałam ze strachu, że 
przyjedzie ktoś z moich stron i mnie rozpozna. Na szczęście miesz-
kałam z samymi Polkami z Poznania i u nas nie było więcej wolnych 
miejsc. I co, nie czuwa nade mną jakiś anioł? I znowu mam szczę-
ście. Przyjechał do mnie Mikołaj Grynberg i ja mówię, a on słucha. 

(Lusia posyła mi najpiękniejszy uśmiech na świecie).
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Mikołaj: A  dzieciom opowiadaliście, co przeżyliście w  czasie 
wojny?

Mietek: My nie chcieliśmy ich włączać w tę całą historię, a one 
nie bardzo się tym interesowały.

Mikołaj: Uważaliście, że nie trzeba tego opowiadać?
Mietek: My uważaliśmy, że trzeba, ale nie umieliśmy tego dzie-

ciom opowiedzieć. Bo po nas nikt już nie opowie, najwyżej ktoś 
przeczyta. A dzieci… One chciały być tubylcami. Nie chciały mówić 
w innym języku niż hebrajski. Jak ktoś rozmawiał w dowolnym in-
nym języku, to one mu przerywały: „Nie mów po polsku”.

Lusia: Ja panu tak opowiem, że pan zrozumie. Kiedyś mój syn 
wrócił ze szkoły i mówi, że idzie grać w piłkę. Miał może dziewięć 
lat. Ja mu mówię: „Naprzód odrobisz lekcje, a  potem pójdziesz 
grać w piłkę”. A ten mały mi na to: „Kim ty jesteś, przeżytku ho-
lokaustowy, żebyś mi nie pozwoliła? Dałaś się prowadzić jak owca 
na śmierć”. To ja się go pytam, kto mu takich rzeczy naopowiadał. 
A on mówi, że nauczycielka.

Mikołaj: Poszła pani do szkoły?
Lusia: Najpierw go butem w pysk człapnęłam, a potem do niej 

poszłam. Wchodzę i widzę, że ona sama dziecko Holokaustu. Py-
tam się jej: „Tak dzieci uczysz? A sama co przeżyłaś?”. Wróciłam do 
domu i usiadłam, żeby z synem porozmawiać. W pierwszej chwili 
zareagowałam okropnie. Gwiazdy w oczach zobaczyłam, jak on mi 
to powiedział. Tu nie było łatwo chować dzieci. Naszych historii 
nikt tu nie chciał słuchać.

Mikołaj: W ogóle o tym nie rozmawialiście?
Mietek: Tylko między sobą. Mieliśmy taką grupę przyjaciół. 

Głównie ludzi z  Wilna. Oni byli z  Abą Kownerem w  partyzantce 
w lesie. Nas było około dwudziestu osób i co piątek się spotykali-
śmy. Wie pan, wycieczki, kino i takie tam. Tutaj było ciężko… i cią-
gle kolejne wojny.

Lusia: I nikt nas nie wołał do swojego towarzystwa. Oni chcieli 
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nie wiedzieć, co myśmy przeżyli. To nie było modne. Lepiej było 
być kibucnikiem i bohaterem niż ocalonym. Myśmy sobie nie zda-
wali sprawy, że my się cały czas leczymy. Pan rozumie, to była taka 
nieświadoma psychoterapia. Myśmy ciągle sobie opowiadali tamte 
historie. I jeszcze raz, i znowu, i od nowa. Ja je wszystkie znałam na 
pamięć i do dzisiaj je pamiętam. Każdą. Jak na świat przyszły wnu-
ki, to się zaczęły pytania i naleganie na opowieści. Ale pan rozumie 
przecież, że dziecku tak wszystkiego opowiedzieć nie można. Tych 
strasznych historii… To nie dla dzieci. No więc opowiadamy takie 
historie, żeby nie było za strasznie.

Mietek: Lusia, opowiedz panu historię o tym Janku, co z tobą 
wracał z Niemiec do Polski.

Lusia: Oj, to było dla mnie niezrozumiałe. Wracaliśmy z  tych 
Niemiec większą grupą, ale do Krakowa dotarłam już tylko z tym 
panem Jankiem. On mnie namawiał, żebym poszła do PCK szukać 
bliskich. Ja mu wtedy powiedziałam: „Panie Janku, ja tam nikogo 
nie znajdę, bo ja jestem Żydówką. Ja muszę iść na Długą szukać 
mojej rodziny”. On miał taką starą twarz rolnika, choć jak teraz 
pomyślę, to on pewnie miał wtedy czterdzieści pięć lat. I ja patrzę 
na niego, a jemu po policzku łza płynie. I on mi powiedział, że teraz 
rozumie, dlaczego ja taka inna byłam. Dobrze wychowana i tak ład-
nie po polsku mówiłam. I po tych pięknych wszystkich słowach i po 
tych łzach on do mnie mówi: „Ja panią bardzo proszę. Jesteśmy 
w Krakowie, niech pani idzie do kościoła Mariackiego i prosi księ-
dza o  wybaczenie, że pani przyjmowała Najświętszy Sakrament, 
że pani opłatek brała w kościele”. A ja mu na to: „Panie Janku, ja 
mam prosić księdza o wybaczenie, że chciałam żyć?”. On pomyślał 
i mówi: „To ja pójdę sam”.

Mietek: I na koniec to ja pana proszę, żeby się pan nie obrażał, 
że ja nie wszystko panu opowiedziałem. Opowiedziałem, co byłem 
w stanie, ale za to wszystko jest prawdą.
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Róźka Micenmacher
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MĄŻ IDIOTA, SYN GENIUSZ I PEŁNA SZAFA SZMAT

Z Róźką Micenmacher spotykam się w domu starców, w któ-
rym ma swoje małe mieszkanie. Pokój jest podzielony na dwie 
części, sypialną i  telewizyjną. Róźka siedzi w swoim fotelu, a  ja 
siadam na wersalce rodem z lat pięćdziesiątych. Rozmowa toczy 
się przy stoliku telewizyjnym, który jest pokryty stosem papie-
rów. Część z nich to dokumenty z dawnych czasów, część to bieżą-
ce sprawy do załatwienia. Swoją szklankę z zimną wodą wciskam 
między świadectwo maturalne Róźki a świeży egzemplarz gazety 
codziennej.

Mikołaj: Dzień dobry.
Róźka: Ma pan znajomą twarz.
Mikołaj: To dobrze wróży?
Róźka: Nie byłabym taka pewna. Chce mnie pan nagrać?
Mikołaj: Jeśli się pani zgodzi, to tak.
Róźka: Ja nie mam nic do ukrywania. Powiem panu wszystko, co 

pan będzie chciał. Ta pana twarz to jest chyba znajoma z tych do-
brych znajomości. Wie pan, ja już różne twarze w życiu oglądałam. 
Pan jest z miasta Łodzi?



218

Mikołaj: Nie.
Róźka: Krewnych tam pan miał?
Mikołaj: Nic o tym nie wiem.
Róźka: Do jakiej partii ojciec należał przed wojną?
Mikołaj: Mój ojciec urodził się w czterdziestym roku.
Róźka: Oj, to bardzo późno. A dziadek?
Mikołaj: Dziadek urodził się w tysiąc dziewięćset trzecim.
Róźka: O, to on jest starszy ode mnie!
Mikołaj: Jego już nie ma.
Róźka: Czyli ja jestem najstarsza, tak?
Mikołaj: A ile ma pani lat?
Róźka: Ukończone dziewięćdziesiąt dwa. A  w  jakiej partii był 

pana dziadek?
Mikołaj: On sympatyzował z Bundem.
Róźka: Może być. Moja matka była w Bundzie, a ojciec był syjo-

nistą.
Mikołaj: Jak oni to godzili?
Róźka: Przed wojną zrobili kontrakt, że nie będą pracowali par-

tyjnie. Matka dotrzymała słowa, a ojciec nie.
Mikołaj: A pani w jakiej była partii?
Róźka: Ja byłam w Poalej Syjon Lewica.
Mikołaj: Towarzyszka Róźka?
Róźka: My byliśmy syjonistycznymi komunistami. To nas różni-

ło od samych komunistów. To były stare czasy, a dzisiaj to ja jestem 
stara.

Mikołaj: Nie zapowiadało się, że dożyje pani tego wieku?
Róźka: Nigdy o tym nie myślałam, ale o śmierci też nie myśla-

łam. Nawet w tych najgorszych warunkach. Wie pan, co ja wtedy 
krzyczałam? Krzyczałam, że ja chcę żyć. Ale ja tu panu głupoty 
opowiadam, a pan chce tylko fotografi e zrobić, tak?

Mikołaj: Ja chcę i porozmawiać, i zdjęcia zrobić.
Róźka: Niech pan robi zdjęcie najpierw.
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(Fotografuję, a Róźka po każdym pstryknięciu pyta, czy to już 
koniec. Gdy udaje nam się dobrnąć do prawdziwego końca, Róźka 
oddycha z ulgą).

Mikołaj: Chce pani zobaczyć te fotografi e?
Róźka: Ja się urodziłam w tysiąc dziewięćset osiemnastym roku, 

panie Grynberg. Jak pan będzie miał dziewięćdziesiąt dwa lata, to 
pan się dowie, czy ja chcę.

Mikołaj: I wtedy mi pani powie?
Róźka: Ja panu powiem, jak ja tam wyglądam. Nie musi pan cze-

kać. Stara jestem i już. O czym pan chce rozmawiać? Może o Łodzi?
Mikołaj: Bardzo chętnie o Łodzi.
Róźka: Moja matka już była łodzianką.
Mikołaj: W domu mówiło się w jidysz?
Róźka: Rodzice mówili. My nie.
Mikołaj: Miała pani rodzeństwo?
Róźka: Tak, dwóch braci. Jeden był młodszy, drugi starszy. Zo-

stałam sama na koniec. Mieszkaliśmy na ulicy Głównej. To była 
normalna robotnicza dzielnica. Żydów tam prawie nie było. Tylko 
Polacy i Niemcy. Naokoło same fabryki tekstylne. Scheibler, Groh-
man, Eitingon.

Mikołaj: Co się stało z braćmi?
Róźka: Niech pan lepiej spyta, co się stało ze wszystkimi?
Mikołaj: Co się stało ze wszystkimi?
Róźka: Wie pan, to było coś tak strasznego… Ja zostałam kom-

pletnie sama. Nikogo naokoło. Wszyscy zniknęli. Niech pan nie 
próbuje tego zrozumieć, bo się nie da. Starszego brata wykończyli 
w Rosji, bo był komunistą. Ojca w Auschwitz. Matkę w Stutthofi e. 
Młodszy brat nie wrócił z poznańskiego obozu. Wzięli go, gdy miał 
siedemnaście lat, i już stamtąd nie wrócił. To było takie rozpiesz-
czone najmłodsze dziecko. Myślę, że nie przeżył tych robót. Oni 
tam budowali autostrady. On do mnie do Rosji pisał takie listy: 
„Zostawiłaś mnie jak kozła ofi arnego”. (Róźka odwraca się tyłem, 
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żebym nie widział jej łez). Ja z tym żyję do dzisiaj i  już nigdy się 
tego nie pozbędę. Przez te wszystkie lata ja o nim myślę. To mnie 
nie opuszcza po prostu.

Mikołaj: A co się działo z panią?
Róźka: Dwunastego listopada trzydziestego dziewiątego ucie-

kłam z  koleżanką. Najpierw do Krakowa, potem koło Przemyśla 
przeszłyśmy granicę przez San i  dotarłyśmy do Lwowa. Nie wie-
działam, co mnie czeka. Jak mogłam go zabrać w to nieznane?

Mikołaj: Jak długo była pani we Lwowie?
Róźka: Zatrzymałam się u mojej znajomej, co miała trzyletnią 

córkę i męża. Oni mieli jeden duży pokój i u nich mieszkałam. Po-
stawili mi tam dwa taboretki, na nich położyli materac i ja na tym 
spałam. Zajmowałam się dziewczynką i zapisałam się na kursy na-
uczycielskie, nie znając słowa po rosyjsku. Ukończyłam te kursy 
i  dostałam pracę. Kursy ukończyłam z  odznaczeniem. Dostałam 
pracę we wsi białoruskiej. Musiałam tam odpracować rok, a  mój 
przyjaciel był w tym czasie na Ukrainie.

Mikołaj: Jaki przyjaciel?
Róźka: A taki, jeszcze z Łodzi.
Mikołaj: To był bliski przyjaciel? Narzeczony?
Róźka: Bliski tak. Narzeczony nie, ale bardzo bliski. On już był 

tam urządzony, więc pojechałam do niego na chwilę, dwa tygodnie 
przed wojną. Mieszkałam tam u jednego chłopa.

Mikołaj: Przed wojną rosyjsko-niemiecką?
Róźka: Tak. Po wojnie ja pisałam do tego chłopa i on mi odpisał, 

że jak weszli Niemcy, to zebrali wszystkich nauczycieli w  szkole 
i spalili żywcem.

Mikołaj: Dlaczego nic mi pani nie opowiada o  tym, jak było 
przed wojną?

Róźka: Przed wojną to nie był raj, ale się miało rodzinę. Czasy 
były raz lepsze, raz gorsze, ale się miało do czego wracać. Miało 
się dom i można było kogoś o pomoc prosić. A w czasie wojny ja 
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zostałam sama, samiutka wśród zupełnie obcych ludzi. Chce pan 
słuchać, jak było na tej Ukrainie?

Mikołaj: Chcę.
Róźka: Jak się okazało, że jest wojna, to się zrobiła ewakuacja. 

Tam była jednostka wojskowa i cały rejon był zorganizowany na-
około tego wojskowego miejsca. Wzięli nas na wozy i zaczęli wy-
wozić. Ja na jednym wozie, mój przyjaciel na drugim. On pojechał 
z typografi ą, bo oni mieli robić gazetę, a ja pojechałam na wozie 
z  dokumentami wojskowymi. Wyjechaliśmy o  dziewiątej rano 
i  mieliśmy się spotkać niedaleko jakiegoś lasku, koło pierwszej. 
Wie pan, kiedy ja go znowu zobaczyłam? Dopiero w czterdziestym 
czwartym roku.

Mikołaj: Później został pani mężem?
Róźka: Tak. Byliśmy razem pięćdziesiąt dziewięć lat.
Mikołaj: Długo się przedtem znaliście?
Róźka: Ja go znam, od kiedy miałam dwanaście lat. Jeszcze 

w szkołach powszechnych byliśmy.
Mikołaj: Dokąd pani dojechała tamtym wozem?
Róźka: Do miejscowości Białocerkiew. Tam stał pociąg. W tym 

pociągu siedziały ewakuowane żony wyższych ofi cerów i nie było 
jak do niego wejść. Kierownikiem pociągu był Żyd i ja z jeszcze jed-
ną kobietą z naszego wozu do niego poszłyśmy. I ja powiedziałam: 
„My jesteśmy dwie kobiety, nie mamy nikogo i  nie wiemy, co ze 
sobą zrobić. Pomóż nam”. On kazał nam wejść do środka, a tam po-
wiedzieli, że są dwie możliwości: albo do Taszkientu, albo do Orska 
na Uralu. Pamiętałam, że mój starszy brat był kiedyś w  tym Or-
sku, to wiedziałam, że tam są jacyś Polacy. Pojechałyśmy do Orska 
i ja poszłam do rady miejskiej. Pokazałam im moje dokumenty, że 
ja jestem nauczycielką, a oni mi powiedzieli: „Teraz nie potrzebuje-
my nauczycieli. Tu jest miasto kombinat. Idźcie tam, to dostaniecie 
pracę”. Poszłyśmy i dali nam pensję. Wie pan, taka pensja to nie 
pieniądze, tylko miejsce do spania.
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Mikołaj: Hotel robotniczy.
Róźka: Bardziej robotniczy, niż hotel. Tam od razu ukradli mi 

dziesięć rubli, które głupio schowałam pod poduszkę. Na szczęście 
miałam jeszcze jakiś drobiazg na sprzedanie. Zaczęłam pracę przy 
konwejerze.

Mikołaj: Co to jest konwejer?
Róźka: Widział pan Dzisiejsze czasy z Chaplinem?
Mikołaj: Tak.
Róźka: To on tam pracował przy konwejerze.
Mikołaj: Przy taśmie.
Róźka: No mówię przecież. Tam kontrolowałam puszki. 
(Róźka wykonuje serię powtarzających się ruchów, imitując pra-

cę przy taśmie).
Mikołaj: Co było w puszkach?
Róźka: To była taka fabryka, gdzie na początku wchodziła krowa, 

a na końcu wychodziły puszki ze wszystkim. Prosto na front. Ja 
tam pracowałam tak, że zaczynałam o dziesiątej wieczorem, a koń-
czyłam o dziesiątej rano. Jak się potem budziłam, to myślałam, że 
już nie wstanę. Ja nigdy przedtem nie pracowałam fi zycznie.

Mikołaj: Co pani robiła tuż przed wojną?
Róźka: W  trzydziestym siódmym zrobiłam maturę w  prywat-

nym gimnazjum i zostałam nauczycielką. Ale wróćmy do mojego 
konwejera. Nagle tam się zrobiła afera, że zabrakło sto ton mięsa. 
Postawili ludzi na bramkach i oni nas sprawdzali przy każdym wyj-
ściu. Któregoś dnia, jak ja piłam wodę z puszki, podeszła do mnie 
taka ichnia donosicielka. Kazała mi iść do kierownika, bo kradnę 
mięso i właśnie je zjadłam prosto z puszki. Poszłam, powiedziałam, 
że nie kradnę, a oni spisali protokół i oświadczyli, że będzie sąd. 
Moje współtowarzyszki Rosjanki kazały mi uciekać. Powiedziały: 
„Ty tego nie wytrzymasz”. To poszłam do Strojbatalionu, gdzie byli 
chłopcy ze Lwowa, z Zaleszczyk, z Krakowa. Oni obiecali mi pomóc 
i zabronili wracać do tego, jak pan mówi, hotelu. Sami poszli, żeby 
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zabrać moje rzeczy, ale już części nie było. Niestety, tak straciłam 
koc. Potem oni mi pomogli przepłynąć rzekę Ural i dostać się do 
Kazachstanu.

Mikołaj: Ci chłopcy to byli Polacy?
Róźka: Jacy Polacy? Sami Żydzi! Przepłynęłam łódką rzekę i po-

szłam na piechotę przez step. Przeszłam ze dwadzieścia pięć kilo-
metrów i trafi łam do urzędu, gdzie się zgłosiłam, żeby powiedzieć, 
że chcę pracować jako nauczycielka. Niestety, wszyscy byli na 
urlopie i nic z tego nie wyszło. Poszłam dalej i spotkałam Żydów-
kę z Rumunii, i ona mi powiedziała: „Do Iranu posyłają młodzież. 
Tam potrzebują pracowników. Pojedź ze mną, to może znajdziesz 
tam pracę”. Co miałam do robienia? Pojechałam z nią.

Mikołaj: Do Iranu?
Róźka: Nie, to było w Kazachstanie.
Mikołaj: Który to był rok?
Róźka: Już czterdziesty drugi. Tam zostałam taką, co mierzy 

w  polu pracę traktorzysty, bo umiałam policzyć objętość stogu 
siana. Potem zostałam normirowszczykiem. Wie pan, to taki, co 
ustala normy. Jeszcze później musieliśmy uciekać stamtąd, bo wy-
buchła epidemia tyfusu, i  wylądowałam w  sowchozie, gdzie były 
konie i krowy. Zajmowałam się tam wszystkim. Jeden taki kierow-
nik mówił o mnie: Roza, kotoraja wsio znajet. Róża, która wszystko 
wie. Oni tam ledwo czytali, a z resztą to już było bardzo niedobrze. 
I tam później mnie mój przyjaciel znalazł. On wtedy pracował jako 
naczelnik kadr w wielkiej fabryce i pomógł mi się przenieść do szpi-
tala, bo ja już też zaczynałam mieć tyfus. W tym szpitalu dostałam 
adres jednego towarzysza, który już był w Palestynie. Napisałam 
do niego po żydowsku, używając rosyjskich liter. Dzięki temu za-
częłam dostawać paczki z Jointu.

Mikołaj: Te paczki przychodziły tam ze Stanów?
Róźka: No przecież nie z Palestyny.
Mikołaj: Co było w tych paczkach?
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Róźka: Odzież, tłuszcz w puszkach, lekarstwa, herbata i mydło. 
Pan uważa, że to są interesujące historie? Przecież nie sposób w to 
wszystko uwierzyć. Wie pan, że w tym szpitalu postanowili mnie 
już nie leczyć? Jedna moja znajoma poszła do lekarzy, żeby mi dali 
zastrzyk, a  oni odmówili i  kazali jej iść do weterynarza. Ona się 
wiele nie zastanawiała i poszła. Za kilka pudełek herbaty z tych pa-
czek on mi zrobił zastrzyk dla konia i dzięki temu ja zostałam przy 
życiu. Byłam bardzo słaba, a tam nie było co jeść.

Mikołaj: Głodowaliście?
Róźka: Ja dostawałam dziennie dwieście gramów chleba. Zupę 

robiliśmy z  korzeni i  z  trawy. Chodziłam z  synem koleżanki na 
pola łapać susły. Trzeba było mieć worek, kamień i czajnik z gorącą 
wodą. Jak gdzieś była dziura, to tam się wlewało wrzątek, a z dru-
giej dziury wybiegał suseł prosto do worka. Wtedy kamieniem 
w łeb i już. A później sprzedawaliśmy skórę.

Mikołaj: Jak smakuje suseł?
Róźka: Jak królik. I jeszcze dzięki tym paczkom mieliśmy trochę 

pieniędzy, bo sprzedawaliśmy z nich herbatę. Życie nam te paczki 
ratowały. I wtedy ten mój przyjaciel załatwił mi przepustkę, żebym 
mogła pojechać tam, gdzie on jest. Przyjechałam rano do miejsco-
wości, która się nazywała Złatousta i w której on już miał pokój.

Mikołaj: Pamięta pani, że to było rano?
Róźka: No tak, bo tego samego wieczora wybuchł wielki pożar, 

a ja byłam jedyna, co dopiero tam przyjechała, więc się trochę ba-
łam, że mnie posądzą.

Mikołaj: Posądzili?
Róźka: Nie, ale była inna niespodzianka. Mój przyjaciel miał 

pokój, o którym ja już panu powiedziałam, a w tym pokoju miał 
przyjaciółkę. Nieważne.

Mikołaj: To był ten przyjaciel, który potem został pani mężem, tak?
Róźka: Tak. Dostałam pracę w szkole, ale tam były straszne wa-

runki i  jeszcze do tego wszyscy byli donosiciele. I  wtedy my po-
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stanowiliśmy, że będziemy wracać, bo już front zaczął się cofać. 
Ruszyliśmy do Polski.

Mikołaj: A co z tą przyjaciółką?
Róźka: Postanowiliśmy, że ją też zabierzemy. Wyruszyliśmy 

w  czerwcu czterdziestego piątego i  już w  sierpniu czterdziestego 
piątego byliśmy w Łodzi.

Mikołaj: Tym pani przyjacielem był pani późniejszy mąż Micen-
macher?

Róźka: No a kto miał nim być?
Mikołaj: Pytam się już przez czystą ciekawość.
Róźka: Ciekawość czego?
Mikołaj: Wróciliście we trójkę, ale on był wtedy z tamtą przyja-

ciółką.
Róźka: No i co z tego?
Mikołaj: Nie była pani zawiedziona?
Róźka: Ja byłam zawiedziona ostatnimi pięcioma laty, a  nim 

i jego przyjaciółką się nie zajmowałam. Nie zależało mi na niej.
Mikołaj: A na nim?
Róźka: Nie będę teraz o tym mówiła.
Mikołaj: Gdzie zamieszkaliście w Łodzi?
Róźka: On miał siostrę, która przeżyła, to tam poszedł. Ja ją 

dobrze znałam, była już zamężna. Ja poszłam do towarzyszy. Już 
pierwszego dnia przyjaciele powiedzieli mi, że nikt z  moich nie 
przeżył. Miałam adres do Komitetu Żydowskiego. Wiceprzewodni-
czącym był nasz przyjaciel Rotenberg. Znalazł towarzyszy, którzy 
mnie wzięli do siebie. To byli potem moi wielcy przyjaciele. Tego 
dnia się dowiedziałam, że z Żydów prawie nikt nie został. Następ-
nego dnia już miałam kartki żywnościowe i  ubraniowe, więc po-
szłam odebrać to wszystko. I  tam ja spotykam pana, od którego 
my kupowaliśmy czapki. On na mnie patrzy i mówi: „Hudesówna… 
twój wujek mieszka na Piotrkowskiej 33”. Ja pomagałam rodzicom 
i zawsze do niego po te czapki chodziłam.
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Mikołaj: Mieliście sklep z czapkami?
Róźka: Tak.
Mikołaj: No to nie miała pani wyjścia, musiała się pani za tego 

Micenmachera* wydać.
(Róźka grozi mi palcem i macha ręką, że nie warto o tym mówić).
Róźka: Poszłam na Piotrkowską, a tam otworzyła mi drzwi cio-

cia, ale nie żona wujka. To była siostra mojego ojca. Uratowała się 
w Rosji, razem z mężem i trójką dzieci. Oczywiście myśmy zaczęły 
się ściskać i płakać. Do dzisiaj pamiętam oczy tych małych dzieci, 
które na nas patrzyły. Nie wiem, co one sobie wtedy myślały, ale 
bardzo były przestraszone tym zbiorowym płaczem. Przybiegł też 
wujek, o którym mi mówił ten od czapek i kapeluszy. Wujek przed 
wojną mieszkał w Zduńskiej Woli, ale potem wszystkich przetrans-
portowali do getta łódzkiego. On stał na selekcji obok mojego ojca 
i widział, jak go wysyłają do gazu. Och… ja nie mam już na to siły. 
(Róźka zakrywa oczy rękami i zaczyna płakać. Co jakiś czas pod-
nosi na mnie wzrok. Podaje mi dłoń i tak, głaszcząc się nawzajem 
po rękach i płacząc, spędzamy kilka minut). Dlaczego ja to panu 
opowiadam? Chciałabym już o tym nie myśleć, ale mi nie wycho-
dzi. Widzi pan, co oni nam zrobili? Ile to już lat minęło, a my się 
widzimy pierwszy raz i od razu nad tym płaczemy. Niech się pan 
nie martwi, są też chwile, kiedy jest lżej.

Mikołaj: Jakie to są chwile?
Róźka: Kiedy się dzieci rodzą.
Mikołaj: Skąd pani wtedy brała siłę, by dalej żyć?
Róźka: Jak ja usłyszałam, że cała moja rodzina zginęła, to moim 

celem było stworzenie rodziny. Ja sobie wtedy powiedziałam: Ja 
muszę stworzyć rodzinę. Poza tym zaczęłam pracować w komitecie 
przy tworzeniu szkoły żydowskiej. W końcu przyjechał jeden towa-
rzysz, który przeżył obóz i stracił całą rodzinę. On został dyrekto-

* Micenmacher (jidysz) – czapnik.
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rem szkoły imienia Pereca. Ja tam pracowałam od pierwszego dnia. 
Byłam nauczycielką, sekretarką i delegatką do związku nauczycieli.

Mikołaj: Jakie dzieci do was trafi ły?
Róźka: To były dzieci z łagrów, dzieci z lasów, dzieci z Rosji, były 

też dzieci z aryjskiej strony i dzieci z klasztorów, i te ostatnie krzy-
czały: „Nie chcemy być Żydami. Żydzi zabili Chrystusa”.

Mikołaj: Do kiedy była pani w tej szkole?
Róźka: Do czterdziestego ósmego. Tam były tamte historie w tej 

szkole. Ja jeździłam po kraju i wyciągałam dzieci z takimi historia-
mi, że się panu nawet nie śniło.

Mikołaj: Na przykład?
Róźka: W  czterdziestym siódmym wezwali mnie do Komitetu 

Żydowskiego w Warszawie, bo przyjechało do nich dwóch chłop-
ców z  klasztoru. Szukają rodziny i  trzeba ich z  tego klasztoru 
wyciągnąć. Poszłam tam i pytam się ich, skąd są. Oni mi mówią: 
„Klasztor jest w  Zduńskiej Woli”. Zduńską Wolę znam jak swoje 
pięć palców. Mój dziadek miał tam sklep. Porozmawiali w tym ko-
mitecie i chcieli wracać, więc im powiedziałam: „Może razem poje-
dziemy do Łodzi, a potem zobaczycie, co chcecie dalej robić”. I oni 
w drodze zaczęli mi opowiadać. Obaj byli warszawianinami, ale się 
przedtem nie znali. Uciekli z domów na wieś i tam się zajmowali 
pasaniem krów. Przypadkiem się spiknęli i poczuli, że są Żydami. 
Zostali przyjaciółmi. Jak się wojna skończyła, to gospodarze posła-
li ich do klasztoru, bo oni się nigdy nie przyznali, że są Żydami. Sie-
dzieli w tym klasztorze, kąpali się w majtkach i tylko jeden ksiądz 
wiedział, że oni są Żydami. Pozwolił im pojechać do Warszawy 
szukać rodziny. Dojechaliśmy do Łodzi i ja im mówię: „Słuchajcie, 
chłopcy, tu jest Łódź Fabryczna, a  wy musicie jechać dalej, spod 
ŁKS-u. Teraz chodźcie ze mną. Zjecie kolację, a rano się zobaczy”. 
Zabrałam ich do kibucu na Narutowicza. Tam byli głównie starsi, 
oprócz jednego chłopca przygarniętego. On był nie taki zupełnie 
normalny. Weszłam do tych starszych chłopców i  im powiedzia-
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łam: „Słuchajcie, jest dwóch nowych kolegów. Nie rozmawiajcie 
z nimi o religii ani o Żydach. W ogóle dajcie im spokój”. Poszłam 
po nowych i mówię: „Zjedliście, to idźcie spać i odpoczywajcie”. Po 
chwili obaj przychodzą do mnie i mówią, że oni już chcą wracać. 
Dlaczego? Bo ten nienormalny zaczął im opowiadać, że ludzie po-
chodzą od małpy, i robił awantury. Udało się ich zatrzymać, a rano 
zaprowadziłam ich do kibucu dziecięcego.

Mikołaj: Ile oni mieli lat?
Róźka: Czternaście, może piętnaście. W  tym drugim kibucu 

wszystko było dobrze zorganizowane. Od razu wzięli ich do cyrku 
i do kina. Zajęli się nimi jak trzeba. Znalazły się żydowskie rodziny, 
które chciały ich do siebie zabrać. Dzisiaj obaj są tutaj, w Kraju. To 
jest historia! Pan ma imaginację? Potem wyjechałam do Izraela.

Mikołaj: A Micenmacher?
Róźka: On był wtedy we Francji. Nawet pojechałam do tej jego 

Tuluzy z mojego Izraela, w czterdziestym dziewiątym.
Mikołaj: Do niego?
Róźka: Tak.
Mikołaj: Wróciła pani sama czy z nim?
Róźka: Sama.
Mikołaj: To skąd on się wziął w Izraelu?
Róźka: Przyjechał do mnie.
Mikołaj: Byliście w kontakcie czy przypadkiem się tu spotkaliście?
Róźka: Panie Grynberg, my cały czas pisaliśmy do siebie listy.
Mikołaj: To kiedy on tu dotarł?
Róźka: W  pięćdziesiątym roku. W  pięćdziesiątym pierwszym 

urodził się nasz syn, a  w  pięćdziesiątym ósmym córka. Miałam 
wreszcie swoją rodzinę.

Mikołaj: Opowiadała pani dzieciom o  swoich wojennych prze-
życiach?

Róźka: Zanim ja zaczęłam im opowiadać, mój syn już się zaczy-
nał pytać: „Gdzie jest moja babcia?”. On bardzo wcześnie zaczął 
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mówić, a potem ciągle się o to pytał. Opowiadaliśmy mu z mężem, 
co przeżyliśmy. Jak był proces Eichmanna, to on troszkę zaczął ro-
zumieć, ale do tego czasu krzyczał na nas: „Jak wy mogliście tak 
się dać na śmierć prowadzić, jak stado baranów?”. Cały Izrael zmie-
nił do nas stosunek po tym procesie. Przedtem zdarzało się, że sa-
bry do nas mówiły: „Szkoda, że cię ten Hitler nie wykończył”. Tuż 
po przyjeździe do Kraju pracowałam w fabryce papierosów i  tam 
usłyszałam, jak jedna kobieta do drugiej tak krzyczy. Ja zrobiłam 
straszną awanturę i krzyknęłam: „Ty nie wiesz, co ty mówisz!”.

Mikołaj: Z  jednej wojny uciekliście w  następne plus ten kom-
pletny brak zrozumienia dla tego, co przeszliście. Dlaczego, mimo 
wszystko, zdecydowaliście się tu zamieszkać?

Róźka: Ja uważałam, że to jest jedyne miejsce, gdzie Żydzi mogą 
żyć swoim towarzyskim życiem, kulturalnym życiem i przyjaciel-
skim życiem.

Mikołaj: Spotkały panią tutaj rozczarowania?
Róźka: Oczywiście. Ja się nieraz boję, że przyjdą takie czasy, 

że ja się będę wstydziła przyznać, że ja jestem z Izraela. Ja jestem 
przeciw rasizmowi i przeciwko używaniu siły. Ja nie potrafi ę zrozu-
mieć, jak ludzie, którzy przeżyli Niemców, mogą mówić, że dobry 
Arab to martwy Arab.

Mikołaj: Jak pani wychowywała swoje dzieci? Inaczej niż te mat-
ki, które nie doświadczyły Zagłady?

Róźka: Moja synowa mówi, że ja jestem „polska matka”. W Pol-
sce się mówiło jidysze mame, a  tu się mówi „polska matka”. Ona 
powtarza, że ja stale drżę o dzieci. A ja jej odpowiadam, że ja jestem 
matka Żydówka z Polski i dlatego tak drżę.

Mikołaj: Pani inaczej drżała o swoje dzieci niż sabry o swoje?
Róźka: Ja drżałam naprawdę. Każda ich wycieczka, każde trzy 

minuty spóźnienia, a nie daj Boże jakaś choroba. Tutejsze matki 
nie mogły tego pojąć.

Mikołaj: A pani myślała, że co się stanie?



230

Róźka: Że ich napadną, że się skaleczą… Wie pan, jak tutaj mó-
wią o  polskiej Żydówce? Że ona ma męża idiotę, syna geniusza 
i pełną szafę szmat. A ja im mówię, że mój mąż nie był idiotą, że 
mój syn nie jest geniuszem i że mam tylko pełną szafę szmat. 

(Róźka śmieje się tak, jakbym to ja jej ten dowcip opowiedział. 
Pierwszy raz w czasie naszej rozmowy jest uśmiechnięta).

Mikołaj: Po wojnie poszła pani do waszego mieszkania w Łodzi?
Róźka: Próbowałam, ale ta Polka, co tam mieszkała, doszła do 

drzwi, w które ja pukałam, i dalej mnie nie wpuściła. Jakiś czas po-
tem byłam w okolicy i nagle widzę, że idzie pani Wilczyńska, która 
miała tam przed wojną sklep spożywczy. Ona podchodzi do mnie 
i woła: „Rózia! Gdzie mamusia, gdzie Julek, gdzie Aruś?”. Nie wy-
trzymałam i uciekłam.

Mikołaj: Z Polski wyjeżdżała pani, uciekając przed antysemityz-
mem, czy jechała pani budować nowy kraj?

Róźka: Ja już panu mówiłam, że uważałam, że to jest jedyne 
miejsce dla Żydów, gdzie oni powinni być.

Mikołaj: Dzisiaj też tak pani myśli?
Róźka: Nigdy bym wtedy nie pomyślała, że my zabieramy miej-

sce Arabom. Wierzyłam, że to się jakoś ułoży.
Mikołaj: Nie bardzo idzie to bezbolesne układanie się.
Róźka: Ja myślę o dwóch państwach dla dwóch narodów. Tak, 

żeby było sprawiedliwie. Myślę, że trzeba oddać to, co zabraliśmy 
w  sześćdziesiątym siódmym, i  żyć jak równy z  równym. Ale nie 
wszyscy tutaj tak myślą.

Mikołaj: Pani Różo, dłużej nie będę pani męczył. Dziękuję, że mi 
pani tyle opowiedziała.

Róźka: Zmęczony już pan jest, tak? Prawie nic pan nie pił. Mar-
twię się o pana. I ciągle myślę, do kogo pan jest podobny? 

(Dopiero teraz Róźka przestaje głaskać moją dłoń. Podaje mi 
szklankę i każe wypić wodę).

Mikołaj: Już pani wie?
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Róźka: To jest jakaś bardzo znajoma twarz. I ten wygląd na do-
datek.

Mikołaj: Jaki wygląd?
Róźka: To jest raczej dobry wygląd. Pan by miał szansę przeżyć 

wojnę.
Mikołaj: Każdemu pani mówi, czy ma dobry, czy zły wygląd?
Róźka: Nie. Tylko tym, co mają dobry. Chociaż jak tak dłużej na 

pana patrzę, to się zastanawiam, czy ja dobrze panu mówię.
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Irka i Gienek Waks
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MIAŁAM WIDZENIA RACZEJ NIEOPTYMISTYCZNE

U  Irki i  Gienka Waks czeka na mnie stół zastawiony ciastami 
i ciasteczkami. Gosposia z Rosji, której już o tej porze by nie było, 
razem z gospodarzami czeka na moje przyjście. Bardzo szybko oka-
zuje się, że wszystkie „delikatesy” są dla mnie, bo państwo Waks 
„raczej takich rzeczy nie jedzą”. Po tym, jak udaje mi się wyjaśnić, 
że na razie nie będę jadł sznycli, gosposia żegna się i wychodzi.

Irka: Pan taki raczej kulturalny: „dzień dobry, proszę bardzo”. 
A w rękę też pan całuje?

Mikołaj: Tylko na specjalne życzenie. Sam z  siebie do tego się 
nie rzucam.

Irka: Dzięki Bogu! My tu trochę inaczej mamy niż w Europie. Tak 
mniej te formy się tu przyjęły. Mój ojciec to chyba też nie całował 
nikogo w rękę?

Gienek: On się raczej całował z własną ręką. 
(Gienek uśmiecha się do mnie porozumiewawczo).
Irka: Pan myśli, że to lepiej jest, że tak kulturalnie?
Mikołaj: Ja tak wolę i tak uczę własne dzieci. Wstawać, jak się 

z kimś wita, wstawać, jak kobieta wchodzi do pokoju, przepuszczać 
w drzwiach i takie inne drobiazgi.
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Irka: Muszę zauważyć, czy moje wnuki wstają. Pan myśli, że 
wstają?

Mikołaj: Myślę, że nie.
Gienek: Raczej my wstajemy, jak one wchodzą.
Irka: Jeden wnuk jest taki „Europejczyk”. Kulturalny i tak dalej… 

Nie wiem, jak to się stało. 
(Irka robi zdziwioną minę i wybucha śmiechem).
Gienek: Ale reszta „normalna”. My już mamy wnuki i prawnuki.
Irka: Mamy dwóch synów. Jeden się urodził „po drodze” w Niem-

czech, a drugi to już tutaj, pierwszy „Azjata” w rodzinie. Ja się wy-
chowałam w Krakowie, a teraz sobie tu żyjemy.

Mikołaj: Szkołę pani skończyła w Krakowie?
Irka: Tak. Państwowe gimnazjum na ulicy Oleandry. Polska szkoła.
Mikołaj: To hebrajskiego pani nie znała?
Irka: Jak tu przyjechaliśmy w czterdziestym ósmym, to byłam 

niemową. Nie znałam ani hebrajskiego, ani jidysz.
Mikołaj: W domu rodzice nie mówili w jidysz?
Gienek: Nie. Oni byli zasymilowani. Nie mieli dużo wspólnego 

z Żydami.
Irka: Przed wojną ja miałam prawie samych polskich znajomych.
Mikołaj: Miała pani bliskiego przyjaciela przed wojną?
Irka: Oho! A o którego panu chodzi?
Mikołaj: A ilu ich było?
Gienek: Jak to ilu? Jeden był, tak? Iziu przecież.
Mikołaj: Tak pan myśli?
Irka: Samek jeszcze był. I Arnold. Uroczy był ten Arnold.
Mikołaj: Wszyscy byli Żydami?
Irka: A kim mieli być?
Mikołaj: Arnold był uroczy. Była pani w nim zakochana?
Irka: Nie byłam.
Gienek: Irka, byłaś przecież!
Irka: Nie opowiadaj! No dobrze, niech już wam będzie. On był 
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z bardzo bogatej rodziny. Oni mieli kopalnie węgla. Ale nie mogę 
o tym opowiadać, bo on jeszcze ciągle żyje, w Londynie. A to się 
wszystko brzydko skończyło.

Mikołaj: Jak się skończyło?
Gienek: Tam rodzice się wtrącili.
Irka: Gienek! Nie wolno tego mówić. Albo sobie gadaj, co mnie 

to obchodzi.
Gienek: Tamci byli religijni i nie spodobała im się taka…
Mikołaj: Dla nich ona była jak gojka?
Gienek: Może trochę mniej niż gojka, ale wie pan… niewystar-

czająco.
Irka: Nie powiem, jak się skończyło, ale mogę opowiedzieć, jak 

się zaczęło.
Gienek: No widzisz, zmądrzałaś.
Irka: Myśmy przed wojną mieli tego samego nauczyciela od pia-

nina. Arnold tam chodził i ja też chodziłam, ale nikt nas sobie nie 
przedstawił, więc się nie znaliśmy. Takie to były dziwne czasy. Pół 
roku przed wybuchem wojny rodzice wysłali mnie do Zakopanego 
do pensjonatu dla dorastających panienek.

Mikołaj: To był żydowski pensjonat?
Irka: Nie wiem…
Mikołaj: Zgaduję, że raczej tak.
Gienek: Pewnie, że żydowski. Przecież do innego by cię rodzice 

nie posłali. Irka, zastanów się!
Irka: Może i  żydowski. W  każdym razie cholery tam dostałam 

i się wściekłam na to, że my tylko mamy się grzecznie zachowywać, 
a poza tym jest nudno. Zażądałam potańcówki z chłopcami, a cho-
dziło mi o Arnolda, rzecz jasna. A co było dalej, to sobie pan sam 
wymyślisz, bo już pan jesteś dorosły. (Irka posyła mi kokieteryjne 
spojrzenie). A potem w maju zdałam maturę.

Gienek: Nigdy pan nie widział takiego świadectwa. Same piątki. 
Z góry na dół i z powrotem.



236

Irka: Niewiele by brakowało, a jednej piątki by nie było. Gienek, 
mogę to opowiedzieć? A może lepiej nie, bo to takie będzie przykre 
dla Polaków.

Gienek: Mów wszystko. Pewnie, że możesz mu opowiedzieć. On 
nikomu nie powtórzy, tylko napisze w książce.

Irka: Był taki jeden młody nauczyciel. Nazywał się Stachurski 
i uczył nowego przedmiotu – astronomii. Ten pan nosił w klapie 
marynarki taki znaczek… taki mieczyk…

Mikołaj: Rozumiem, że to nie był entuzjasta Żydów?
Irka: No właśnie. I on na tej maturze chciał mnie oblać, ale na 

wszystkie pytania odpowiadałam celująco.
Gienek: Widział pan tę maturę? Same piątki. Jaka ona była 

zdolna!
Irka: Gienek, przestań. No i tamten tak mnie pytał i pytał, a ja 

dobrze i dobrze odpowiadałam, że w końcu pani dyrektor go upo-
mniała i kazała mu zaprzestać. No i dostałam piątkę z astronomii. 
Pan Stachurski nie był bardzo zadowolony, ale już mnie nie obcho-
dził. Miałam maturę i chciałam iść na studia.

Mikołaj: Na co chciała pani zdawać?
Irka: Naturalnie na matematykę i fi zykę. To były moje ulubio-

ne przedmioty. Poszłam z tą maturą na Uniwersytet Jagielloński. 
Podchodzę do jakiejś sekretarki, kładę świadectwo i mówię, że chcę 
się zapisać na studia. Ona patrzy, wszystko „bardzo dobrze, bardzo 
dobrze”. Bardzo była uprzejma, taka przeuprzejma nawet… i na-
gle zobaczyła „wyznanie mojżeszowe”, bo wtedy na świadectwie to 
było napisane. Jak to zobaczyła, to mówi: „Jak panienka przynie-
sie świadectwo chrztu, to przyjmiemy panienkę na każdy fakultet”. 
Więc ja się jej pytam: „A bez tego?”. A ona mi krzyczy: „A bez tego 
to na żaden!”. Tak ordynarnie, wie pan… że ja już nic nie powie-
działam i wróciłam do domu. Jak szłam złożyć te papiery, to byłam 
szczęśliwa, młoda i  silna, a  tam przeżyłam takie rozczarowanie. 
Strasznie płakałam potem.
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Gienek: Chwilę popłakała na ten temat, a potem się znalazły na-
stępne powody „radości”.

Irka: W sierpniu ojca i brata mamy zmobilizowali do armii pol-
skiej. Oni byli polskimi ofi cerami. Ja z mamą pojechałam do Jaro-
sławia, bo przecież jasne było dla wszystkich, że „tam to Niemcy 
nigdy nie dojdą”. Wzięłyśmy taką malutką walizeczkę i pojechały-
śmy na parę dni, bo to się miało zaraz skończyć. Panie Mikołaju, 
kto by wtedy pomyślał, że ta wycieczka to się dopiero zaczyna i bę-
dzie trwała prawie sześć lat?

Mikołaj: Pamięta pani pierwszy dzień wojny?
Irka: No pewnie! Byłyśmy już wtedy w  drodze do Lwowa. To 

wszystko miało potrwać cztery dni, tak wtedy myślałam.
Mikołaj: Z czego tam żyłyście?
Irka: Mama miała tyle rozumu, że w połowie sierpnia kazała ojcu 

wyciągnąć wszystkie pieniądze z banku. To nie były polskie złote, 
to były złote dolary. Walizka miała podwójne dno i tam sobie leża-
ły. Gdyby nie to, to już byśmy były kaput.

Gienek: Wie pan, one tam bardzo źle zarządzały tymi pieniędzmi. 
Nic nie rozumiały. No niech pan sam powie… taksówkami po tym 
Lwowie jeździły! Bardzo nierozsądnie. Potem to już zmądrzały.

Irka: Tak zmądrzałam, że aż mnie Stalin za darmo zawiózł bar-
dzo daleko. Nie chciał, ale nam życie uratował. I się zaczęła rosyj-
ska „sielanka”.

Gienek: Można powiedzieć, że mu tak wyszło niechcący. Taki 
efekt uboczny.

Mikołaj: Poza wami był tam jeszcze ktoś z waszej rodziny?
Irka: Tak, dziadkowie. Starzy bardzo, a babcia z  rakiem piersi. 

Oboje umarli w Rosji, dziadek w czasie ciężkiej zimy na zapalenie 
płuc, a babcia na tego raka.

Mikołaj: A ojciec gdzie wtedy był z tym polskim wojskiem?
Irka: Ojciec z armią doszedł aż do Rumunii i  jak tylko Niemcy 

tam weszli, to wszystkich ofi cerów wysłali do ofl agu do Niemiec.
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Mikołaj: Niemcy wiedzieli, że ci ofi cerowie są Żydami?
Gienek: Tak, oni wszystko wiedzieli, ale traktowali ich jak jeń-

ców wojennych. Nie robili żadnej różnicy. Teść miał szczęście, bo 
to był taki pokazowy ofl ag. Kontrolowany przez organizacje mię-
dzynarodowe.

Mikołaj: Traktowali Żydów tak samo jak Polaków?
Irka: Niemcy tak. Gorzej było z tym, jak Polacy traktowali Ży-

dów. Zresztą, ja tego nie opowiadam na ogół.
Mikołaj: Czego?
Gienek: Irka, opowiedz mu. Powinien wiedzieć, jak było. Ja panu 

powiem. Ona się wstydzi opowiedzieć, że ci polscy ofi cerowie, pol-
ska inteligencja, tak się zachowywali w tym ofl agu.

Irka: Wie pan, że to jest chyba źle opowiadać. Taki wręcz wstyd. 
W czterdziestym drugim roku ci polscy ofi cerowie zgłosili się do 
komendantury obozu i powiedzieli, że nie chcą z Żydami mieszkać 
pod jednym dachem. I tych Żydów przeniesiono do baraku obok.

Gienek: I wie pan, co się wtedy stało? To był obóz pod opieką 
Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Oni myśleli, że ich nie 
będą bombardować i palili światła w nocy…

Irka: …i żadna bomba nie spadła na ten żydowski barak, a na po-
zostałe to i owszem. Ale my wtedy byliśmy głęboko w Rosji, w Re-
publice Maryjskiej.

Gienek: Dziewicze lasy, zimno i nie ma dokąd uciekać.
Irka: Tam pracowałam jako drwal. Jako jedyna z rodziny praco-

wałam, bo mama nie mogła.
Mikołaj: A co mama robiła przed wojną?
Gienek: Dobre wrażenie. I miała służące, to nimi zarządzała.
Irka: Pamiętam tam taką noc, kiedy pomyślałam sobie: Jeśli ty 

się, Irka, sama do tego nie weźmiesz, to nie przeżyjesz. Ani ty, ani 
oni. Wstałam rano, a babcia mnie woła i mówi: „Ty idź do tych są-
siadów, do tych tubylców, i naucz się wszystkiego. Jak się w piecu 
pali, jak się żyje, bo inaczej wszyscy umrzemy tu z głodu”. No więc 
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poszłam do tych Rosjan. Na początku myślałam, że to Mongoło-
wie, bo oczy takie skośne mieli i niscy byli, a to było plemię Maryj-
czyków. Nauczyłam się, jak te pieczki kolosalne obsługiwać, jak na 
tej półtorametrowej tyczce garnki z gliny tam wsadzać i wyjmować. 
Gienka też tam poznałam. Miał wtedy taką Lilkę. Bardzo nieładnie 
się zachowała. Najpierw to była taka niby moja najlepsza przyja-
ciółka, a potem zabrała w nocy chleb i z rodziną zniknęła.

Gienek: Irka była jej brygadierką w lesie i się przyjaźniły… Nie-
ładnie zrobiła. Mnie też było bardzo przykro. Poszedłem do Irki się 
zapytać, czy ona wie, gdzie ta Lilka jest.

Irka: Oj, proszę pana! To jest pornografi czna historia! Teraz taka 
do śmiechu, ale wtedy to… oj wawoj było.

Mikołaj: Nareszcie! Chętnie posłucham.
Irka: Mieszkaliśmy w osiem osób w takim pokoju, co miał jedne 

drzwi do właścicielki, a drugie prosto z drogi, bo to nawet ulica nie 
była. Żeby się tam umyć, to się drzwi zamykało, brało miednicę i… 
Pan rozumie, tak?

Gienek: Ty się wtedy nie myłaś, ty podłogę szorowałaś.
Irka: To prawda. Myłam tę podłogę kompletnie naga. Majtek i sta-

ników to może ja miałam jedną parę. Jak ja będę pracować fi zycznie 
w bieliźnie, to ja nie będę miała w czym chodzić, więc się rozbiera-
łam i naga to wszystko prędko robiłam. Myję i szoruję, a tu do drzwi 
stukają. Myślę sobie: Niech stukają, zaraz skończę. Myję, a oni dalej 
stukają. Mnie to nic nie obchodzi, aż tu nagle otwierają się drzwi, te 
z drogi, a nie te, co ja myślałam, że oni w nie stukają. A w drzwiach 
Gienek! On się chyba bardziej speszył niż ja, ale ja też bardzo byłam 
zawstydzona. Przyszedł się pytać o jedną, a znalazł inną. 

(Irka rozkłada ręce i wzrusza ramionami).
Mikołaj: I jak się dalej sprawy rozwinęły?
Gienek: Panie, wtedy sprawy się rozwijały bardzo powoli, takie 

czasy były. Już sam nie wiem, czy na szczęście, czy niestety. Ale 
słuchaj pan dalej.
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Irka: Następnego dnia przyszedł z  sankami i  powiedział, że 
idziemy po kartofl e. A kartofl e to była podstawa jedzenia wtedy. 
Sama nie miałam jak ich zdobyć. Taka okazja, myślę. Dobrze, idę. 
Następnego dnia znowu przyszedł. Ja sobie myślę, że jak on taki 
zakochany w tamtej, to po co on tu ciągle przychodzi? Do dziś mi 
nie mówi, po co on tak przychodził. Pytam się, a on nie odpowiada.

Mikołaj: Nie wie pani?
Irka: On mi nie mówił, ale ja już taka grzeczna to nie byłam i się 

orientowałam, o co chodzi. W każdym razie to było bardzo komicz-
ne, bo ja postanowiłam zachować się troszkę prowokacyjnie. Sobie 
pomyślałam: Kto potrafi  lepiej, ona czy ja? Denerwowała mnie ta 
jego królowa. Przez trzy dni bez przerwy tylko o tej Lilce mówił. 
I nagle cisza! Więc sobie myślę: dobra nasza, wygrałam!

Mikołaj: I co, zamieszkaliście razem?
Irka: Oj, ty młody człowieku! Raptus jesteś! Razem zamieszkali-

śmy dopiero po ślubie, tak?
Mikołaj: Tak.
Irka: A ślub był w Niemczech po wojnie, tak?
Mikołaj: Tak.
Irka: A teraz jeszcze się wojna nie skończyła, tak?
Mikołaj: No, niestety tak.
Irka: Przeprowadziliśmy się potem wszyscy do miasteczka, żeby 

było łatwiej.
Mikołaj: Jacy wszyscy?
Irka: Jego rodzice, moja mama, ja i on. I zaraz potem był sylwester.
Gienek: Każde z nas poszło z kim innym.
Mikołaj: Dlaczego?
Irka: Niech pan się nie martwi, wróciliśmy już razem. Jego za-

prosiła ich gospodyni Lena. Ona była raczej taka dziewczynka, co 
lubiła chłopców. Skromniutka to ona za bardzo nie była. Mnie za-
prosił jeden Łotysz. Taki piękny artysta, że można z nim było…

Gienek: Ale porządny chłopak był bardzo.
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Irka: No tak, niestety. Jak dzieciom opowiadałam tę historię, to 
one się mnie pytały: „A co zrobił ten Łotysz, jak ty z tatą poszłaś?”. 
A ja wiem, co on zrobił? Nie wiem. (Irka zaśmiewa się do łez, ale 
stara się to przede mną ukryć). Z sylwestra to już wróciliśmy ra-
zem. Gienek, a co się z nami działo potem?

Gienek: Nic wesołego. Wsadzili nas do więzienia.
Irka: Oj, ja panu tego nie życzę.
Mikołaj: Jaki był zarzut?
Gienek: Działalność antysowiecka. A u niej jeszcze szpiegostwo.
Irka: Mnie zawieźli do głównego miasta, gdzie był narkom 

NKGB. Gienka na szczęście nie.
Gienek: Ja nie znam jeszcze takiego przypadku, żeby NKGB ko-

goś zwolniło. Irka, opowiedz.
Irka: Nic o tym nie opowiadałam, dopóki nie dotarliśmy do Izra-

ela. Podpisałam papiery, że przez dwadzieścia lat nikomu nie opo-
wiem, gdzie mnie pytali i o co mnie pytali. Nie opowiadałam i już.

Gienek: Mnie też niewiele mówiła.
Mikołaj: Opowie mi pani o tym więzieniu?
Irka: Ja się nie boję, mogę mówić. Tylko co to kogo obchodzi?
Mikołaj: Mnie obchodzi.
Irka: Mnie tam nie bili. Mnie tam głodzili i męczyli. Takie pyta-

nie mi zadawali ciągle: „Tyś zdjęła ścienną gazetkę?”. A ja im mó-
wiłam: „Ja. To był mój obowiązek, bo byłam redaktor naczelną”.

Gienek: Ona obalała każde ich oskarżenie. Zadzwonili do tej, co 
była jej zastępcą. I pytają: „Kto jest redaktor naczelną?”. I  tamta 
wszystko potwierdziła.

Irka: Jeszcze się mnie śledczy pytał: „Matkę Gorkiego czytałaś?”. 
„Czytałam”, mówię. A on: „Jeśli wróg się nie poddaje, to go zabi-
jają”. Więc ja mówię: „Jak takiego wielkiego wroga znaleźliście, to 
zabijajcie. Na co czekacie?”. I  dopiero wtedy ten śledczy zamilkł. 
Ale co ja tam przeszłam do tego momentu… Oni robili tak: trzy dni 
tylko gorąca woda do picia, potem jakieś nędzne jedzenie i znowu 
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trzy dni bez jedzenia. Pierwsze trzy dni wytrzymałam, drugie trzy 
dni wytrzymałam, a w trzecim tygodniu się załamałam i pomyśla-
łam, że już im wszystko podpiszę, co tylko będą chcieli. Pilnował 
mnie taki młody Rosjanin Popow, który widział, co się działo. On 
już miał doświadczenie i wiedział, co będzie dalej. Wiedział, że ze 
mną już koniec. Wracam z przesłuchania do celi, a po chwili drzwi 
się otwierają i on wchodzi z palcem na ustach i  talerzem gorącej 
zupy. Żal mu się mnie zrobiło. I  wie pan, co się stało? Nie tylko 
przestałam być tak strasznie głodna. Ja znowu uwierzyłam, że są 
ludzie, że jest jeszcze nadzieja. Boi się pan myszy?

Mikołaj: Nigdy mi myszy nic złego nie zrobiły.
Irka: A ja od tamtej pory bardzo je lubię. W mojej celi w rogu była 

taka dziurka i  w  niej mieszkały myszy. Jak im dawałam okrusz-
ki, to one wychodziły. Ratowały mnie, bo ja już wtedy miałam ha-
lucynacje. Myślałam, że jestem w grobie. Widziałam tę deskę, co 
się nade mną zamykała, i ten grób… takie miałam widzenia raczej 
nieoptymistyczne. Wiedziałam, że ze mną nie jest dobrze, ale nie 
mogłam nad tym zapanować. Kiedy ja widziałam te myszy, to za-
czynałam głośno do siebie mówić: „Jak ja widzę myszy i te myszy 
żyją, więc jak one żyją i ja je widzę, to ja też żyję i może ja jeszcze 
będę mogła żyć dalej”. I dlatego jak ktoś dzisiaj mówi „myszy”, to 
dla mnie to oznacza ratunek.

Mikołaj: Ten Popow tylko raz pani przyniósł jedzenie?
Irka: Powiedziałam mu, gdzie mieszka moja mama i  że jak do 

niej pójdzie, to ona mu będzie dawała pieniądze na jedzenie dla 
mnie. I tak się stało. Chodził, mama mu dawała sto rubli, a on mi 
przynosił jedzenie. W końcu się zdenerwowałam, bo oni już wie-
dzieli, że nic na mnie nie mają, a  ja tak mogę tam zdychać i gnić 
latami. Zrobiłam strajk głodowy.

Mikołaj: Szantażowała pani władzę sowiecką?
Gienek: Oni wiedzieli, że nic z tego nie będzie, a ponieważ nie 

chcieli kłopotów z góry, więc ją wypuścili.
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Mikołaj: A pana też tak męczyli?
Gienek: Nie, mnie puścili od razu, bo myśleli, że to ona tym 

wszystkim kręciła. Ale potem jeszcze raz byłem w sowieckim wię-
zieniu, ale już bardzo krótko. Chyba ze trzy godziny. Ona mnie 
stamtąd wyciągnęła.

Irka: Jak dureń się zachował. Nie chciał ruskiego paszportu, to 
go wsadzili. Jego mama mi szybko dała znać, więc poleciałam na to 
NKWD i mówię: „Dajcie go tutaj, on zaraz weźmie ten paszport”. 
A oni: „A ty kto dla niego jesteś?”. To ja pomyślałam i mówię: „Przy-
szła żona”. Przyprowadzili, paszport wziął i poszliśmy.

Gienek: A jak już miałem ten ich piękny paszport, to do wojska 
mi pozwolili iść.

Mikołaj: Do którego wojska?
Gienek: Do polsko-rosyjskiego. Tego od Wandy Wasilewskiej 

i  KPP. I  pojechałem na wojnę. Irce powiedziałem, że ślubu brać 
jeszcze nie będziemy, żeby w razie czego nie została wdową. I poje-
chałem. A potem się spotkaliśmy.

Mikołaj: Potem, czyli kiedy?
Gienek: A, jeszcze jedna uwaga. Pan pozwoli, że ja się przedsta-

wię: ja nie jestem z Krakowa, ja jestem ze stołecznego miasta Leżaj-
ska. Takie miasto, co było tylko na dużych mapach, bo na małych 
by go nie było widać.

Mikołaj: Na żydowskiej mapie Polski to było bardzo ważne mia-
sto. Przecież stamtąd był Elimelech.

Gienek: No i widzisz pan, teraz to pan mi się podobasz! Skąd pan 
takie historie wie?

Mikołaj: Stąd co i pan.
Gienek: No więc myślę, że tutaj się pan troszkę mylisz, bo ja aku-

rat jestem jego potomkiem w dziewiątym pokoleniu.
Mikołaj: Powinienem pana po rękach całować?
Gienek: Nie trzeba. Gdyby on wstał z grobu, toby się z powrotem 

do niego położył, jakby mnie zobaczył.
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Irka: On był mądry Żyd, on by się wcale nie przestraszył ciebie. 
Opowiadaj dalej, bo się pan u nas już nudzić zaczyna.

Gienek: I wtedy ja Irkę z jej mamą wsadziłem do pociągu do Nie-
miec. Tam jechali ci Niemcy, co to Polacy ich nie chcieli. Wracali do 
Niemiec.

Mikołaj: Przecież dopiero co pan wyjechał z Rosji z Wasilewską, 
a już pan Irkę do Niemiec wysyła? Czegoś nam tu po drodze bra-
kuje.

Gienek: No właśnie! Przecież najpierw musiałem ich ściągnąć 
z Rosji, prawda?

Mikołaj: No, tak myślę.
Irka: Gienek, szybciej! Ja już nie mogę słuchać, jak ci się wlecze 

ten pociąg. Panu nie przeszkadza, że on tak wolno opowiada? 
Mikołaj: A pani przeszkadza?
Irka: Ja już z nim nie wytrzymuję sześćdziesiąt dwa lata. 
(Irka patrzy na Gienka i macha ręką, żeby przyspieszył tempo).
Gienek: Już pan rozumie, że ona ma „to coś”? To jest to coś, co 

ona ma jeszcze do powiedzenia. Zawsze. Żeby po nich pojechać, 
musiałem mieć od konsula sowieckiego wizę. Poszedłem tam 
i nic nie mówię, tylko słucham, co inni mówią. Wszyscy chcą wizę 
w  dwie strony, a  ten wszystkim odmawia. Myślę, że nie jest do-
brze, ale kłócić się nie zamierzam. Wchodzę do niego i opowiadam, 
że żona, że jej rodzice, że chcę do nich jechać, i ani słowa o wizie 
w dwie strony. On na mnie patrzy i mówi: „Dostaniesz wizę w jed-
ną stronę, a na powrót dostaniesz tam”. Powiedziałem: „Dobrze”. 
I  następnego dnia miałem przyjść po odbiór. Przychodzę, a  tam 
na mnie czeka wiza w dwie strony. On widział, że ja się nie boję. 
Wszyscy się kłócili, a ja jeden nie. Postanowiłem, że jak mi da wizę 
w jedną stronę, to nie jadę. Będę musiał ich ściągnąć do Polski ina-
czej. Opowiadałem już panu, jak ja miejsca w pociągu załatwiałem?

Mikołaj: Nie.
Irka: To ja teraz powiem szybko, że jużeś do nas dojechał z Pol-
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ski i nic ciekawego po drodze ci się nie przydarzyło. (Irka podnosi 
rękę w  kierunku Gienka, blokując jego wypowiedź). Teraz jeste-
śmy już w Kazaniu i wracamy do Polski. Ja, on, jego rodzice, moja 
mama i  jego brat. Tam się dojeżdżało podmiejskim pociągiem 
i trzeba było przesiąść się do pociągu, który jechał z Nowosybir-
ska do Moskwy. Pełny jak cholera, ani jednego wolnego miejsca. 
W Kazaniu dołączali do niego dwa wagony, ale pół Rosji czekało, 
by do nich wsiąść. Na peronie stały kilometrowe kolejki. I  teraz 
Gienek mów, jaki byłeś zaradny.

Gienek: Widzisz pan? Wywiozłem ją z tego dworca, a ona nie-
zadowolona. Zabrałem ją potem w Moskwie na obiad, to już było 
lepiej. Byliśmy w takiej restauracji na dworcu Kazańskim, co w niej 
chór siedmioosobowy śpiewał, stały palmy i ludzie siedzieli z całe-
go świata. Znaczy, z całego świata, który był zaprzyjaźniony z Ro-
sją.

Irka: Tak, tam było bardzo miło i smacznie, a jak wróciliśmy, to 
jego mama powiedziała mu, że za dużo pieniędzy na mnie wydaje. 
Ona była chora na skąpstwo.

Gienek: No, nie szkodzi. Wszystko jej wybaczamy. Ale wróćmy 
do pociągu. W tamtej kolejce stać sensu nie było, ale gdzieś usły-
szałem, że wojennyj komissar tej stacji ma kochankę, która jest 
kelnerką i pracuje w dworcowej restauracji. Im wszystkim kazałem 
stanąć w kolejce, a sam poszedłem do restauracji. Patrzę, gdzie ta 
kelnerka obsługuje, i  tam usiadłem. Kilka czekolad kupiłem i  co 
ona podchodzi, to ja jej opowiadam, że przyjechałem po rodziców 
i że ich do Polski zabieram, i tak coraz bardziej. W końcu jej mówię, 
że tam nie sposób do tego pociągu wejść, bo tłum stoi. Czy ona by 
mogła mi jakoś pomóc? A  ona mówi, że nie może nic zrobić. To 
ja znowu proszę, a ona nic. Bała się. W końcu mi mówi: „Idź stań 
do kolejki”. Poszedłem i  stoję, i nagle słychać, jak wywołują: Pol-
skij wojennosłużaszczij! To o mnie chodziło, bo byłem w mundurze 
polskim. Poszedłem do okienka, a tam mówią, że mamy wchodzić.
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Mikołaj: Co pan jej dał, że to załatwiła?
Irka: On mówi, że nic. (Irka ze złością patrzy na Gienka). Pan 

mnie rozumie?
Gienek: Chciałem jej coś dać. Pieniędzy nie chciała, w żadnym 

wypadku…
Irka: Już ja wiem, co on jej dał. Wszystko jedno, co mnie to ob-

chodzi.
Gienek: W pociągu już byliśmy, ale bez biletów. Trzeba było zała-

twić miejsca. Miałem ze sobą butelkę wódki i jeszcze coś chyba. Do 
Moskwy dojechaliśmy tak, że każdy swoje miejsce miał.

Irka: Mówię panu, on się umiał urządzić. Zawsze i wszędzie. Ja 
nigdy.

Mikołaj: Pani się dobrze urządziła z nim.
Irka: No tak. A potem z tej Moskwy to już nasza ambasada nas 

do Polski wysłała.
Gienek: I byliśmy w domu!
Irka: Tak. I znowu się zgubiliśmy!
Gienek: Ale na krótko. Moje wojsko stacjonowało w Bydgoszczy 

i musiałem tam pojechać. Zostałem szefem Centralnej Przychodni 
Stomatologicznej WP.

Irka: Mówię panu, że on umiał się urządzić. Nie tak jak ja. Ja 
umiałam pracować.

Gienek: Miałem tam beztroskie życie i niczego mi nie brakowa-
ło. Podobało mi się.

Irka: Tak ci się podobało, jak cię tamten doktor chciał zabić?
Gienek: To była brzydka historia. On nie wiedział, co robi. Przy-

szedł do mnie doktor Cencora i mówi: „Gieniu, dawaj spirytus”.
Mikołaj: Był trzeźwy?
Gienek: Gdzie tam! Kompletnie pijany. Ja mówię: „Panie dok-

torze, jest godzina piąta rano. Tu jest kozetka. Proszę, niech pan 
doktor się położy, odpocznie”. A  on swoje: „Gieniu, dawaj spiry-
tus”. I tak się powtórzyło trzy razy, aż w końcu wyciągnął rewolwer 
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i  mówi: „Gieniu, dajesz spirytus?”. „Oczywiście, panie doktorze, 
już daję”. (Gienek się śmieje, a Irka patrzy na niego z dezaproba-
tą). Doktor Cencora był asystentem profesora Cieszyńskiego. Miły 
człowiek.

Irka: A  ja wtedy pojechałam do mojego Krakowa. Pracowałam 
w Komitecie Żydowskim i w Towarzystwie Ochrony Zdrowia. Tam 
zgłaszali się Żydzi, nie tylko z Polski. Dostawali adresy i jechali da-
lej. Takie pośrednictwo kontaktowe. Pracowałam tam trzy miesią-
ce. I tam się dowiedziałam, gdzie jest ojciec z wujkiem. Napisałam 
do nich, a tata odpisał mi: „Ja do Polski nie wracam, wy przyjedźcie 
do nas”. Po tym ofl agu już mu wystarczyło polskich patriotów.

Mikołaj: Wróciła pani do waszego przedwojennego mieszkania?
Irka: Co pan mówi! Poszłam tam i tylko posłuchałam, jak ktoś 

gra na moim pianinie. A jak przez drzwi poprosiłam dozorczynię, 
żeby mi otworzyła, to słyszałam, jak przez telefon krzyczy: „Przy-
jechały właścicielki. Nie otwierajcie drzwi!”. Wtedy do tych tele-
fonów tak się trzeba było drzeć. Słyszałam, jak dzwoni do kilku 
mieszkań. I  co, jak ja tam miałam zostać? Zaraz po przyjeździe 
do Krakowa idę sobie ulicą Wiślną i spotykam koleżankę z klasy. 
Bardzo inteligentna dziewczyna była. I ona na mnie patrzy i mówi: 
„Irciu, ty żyjesz? To ile was jeszcze, Żydóweczek, wróci?”. Wie pan, 
i wtedy coś się skończyło we mnie. Wróciłam do swojego kraju, by-
łam szczęśliwa, że to wszystko przetrwałam. Cieszyłam się, że do 
domu wracam, że żyję, że jestem młoda… Wtedy postanowiłam, że 
żyć tu nie dam rady.

Mikołaj: A przed wojną jak się pani układało z koleżankami?
Gienek: Opowiedz, jak na wycieczkę jechałyście.
Irka: Tę wycieczkę z gimnazjum?
Gienek: Tak. Wie pan, ona te koleżanki to niby same Polki miała 

i one ją tak lubiły i szanowały. Tylko miały tam troszkę takich ma-
łych dysonansów. No opowiedz mu, Irka.

Irka: Nie wiem, czy pan tego powinien słuchać, ale jak chcecie, to 
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opowiem, co mnie to obchodzi. Przychodzę na stację, z której mia-
łyśmy jechać na wycieczkę. Widzę, że one już tam są: Róża i Mag-
da. I coś się tam namawiają… szu, szu, szu. Chcą, niech gadają, co 
mnie to obchodzi. I Róża do mnie dochodzi i mówi: „Irciu, mamy 
do ciebie taką prośbę. My jedziemy teraz razem. Będziemy noco-
wać przez dziesięć dni i jakby nam się coś wypsnęło na Żydów, to 
żebyś ty się na nas nie gniewała, bo to nie o ciebie chodzi. My ciebie 
kochamy, ty jesteś nasza”.

Gienek: Pan rozumie? Takie koleżanki miała przed wojną żona. 
Przesympatyczne wręcz.

Irka: To wszystko razem wystarczyło, żebym już miała dosyć. 
Mama nie chciała za żadne skarby wyjechać, a  ja wiedziałam, że 
wszystko już tu się dla nas skończyło. Musiałam działać sprytnie 
i inteligentnie. Poczekałam, aż mama z domu wyszła, spakowałam 
dwie walizki, bo więcej i tak tego nie było, i wymówiłam mieszka-
nie. Sprawa załatwiona!

Mikołaj: A czym dzisiaj jest dla was Polska?
Irka: Wzięłam kiedyś wnuka na kolana, pokazałam mu mapę 

świata i powiedziałam: „Patrz, tu jest Polska. To kiedyś była moja 
ojczyzna”. Koniec historii.

Mikołaj: No to wróćmy do tego pociągu do Niemiec.
Gienek: Wsadziłem je do wagonu i miały jechać. Dotarły do Nord -

heim, gdzie był olbrzymi obóz. Było tam dziesięć tysięcy ludzi, któ-
rzy czekali na to, co będzie z nimi dalej. Irka wysiadła i napisała do 
ojca telegram z numerem pociągu, którym jechały. Dobrze, że jak 
wróciła, to on jeszcze tam stał. Strasznie było w tym pociągu. Sami 
Niemcy. Zanim ruszył, to stał kilka dni, a one były w środku. Cała 
podróż trwała dziesięć dni. W końcu je wysadzili. Siedziały w po-
czekalni, a potem Irka poszła szukać ojca, wujka i jedzenia.

Irka: Mamę zostawiłam na stacji i poszłam. Wiedziałam, że ten 
obóz jest gdzieś w tej okolicy. Weszłam do piekarni, a tam od razu 
się zapytali, czy jestem Żydówką. Nie wiem dlaczego, ale powie-
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działam, że tak. Jakoś tak mi się powiedziało. I  jeszcze dodałam, 
że szukam ojca i wujka, a pewien starszy pan mi poradził, żebym 
poszła do „jednego żonatego z Niemką Żyda, który pomaga bezin-
teresownie”. Potem powiedzieli mi, że ona go uratowała. Poszłam 
do tej wsi, co mówili. Zapukałam do tego domu, a tam była tylko ta 
żona Niemka i kazała czekać, aż mąż wróci wieczorem. Siedziałam 
na schodkach z godzinę. Było strasznie gorąco, pić mi się chciało 
i byłam głodna. Wiedziałam, że jestem już blisko ojca. Siły mnie 
odpadły kompletnie i się strasznie rozpłakałam. W końcu wyszła 
ta Niemka i mówi: „Nie siedź tu. Wejdź do środka, tam już na męża 
czeka dwóch panów. Poczekasz z nimi”.

Gienek: I słuchaj pan teraz! Będzie jak w kinie.
Irka: Weszłam. Idę przez długi ciemny korytarz i nagle słyszę: 

„Irka!”. Ci dwaj panowie to byli mój tata i wujek. Telegram dostali 
i też trafi li na tego Żyda, co bezinteresownie pomagał.

Mikołaj: Płakaliście?
Gienek: Nie płakała, tylko żarła, bo oni mieli całą masę jedzenia. 

Oni byli DP, Displaced Persons*, i nie głodowali, bo mieli jedzenie 
z obozu ofi cerskiego. Słuchaj pan dalej.

Irka: Idziemy na stację do mamy. Idziemy, a  ja myślę tak, że 
mama już niemłoda, kulawa, bo w Rosji miała wypadek… i myślę 
sobie, że lepiej ją uprzedzę, że znalazłam ojca. Ich zostawiłam przy 
takich drzewkach obok stacji i podchodzę do mamy. A ona jak mnie 
zobaczyła, od razu woła: „Ty ich znalazłaś!”. Poznała po mojej mi-
nie. I  wie pan, co ona potem powiedziała? „Ty ich znalazłaś! Oj, 
gdzie moja kredka do ust?”. Ja myślałam, że ona zemdleje z wra-
żenia, a ona szuka kredki. Wściekła byłam na nią. I wie pan co? To 
było najgłupsze z  tego wszystkiego. Wściekłam się na kredkę po 

* DP (Displaced Persons) – osoby wywiezione do Niemiec oraz uwol-
nione z obozów koncentracyjnych, które po zakończeniu wojny przez jakiś 
czas pozostawały na Zachodzie w obozach przesiedleńców.
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tych wszystkich sześciu latach! Dziwne, co? Dla mnie wojna wtedy 
się właśnie skończyła. Ojciec był z powrotem na swoim miejscu i ja 
już nie musiałam być za wszystko odpowiedzialna. Moja funkcja 
ojca się wreszcie skończyła.

Gienek: I jak oni już się poznajdywali, to ja swoich rodziców spa-
kowałem i do nich przyjechaliśmy.

Mikołaj: Do nich, to znaczy gdzie?
Gienek: No tam, gdzie mieszkali. Do Bergen-Belsen.
Mikołaj: Mieszkaliście w Bergen-Belsen???!!! W tym obozie?!
Irka: No tak, ale tam już wtedy było normalnie. Tam się urodził 

nasz syn Adam, tam ślub wzięliśmy.
Gienek: No, z tym ślubem to tak nie do końca było. Słuchaj pan, 

to też jest śmieszna historia.
Irka: Poszłam w tym obozie do rabina i mówię mu, że chcę ślub 

brać. On mówi, żebyśmy przyszli do jego pokoju w piątek o dwuna-
stej. W porządku. Jest piątek, przychodzimy do niego. Moi rodzice, 
jego rodzice, wujek lekarz i jego brat. Aż tyle nas się nazbierało na 
ten ślub. Stoimy już pod tą chupą*, aż tu nagle nasz rabin widzi 
mojego wujka lekarza… on był jego pacjentem przed wojną… i leci 
do niego i  krzyczy: „Oj, doktor, ty żyjesz! Co się z  tobą działo?”. 
I to trwa i trwa, ja stoję pod tą chupą i w końcu mówię do Gienka: 
„Dosyć tego, idziemy do domu”. I się skończył cały ślub.

Mikołaj: A potem jeszcze jakiś ślub braliście?
Irka: Nie, ten był ważny.
Gienek: A nie pamiętasz, jak się Adam urodził i mu w szpitalu 

dali twoje nazwisko?
Irka: Ach… to była awantura. Moja mama była taka raczej po-

rządnicka i  jak usłyszała, że ja mam nieślubne dziecko, to afera 
była, że oj wawoj! Prosiłam ją, żeby dała spokój, ale nie chciała tego 

* Chupa (hebr.) – baldachim, pod którym stoi młoda para w czasie tra-
dycyjnego ślubu żydowskiego.
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słuchać. Musieliśmy pojechać ten ślub brać. Na rowerach pojecha-
liśmy kawał drogi.

Gienek: Szybko trzeba było, bo ona karmiła i dziecko zostawi-
liśmy bez jedzenia. Urzędnik bochenek chleba dostał i  to bardzo 
przyspieszyło sprawy. Stoimy przed nim, a on się jej pyta: „Ireno 
Krüger, czy zgadzasz się wyjść za mąż za…?”. A jej się mleko leje, to 
mówi: „Człowieku, szybko. Pewnie, że się zgadzam, ale też bardzo 
mi się spieszy”.

Irka: No i z powrotem na te rowery i do dziecka.
Gienek: Ciekawe te wojenne historyjki, prawda?
Irka: Tak, Gienek, bardzo ciekawe. Szkoda, że wojna tak krótko 

trwała, bobyśmy ich mieli jeszcze więcej do opowiadania. W czter-
dziestym ósmym pojechaliśmy z  tych Niemiec do Izraela, z  jego 
i moimi rodzicami.

Gienek: Ciężko było bardzo na początku. Mieszkaliśmy wszyscy 
w namiotach na piasku. Jakieś cztery miesiące, aż Adam strasznie 
zachorował i trzeba było z tej pustyni uciekać. My mieliśmy trochę 
pieniędzy i  jej rodzina też troszkę dostała od kuzynów z Amery-
ki. Kupiliśmy mieszkanie w Tel Awiwie. Dwa pokoje za siedem czy 
osiem tysięcy dolarów.

Irka: Wszyscy tam mieszkaliśmy na kupie. Osiem osób.
Gienek: I  tak tam mieszkaliśmy, dopóki Adamowi rowerka nie 

kupiłem. Wtedy się zaczęła gehenna. 
(Gienek z niedowierzaniem kręci głową i uśmiecha się do swoich 

wspomnień).
Irka: Ten mały jeździł w kółko przez te dwa pokoje, kuchnię i we-

randę, bo taki był układ mieszkania. Myśmy wtedy postanowili, 
że musimy się wynieść. Znowu nam rodzina pomogła i się udało. 
On założył warsztat mechaniki precyzyjnej i pracował dla wojska, 
a potem już nie.

Gienek: Irka była dyrektorem rodzinnej fi rmy. Wiesz pan, zlece-
nia, płatności, klienci… i żeby wszystko grało.
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Irka: Wszystko to grało po jakimś czasie, ale na początku to nie 
grało dla mnie wcale tak pięknie. On chociaż umiał czytać po he-
brajsku, a ja – nic. Niepisata niemowa.

Gienek: No tak, ale znałaś siedem innych języków.
Irka: I co z tego? Tu trzeba było mówić po hebrajsku. Wie pan, co 

zrobiłam? Wyrzuciłam z domu wszystkie książki i gazety. Poszły do 
mojej mamy. Sobie kupiłam słownik hebrajski, jakąś łatwą książkę 
i łatwą gazetkę, taką z kropkami i kreseczkami. Tu coś gotowałam, 
a książka cały czas była przy mnie… szybko się nauczyłam.

Gienek: I  wszystko było już normalnie. Żona umiała mówić 
i dzieci mogła wychowywać.

Mikołaj: Jaką pani była mamą?
Gienek: Odwrotną niż jej mama. Ją matka kontrolowała cały 

czas. Dbała o nią, ale żyć jej nie dawała. A ona nasze dzieci tak wy-
chowywała, że im można było wszystko.

Irka: Robiłam tak, żeby nie musiały mnie oszukiwać. Mojej ma-
mie to dopiero długo po wojnie powiedziałam, jak ją oszukiwałam. 
Miałam szesnaście lat i chciałam się bawić, a ona mi żyć nie dawa-
ła. To kłamałam jak najęta. A swoim dzieciom na wszystko pozwa-
lałam, bo… kto by pomyślał, że ja kiedykolwiek będę patrzeć, jak 
moje dzieci się bawią. No to się bawiły! Psuły wszystko, cały czas. 
Ale niech pan powie… niech sobie psują. Ważne, że żyjemy i mamy 
rodzinę, prawda?

Gienek: Mamy dwoje dzieci, pięcioro wnuków i pięcioro prawnu-
ków. A nawet jedne to są bliźniaczki.

Irka: Takie czasy teraz, że oni czasu nie mają dużo, to od razu 
robią podwójnie. (Oboje się zaśmiewają i ze zdumieniem kręcą gło-
wami). Wszystkie dzieci i wnuki wykształcone na świecie i  tutaj. 
Dumni jesteśmy z nich wszystkich. Ale coś panu powiem. Boję się, 
co będzie dalej. Nas to już nie dotyczy, ale co będzie z nimi? Nikt 
tego nie wie.

Mikołaj: Zdecydowaliście się żyć w miejscu, gdzie ciągle są wojny.
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Irka: No właśnie, ale nic na to się nie da zrobić.
Gienek: A mogę ja się coś pana zapytać? Czy pan myśli, że Gryn-

berg to jest polskie nazwisko?
Mikołaj: Ja myślę tak samo jak pan. Myślę, że to jest żydowskie 

nazwisko.
Gienek: No właśnie, okazuje się, że jest pan Żydem.
Mikołaj: To pana zaskakuje?
Gienek: Wcale, bo ja to wiedziałem przecież. 
(Gienek uśmiecha się i głaszcze mnie po głowie).
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Stella i Izio Gold
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ZOSTAŁEM NARODZONY I NADAL ŻYJĘ

Spotykamy się w mieszkaniu Stelli i Izia Gold w zielonym pod-
telawiwskim Ramat Awiwie. Od samego początku Izio patrzy na 
mnie z ironią, a Stella z zaciekawieniem. Siedzimy przy stole i sta-
ramy się przekrzyczeć odgłosy prac drogowych prowadzonych 
tuż za oknem. Nawet nie zauważamy, kiedy na zewnątrz zapada 
cisza.

Stella: Dzień dobry. Niech mi pan powie, po co to wszystko?
Mikołaj: Dzień dobry. Jakie wszystko?
Stella: No to całe rozmawianie.
Mikołaj: Pani uważa, że nie ma o czym rozmawiać?
Stella: Ja uważam, że nie ma co do tego wracać, bo to wszystko 

jest bardzo przykre. A kto to u pana zamówił?
Mikołaj: Nikt.
Stella: No to co się pan będzie męczył dla nikogo? Dam panu 

dobre ciasto, nie ja je co prawda robiłam, ale podobno dobre. Ja 
jednak myślę, że ktoś to u pana zamówił. Nie Joint, na przykład?

Mikołaj: Myli się pani, dopiero jak to wymyśliłem, to poszedłem 
do Jointu po wsparcie.
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Izio: I jest pan teraz milionerem!
Mikołaj: Nie. Jestem w  posiadaniu lotniczego biletu powrot-

nego.
Izio: Nie wiem, czy jest się z czego cieszyć. 
(Wszystkie ironiczne uwagi Izio wygłasza z  kamienną twarzą. 

Niewielki trening i już wiem, kiedy mówi serio, a kiedy ze mnie kpi. 
Zazwyczaj jednak doświadczam tego drugiego).

Stella: No… mogliby panu bardziej pomóc.
Mikołaj: Udało się tyle. Jestem na miejscu i możemy rozmawiać. 

Również o moim budżecie…
Izio: Widzę, że humor nie jest panu obcy. Po kim to tak? 
(Izio patrzy na mnie i mruży oczy).
Mikołaj: Po przodkach, śmiem twierdzić. Pani uważa, że nie war-

to rozmawiać?
Stella: Ja panu powiem. Kiedyś nasz syn przyszedł do mnie 

i prosił, że chciałby przynieść jakąś kamerę i tak dalej. Mówił, że 
ma małe wnuki i że to jest ważne... i takie tam historie.

Mikołaj: I opowiedziała mu pani te historie do kamery?
Stella: Jakoś do tego nie doszło.
Mikołaj: Nie przyniósł kamery?
Izio: Widzę, że pan już rozpracował moją żonę.
Stella: Nie doszło do tego, bo jakoś to wszystko takie emocjonal-

ne dla mnie było. Nie za bardzo chyba ja chciałam. A pan nie myśli, 
że szkoda tu pańskiego czasu?

Mikołaj: Cieszę się, że do państwa przyszedłem. Jak będziecie 
mieli mnie dość, to mnie wyrzucicie na zbity pysk.

Izio: Nie tak szybko, nie tak szybko. Najpierw porozmawiamy, 
a potem ja to panu zrobię. Najpierw jednak muszę opowiedzieć to 
i owo.

Mikołaj: Od czego zaczniemy?
Izio: Od pańskiej córki. Jak jej idzie nauka hebrajskiego?
Mikołaj: A skąd pan wie, że moja córka uczy się hebrajskiego?
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Izio: Pan się przygotował do rozmowy z nami, a ja się przygoto-
wałem do rozmowy z panem.

Stella: Ja nic nie wiedziałam. Pan ma tutaj córkę?
Mikołaj: Ja tu miewam córkę.
Stella: I ona wraca?
Mikołaj: Dokąd wraca?
Stella: No tu wraca czy tam wraca?
Mikołaj: Mieszka z nami, a tu przyjeżdża co jakiś czas uczyć się 

języka.
Stella: A jeśli można wiedzieć, z jakiego miasta pan pochodzi?
Mikołaj: Z Warszawy.
Stella: Ładne miasto.
Izio: Ja pochodzę z Będzina. Tyle mogę panu powiedzieć. Z resz-

tą muszę uważać, bo pan to wszystko nagra.
Mikołaj: A reszta jest tajna?
Izio: Reszty nie ma, chyba że powiem, to wtedy się stanie rze-

czywistością.
Mikołaj: No to spróbujmy. Urodził się pan w Będzinie na Śląsku 

w roku…
Izio: …pańskim tysiąc dziewięćset dwudziestym siódmym. Wie 

pan, jak tam było?
Mikołaj: Skąd mam wiedzieć?
Izio: Ja panu opowiem, bo mi mamusia opowiadała. To był zabór 

rosyjski. Tam stał wielki pułk kozaków w miejscowych koszarach. 
I wie pan, co ci kozacy robili?

Mikołaj: Pogromy.
Izio: Nie, oni tam byli za szabes gojów i przychodzili do Żydów 

palić w  piecach w  sobotę, i  za to dostawali chałę. A  pogromy to 
wszyscy robili. Też mi sztuka! Kto nie robił pogromów? Ja przeczy-
tałem ostatnio taką książkę Churchill i  Żydzi. Tam się okazało, że 
przed pierwszą wojną był w Anglii pogrom na Żydach, ale Anglicy 
nie czekali, co będzie dalej, tylko wysłali tam wojsko i się skończyło.
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Stella: No, ale oni musieli mieć jakieś powody, żeby zrobić ten 
pogrom.

Izio: Dziękuję za te powody. Powody zawsze się znajdą. Słyszał 
pan dowcip o dwóch facetach, co idą przez park i spotykają Żyda, 
co siedzi na ławce? Jeden mówi do drugiego: „Te, chodź, damy mu 
w mordę”. A drugi: „Te, patrz, jaki to zdrowy byk. Jeszcze nam da 
w pysk”. Tamten mu na to: „A nam za co?”. Żydów zawsze można 
lać. Taka prawda jest. I wie pan, co mnie teraz denerwuje? No, wie 
pan?

Mikołaj: Nie śmiem zgadywać.
Izio: Że teraz coś nagle już nie ma Niemców. Sami naziści zostali.
Mikołaj: Teraz są sami naziści?
Izio: Nie. Że tamci to nie byli Niemcy, tylko byli naziści. Dener-

wuje mnie ta political correctness. Zniknęli wszyscy Niemcy, a zo-
stali naziści. A teraz znowu są Niemcy. To gdzie oni byli w między-
czasie?

Mikołaj: Panu chodzi o to, że Hitler został wybrany…
Izio: …no właśnie mi o to chodzi, drogi panie. Dlaczego się nie 

mówi, że to wszystko zrobili Niemcy?
Stella: Ja się nie zgadzam. Mogę nie być tej samej opinii?
Mikołaj: Dopóki mi pani nie przedstawi swojej opinii, dopóty nie 

będę jej znał.
Stella: To ja mówię, że ja uważam inaczej niż mąż. Nie warto się 

na to zgadzać nawet dla spokoju rodzinnego.
Mikołaj: A jaka jest pani opinia na ten temat?
Stella: Że nie wszyscy Niemcy to byli naziści.
Izio: Przecież to byli Niemcy, nie jacyś naziści! Wszyscy im po-

magali. Tak jak nie ma Niemców, tak nie ma już Arabów terrory-
stów. Są tylko ekstremiści islamscy, a reszta to tacy goody, goody. 
Nic tylko się całować.

Mikołaj: Scysje rodzinne na temat aktualnej sytuacji politycznej 
chyba sobie daruję.
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Izio: Pan się nie martwi. My jesteśmy różni poglądowo. Ona jest 
lewicowa, a ja jestem prawicowy.

Stella: Jaka lewicowa? Nie chodzi o lewicową, tylko o to, czy moż-
na wszystkich Niemców osądzać. To, co ty mówisz, brzmi tak, że 
wszyscy Niemcy są winni, że był Hitler, że była wojna, że było zabi-
janie Żydów. Ja tak nie uważam. Nie wszyscy Niemcy to wiedzieli.

Izio: Po pierwsze, większość była winna oczywiście temu. Czy 
wiedzieli, czy nie wiedzieli.

Stella: A  ty wiesz dokładnie, co się dzieje w  Gazie? Nie wiesz, 
a powinieneś.

Izio: Ja nic nie wiem, a wszystko powinienem.
Stella: Łatwo tak mówić.
Mikołaj: Tę kłótnię chyba możecie państwo kontynuować beze 

mnie.
Stella: Tak, postaramy się. 
(Stella wstaje i dla uspokojenia się robi rundkę po pokoju. Siada 

i nakłada mi makowiec).
Izio: A ja nie dostanę?
Stella: A chcesz od lewicy makowiec? 
(Izio kiwa głową. Stella z  uśmiechem nakłada mu na talerzyk 

najmniejszy kawałek).
Mikołaj: W którym roku przyjechała pani do Izraela?
Stella: Ja przyjechałam w pięćdziesiątym pierwszym, a on przy-

jechał w czterdziestym dziewiątym. Tutaj było wtedy bardzo cięż-
ko. Nie to, co teraz. Nowi dzisiaj dostają wsparcie od państwa, 
a  wtedy było strasznie ciężko. Wszystko było reglamentowane. 
Jedzenie na kartki, o  pracę trudno… Byłam w  kibucu sama, bo 
całą rodzinę straciłam. Rodziców straciłam, całą rodzinę matki 
straciłam…

Mikołaj: Czy rozmawiała pani wtedy o  tym, co się wydarzyło 
w czasie wojny?

Stella: Ja miałam wielką potrzebę mówić, ale nikt nie chciał 
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o  tym słuchać. Tu się budowało państwo, a  nie rozpamiętywało 
niepowodzenia. Nie chcieli, to się zamknęłam i nie mówiłam wte-
dy, i do dzisiaj nie mówię. Nie chcę mówić.

Mikołaj: Jak się udaje utrzymać w środku taką straszną historię?
Stella: Nie wiem, ale jak jechałam do Izraela przez Francję, to już 

tam się czułam jak outsider. Wszyscy mówili, a ja nie. Do dziś się 
dziwię, że wyszłam za mąż za kogoś, kto nie przeszedł wojny tak 
jak ja. Między nami mówiąc.

Izio: Ja przeszedłem wojnę w Rosji.
Mikołaj: W domu rozmawialiście o pani losach wojennych?
Izio: Mało, bardzo mało.
Mikołaj: Nie zna pan całej historii?
Izio: Myślę, że nie.
Stella: Wracając do dzieci. Nie opowiadałam, bo ja nie chciałam, 

żeby one żyły w atmosferze nieszczęścia. Zresztą ja sobie wtedy nie 
zdawałam z tego sprawy. Wtedy walczyłam, żeby mieć lepsze życie, 
żeby wyjść z tego normalnym, żeby być jak wszyscy. Dopiero teraz 
ja mam świadomość tego wszystkiego. I  wie pan, że teraz dzieci 
i  wnuki przychodzą i  się pytają. One chcą to wszystko wiedzieć, 
a ja nie rozumiem dlaczego. Dzieci przecież mają ponad czterdzie-
ści lat. Po co im to? Ile pan ma lat?

Mikołaj: Czterdzieści cztery.
Stella: Pan myśli, że choruje na to samo, co mój syn?
Mikołaj: Nie wiem, czy to można nazwać chorobą, ale niewyklu-

czone, że powoduje nami ten sam rodzaj ciekawości.
Stella: Kiedyś nasz syn wrócił z przedszkola i powiedział, że była 

u nich pani, co opowiadała, jak przeżyła wojnę. Bardzo byłam zdzi-
wiona, że oni to dzieciom opowiadają. Może trzeba starszym mó-
wić, ale małym raczej nie.

Mikołaj: Od jakiego wieku wolno mówić?
Stella: Trudno powiedzieć, bo człowiek chce chronić dzieci…
Mikołaj: Ile pani miała lat, jak się wojna skończyła?
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Stella: Dwanaście. Po wojnie ja wędrowałam od jednych do dru-
gich, bo własnego domu nie miałam. Oni bali się mi chyba powie-
dzieć, że ja już nie mam rodziców. Ja dobrze rozumiałam, że tak 
jest, ale nigdy mi nikt tego nie powiedział. Wiedziałam, że gdyby 
rodzice jeszcze byli, to przecież by mnie szukali, prawda?

Mikolaj: A jak pani przeżyła wojnę?
Stella: Byłam ukrywana.
Mikołaj: Na aryjskich papierach?
Stella: Nie miałam żadnych papierów. Byłam ukrywana w róż-

nych miejscach. W  Krakowie, w  Przemyślu, w  Wieliczce i  jeszcze 
gdzieś pewnie. Ciężko małemu dziecku tam było. A po wojnie kolej-
ny cios dostałam, bo dalej byłam sama… Moi nie wrócili po mnie. 
Myślę, że nasze dzieci miały lepsze dzieciństwo niż ja. Bardziej 
normalne. Chociaż wie pan, że ostatnio słuchałam w telewizji taką 
audycję o tym. Rozmawiali z jedną poetką, która opowiadała, że się 
wychowała w bardzo ciężkim domu, gdzie rodzice przeszli Shoah. 
Pomyślałam, że się muszę spytać naszych dzieci, czy one też tak 
czują, że i u nas to był ciężki dom.

Mikołaj: I spytała pani?
Stella: Jeszcze nie.
Mikołaj: A myśli pani, że wychowywała swoje dzieci inaczej niż 

te matki, które nie miały za sobą takich doświadczeń jak pani?
Stella: Ja się starałam je wychować normalnie, ale byłam chyba 

taka overprotective raczej.
Izio: Bezsprzecznie tak było, ale jakoś wyszli na ludzi.
Stella: Ja pamiętam, jak nasza córka wracała kiedyś z  takiego 

obozu dla harcerzy. Jak poleciałam, żeby ją przywitać, to ja od niej 
dostałam taką awanturę, że więcej nie szłam. Nauczyła mnie i już, 
choć uważam, że powinna się do mnie też trochę dostosować. Na-
sza synowa jak gdzieś jedzie, to dzwoni do swojej mamy, że doje-
chała, mimo że jej matka urodziła się po wojnie.

Izio: Nie zauważyłem tego.
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Stella: Tego nie trzeba zauważać, to się wie.
Izio: Nie wiedziałem.
Stella: Ja wiedziałam, bo to jest moja słabość, że do siebie telefo-

nują. Ona tak prosi, to oni tak robią. A moja córka mnie nauczyła, 
że nie wolno. Może ja źle wychowałam dzieci, bo powinnam żądać 
więcej kontaktu? I żeby się ze mną liczyły?

Izio: Teraz nasza córka jedzie do Jordanii chodzić po górkach 
i dolinach. Wie pan? Do naszych kochanych przyjaciół jedzie w od-
wiedziny. 

(Izio bezradnie rozkłada ręce, a potem puka się palcem w czoło).
Stella: Ja jej mówię: „Ty nie możesz jechać w  bezpieczniejsze 

miejsca?”. A ona: „Przecież ty się i tak zawsze boisz, więc co za róż-
nica, gdzie ja jadę?”.

Mikołaj: Będzie pani do niej dzwonić?
Stella: Nie. Nie chce, to nie będę dzwonić. Koniec. Już przesta-

łam się martwić.
Mikołaj: O! To dla mnie bardzo ważne zdanie, bo ja niecierpliwie 

czekam na to, kiedy przestanę się martwić.
Stella: Wie pan, chciałabym, żeby nie jechała, bo ja wolę, jak ona 

jest tutaj, nawet jak jej nie widzę. Wiem, że tu jest, to wtedy mi 
lżej, a jak wiem, że wyjechała gdzieś daleko, to mi jest… ja wiem? 
Jakoś tak…

Mikołaj: …mniej lżej.
Stella: Cały czas chodzę i sobie miejsca nie mogę znaleźć.
Mikołaj: Beznadziejnie wygląda ta perspektywa. Raczej już za-

wsze będę się martwił, tak?
Izio: A pan myślał, że to się kiedyś zmieni?
Mikołaj: Miałem resztki nadziei.
Izio: Jesteś pan niepoprawny optymista.
Mikołaj: A pan jest optymistą?
Izio: Nie mogę sobie przypomnieć.
Mikołaj: A opowie mi pan o swoich losach?
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Izio: Moja biografi a jest bardzo krótka i ciekawa. Zostałem naro-
dzony w Będzinie i nadal żyję. Miałem ciekawe życie.

Mikołaj: Na czym polega ciekawe życie?
Izio: Żeby dużo jeździć. Ja jeździłem bardzo dużo. Byłem w Bę-

dzinie, w Warszawie, w Baranowiczach, na Syberii…
Mikołaj: Kiedy przyjechał pan do Warszawy?
Izio: Ojciec został w Będzinie. A my tuż przed wojną pojechali-

śmy, bo tam miało być bezpieczniej. Pan rozumie? Stolica.
Mikołaj: Nie było.
Izio: No raczej nie. Nieważne.
Mikołaj: Kto z panem pojechał?
Izio: Matka i  siostra. Potem siedzieliśmy w Baranowiczach, bo 

tam też niby miało być bezpieczniej.
Mikołaj: I też nie było?
Izio: No widzi pan, takiego pecha mieliśmy, że jakoś nie. Tam 

mieszkaliśmy u przyjaciela ojca. To był taki raczej handlowy przy-
jaciel. Tata miał składy drzewa i  często jeździł na wschód. Tam 
przemieszkaliśmy prawie rok. Dali nam pokój, drzwi zamknęli, ale 
okno zostało. Niby nie ma co narzekać. Nieważne.

Mikołaj: Tata był wtedy w Będzinie?
Izio: Nie. Po jakimś czasie on uciekł przez zieloną granicę i do-

tarł do nas. Pracował tam chyba jako tragarz i z tego musieliśmy 
żyć. Nieważne.

Mikołaj: Stamtąd pojechaliście na Syberię?
Izio: Nie mówi się „pojechaliście”. Nas wywieźli. Ale najpierw 

było co innego. Którejś nocy wpadli do domu Sowieci. Robili reje-
strację ludzi, którzy uciekli z Polski. Pytali, kto chce dostać sowiecki 
paszport, a kto chce wrócić. I wie pan, co wymyślili ci wszyscy mą-
drzy Żydzi? Że Niemcy to deutsche Kultur i tak dalej, a tutaj jacyś 
kałmucy chodzą i cholera wie, co będzie. Muszę panu powiedzieć, że 
ja widziałem to ich sowieckie wojsko. Dla nas to był szok. Nieważne.

Mikołaj: Jakie było to wojsko?
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Izio: Mogę panu opowiedzieć. To było w  takim miasteczku, 
co pan nie uwierzy nawet, jak się nazywało. Cyców, słowo daję. 
Brzmiało obiecująco i  wreszcie się tam zrobiła jakaś strzelanina 
z tych obietnic. Rano weszła kawaleria… Konie, takie nie bardzo 
wierzchowce, raczej nie… Żołnierze lufy mieli owinięte gazetą, 
żeby się nie zabrudziły… W ładownicach mieli tytoń, to widziałem 
na własne oczy. Nieważne.

Mikołaj: Pan cały czas mówi, że to wszystko nie jest ważne. 
A przecież jest bardzo ważne.

Izio: Myśli pan?
Mikołaj: Myślę, że jeśli pan mi o  tym opowiada, to musi być 

ważne.
Izio: To są ważne rzeczy?
Mikołaj: Na to wygląda.
Izio: Już chciałem powiedzieć „nieważne”, ale ponieważ to waż-

ne, to nie powiedziałem „nieważne”. Zrobili rejestrację, czy zostać, 
czy wziąć sowieckie paszporty i być grażdanin Sowieckowo Sojuza. 
Pan rozumie rosyjski?

Mikołaj: Tak.
Izio: Aaa, w szkółce się pan nauczył?
Mikołaj: Taktoczno!
Izio: Gieroj! I oni wszyscy zapisali się na powrót do okupowa-

nej Polski. Którejś z kolejnych nocy znowu przyszli Sowieci i dali 
nam pół godziny na zabranie niezbędnych rzeczy, i ciężarówkami 
zawieźli nas do pociągów. W środku postaliśmy jakiś dzień czy dwa 
i pojechaliśmy.

Stella: Do Polski?
Izio: Do Rosji. W głąb.
Mikołaj: To były wagony towarowe?
Izio: Nie, slipingi! Pewnie, że towarowe. Takie jak do Auschwitz, 

tylko że miały nary.
Mikołaj: Co miały?
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Izio: Nary. To nie po polsku?
Mikołaj: Nie.
Izio: Takie do spania.
Mikołaj: Prycze.
Izio: Prycze, oczywiście. Coś nie bardzo ten pana rosyjski.
Mikołaj: Rzeczywiście, są pewne niedociągnięcia. Jak długo je-

chaliście?
Izio: Około dziesięciu dni. Dla mnie to było bardzo ciekawe tak 

patrzeć przez okienko.
Stella: Dlaczego oni was wieźli do Rosji, skoro wy chcieliście do 

Polski?
Izio: Bo u nich wszystko było na odwrót. Potraktowali nas jak 

zdrajców, ale jak swoich zdrajców. Potem jeszcze płynęliśmy barką 
ze dwa dni.

Mikołaj: Zimno było?
Izio: Nie, bo latem jest ciepło.
Mikołaj: Do kiedy tam byliście?
Izio: Do czterdziestego pierwszego, bo wtedy była słynna amne-

stia. Mogliśmy jechać, dokąd chcemy, to pojechaliśmy nad Wołgę. 
Byliśmy cały czas na wsi. I to wszystko. A! I jeszcze wtedy wsadzili 
ojca. Miał przesiedzieć dziesięć lat. Zna pan te sprawy? Oni mówili: 
dietskij srok, czyli dziecinny wyrok, najmniejszy z możliwych. Ale 
dzięki Bogu potem Stalin wykitował i ojca wypuścili.

Mikołaj: Chwilę to jednak trwało. Przecież Stalin umarł dopiero 
w pięćdziesiątym trzecim.

Izio: A kto mówi, że nie trwało.
Mikołaj: Wy wróciliście z Rosji wcześniej? Z armią Andersa?
Izio: Siostra próbowała z nimi wrócić, ale oni bardzo dużo pracy 

wkładali w to, żeby Żydów u siebie nie mieć. No, chyba że im ktoś 
był potrzebny. Miałem kolegę, Izio Wardi się nazywał, to jego wzię-
li. Ale on był bardzo sławnym przedwojennym mistrzem pingpon-
gistą, należał do elity sportowej.
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Mikołaj: Ojciec po powrocie z Rosji został w Polsce?
Izio: Tak, a  potem przyjechał tutaj w  pięćdziesiątym szóstym 

albo pięćdziesiątym siódmym roku. Wtedy była duża alija* z Pol-
ski. Nieważne.

Mikołaj: Znowu się zaczynają ważne historie, jak pan mówi „nie-
ważne”.

Stella: Historia jest taka, że ja żyję tyle lat z jednym człowiekiem 
i zupełnie przypadkowo ja odkryłam, że my mamy różne poglądy 
polityczne, że głosujemy przeciw sobie.

Mikołaj: Przypadkowo? To wy o tym ze sobą nie rozmawialiście? 
Bał się pan mówić żonie, na kogo pan głosuje?

Izio: Ja się nie bałem, ja się wystrzegałem, a to jest zupełnie co 
innego. Będzie pan w moich latach, to pan sobie przypomni, co ten 
stary Żyd Gold panu kiedyś mówił, i skorzysta pan z tej nauki.

Mikołaj: Macie tu w domu demokrację. Jesteście z różnych opcji 
politycznych i siedzicie obok siebie na jednej kanapie.

Izio: Akurat dzisiaj tak wyszło. Z okazji pana przyjścia. To nie 
jest demokracja, to jest symbioza. 

(Izio patrzy na żonę i szeroko się uśmiecha, ale spotyka go za to 
surowa mina).

Stella: Nie zawsze tak było. Jemu nagle się w głowie coś prze-
kręciło.

Izio: Co mi się przekręciło?
Stella: Że poszedłeś na prawo.
Izio: No bo ja przejrzałem na oczy.
Stella: Jak się to mówi odwrotnie? Odprzejrzyj?
Mikołaj: Nigdy nie słyszałem, ale to mi się podoba.
Stella: Wie pan, po prostu raz były wybory. Syn był jeszcze mały, 

ale poszedł tam z nami. Zagłosował z tatą, a potem miał głosować 
ze mną. Pobiegł i przyniósł mi tę prawicową kartkę. Ja się go py-

* Alija (hebr.) – emigracja Żydów do Izraela.
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tam: „Co ty mi przynosisz?”. A on mówi: „Tata wziął taką kartkę”. 
No i się okazało, z kim mieszkam.

Mikołaj: A wcześniej głosowaliście tak samo?
Stella: Tak.
Mikołaj: I kiedy to się zmieniło?
Izio: Panie, daj pan spokój! Pan stąd wyjdzie, a ja tu zostaję na 

jeszcze jakiś czas. Opowiem panu wesołą historię, może być?
Mikołaj: Słucham.
Izio: Ja do Izraela wyjechałem legalnie. Miałem normalny pasz-

port i wszystko. Zapisałem się do Hagany, żeby bronić Kraju, i po 
jakimś czasie przyszły papiery, że mogę jechać. Pojechałem, ale do 
Hagany mnie nie wzięli, bo ja widzę tylko na jedno oko.

Mikołaj: I to jest ta wesoła historia?
Izio: Patrz pan, bym zapomniał, że co innego miałem opowiadać. 

Dobrze, żeś pan przyszedł, to mam komu o tym opowiedzieć. Ja do 
Izraela jechałem przez Włochy. W Rzymie mieliśmy taką wynaję-
tą willę, w której się czekało na swój transport. My byliśmy grupą 
z  Polski, a  tu nagle przyjeżdża grupa z  Libii. Pan mnie rozumie? 
Żydzi z Libii, Libijczycy.

Mikołaj: Bardzo dobrze rozumiem.
Izio: To się świetnie składa, bo ja panu nawet zazdroszczę. Ja 

wtedy właśnie nie rozumiałem, że to są Żydzi. My tak na siebie 
patrzyliśmy i  mówiliśmy między sobą: „To są Żydzi?”. Następne-
go dnia przyjechała nowa grupa z  Polski i  ja akurat stałem mię-
dzy tymi Libijczykami. Teraz ja jestem dosyć ciemny, a  wtedy to 
ja byłem jeszcze bardziej ciemny. I słyszę, jak oni się na nas patrzą 
i mówią: „To mają być Żydzi?”. (Izio parska śmiechem i klepie się po 
kolanie). Byłem przez chwilę Libijczykiem. Niby z Polski, a czarny 
Libijczyk.

Stella: A czy my dobrze mówimy po polsku? Czy my mamy jakiś 
obcy akcent?

Mikołaj: Nie macie hebrajskiego akcentu, a wasz polski jest piękny.
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Stella: Teraz to Polacy jakoś inaczej mówią. Tak „śpiewają” 
i zdrabniają. Te „kawusie” i „pantofelki”, u nas tego nie było.

Izio: Pan tak nie „śpiewa” jak oni, pan tak nie „ciągnie” w górę.
Stella: Wie pan, że jak w dwutysięcznym roku jechaliśmy do Pol-

ski, to córka nas się pytała: „Czy oni was zrozumieją?”. I wie pan, że 
jak przyjechaliśmy, to wszyscy nas się pytali: „Skąd wy tak mówicie 
po polsku?”.

Izio: Tam nas rozumieli, a tu na nas krzyczeli, żeby nie mówić 
po polsku.

Stella: Napominali, żeby nie mówić w obcych językach, żeby he-
brajski stał się językiem państwowym. O to chodziło. Nic nie ro-
zumiesz!

Izio: Panie, ale to było… Jadę autobusem z kolegą, a tu wstaje 
taki jeden i krzyczy na mnie: „Nie mów po polsku!”. Ja rozumia-
łem, dlaczego on tak powiedział, ale mi było przykro i złość czu-
łem. Nieważne. Takie to moje życie. Mówiłem panu, że dużo podró-
żowałem. Autobusem po Tel Awiwie też.

Stella: A to prawda, że pan jest fotografem?
Mikołaj: Prawda.
Stella: To po co pan z nami rozmawia?
Mikołaj: A nam, fotografom, nie wolno rozmawiać?
Stella: Czy ja wiem?
Izio: O! Miałem zapamiętać, żeby panu opowiedzieć, jak byłem 

na targach fotografi cznych w Kolonii. To było tuż po tym, jak na-
szych sportowców wyrżnęli w Monachium. Pojechałem na taką wy-
cieczkę organizowaną przez Agfę.

Mikołaj: Agfę? Tutaj nie było bojkotu Agfy? Po wojnie wielu Ży-
dów bojkotowało Agfę.

Izio: Ja nie wiem, czy bojkotowali, czy nie. Ja tam pojechałem. 
Chce pan słuchać?

Mikołaj: Bardzo.
Izio: Schodzimy po schodkach z tego samolotu, a tam wszędzie 
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stoją Niemcy w mundurach, z psami. Słowo daję, że mi serce aż do 
góry skoczyło.

Stella: Biedne to twoje serce, co musiało na nich patrzeć ze 
schodków samolotu.

(Izio patrzy na żonę i widać, że obmyśla ripostę. Na koniec jed-
nak odpuszcza i tylko macha ręką).

Izio: Ale swoją drogą, ta ich organizacja to była do dupy. Pan ro-
zumie?

Mikołaj: Tak. Do dupy.
Izio: Ta organizacja niby była niemiecka, ale nie była. Taka nie-

miecka, która nie jest niemiecka. Nieważne.
Mikołaj: Nieważne. Rozumiem.
Izio: Nieważne, ale jak się widzi tych Niemców z ich wilczurami, 

to nie jest przyjemne.
Mikołaj: Ale wysiadł pan z tego samolotu?
Izio: Wysiadłem.
Mikołaj: Znam historie o takich, co nie wysiedli.
Stella: Oni pewnie przeżyli wojnę w Europie.
Izio: I nie wiem, czy to się panu spodoba, czy nie, bo później za-

przyjaźniłem się z jednym niemieckim ofi cerem policji. Helmut się 
nazywał. Zaproponował mi, żebym u niego zamieszkał, za pienią-
dze, rzecz jasna.

Mikołaj: I zamieszkał pan u niego?
Izio: Nie, mieszkałem w hotelu. Ale ten Helmut mi opowiadał 

różne takie historie… Nieważne.
Mikołaj: Oj! To chyba są ważne historie.
Izio: Czy ważne, to ja za dobrze nie wiem, ale historie to są 

na pewno. On mówił tak: „Ty wiesz, że ja byłem w Afrika Corps 
u Rommla? Później nas Anglicy wzięli do niewoli i zawieźli na Cypr. 
I jak oni tam otworzyli obóz dla was, to myśmy byli w nim straż-
nikami”. Pan rozumiesz? To Niemcy siedzieli tam na wieżach war-
towniczych, nie Anglicy.
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Mikołaj: Zaprzyjaźnił się pan z facetem z armii Rommla.
Izio: Tak. I byliśmy na per du.
Mikołaj: Moje gratulacje.
Stella: Bardzo ciekawe historie dzięki panu słyszę. Niech się pan 

go jeszcze o coś zapyta. Najchętniej o coś, czego nie wiem.
Mikołaj: Niech pan opowie żonie coś o sobie.
Izio: A może być o dzieciach?
Stella: O naszych dzieciach?
Izio: Nie, o czarnych dzieciach.
Mikołaj: No… nie wiem, czy taki był cel mojej wizyty u państwa.
Izio: Nie bój się pan, to nie były moje dzieci. Jak mnie odesłali 

z wojska za to ślepe oko, to pojechałem do Netanii. Pierwszy raz 
byłem w tym miasteczku. Patrzę, a tu idzie grupa dzieci z przed-
szkola. Przyglądam się tym dzieciom, a one czarne, chude, małe. 
I ja sobie myślę: Boże święty, co to za kraj, że tutaj się takie dzieci 
rodzą. Po co jest ten Izrael, jeśli to ma tak wyglądać? Przestraszy-
łem się, bo nie rozumiałem, co widzę. Wie pan, kto to był? To były 
jemeńskie dzieci, a ja się nic na tym nie znałem. Tak jak wcześniej 
nic nie wiedziałem o Libijczykach.

Mikołaj: Nie wiedział pan, że to są bracia Żydzi.
Izio: Tam były też siostry. Panie, a pan się znasz na Jezusie?
Mikołaj: Czy ja wyglądam na specjalistę od Jezusa?
Stella: Dla mnie nie bardzo.
Izio: A Polacy to wiedzą, że Jezus był Żydem?
Mikołaj: Myślę, że wiedzą.
Izio: A wie pan co? Ja mam dla nich bardzo złą wiadomość.
Mikołaj: Dla Polaków?
Izio: Tak. Czy oni wiedzą, że ci apostołowie to też byli Żydzi?
Mikołaj: Tego nie wiem, ale zapraszam pana do nas, niech pan 

sam sprawdzi.
Izio: Ja to panu zlecam. Jedź pan do domu i sprawdź.
Mikołaj: A czym dla was jest Polska?
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Stella: Jak to czym? To jest nasza ojczyzna!
Izio: Tak, ojczyzna.
Stella: Tylko że nas tam nie chcą. Ja nie chcę znowu się nazywać 

jakaś Basia Świderska. Ja chcę być sobą, a żeby tam żyć, musiała-
bym być kimś innym.

Mikołaj: W czasie wojny pani się nazywała Basia Świderska?
Stella: Się nazywałam, się nie nazywałam… wszystko jedno. Nie-

ważne.
Izio: A wie pan, że jak my tam przyjechaliśmy, to słyszeliśmy ta-

kie zdania: „No były tu takie Żydki przed wojną” albo: „Były Żydó-
weczki na wysokich obcasach” i  takie różne. Nieważne. Teraz już 
tylko pan im został. Niech pan tam na siebie uważa.

Stella: A ja mogę się zapytać, czy pan tej fotografi i to się gdzieś 
uczył?

Mikołaj: Sam się uczyłem.
Stella: A jakie, przepraszam, że pytam, pan ma wykształcenie?
Mikołaj: Psychologiczne.
Izio: Ja tak coś pana podejrzewałem. Te pytanka takie sprytne. 

Coś mi pan byłeś podejrzany, ale bardzo mi się podobało. Było i we-
soło, i smutno, jak w życiu.

Stella: W życiu to raczej było mniej wesoło.
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Ryszard Löw
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GŁOWĘ MAM RACZEJ W KRAKOWIE

Ryszard Löw przyjmuje mnie w swoim domu. Wiem, że idę na 
spotkanie z wielkim specjalistą od literatury polskiej, byłym izrael-
skim korespondentem Instytutu Badań Literackich. Człowiekiem, 
którego zainteresowania oraz praca naukowa koncentrują się wo-
kół poloników hebrajskich. Drzwi otwiera mi mężczyzna przypo-
minający Zbigniewa Herberta. Tuż za nim widzę ścianę książek 
i szczekającego psa.

Ryszard: Pan się nazywa…?
Mikołaj: Mikołaj Grynberg.
Ryszard: Grinberg…
Mikołaj: Gryn-berg!
Ryszard: Miko…?
Mikołaj: …łaj.
Ryszard: Takie rzeczy mnie zawsze bardzo uderzają. Jak ktoś się 

nazywa Władimir Safkownia, to mi pasuje, a  jak ktoś się nazywa 
Władimir Friszman, to niekoniecznie. I  z  panem jest podobnie. 
Przecież to takie zupełnie nieprzystające do nazwiska imię.

Mikołaj: A  mojego brata nazwali Marcin. Jak wujek naszej 
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mamy, Majer Zylberberg, usłyszał te imiona, to się pytał, czy oni 
nas na stróżów szykują.

Ryszard: A nie szykowali, jak rozumiem? Proszę pana, pan jesteś 
krewnym którychś z tych znanych Grynbergów?

Mikołaj: Czyli których?
Ryszard: To znaczy, że nie, ale może to i lepiej? A ojciec kim był?
Mikołaj: Ojciec jest profesorem fi zyki na UW.
Ryszard: I nazywa się…?
Mikołaj: Marian Grynberg.
Ryszard: O! I to mi pasuje. Profesor fi zyki Marian Grynberg! To 

jest coś innego. Nie wiem dlaczego. (Siedzimy naprzeciwko siebie 
przy niedużym stoliku. Przez cały czas Ryszard przygląda mi się 
wzrokiem egzaminatora. Czasami zawiesza głos i  uśmiecha się 
w taki sposób, że wydaje mi się, iż powodzenie mojego egzaminu 
wisi na włosku). Wie pan, że z  imionami Żydów przed wojną to 
było tak… Teraz wydają pańskiemu ojcu metrykę, wpisują jakie 
imię chce. Mnie się zachowała oryginalna metryka, wydana w trzy-
dziestym pierwszym roku w Krakowie przez gminę wyznania moj-
żeszowego, i tam wyraźnie jest napisane „Ryszard”. Gdybym się był 
urodził w Warszawie, nie mówiąc o Brześciu nad Bugiem czy Ko-
łomyi, toby urzędnik w gminie powiedział mojemu ojcu: „Ty sobie 
syna możesz nazywać jak chcesz, ale tu ma być napisane żydowskie 
imię”. Im bardziej na wschód, tym ta żydowskość jakby silniejsza, 
nawet bardziej jidyszowa.

Mikołaj: Jedyna, jaka tam była.
Ryszard: Nie. Tam była też silna hebrajska.
Mikołaj: Wśród tych, którzy czytali.
Ryszard: Którzy się już zasymilowali, wychylali głowę z  getta. 

Była także sieć Tarbut.
Mikołaj: Jaka sieć?
Ryszard: Sieć szkół, gdzie językiem wykładowym był język he-

brajski. Czyli szkoła była taka sama jak w Tel Awiwie. Uczono się 
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jako języka obcego języka polskiego. Ciekawa rzecz. Stosunkowo 
niedawno się o tym dowiedziałem. Bo okazuje się, że we Lwowie 
też była taka szkoła, gdzie wszystkiego uczono po hebrajsku i trze-
ba było znać znakomicie hebrajski. I tę szkołę skończył ktoś, kogo 
nazwisko na pewno do głowy panu nie przyjdzie, że taką szkołę 
kończył. Tę szkołę kończył Adam Schaff . Tak jest. (Ryszard patrzy 
na mnie i  sprawdza, czy nazwisko coś mi mówi. Na razie zdaję). 
Proszę pana, opowiadał mi o  tym już nieżyjący Ignacy Iserles, 
zmarły w wieku bliższym setki niż dziewięćdziesiątki, lwowianin, 
prawnik, po wojnie sędzia Sądu Najwyższego w Warszawie. Zajmo-
wał się sprawami kolaboracji. Powiedział mi, że we Lwowie były 
trzy gildie adwokackie: młodych adwokatów, troszkę starszych za-
czynających się specjalizować i bardzo dobrych adwokatów. I była 
jedna ekstra ekstra gildia złożona z jednego adwokata. To był ojciec 
Schaff a Adama. Więc takie to te losy są. Przepraszam, że tak nawią-
załem do pańskiego imienia, ale już chyba to ktoś panu powiedział. 
A teraz mi pan powie, co pan ode mnie chce usłyszeć, tak?

Mikołaj: Porozmawiać o  pana życiu, posłuchać o  dwudziestym 
wieku…

Ryszard: I  to wszystko? Więcej kłopotów pan nie ma? Bardzo 
niewygórowane żądania. Proszę pana, ja się spotykam raz na ty-
dzień w  kawiarni z  moimi najbliższymi kuzynami. To są dwaj 
bracia. Ten starszy się urodził w dwudziestym drugim roku, a ten 
młodszy w  dwudziestym czwartym. I  żyjemy jakoś tak strasznie 
długo. Jeszcze za czasów naszej młodości można było usłyszeć ko-
goś mówiącego: „Chodź, odwiedzimy tego pięćdziesięcioletniego 
starca”. Ta farmakologia coś dla nas jednak zrobiła. Ta pastylka na 
to pomaga, a na tamto przeszkadza, ale jakoś się to ciągnie.

Mikołaj: Troje z moich dziadków dożyło dziewięćdziesiątki.
Ryszard: W Warszawie?
Mikołaj: Tak.
Ryszard: Ja, proszę pana, jestem z Krakowa. Tam nic nie zburzono 
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w  czasie tych głupich, ja wiem, sześciuset-siedmiuset-ośmiuset 
lat, tylko jeszcze dobudowano. Miasto, gdzie niektórzy ludzie, 
z  uśmiechem oczywiście, mówili: „Za czasów niegdyś nam miło-
ściwie panującego gubernatora Franka to zburzono rudery w Kra-
kowie, a rozbudowano ulice”. No, ale co z tymi dziadkami? Umarli 
w Warszawie. A przedtem?

Mikołaj: Rodzice mamy w latach trzydziestych pojechali studio-
wać we Francji.

Ryszard: A po drodze na uniwersytet wstąpili, na wszelki wypa-
dek, się zapisać do miejscowej fi lii Francuskiej Partii Komunistycz-
nej, tak?

Mikołaj: Tak właśnie było.
Ryszard: Jak rodzice ministra Stefana Mellera? 
(Znowu spojrzenie i znowu zdaję).
Mikołaj: Tak.
Ryszard: Ja to nawet rozumiem, też studiowałem we Francji.
Mikołaj: W trzydziestym szóstym dziadek pojechał do Hiszpa-

nii. Był w Brygadach Międzynarodowych.
Ryszard: No tak, a gdzie niby miał wtedy jechać? A jak się znaleź-

li w trzydziestym dziewiątym roku w Polsce?
Mikołaj: Dziadek się znalazł w czterdziestym drugim, a babcia 

się znalazła w czterdziestym trzecim.
Ryszard: Wysiedleni?
Mikołaj: No, można tak powiedzieć. Choć wolę słowo „depor-

towani”. Deportowani przez francuskie władze, francuską koleją 
SNCF wywiezieni do Auschwitz. Ale wróćmy do pana. Pan głową 
nigdy nie wyjechał z Polski?

Ryszard: Nie... Z  Polski może tak, ale głowę to ja mam raczej 
w Krakowie. Proszę pana, mam tam przyjaciół, z którymi chodzi-
łem do szkoły, do gimnazjum, na uniwersytet i z którymi ustawicz-
nie podtrzymuję kontakt, mimo że przez trzydzieści siedem lat nie 
pozwolono mi przyjechać do Polski. I zawsze ja o nich pamiętałem, 
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a oni pamiętali o mnie. Nie wiem, czy trzydzieści siedem lat można 
nadrobić, ale jeśli można, to ja je jakoś nadrobiłem. To znaczy, w te 
swoje żagle jeszcze złapałem tamte wiatry.

Mikołaj: Czekał pan przez trzydzieści siedem lat?
Ryszard: Czekałem? Działałem! Składałem podania o przyzna-

nie mi wizy, jak długo tu była ambasada, czyli do sześćdziesiątego 
siódmego roku, a potem wysyłałem do Wiednia.

Mikołaj: Jak często pan je składał?
Ryszard: Jeśli powiem, że złożyłem trzydzieści siedem podań, to 

nie jest to prawda. Tutaj w ambasadzie mówili mi życzliwie: „Daj 
sobie spokój z tymi podaniami”. A potem do tego Wiednia też spo-
ro podań złożyłem. Zawsze odmawiano. Jak słyszałem, że trzeba 
napisać do polskiego ministra wyznań religijnych, to też napisa-
łem. Jak już w Polsce zaczęło się wszystko rozlatywać, pojechałem 
ze zorganizowaną wycieczką na pierwszy Kongres Historyków Ży-
dów Polskich w Krakowie w osiemdziesiątym szóstym roku. Zabrał 
mnie mój dobry znajomy. Słyszał pan nazwisko Szmeruk? Profe-
sor Chone Szmeruk? (Ryszard patrzy na mnie i wie, że tym razem 
nie mam szans. Widzę uśmiech pedagoga, a nie zwycięzcy). Nie. 
To był warszawianin, jidyszysta. Zachował sobie takie żydowskie 
imię. On był pierwszym autentycznym historykiem literatury ży-
dowskiej, zresztą po polsku ukazała się o niej książka. Wtedy to był 
osiemdziesiąty szósty rok, na Uniwersytecie Jagiellońskim spo-
tykam profesora Aleksandra Krawczuka, którego dawniej znałem 
bardzo przelotnie?

Mikołaj: Pan mnie sprawdza?
(Ryszard uśmiecha się do siebie i nie reaguje na moje pytanie).
Ryszard: Tak mi się przygląda i mówi: „Wie pan, dawno pana nie 

widziałem”. Ja mówię: „Nie widział mnie pan, bo mi nie pozwalano 
tu przyjeżdżać”. Na co on: „Po to ja idę do Warszawy, żeby panu po-
zwalano”. Wtedy już było wiadomo, że jest mianowany ministrem, 
i chcę panu powiedzieć, że mi się to przydało na następny rok, bo 



278

chciałem pojechać do Krakowa, przynajmniej na miesiąc. Tak so-
bie, bez żadnych konferencji. Złożyłem podanie o indywidualny wy-
jazd, dostałem odmowę. Tak, tak jest. Zatelefonowałem i mówię do 
pani konsul: „Może mi pani łaskawie poda numer odmowy”. „Nie 
mam tego pod ręką. A po co to panu?”. „Bo chciałbym zatelefono-
wać do mojego przyjaciela, ministra Krawczuka, że nie przyjadę na 
spotkanie, jako że nie dostaję wizy”. „Niech pan zadzwoni do mnie 
jutro”. Zadzwoniłem nazajutrz. „Ach, jak to cudownie, pan amba-
sador osobiście się zainteresował pańską sprawą. Byłby pan łaskaw 
przyjść wypić z nim kawę?”. „No tak, oczywiście…”. Wciąż to widzę. 
Wtedy były te wizy pieczątki i w puste miejsce wpisywało się ilość 
dni. On siedzi z piórem w ręce i tak pyta: „Trzydzieści dni panu wy-
starczy?”. Ja tego ambasadora znałem, bo on tu rozpoczynał swoją 
karierę w pięćdziesiątym trzecim roku jako trzeci czy piąty sekre-
tarz. Kwiatkowski się nazywał. W międzyczasie zdążył jeszcze być 
w Chinach, objechał cały świat. Tutaj kończył. On był ambasado-
rem, a jego żona była konsulem. Ale potem już dostawałem te wizy 
i Polska mi te trzydzieści siedem lat jakoś nadrobiła. I ja jej.

Mikołaj: Często pan teraz jeździ do Polski?
Ryszard: Jeden raz w roku co najmniej. Teraz właśnie mam je-

chać na konferencję do Warszawy, ale boję się trochę tego listopa-
dowego zimna. A poza tym, jakbym pojechał, to chyba czternaste-
go, bo jedenastego chyba chciałbym być tutaj na przyjęciu z okazji 
Dnia Niepodległości, a  trzynastego nie wyjadę. Jestem strasznie 
przesądny.

Mikołaj: Od zawsze?
Ryszard: Od urodzenia. Moja bardzo inteligentna i wykształco-

na matka mi to wbiła w łepetynę.
Mikołaj: A co jeszcze? Czarnego kota?
Ryszard: Taa… Odpluwam na wszystkie możliwe strony. Ale 

trzynastego nie, więc czternastego bym pojechał, żeby być na kon-
ferencji, a potem bym pojechał do Krakowa.
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Mikołaj: A jakie było wasze krakowskie mieszkanie?
Ryszard: Mieliśmy bardzo ładne mieszkanie koło parku Krakow-

skiego. Niemieckie meble. Mieszkał tam przedtem jakiś folksdojcz. 
Potem byli jacyś Żydzi, którzy wyjeżdżali, to ojciec je odkupił.

Mikołaj: Nie opowie mi pan, gdzie spędził wojnę?
(Ryszard ignoruje moje pytanie, patrząc mi prosto w oczy).
Ryszard: No i  czternastego stycznia tysiąc dziewięćset pięć-

dziesiątego roku wyjechaliśmy do Paryża. Ojciec załatwił wyjazd 
w  następujący sposób: paszporty były ważne przez miesiąc od 
chwili przekroczenia granicy, wiza docelowa była izraelska i dwu-
tygodniowa, tranzytowa przez Paryż. Rodzice nie chcieli żadnych 
problemów z  mieszkaniem, żeby w  ostatniej chwili jakieś sprze-
dawanie nie wyskoczyło. Muszę panu powiedzieć, że Kraków do 
owego czasu był zupełnie przedwojennym miastem. No i przyszedł 
taki młody milicjant, żeby to mieszkanie opisać. Był inteligentny. 
Zorientował się, że rozmawia z piękną wyjeżdżającą Żydówką. Tak 
patrzy na te pokoje i mówi: „Proszę pani, kiedy ja dojdę do takiego 
mieszkania? Przecież ja jestem proletariuszem, to państwo jest dla 
mnie. Kiedy ja dojdę do takiego mieszkania? Ja gnieżdżę się w su-
terenie z żoną, dwojgiem dzieci i chorą teściową, a woda ścieka po 
ścianach”. Matka mu chciała coś powiedzieć, czego mu jednak nie 
powiedziała. Już miała na końcu języka: „Nigdy, proszę pana”. Tak 
że, powiem panu, to było tak, że ja absolutnie z Polski nie chciałem 
wyjeżdżać.

Mikołaj: Pan miał wtedy dziewiętnaście lat, tak?
Ryszard: Był pogrom w Kielcach, był pogrom w Krakowie, zanim 

żeśmy wrócili w czterdziestym szóstym. Był jeszcze pogrom w Rab-
ce w czterdziestym piątym.

Mikołaj: To co ostatecznie zadecydowało o wyjeździe? Czekali-
ście na kolejne pogromy?

Ryszard: Nie. Do podjęcia decyzji potrzeba nam było sztuki. 
Sztuki teatralnej. Powiem panu coś takiego. Przyjechał kiedyś 
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teatr rosyjski i matka do mnie mówi: „Słuchaj, chodźmy raz w ży-
ciu do prawdziwego teatru rosyjskiego, przecież znamy rosyjski, 
więc zobaczmy, jak to wygląda. Zdobądź bilety, bo nie można na 
taką sztukę tak sobie wejść i kupić bilet”. Dobrze, myślę. Zdobyłem 
bilet przez jakiś związek zawodowy. Stalin siedzi przy biurku, wy-
ciąga fajkę, dotyka fajki, chowa fajkę, przekłada ołówek z tej strony 
w tamtą, w tamtą i w tą spaceruje. Niemal piętnastominutowa sce-
na. Okropna. Nikt nie zakaszlał, nie kichnął. Ani jedno krzesło nie 
skrzypnęło. Cisza. Najdosłowniej martwa cisza. Wychodziliśmy, ja-
cyś znajomi machali na matkę, żeby się do nich przyłączyła. Wzięła 
mnie za rękę i powiedziała: „Chodź szybko, idziemy do domu”. Była 
bardzo zdenerwowana. Jak żeśmy weszli do domu, odwróciła się 
do mnie i powiedziała tak: „Ty wiesz, co to było? To był strach. Nie 
ma tu dla nas miejsca”. Rozumie pan? Nie to, co było słychać na 
scenie, tylko to, czego nie było słychać na widowni. Wtedy ja z ta-
kim sarkazmem, z wysokości doświadczenia życiowego siedemna-
sto- czy osiemnastoletniego chłopca, mówię: „To co, wszyscy, któ-
rzy tam byli, także wyjadą?”. Na to matka mi powiedziała: „Oni by 
chcieli, ale nie mogą, a my możemy”. Przypuszczalnie była o tym 
mowa już przedtem, bo powiedziałem: „W każdym razie ja do Pale-
styny nie pojadę”. Ale matka była na to przygotowana i tak od razu 
wpadła mi w słowo: „Ale do Paryża pojedziesz, prawda?”. Myślę so-
bie, że do Paryża mogę jechać. W Paryżu byli tacy macherzy, że jak 
za pięć dni miałem być u pana komisarza w prefekturze policji, to 
wcześniej otrzymałem dwie kartki. Na jednej były wypisane pyta-
nia, które będzie zadawał, na drugiej odpowiedzi, których mu mam 
udzielić. Bo to wszystko za… Zna pan tę piosenkę polską:

„Idą, idą Cyganeczki
od miasteczka do wioseczki,
a gdzie przyjdą, to tak mówią,
że pieniędzy trzeba dużo,
za pieniądze ksiądz się modli,
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za pieniądze człek się podli,
za pieniądze się ożeni,
za pieniądze się odmieni”.
Macherzy to byli tacy faceci, nawet z  Krakowa, zdaje się, któ-

rzy mówili dziesięcioma językami. Wszystkimi jednakowo źle, ale 
wszystko potrafi li załatwić. A potem to ja zadecydowałem o przy-
jeździe do Izraela, choć rodzice moi skłonni byli zostać w Paryżu. 
Proszę pana, w Paryżu była wtedy straszna panika, bo wybuchła 
wojna w Korei. Zdawało się, że znowuż będzie w Europie wojna.

Mikołaj: Wybuchła w Korei, nie w Europie.
Ryszard: W Korei, w Korei, ale się zdawało, że to szybko do nas 

dojdzie. Potem Francja miała swoje Maroko, swoją Algierię, swo-
je Indochiny. Kanada chętnie absorbowała nowych przybyszów. 
Ale, proszę pana, działa jakiś atawizm: gdziekolwiek bym był, nie 
chciałbym być obcy. A po to, żeby nie być obcym, musiałem pójść 
do wojska. Dlaczego mam ginąć za Algierię czy Koreę? Miałem 
w Paryżu przyjaciela, który się z trudem uratował w Polsce i póź-
niej mieszkał w  Paryżu. Czekał na dokumenty, żeby pojechać do 
Ameryki, i wreszcie pojechał tam z matką. Był bardzo szczęśliwy. 
Ja z nim korespondowałem. Potem była długa przerwa, a potem 
dostałem list od jego matki, że zginął w Korei.

Mikołaj: I wybrał pan wojsko izraelskie?
Ryszard: Ja wybrałem przyjazd do Izraela i, oczywiście, od razu 

poszedłem do wojska. Bardzo dużo czasu spędziłem w wojsku. Na-
przód podstawowa służba, która wtedy trwała dwa i pół roku, a po-
tem przeszło pięć lat w rezerwowej. Służyłem w piechocie. A naj-
bardziej absorbujące było to, że, po pierwsze, odbywałem częste 
i długie służby między wojnami, a po drugie, proszę pana, wszyst-
ko trzeba było umieć. Żeby być żołnierzem, też się tego trzeba na-
uczyć. Ciągle się trzeba dokształcać.

Mikołaj: Przed wyjazdem z Polski…
(Ryszard patrzy na mnie z politowaniem).
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Ryszard: Z Krakowa…
Mikołaj: Tak, z Krakowa. Zaczął pan studia?
Ryszard: Na wydziałach ekonomii i historii. Właściwie to chcia-

łem studiować historię, ale jak zacząłem, to już interesowałem się 
społeczeństwem i czułem, że nic nie skapuję bez ekonomii. Zainte-
resowanie historią literatury przyszło później.

Mikołaj: I przydała się panu tamta ekonomia?
Ryszard: Pracowałem przez długi czas jako ekonomista, tu, 

w Izraelu. Ale coś panu powiem. Proszę pana, ja byłem wychowy-
wany przez moją matkę, bo ojciec jej to zostawiał. Zajmowały się 
mną także różne panny do dzieci i  różne służące, ale matka wy-
chowywała mnie w duchu socjalistycznym. Nie powiem, że mnie 
uczyła o  walce klasowej czy też materializmu dialektycznego lub 
historycznego, ale pewnego, powiedziałbym, uczulenia społeczne-
go. W  naszym powojennym mieszkaniu na ulicy Chopina miesz-
kaliśmy na drugim piętrze. Cóż to jest dla osiemnastoletniego 
chłopca wskakiwać po dwa stopnie, ale ja i tak swojego klucza do 
windy nie dostałem od rodziców. A jak mama przyjmowała nową 
służącą, to mówiła: „No tak, rano poproszę oczyścić panu ubranie 
i wypucować buty, i przygotować śniadanie, zanim pójdzie do pra-
cy. Jemu nie”. I pokazywała na mnie. „No dobrze, niech mu jednak 
Stasia ten jego pokój posprząta, pościeli to jego łóżko”. Ale o żad-
nym pucowaniu butów, o niczym innym nie było mowy, broń Boże. 
A poza tym byłem na pewno w  jakiś sposób indoktrynowany, to 
jasne. (Ryszard wychodzi do kuchni. Po chwili wraca z napojami, 
które stawia przede mną na naszym stoliku). Mogłem sto tysięcy 
razy umrzeć. Jak dostawałem ataku malarii, kiedy człowieka trzę-
sie z zimna i czymkolwiek by się przykrył, to mu będzie zimno. Ale 
ja miałem szczęście, mogłem się położyć na ubitej ziemi i przykryć 
gazetą. Były, jak wiadomo, straszne gułagi i były takie sobie posioł-
ki. I to wszystko jedenaście, a może czternaście tysięcy kilometrów 
od Lwowa. 
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(Tym razem egzamin dotyczy nie ludzi, tylko geografi i).
Mikołaj: Byliście w Kazachstanie?
Ryszard: Nie, w Uzbekistanie.
Mikołaj: A do Syberii dotarliście?
Ryszard: W  okolice Jakucka. A  chcę panu powiedzieć, że kiedy 

przy czterdziestopięciostopniowym mrozie zjeżdżałem z kolegami 
na nartach, to nam było tak gorąco, żeśmy ściągali swetry, bo słońce 
świeciło, mróz szczypiasty straszny i ani odrobiny wiatru. Ale przy 
pięćdziesięciu stopniach to już się robiło ponuro. Więc sam pan wi-
dzi, że różne były gułagi. Jako dorosły człowiek zdaję sobie sprawę 
z tego, że najbardziej ponure dla osób dorosłych było wtedy nie to, 
co jest dzisiaj, ale to, co będzie jutro. No i jutro przyszedł premier Si-
korski, zawarł porozumienie z ambasadorem Majskim i nas wszyst-
kich… Po pierwsze, mieliśmy na karku wyroki dziesięciu lat zesła-
nia. To jest raz. A po drugie, nikt nas nie musiał pilnować, bośmy 
byli oddaleni o sześćset kilometrów od najbliższej stacji kolejowej. 
A jak nas uwolniono, to żeśmy wszyscy podążyli tam, gdzie generał 
Anders formował swoje wojska, i jedynie wtedy, jedynie wtedy spo-
tkałem się ze żrącym antysemityzmem. Nie wiem, jak to wyglądało 
w wojsku, bo byłem za mały, żeby w nim służyć, ale w tych cywil-
nych przybudówkach – jak opieka społeczna, szkoły, szpitale, kuch-
nie, wszystko, co pan chce – było koszmarnie. Tam panował anty-
semityzm tak gęsty, że go nożem można było ciąć i, co dziwniejsze, 
tak zachowywali się wczorajsi współtowarzysze niedoli.

Mikołaj: Tam byli sami Polacy?
Ryszard: Nie sami, ale wtedy głównie tak. Antysemityzm był tam 

straszny. Mój ojciec był ofi cerem rezerwy. To prawda, że nie był w naj-
lepszym wieku, już wtedy miał czterdzieści parę lat. Nie był lekarzem, 
nie był inżynierem. Takich chętniej przyjmowano, chociaż bardzo 
dużo lekarzy nie wzięto. Ale tylko tam mnie to spotkało. W Polsce się 
nie zetknąłem z jakimkolwiek odruchem antysemickim.

Mikołaj: A konkretnie, co tam się działo?
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Ryszard: Konkretnie? Niewydanie miski gorącej zupy. Odsunię-
cie dokładne. Odsunięcie fi zyczne z  kolejki, która stała po jakieś 
rzeczy, i co straszniejsze, okropnie pogardliwy stosunek, potwor-
nie pogardliwy stosunek władz i półwładz.

Mikołaj: Nie spotkał się pan w Polsce z antysemityzmem?
Ryszard: Być może, że Kraków jest wyjątkowy. A poza tym jest 

coś, co się panu w życiu w jakiś sposób zupełnie niezaplanowany 
układa. A więc tak. Pochodząc z takiego czy innego domu, mieszka 
pan w takiej, a nie innej dzielnicy. I w takim czy innym domu dba 
się o  to, żeby pan w  taki, a  nie inny sposób był wychowany. Na 
skutek tego zapisuje się pan do najbliższej szkoły, i choć w najbliż-
szej okolicy jest parę szkół, pan się zapisuje właśnie do tej. Potem 
następuje dobór naturalny towarzystwa, przyjaciół i tak się panu 
to układa w sposób niezamierzony. Kiedy przyszedłem do szkoły 
w czterdziestym szóstym roku, podszedł do mnie jeden z kolegów. 
Wydawał się wyższy, niż był, taki długi, ryży, dryblas chudy. Wte-
dy mówiono per kolego. Przypatruje mi się, bo ja byłem taki ma-
lutki brzdąc. „Kolega Ryszard Löw?”, pyta. „Tak”. On wyciąga rękę 
i mówi do mnie coś, czego nigdy nie zapomnę: „Bardzo się cieszę, 
że kolega przeżył”. On przed wojną chodził ze mną do szkoły po-
wszechnej. Ja go nie pamiętałem, a on mnie rozpoznał.

Mikołaj: Ten kolega nie był Żydem?
Ryszard: Nie. Ja właściwie nie miałem ani jednego przyjaciela 

Żyda. Myśmy wszyscy wstąpili do Organizacji Młodzieży Towarzy-
stwa Uniwersytetu Robotniczego. To była przedwojenna organiza-
cja, przybudówka PPS. Potem, jak nastąpiło zjednoczenie partii, 
to nastąpiło też zjednoczenie młodzieżówek. Więc kiedyś w  tym 
OMTUR-ze maszerowałem z  tak zwanymi szturmówkami. I  był 
tam z nami jakiś facet, ale ja do tego nie miałem takiego nosa, to 
zawodowi szmalcownicy tylko mieli takiego nosa. No więc był taki 
facet, brunet. I w pewnej chwili mówi do mnie tak: „Niech kolega 
weźmie moją szturmówkę i poniesie ją do końca, bo już jest bar-
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dzo późno, a ja przyrzekłem, że o drugiej będę w domu, i będą się 
o mnie niepokoić”. Panie, o kogo mogli się tak w domu niepokoić? 
Tylko o Żyda. Tylko. A potem, kiedy mi powiedział, jak się nazy-
wa, to się zapytałem rodziców i oni powiedzieli: „Tak, znamy tę ro-
dzinę”. Był schowany przez parę lat w szafi e, nazywał się Ludwik 
Winner. On przyjechał tu, do Izraela, i skończył na Uniwersytecie 
Hebrajskim jakiś prehebrajski język, gdzie katedrę profesora ob-
siadało trzech. Potem cała ta trójka została profesorami na jakichś 
uniwersytetach światowych. On był marksistą, miał łepetynę taką, 
jaką do marksizmu mogą mieć tylko prawdziwi talmudyści. Tylko. 
A ja miałem przyjaciół, z którymi chodziłem do szkoły. Miałem ja-
kichś kolegów Żydów, ale to nie byli moi bliżsi koledzy.

Mikołaj: To wojna z pana Żyda zrobiła?
Ryszard: Nie, Żydem jestem, bo mój los jest żydowski. Proszę 

pana, pamiętam taką sytuację. Dziadek, ojciec mojej matki, był 
bardzo pobożnym Żydem, bardzo pobożnym. I on u nas w domu 
z wielkim obrzydzeniem, żeby już do końca nie robić matce przykro-
ści, brał w dwa palce szklankę herbaty. Bo wszystko było strefnione 
strasznie, rozumie pan? Chodził zawsze „po cywilnemu” i jak wszy-
scy Żydzi krakowscy mówił znakomitą polszczyzną. I w lecie trzy-
dziestego dziewiątego nagle słyszę podniesiony głos dziadka, który 
mówi do mojej matki tak: „Jak ty wychowujesz swojego jedynaka? 
Żydowskiego go nie uczysz, hebrajskiego go nie uczysz, w bóżnicy 
nigdy nie był, przecież on zapomni o tym, że jest Żydem”. A na to 
moja matka, z sarkazmem zaprawionym goryczą, powiada do nie-
go: „Niech się tata nic nie boi, niechby tylko spróbował zapomnieć, 
od razu się znajdą tacy, co mu o tym przypomną”. 

(Ryszard wstaje i gospodarskim gestem uzupełnia zawartość na-
szych szklanek).

Mikołaj: A więc jakie było to pana środowisko naturalne?
Ryszard: To było naturalne środowisko mojej matki. Jakkolwiek 

moja matka była z wykształcenia polonistką, ale przecież nie pra-



286

cowała jako polonistka. Nie pracowała w ogóle. Środowiskiem na-
turalnym moich rodziców byli zasymilowani Żydzi polscy. Ale jak 
moja matka szła na Planty czy do parku, żeby się spotkać ze swoimi 
przyjaciółkami, to zabierała mnie, a one zabierały swoje dzieci. Ale 
żebym z własnego wyboru, nie przypominam sobie… Wie pan, że 
była dziwna rzecz: moi przyjaciele Polacy nawet mieli przyjaciółki 
Żydówki, a ja nie.

Mikołaj: Pomyślał pan kiedykolwiek, że wyląduje w takim miej-
scu?

Ryszard: Nie, nie. Ale, proszę pana, ten Izrael nie był naturalnym 
środowiskiem żydowskim w  Polsce, wymarzonym przez wszyst-
kich miejscem do życia.

Mikołaj: Drogi panie Ryszardzie, musi mi pan wytłumaczyć to 
zdanie.

(Ryszard śmieje się ze mnie, nawet nie próbując tego ukryć).
Ryszard: Tak, to jest dość skomplikowane zdanie. Tak jak tożsa-

mość takich ludzi jak ja jest bardzo skomplikowana. Bo z przyna-
leżności państwowej jestem Izraelczykiem.

Mikołaj: Ma pan jeden paszport?
Ryszard: Tylko jeden jedyny. A w swoim czasie mi nawet ofero-

wano obywatelstwo polskie. Nie musiałem się o nie starać, ale nie 
chciałem przyjąć. Mam tylko jedno obywatelstwo.

Mikołaj: Dlaczego pan nie chciał przyjąć polskiego paszportu?
Ryszard: Bo i bez tego jestem dość rozbity. Jestem Izraelczykiem 

z przynależności państwowej i patriotą Żydem z narodowej, i Pola-
kiem z kulturalnej. Znam parę języków, ale wszystkie na zasadzie 
znajomości obcego języka w stosunku do ojczystego, którym jest 
polski.

Mikołaj: Pan cały czas tęskni za Polską?
Ryszard: Teraz, na szczęście, już nie. Już się napiłem tej Polski. 

Wypiłem całą beczkę, a  nawet kilka. Tak Bogiem a  prawdą to ja 
mam bardzo poharatane życie, że mi nie pozwalano przez trzydzie-
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ści siedem lat przyjeżdżać do Polski. Nie chcę tego generalizować, 
mówić „do Polski”, ale do Krakowa na pewno. Ja jestem krakowia-
ninem nie tylko z urodzenia. Krakowianinem jestem z przynależ-
ności do miasta, z miłości do miasta, z ideologii, z pewnej aury nie-
dającej się bliżej określić. Myślę, że wszystkie miasta mają takich 
swoich obywateli, ale Kraków ma szczególnie. W  ubiegłym roku, 
we wrześniu, poszedłem z  najbliższym przyjacielem na obiad do 
restauracji. To był koniec września. Ten Kraków był piękny, osło-
neczniony. Potem siedliśmy sobie w  którejś kawiarni na Rynku. 
Musieliśmy dość długo siedzieć, bo trzy razy żeśmy słyszeli hejnał. 
I w pewnej chwili ten mój przyjaciel, który jest emerytowanym pro-
fesorem i wyjeżdżał tu i tam na dwa tygodnie, na miesiąc, ale nigdy 
nie wyjeżdżał z Krakowa na dłużej, no więc w pewnej chwili, kiedy 
słuchamy tego hejnału, mój przyjaciel mówi: „Słuchaj, Rysiek, jak 
to wspaniale być krakowianinem, nie?”. Proszę pana, nic dodać, nic 
ująć. (Ryszard siada wygodniej i uśmiechnięty patrzy przed siebie). 
Pamiętam, że kiedyś w księgarni w Tel Awiwie (nawiasem mówiąc, 
już tu nie ma ani jednej polskiej księgarni) przeglądam „Przekrój” 
i widzę na pierwszej stronie ogłoszenie, że od następnego tygodnia 
hejnał na wieży Mariackiej nie będzie przez strażaka odgrywany 
na trąbce, tylko na skrzypcach. Jakieś względy techniczne o tym 
decydują. Ja byłem tak strasznie poruszony, że od razu zadzwoni-
łem do mojego kuzyna i mówię: „Słuchaj, Mietek, tyś widział ten 
»Przekrój«?”. „Tak, widziałem. No co się tym przejmujesz?”. „Ja się 
strasznie przejmuję”. „Tak, ale nie popatrzyłeś na datę tego »Prze-
kroju«”. A  to był numer primaaprilisowy i  tak mnie… Ja zresztą 
jestem krakowianinem… chyba nie ma zbyt wielu krakowian, któ-
rzy byli na wieży Mariackiej i tam u tego strażaka… to nie jest takie 
łatwe. Miałem kolegę, którego ojciec był ofi cerem straży pożarnej, 
więc żeśmy się kiedyś tam wdrapali, a to, że wtedy nogi człowieko-
wi z tyłka wyłażą, chyba nie ulega dla pana wątpliwości. W każdym 
razie, ja jestem krakowianinem i dlatego mnie to tak poruszyło.
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Mikołaj: A przed wojną gdzie pan mieszkał?
Ryszard: Na ulicy Sławkowskiej. Akademia Umiejętności, do 

której mnie parę lat temu powołano, też jest na Sławkowskiej. Aka-
demia Umiejętności na Sławkowskiej 17 ma takie strasznie duże 
drewniane drzwi. Jak byłem mały, to pchałem całym sobą te drzwi, 
kiedyśmy się bawili w  chowanego na Plantach. To jest dla mnie 
bardzo poruszające, a nawet więcej, że teraz te same drzwi pcham 
i wchodzę tam jako członek Akademii. Żona mówi po polsku, przy-
jaciół mam w Polsce i bardzo dawnych, i późniejszych. Już miesz-
kając w Izraelu, ponawiązywałem przyjaźnie z ludźmi, których nie 
widziałem i dopiero później poznawałem osobiście, ale… 

Mikołaj: Pana dzieci mówią po polsku?
Ryszard: Nie. U  mnie jest inaczej niż u  moich przyjaciół, któ-

rzy pochodzą z  Polski. Tam to oboje czasem albo zawsze mówią 
w domu po polsku. Moje dzieci nie mają pojęcia o języku polskim, 
jeszcze nigdy w Polsce nie były. U nas ten garb polski się kończy na 
mnie.

Mikołaj: Jak to się udaje w domu pełnym polskich książek?
Ryszard: Jakoś daję radę. Raz lepiej, raz gorzej. Mam dwoje dzie-

ci i trójkę wnucząt. Otóż mój syn czytał w przekładach hebrajskich 
literaturę polską. Koło jego łóżka przez kilka lat leżała Trylogia 
w  przekładzie hebrajskim. On już jej nie czytał, on tylko spraw-
dzał, czy tam jest napisane tak, jak on na pewno wie, że jest tam 
napisane. Tak był przesiąknięty tą Trylogią. Zresztą z tą Trylogią po 
hebrajsku to była wielka, jak by to powiedzieć, heca.

Mikołaj: Pan mu opowiadał o Trylogii?
Ryszard: Nie, ja mu o  Trylogii nie opowiadałem. Ja mu czyty-

wałem w przekładzie hebrajskim wiersze Tuwima dla dzieci. Takie 
rzeczy. Ale jeśli chodzi o Trylogię, to było tak – Trylogia w pierw-
szym wydaniu po hebrajsku ukazywała się w wielu częściach. Wte-
dy społeczeństwo izraelskie dzieliło się, tak mówiąc ogólnie, na 
to, na co się dzieli teraz: na lewicę i na prawicę. Przedstawicielem 
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lewicy socjalistycznej, znakomitym krytykiem i pisarzem, był Jó-
zef Brenner. I on napisał recenzję Trylogii: „To nie jest książka dla 
ludzi, którzy budują nowe społeczeństwo. To jest dobre dla gimna-
zjalistów z warszawskiego gimnazjum”.

Mikołaj: Tak napisał o Trylogii?
Ryszard: O Trylogii, o Ogniem i mieczem. Wtedy Żabotyński też 

napisał recenzję: „Nam potrzebna jest Trylogia i potrzebne są ta-
kie książki, żeby młodzi chłopcy żydowscy umieli pędzić na koniu 
i wskakiwać w zimną wodę, i rzucić kamieniem, i strzelać, i machać 
szablą, i walczyć wręcz”. Więc już się zarysowały te dwie krańcowe 
postawy odnośnie do wszystkiego, co się dzieje. I tak powiedziano 
wszystko. Literatura była wtedy bardzo potrzebna. Dwie książki 
były niesamowicie potrzebne. I znowuż – jedna obrazowa, a druga 
ideowa. Trylogia i Płomienie Brzozowskiego.

Mikołaj: Pokaże mi pan swoją bibliotekę?
(Wstajemy i  Ryszard prowadzi mnie w  głąb swojej biblioteki. 

Zachowuje się pozornie nonszalancko, a tak naprawdę wygląda na 
bardzo dumnego ze swoich zbiorów).

Ryszard: Po pierwsze, w  bardzo wielu miejscach książki sto-
ją w  dwóch rzędach. Tutaj są rosyjskie, tutaj są francuskie, tutaj 
są ułożone formatami, gdzie co wchodzi. Przecież ściany nie są 
z gumy. A tutaj jest pokój, w którym pracuję. Także tutaj w więk-
szości miejsc są książki w dwóch rzędach, książki z zakresu historii 
literatury Polski.

Mikołaj: No, umówmy się, że tu nie ma zbyt wielu książek po 
hebrajsku.

Ryszard: No, może akurat tutaj nie. W innym pokoju są. Ale za to 
tam jest archiwum wycinków gazetowych.

Mikołaj: Z izraelskich gazet?
Ryszard: Nie tylko. To jest ułożone według autorów. Mickiewicz, 

Słowacki, Bialik, Czernichowski… i tak dalej. To, co mnie interesu-
je. Mnie interesuje recepcja literatury polskiej w Izraelu, w języku 
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hebrajskim, wpływ pisarzy polskich na pisarzy hebrajskich, polsko-
języczne życie literackie w Izraelu. 

Mikołaj: Dlaczego pan izoluje dzieci od tego, co jest dla pana ta-
kie ważne?

(Ryszard krzywi się z niezadowoleniem, słysząc moje pytanie).
Ryszard: Po pierwsze, żona nie pochodzi z Polski. Moja żona po 

polsku tylko mówi, nie czyta, nie pisze, ale mówi dość swobodnie. 
Po dwóch, trzech dniach w  Polsce już mówi bardzo swobodnie. 
Proszę pana, powiem panu szczerze, moja żona wypłakała wiadra 
łez. Mieć męża, który tyłkiem siedzi tutaj, a głową w Krakowie, no 
to raczej średnio przyjemna sprawa. Jeszcze coś takiego chciałem 
panu pokazać. To jest woreczek, w którym jest trawa spod Grun-
waldu. Historia jest następująca: Kiedy wygnany, sponiewierany, 
poniżony poeta Stanisław Wygodzki wyjeżdżał z Polski, uważał za 
właściwe to ze sobą zabrać. Po jego śmierci żona stąd wyjechała, 
naprzód do dzieci do Francji, a teraz mieszka w Warszawie. I kiedy 
likwidowała tutaj mieszkanie, powiedziała: „Niech pan przyjdzie, 
niech pan weźmie, jakie książki pan chce”. A ja wziąłem to. I taki 
mały protokół żeśmy spisali, co jest w tym woreczku. To on, po-
eta, wyjeżdżając z Polski, uważał za właściwe wziąć ze sobą siano, 
zerwaną trawę na polu grunwaldzkim. No właśnie. W każdym ra-
zie chcę panu powiedzieć, żeby było śmiszniej, że ja tę bibliotekę 
testamentarnie zapisałem uniwersytetowi w Białymstoku. Krako-
wowi nie ma co zapisywać. Tam wszystko jest. W Krakowie nic nie 
zginęło w ciągu paruset lat. Dzisiaj w każdej dziurze jest uniwersy-
tet. Nie tylko w Polsce, w Izraelu także książek nie mają. W każdej 
dziurze jest jakaś wyższa szkoła z prawem nadawania tytułu. Nie 
jest panu za zimno? Może okno otworzymy?

Mikołaj: W pana kraju to nam raczej zimno nie będzie.
Ryszard: Dzisiaj jest trzydzieści siedem stopni. Tego nigdy nie 

było o tej porze roku. My, odmiennie niż jerozolimczycy, cierpimy 
na wilgoć. Jesteśmy nie nad morzem, my jesteśmy w morzu. Ponad 
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trzydzieści stopni przy wilgotności osiemdziesiąt procent to jest 
makabra. Moja żona mówi, że jest gorąco, i idzie grać w tenisa.

Mikołaj: A pan nie gra?
Ryszard: Nie. Ja zacząłem jako młody chłopiec w  Krakowie 

w tenisa grać, ale to nie jest dla mnie. Ja uprawiałem dwa rodzaje 
sportu i tym miałem w Polsce zapełniony cały rok. Jeździłem na 
nartach i pływałem. Wszystko od trzeciego-czwartego roku życia. 
Jeździłem też na rowerze. Żadnej piłki.

Mikołaj: Nie gra pan w gry zespołowe?
Ryszard: Tak… wygląda na to, że nie gram. Chociaż nie! Byłem 

w zespole. Służyłem w wojsku. To jest bardzo zespołowy sport.
Mikołaj: Pana żona nie pochodzi z Polski?
Ryszard: Moja żona pochodzi z  Bułgarii. To są sefardyjscy Ży-

dzi. To są prawdziwi Żydzi sefardyjscy. Nie ci Żydzi, którzy chcą 
uchodzić za sefardyjskich Żydów i  się pod nich podszywają. Se-
fardyjscy Żydzi to są Żydzi europejscy – z  Portugalii, Hiszpanii, 
południowej Francji, Włoch, całych Bałkanów i sporo z południo-
wej Rumunii. A podszywają się pod sefardyjskość Żydzi z krajów 
arabskich, którzy są Żydami orientalnymi. A jak się mówi o Żydach 
wschodnich, to się mówi o  Żydach wschodnioeuropejskich, któ-
rymi Żydzi niemieccy strasznie pogardzali. Więc powiedzmy, że 
ja jestem wschodnim Żydem, a tamci są orientalnymi Żydami – ci 
z Maroka, ci z Algierii i tak dalej. Tylko sefardyjscy Żydzi są praw-
dziwymi Żydami. (Kończymy obchód po bibliotekach i siadamy do 
naszych zimnych napojów). Moja żona chodziła do przedszkola ży-
dowskiego, w którym się uczyła hebrajskiego, a potem do szkoły 
hebrajskiej. W Bułgarii Żydówki wychodziły tylko za Żydów. Pierw-
szy raz Żyda z  pejsami zobaczyła tutaj. Była przerażona. To jest 
wielki, wielki podział. Różnica jest taka, jaka była między dwoma 
premierami francuskimi. Léon Blum był aszkenazyjskim Żydem, 
pochodził z Metzu czy gdzieś stamtąd, a Mendès France pochodził 
z południa Francji i był z Żydów sefardyjskich zasiedziałych tam od 
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pokoleń. Tych, o których Stryjkowski pisze w Przybyszu z Narbony, 
na przykład. À propos Stryjkowskiego, którego znałem i który tu-
taj bywał. Kiedyś siedzieliśmy z żoną po południu i patrzyliśmy na 
telewizję, akurat był wywiad ze Stryjkowskim. I wtedy wszedł nasz 
syn. On był w klasie maturalnej. Tak patrzy, słucha go i zwraca się 
do nas z sarkazmem: „Powiedzcie mi, kiedy wy tak będziecie mówić 
po hebrajsku jak ten człowiek. Kto to jest?”.

Mikołaj: Tak dobrze mówił po hebrajsku?
Ryszard: Fenomenalnie. Mówił tak jak ktoś, kto mieszka tutaj, 

tylko nie tak puszyście. Bardzo bogatą hebrajszczyzną. Znałem 
jeszcze jednego człowieka w Polsce, co tak mówił. W roku mickie-
wiczowskim tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym piątym jako przed-
stawiciel środowiska polskiego przyjechał tu Artur Sandauer. I  ja 
go poznałem w piątek po południu. Było spotkanie dziennikarzy 
z Sandauerem. Poprosiłem jakiegoś znajomego dziennikarza, żeby 
mnie zabrał. Potem w sobotę pojechałem do Bat Jamu. Pan wie, 
pod Tel Awiwem. Tam jest takie miejsce, gdzie chodziliśmy pływać. 
Zawsze pływaliśmy pośrodku, tam gdzie jest płytko, przy skale. 
A po bokach, gdzie głęboko – tam nie.

Mikołaj: Nie umieliście pływać?
Ryszard: Ja bardzo dobrze pływam! Po bokach nie i już! Wynaj-

mowaliśmy z przyjaciółmi taką kuczkę, taki szałas, i tam się siedzia-
ło. Tam żeśmy gadali. Kiedyś idę z przyszłą żoną w stronę tej skały, 
idziemy i trzymamy się za ręce, i nagle widzę, że z boku ktoś tonie. 
Wyskakuje nad wodę i ściąga go w dół. Jestem dobrym pływakiem 
i wiem, jak człowieka wyciągnąć. Podpłynąłem, wyciągnąłem – a to 
Sandauer. Jak opowiadałem o tym w Polsce, nie było takiego mo-
mentu, czy w Krakowie, czy w Warszawie, kiedy dochodziłem do 
tej sceny, żeby mnie nie zapytano: „Po coś go wyciągnął?”. Zabra-
łem go do swojego towarzystwa. Mówił bardzo dobrze po hebraj-
sku. Czasami jakiegoś słowa nie rozumiał. To mnie się pytał, co to 
znaczy. Kiedy mu przetłumaczyłem, mówił: „A, to pochodzi z tego, 
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z tamtego, z owego”. To przecież był fi lolog klasyczny z wykształ-
cenia. On tutaj miał jeszcze siostrę, szwagra i zdaje się, że też miał 
tu matkę. Potem się z nim widywałem jeszcze. Sandau nie był taki 
straszny, jak chcą go demonizować. To był jeden z  najwybitniej-
szych polskich krytyków.

Mikołaj: Myśli pan czasem o tym, czy Zagłada może się jeszcze 
powtórzyć?

Ryszard: Po hebrajsku mówi się: „Komu zostało dane prze-
widywanie?”. Jak to się ma w  Polsce powtórzyć? Marian Turski 
powiedział mi, że podczas ostatniego spisu ludności Polski przy-
należność do żydostwa zadeklarowało tysiąc osób. A nawet jakby 
zadeklarowało dwa tysiące? Brakowało tam jednej bardzo ważnej 
rubryki: Żydzi-Polacy. Ona byłaby duża. Skoro nie jestem żydem 
przez małe żet, czyli religijnym, to mieszkając w Polsce przez całe 
życie, bym się zaczął zastanawiać, czy jestem Żydem przez duże 
żet. Sartre powiada, że jesteś tym, za kogo cię uważają.

Mikołaj: Jak więc się do tego mają deklaracje w spisie?
Ryszard: Proszę pana, Polacy studiują historię Żydów, język he-

brajski, robią rzeczy, które kiedyś tylko robili Żydzi. Sprawę sobie 
zdali z tego, że historia Żydów w Polsce jest historią Polski. Znor-
malnieli. Siedziałem kiedyś w takiej włoskiej restauracji koło księ-
garni Prusa w  Warszawie, naprzeciwko uniwersytetu. Czekałem, 
żeby doszła godzina, kiedy pojadę do Krakowa. Już miałem wyku-
piony bilet. Weszły trzy młode dziewczyny i zaczęły rozmawiać na 
temat jakiegoś problemu gramatycznego w hebrajskim. Odwróci-
łem się i mówię: „Tak się składa, że mogę paniom pomóc”. Wszyst-
kie były w Izraelu. Miriam Akavia – pan wie, kto to jest? (Ryszard 
patrzy na mnie uważnie i ocenia, że wiem). Już im kiedyś załatwiła 
ulpany* w kibucach. Już sobie na własne oczy obejrzały wszystko. 
A tej najstarszej się pytam: „Dlaczego panią interesuje hebrajski?”. 

* Ulpan (hebr.) – kurs języka hebrajskiego.



294

A ona mi na to mówi tak: „Gdyby pan wiedział, że ja się interesuję 
francuskim czy angielskim, także by mnie pan o to zapytał?”. Pytał 
mnie pan, czy to się może powtórzyć w Polsce.

Mikołaj: Nie, nie w Polsce. Czy to się może powtórzyć? Kropka.
Ryszard: Auschwitz czy antysemityzm jako taki?
Mikołaj: O antysemityzm to ja się nie muszę pana pytać.
Ryszard: To prawda. Wie pan, dziwne… chyba największy jest 

w Anglii.
Mikołaj: Największy to macie tu na miejscu.
Ryszard: To prawda. Gdyby gdziekolwiek tak bito Żydów, jak tu-

taj biją, to byśmy podnieśli taki wrzask, że byśmy zakrzyczeli cały 
świat.

Mikołaj: I tak podnosicie.
Ryszard: Niech pan to na chwilę wyłączy. Niech pan nie nagrywa.
Mikołaj: Nie wyłączę. Dlaczego mam wyłączyć w najciekawszym 

momencie?
Ryszard: Proszę pana, ja jeszcze pamiętam Polskę sprzed wojny. 

To była macocha dla własnych dzieci. Naprawdę to była macocha. 
Taka, jaka była zwłaszcza pod koniec. Trzydziesty siódmy, trzy-
dziesty ósmy, trzydziesty dziewiąty rok. I  tutaj podzielam całko-
wicie stanowisko Miłosza: dobrze, że nie ona się odrodziła w do-
wojennej postaci.

Mikołaj: A kto się odrodził?
Ryszard: Polska, która przeszła przez czyściec, ale nie mogłaby 

się odrodzić taka, jaka dzisiaj jest, gdyby nie powstanie warszaw-
skie. To była straszna rzeź. Sto osiemdziesiąt – dwieście tysięcy 
ludzi zginęło, a potem bardzo dużo cierpiało za to w więzieniach 
i na Sybirze.

Mikołaj: A dzisiejsza Polska?
Ryszard: To jest po raz pierwszy wolna Polska. Polska była za-

wsze krajem, w  którym napisanie dobrej książki było bohater-
stwem, a jej przeczytanie aktem politycznym. Polska była krajem, 
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w którym za przeczytanie pewnych książek, czy w ogóle za postawy 
polityczne, ludzie siedzieli w więzieniach. Tylko że to się zamienia-
ło. Ci, co siedzieli w celi, zamieniali się w strażników, a strażników 
ryglowano w celach. Po raz pierwszy Polska jest wolna, naprawdę 
wolna. Co to Polsce daje? Bardzo dużo. Czy to byłoby możliwe bez 
powstania warszawskiego? (Ryszard zawiesza głos i patrzy na mnie 
przez dłuższy czas. Czeka, aż ja odpowiem na jego pytanie, a ja cze-
kam, by usłyszeć jego opinię na ten temat). Koniec rozmowy. Pan 
już idzie do domu, a ja pana odprowadzam, idąc na spacer z psem.

Mikołaj: Może wam zrobię zdjęcie na tym spacerze?
Ryszard: Proszę pana, chce mnie pan fotografować, niech mnie 

pan fotografuje, ale w domu. Mój pies nie jest partnerem do tego 
rodzaju spraw.

Mikołaj: Na ławeczce, na bulwarze?
Ryszard: Nie ma mowy! Robimy okrążenie, robimy siusiu, kaku 

i wracamy.
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Bianka i Marcel Goldman
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ŻYDY Z TEL AWIWU

Z Bianką i Marcelem Goldman jestem umówiony u nich w domu 
o godzinie dziewiątej rano. Przed naszym spotkaniem zdążyli już 
być na basenie oraz zjeść śniadanie. Dzwonię do ich mieszkania 
o  dziewiątej zero zero. Otwiera mi Marcel i  mówi, że pierwsze 
punkty już zebrałem, za punktualność.

Marcel: Słyszałem, że pan już się spotkał z Poldkiem Maimonem.
Mikołaj: Tak, to była moja pierwsza rozmowa po przyjeździe do 

Izraela.
Marcel: Tak, to też wiem. A  co by pan chciał od nas usłyszeć? 

Bo mówili, że pana interesują sprawy auschwitzowe. Ale ani ja, ani 
moja żona nie byliśmy w Auschwitz.

Mikołaj: Moja poprzednia książka rzeczywiście była związana 
z Auschwitz. 

Bianka: No właśnie o tym słyszeliśmy. A my panu na co się mo-
żemy przydać? 

Mikołaj: Chciałbym porozmawiać o waszym życiu.
Marcel: My mieliśmy bardzo ciekawe życie, ale nikomu nie pole-

ciłbym takiego. Jakby mi ktoś przed wojną powiedział, że ja pojadę 
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do Izraela, tobym go wyśmiał. A  już po wojnie to ja na początku 
miałem taki kompleks bycia Żydem, że wręcz nie wróciłem do ży-
dostwa.

Mikołaj: A jak się wojna skończyła, to ile pan miał lat?
Marcel: Nas koniec wojny zastał w  Radomiu. Tam bolszewicy 

weszli siedemnastego stycznia czterdziestego piątego roku. Ja wte-
dy miałem osiemnaście i pół roku. I wszyscyśmy zostali na naszych 
aryjskich papierach.

Mikołaj: Jak się pan wtedy nazywał?
Marcel: Galas. Marceli Galas. Ojciec uważał, że sobie wymyślił 

takie nazwisko, a tu się okazało, jak pracowaliśmy w fabryce Bata, 
że się znalazł ktoś ze Śląska i pytał się nas, z których Galasów my 
jesteśmy. Trochę to było wtedy krępujące pytanie. A po wojnie to 
ja w czterdziestym siódmym wróciłem do Krakowa i poszedłem na 
studia na AGH.

Mikołaj: Cały czas był pan na aryjskich papierach?
Marcel: Byłem Polakiem, wprawdzie niereligijnym, ale Polakiem. 

Miałem przyjaciółkę, w której byłem bardzo zakochany. Dobrze się 
miałem z tym wszystkim.

Mikołaj: Ta przyjaciółka to była Polka?
Marcel: O tak. Polka chrześcijanka. Prawdziwa Polka. Nawiasem 

mówiąc, my mówimy Polka, a wie pan, jak jest w Izraelu? Tutaj my, 
Żydzi z Polski, jesteśmy nazywani Polakami, a w Polsce jesteśmy 
Żydami. Ja byłem w Krakowie, a moi rodzice po pogromie kielec-
kim i różnych innych nieprzyjemnych sprawach postanowili wyje-
chać do Czechosłowacji. Do Pragi, bo ojciec tam miał siostrę. Zresz-
tą nie wiem, czy pan słyszał, że w Czechach praktycznie nie było 
antysemityzmu. Tam sobie stworzyli niezłą egzystencję.

Mikołaj: Oni, to znaczy rodzice?
Marcel: Rodzice z moimi dwiema siostrami. Jedna z nich to była 

moja kuzynka, którą rodzice zaadoptowali po wojnie. Tymczasem 
ja sobie mieszkałem w naszym krakowskim mieszkaniu i  studio-
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wałem. Matka co jakiś czas przyjeżdżała pociągiem i mnie nama-
wiała, żebym ja do nich dołączył, bo oni zdecydowali się jechać do 
Izraela. Z Czechosłowacji w czterdziestym dziewiątym można było 
legalnie wyjechać, a z Polski nie. Ja nie byłem zainteresowany tym 
wyjazdem, ale któregoś razu matka powiedziała, że ojciec groźnie 
zachorował na serce i zagrała na moim poczuciu odpowiedzialno-
ści za rodzinę: „Słuchaj, my przyszłość budujemy na tobie, ojciec 
jest ciężko chorym człowiekiem, myśmy się zdecydowali jechać do 
Izraela i ty musisz do nas dołączyć”. Tak mi zakręciła głowę… Ja 
miałem tę przyjaciółkę…

Mikołaj: A jej się nie udało namówić na wyjazd?
Marcel: Ona chciała, tyle że jej by nie wypuścili z  Polski. Ona 

miałaby możliwość wyjechania, gdybym ja przyjechał do Izraela i ją 
tu sprowadził. No, ale jak to u młodych ludzi, kiedy się człowiek 
rozłącza na długi termin, to tego się nie utrzyma.

Mikołaj: Po przyjeździe do Izraela znowu był pan Żydem. Jak 
pan zniósł kolejną przemianę?

Marcel: To był dla mnie bardzo ciężki przełom. Bardzo długo nie 
mogłem się pozbyć tej frustracji bycia Żydem. Wie pan, z żoną po-
braliśmy się w pięćdziesiątym czwartym roku, a w pierwszą podróż 
do Europy wybraliśmy się w  sześćdziesiątym drugim. I  niech mi 
pan wierzy, że dla mnie to było bardzo trudne pokazywać ten izra-
elski paszport, który dowodził, że ja jestem Żydem.

Mikołaj: To był bagaż wojenny?
Marcel: Tu musimy się odrobinę cofnąć. Ja chodziłem do szkoły 

Świętego Wojciecha w Krakowie i w pierwszej klasie przyniosłem 
w piątek kanapkę z chały. I wtedy się pierwszy raz spotkałem z pol-
skim antysemityzmem. Wtedy się dowiedziałem, że są chrześcija-
nie Polacy no i ja.

Mikołaj: A jaki był pana dom rodzinny?
Marcel: Postępowy, niereligijny, rodzice rozmawiali po polsku. 

Moja mama do końca życia nie mówiła inaczej niż tylko po polsku. 
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Nawet tutaj. Przyjechaliśmy tu w  czterdziestym dziewiątym, 
a mama zmarła w osiemdziesiątym dziewiątym roku.

Bianka: Nasze dzieci się śmiały, że twoja mama mówi po pol-
sku i czasami wrzuca hebrajskie słowa, ale je po polsku odmienia. 
Mówiła na przykład: „Saftę trzeba kochać”. Safta to „babcia” po 
hebrajsku.

Marcel: Poza wszystkim safta nie mówiła takim polskim jak my. 
Safta pochodziła z krakowskiej chłopskiej żydowskiej rodziny. To 
był unikat, bo nie było wielu Żydów, którzy obrabiali rolę. Moja 
mama szczyciła się tym, że jej babka umarła przy kopaniu ziem-
niaków, jak miała dziewięćdziesiąt lat. Oni pochodzili ze Zbydnio-
wic koło Krakowa. Mieli kury, mieli konie, mieli krowy, mieli gęsi… 
wszystko tam mieli, jak to na wsi.

Mikołaj: A jak się pańscy rodzice poznali?
Marcel: U dentysty w poczekalni. Jak mój ojciec się miał ożenić 

z moją matką, to mu obiecali posag, bo tak było przyjęte. Ale jak 
przyszło co do czego, to nic mu nie dali, bo nic nie mieli. Ale muszę 
panu powiedzieć, że to było małżeństwo z miłości. Jak się mama 
przeprowadzała do Krakowa, to pan mi może nie wierzyć, ale za-
brała ze sobą krowę. W końcu do Krakowa przeprowadziła się cała 
jej rodzina. Czech synów, dwie córki i rodzice.

Mikołaj: Pan do dzisiaj mówi po krakowsku: „czech synów”.
Bianka: A tak się nie mówi?
Mikołaj: Tylko w Krakowie i okolicach, bo gdzie indziej się mówi 

„trzech”.
Marcel: Ja wiem, że ja mówię po krakowsku. Nawet mogę panu 

taki kurioz opowiedzieć. W osiemdziesiątym pierwszym roku roz-
mawiałem tutaj z kimś przez telefon. Oczywiście po hebrajsku i to 
była służbowa rozmowa. W którymś momencie on do mnie mówi: 
„A pan z jakiej jesteś ulicy w Krakowie?”. On się nie pytał, czy z Pol-
ski, czy z  Krakowa, tylko z  jakiej ulicy. Jeszcze muszę wrócić do 
tej krowy. Wie pan, że ja pamiętam, jak babcia dawała dziadkowi 
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skopiec na mleko i on szedł doić tę krowę. Potem były z tego mleka 
sery i masło. Pamiętam, jak moja babcia siedziała na krześle i trze-
pała butelką, żeby się masło ze śmietany zrobiło.

Bianka: Widzi pan, jakiego ja mam męża? Z chłopów. 
(Bianka się śmieje, ale wygląda na to, że Marcela ten żart nie bawi).
Marcel: Ja już nie byłem z  chłopów, ale pamiętam, jak moja 

mama mówiła: „Zimno na polu, musisz se coś zawdzioć”. Tak właś-
nie moja mama mówiła po polsku.

Bianka: Moja teściowa na kogoś, kto miał okulary, mówiła: „Ten 
pan za okularami”.

Marcel: Tak więc musi pan wiedzieć, że my, jeśli chodzi o polską 
mowę, nie mieliśmy żadnego problemu na aryjskich papierach.

Mikołaj: A jeśli chodzi o wygląd?
Marcel: Wygląd był wspaniały… mama jak polska wieśniaczka, 

siostra bardzo blond z niebieskimi oczami, ja też. Dzisiaj to już je-
stem bardzo biały, ale wtedy byłem blondynem z niebieskimi ocza-
mi. Jedyny brunet to był mój tata, ale on miał niebieskie oczy i był 
bardzo przystojny. On wyglądał na Niemca, nawet nie na Polaka. 
A na Żyda to już wcale. Jedyne dziecko, które wyglądało na Żyda, 
to była ta kuzynka, którą moja mama uratowała, biorąc ją z nami 
z getta.

Mikołaj: Pamięta pan dzień, kiedy wybuchła wojna?
Marcel: Jasne, że pamiętam. Ledwo zdążyliśmy wrócić do domu.
Mikołaj: Byliście na wakacjach?
Marcel: Ja z tatą byłem w Iwoniczu-Zdroju. Słyszałem, jak Niem-

cy bombardowali radiostację krakowską. Tego dnia już nie posze-
dłem do szkoły. Nikt nie mógł uwierzyć, jak oni szybko dotarli do 
Krakowa. Potem były ogłoszenia przez megafony, po polsku, że nie 
wolno się zbliżać do okien w trakcie tego przemarszu. Mówili, że 
kto się zbliży, tego zastrzelą, ale wie pan, że jednak ciekawość trzy-
nastoletniego dziecka jest większa niż strach.

Mikołaj: I co pan zobaczył?
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Marcel: Stałem tak z boku okna i przez lekko odsłoniętą fi rankę 
widziałem na tych hełmach niemieckich biało-czerwone kolory. Ja-
koś tych czarnych nie zauważyłem i tak sobie myślałem: Nie, no to 
wszystko jest jakaś pomyłka. Przecież widzę, że to polskie oddziały 
wchodzą do miasta.

Bianka: Ty mówisz, że nikt się nie spodziewał, ale to nie do koń-
ca tak było.

Marcel: Poza moim ojcem nikt się nie spodziewał.
Bianka: Mój tatuś też się spodziewał. Nie wiem jak, ale udało mu 

się skontaktować z mamusią, która była z nami w Szczyrku.
Mikołaj: Też byłyście tam na wakacjach?
Bianka: Tak. I tam poznałam Izia Golda. Pan już z nimi rozma-

wiał kilka dni temu. Mówili, że jest pan miły.
Mikołaj: Dziękuję za dobre słowo.
Bianka: Przepraszam, że ja tak spontanicznie weszłam w opo-

wieść Marcela, ale nie mogłam się powstrzymać.
Mikołaj: Mnie się podoba, że tak się przeplatają te historie.
Marcel: Ale potem pan to uporządkuje, żeby czytelnikowi było 

łatwiej, tak?
Mikołaj: Nam jest łatwo, to i czytelnik da sobie radę. Wróciłyście 

ze Szczyrku i…
Bianka: Wróciłam z  mamusią i  siostrą do Bielska, bo my tam 

mieszkaliśmy. Ja to głównie wizualnie pamiętam, bo ja wtedy mia-
łam dziewięć lat. Jest koniec sierpnia, wchodzimy do domu, a tam 
w sypialni stoją dwa duże kosze. Tatuś je przygotował i powiedział 
do mamusi: „Pakujemy się. Rozmawiałem z moim bratem we Lwo-
wie. Jedziemy do niego”. Obaj bracia byli adwokatami i mieli swoje 
kancelarie. „Pakujemy wszystko i jedziemy, bo wojna wisi na wło-
sku”. To pamiętam bardzo dobrze.

Mikołaj: I  co jeszcze zapamiętuje dziewięcioletnia dziew-
czynka?

Bianka: Całą noc trwało pakowanie. Nas w końcu zaprowadzili 
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chyba do sąsiadów i tam spałyśmy. Pamiętam, że mnie się to pako-
wanie bardzo podobało. Mamusia kazała mi wejść boso do kosza 
i podawała ręczniki czy pościel, żebym ja to na dole tam udepty-
wała. Pamiętam też, jak mamusia się ojca pytała: „Powiedz mi, co 
ja mam pakować?”. A on jej odpowiedział: „Ty pakuj tak, jakbyśmy 
więcej mieli tu nie wrócić. Jeśli się uda wrócić, to rozpakujemy, ale 
teraz wszystko wysyłamy”.

Mikołaj: I co zabraliście?
Bianka: Ja pamiętam, że jak wychodziliśmy z  mieszkania, to 

tam były tylko fortepian, meble i pełna spiżarka została. Później 
przyjechała ciężarówka i zabrała te dywany, kosze i całą resztę. Po 
drodze zajechaliśmy na kilka dni do Krakowa, do mojej cioci, sio-
stry mamy. To była jedyna siostra, która była pobożna i miała męża 
z pejsami, z brodą i w kapocie.

Mikołaj: Oni też z wami pojechali?
Bianka: Nie. Oni twierdzili, że mój ojciec upadł na głowę, że nas 

wywozi.
Mikołaj: Co się z nimi stało?
Bianka: Nikt nie przeżył oprócz jednej córki, która uciekła do 

nas, do Lwowa. Jak zobaczyła, że złapali jej ojca na ulicy i ścinają 
mu brodę, to zrozumiała, co będzie dalej.

Mikołaj: Do Lwowa pojechaliście wszyscy razem?
Bianka: Nie. Tatuś został, żeby zlikwidować kancelarię. On nas 

wepchnął do pociągu i pojechałyśmy. Mówię „wepchnął”, bo on nas 
dosłownie musiał pchać, taki tam był tłok. Do Lwowa dojechałyśmy 
pierwszego września trzydziestego dziewiątego. Moja mamusia 
bierze taksówkę i podaje adres, do dzisiaj pamiętam: Ochronek 9. 
My przyjeżdżamy, wchodzimy do wujka, a  on siedzi przy radiu 
i kręci tymi gałkami. Nam nie pozwalali nic mówić i się w końcu 
dowiedzieli z tego radia, że jest alarm lotniczy. Prawdziwy alarm 
lotniczy i trzeba zejść do schronu.

Mikołaj: Co pani wtedy myślała o tej nadchodzącej wojnie?
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Bianka: Wie pan, że dzisiaj to źle brzmi, po tym wszystkim, co 
się później stało, ale ja się cieszyłam.

Mikołaj: Z czego?
Bianka: Myślałam, że w końcu i ja mam swoją wojnę, że już nie 

potrzebuję opowieści rodziców o  tym, jak wybuchła wojna w  ty-
siąc dziewięćset czternastym roku. Ale po dwóch tygodniach bom-
bardowań to ja już byłam mniej z tego zadowolona. No, to ja tyle. 
Wróćmy do mojego męża. Bardzo przepraszam.

Mikołaj: Ja się cieszę, że pani się wtrąca. Nie wiem, jak pan Marcel?
Bianka: Może być, że jego to denerwuje.
Marcel: Pan wie, co człowieka najbardziej denerwuje? To jest 

własna żona, ale…
Bianka: …ale pan Mikołaj mi dał pozwolenie.
Marcel: …ale ponieważ my już jesteśmy pięćdziesiąt sześć lat po 

ślubie, to… Pan zna takie powiedzenie po żydowsku: „Jak już się 
człowiek przyzwyczai do swoich kłopotów, to żyje szczęśliwie”. Ja 
myślę, że pięćdziesiąt sześć lat to jest już wystarczający okres, żeby 
się przyzwyczaić.

Mikołaj: Pan mówi w jidysz, a w domu się nie mówiło. Gdzie się 
pan nauczył?

Marcel: A widzi pan. Ja się nauczyłem tak „na ucho”. Głównie 
w drodze do Izraela. Jechałem w takim transporcie, gdzie byli Ży-
dzi rumuńscy, węgierscy, słowaccy. Nie było rady, trzeba się było 
nauczyć, ale muszę panu powiedzieć, że jak tutaj przyjechali Dżi-
gan i Schumacher… Pan pewnie nie wie, kto to był?

Mikołaj: Wiem. Oni opowiadali te wszystkie szmoncesy. Moi 
dziadkowie ich słuchali i umierali ze śmiechu.

Marcel: Nie wiedziałem, że pan ich może znać. Poszliśmy na ten 
występ i wielu rzeczy nie rozumieliśmy. Cała widownia się śmiała, 
a myśmy siedzieli jak głupcy. Ten kurs, co przeszedłem w drodze do 
Kraju, był dobry, ale za krótki. To nie był mój mame łuszyn. No, ale 
skąd pan może wiedzieć, co to znaczy.
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Mikołaj: To znaczy „język matki”.
Marcel: To pan mówi po żydowsku?
Mikołaj: Niestety, nie.
Marcel: Nie, ale trochę tak.
Mikołaj: Kilka słów, ale raczej nie.
Marcel: Ja pana rozumiem. Jak się zna hebrajski i niemiecki, to 

z tym jidysz jest łatwiej.
Mikołaj: Pan zna niemiecki?
Marcel: Mój ojciec pochodził z  niemieckich Żydów. W  domu 

książki i gazety były po niemiecku.
Mikołaj: To znaczy, że był Jeke*.
Bianka: Patrz, Marcel, niby nie mówi po żydowsku, a swoje umie.
Marcel: Pan naprawdę nie mówi?
Mikołaj: Przysięgam pod chejrem**.
Marcel: No i jak panu ufać? Niemieckiego się uczyłem w czasie 

okupacji, jak pracowałem w zakładach Bata. Otworzyli wieczorową 
szkołę dla Polaków, żeby się z nimi móc dogadać w fabryce. Przed 
wojną, w trzydziestym ósmym, chodziłem na lekcje niemieckiego 
do takiego pana, którego wyrzucili z Niemiec.

Mikołaj: Niemieckiego Żyda?
Marcel: Tak. Ojciec im pomagał. Mnie tam posyłał na lekcje. 

W taki sposób im pomagał, bo nie chciał ich poniżać i dawać im 
jałmużnę.

Mikołaj: Pan należy do tej niewielkiej grupy Żydów, dla której 
język niemiecki nie jest synonimem Zagłady.

Marcel: Przede wszystkim zaczyna się od tego, że ja nie przesze-
dłem tych wszystkich najstraszniejszych rzeczy, które Żydzi prze-
chodzili w tamtych latach.

Mikołaj: Ominęło was getto krakowskie?

  * Jeke (jidysz) – niemiecki Żyd.
** Chejrem (jidysz) – słowo honoru.
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Marcel: Nie ominęło, ale byliśmy tam bardzo krótko. Ale żeby 
panu opowiedzieć tę historię, to się muszę cofnąć do przedwojen-
nych czasów. Czy panu to pasuje?

Mikołaj: Proszę bardzo. Żeby było jasne, mnie interesują 
„wszystkie” czasy, nie tylko te wojenne.

Marcel: Te niewojenne to panu już inni opowiedzą. Ja opowiem 
te najgorsze. A  teraz niech pan mnie uważnie słucha. Opowiem 
panu o jednym fabrykancie, co się nazywał dokładnie tak jak pan.

Bianka: Grynberg?
Marcel: Tak. On miał w Krakowie fabrykę wyrobów dżewnych. 

Na jego parceli stały dwa domy. Jeden był czynszowy i on go wynaj-
mował, a drugi miał na parterze biura fabryki, na pierwszym pię-
trze mieszkał Grynberg, a na drugim mieszkaliśmy my. Mieliśmy 
ładne, komfortowe mieszkanie. Prąd i  ciepłą wodę dostawaliśmy 
z fabryki i to już było wliczone w czynsz. Bardzo wygodnie.

Mikołaj: A ten Grynberg miał dzieci?
Marcel: Grynberg był bezdzietny, ale miał bratanka Fryszera, 

który administrował fabryką. I ten Fryszer miał syna Witusia.
Mikołaj: Wituś to był pana kolega z podwórka?
Marcel: Tak. I jeszcze było dwóch synów portiera. To byli Polacy, 

nazywali się Edek i Staszek Tabor. Myśmy tam strasznie rozrabiali, 
ale nie po te historie pan tu przyszedł, prawda?

Mikołaj: Dlaczego nie? Niech pan opowiada.
Marcel: Opowiem tylko jedną, bo szkoda czasu. My sobie zrobi-

liśmy takie łuki z drzewa. Słyszy pan, jak ładnie to wymawiam, nie 
po krakowsku. 

(Marcel wykonuje dworski gest, śmiejąc się do mnie).
Mikołaj: Koniec opowieści? W co z nich strzelaliście?
Marcel: No właśnie w tym sęk. Do czegoś trzeba było szczelać 

z  tych łuków. Poszliśmy do fabryki po fajrancie. Tam były takie 
okienka kwadratowe i my żeśmy ich wytłukli około trzydziestu.

Mikołaj: To były zawody?
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Marcel: Tak, kto więcej wytłucze. Wróciliśmy do domu. Nikt 
nikomu nic nie powiedział. Następnego ranka do fabryki przyszli 
robotnicy i się zaczęły kłopoty. Mój ojciec mnie na ogół nie bił…

Mikołaj: Rozumiem…
Marcel: Odbył ze mną bardzo poważną rozmowę i  zapłacił za 

moją część szkody. A po południu poszliśmy sobie posłuchać, jak 
Fryszer się drze wniebogłosy. Takie rżnięcie od ojca dostał, że hej. 
A my mieliśmy z tego wielką radość. Piękne to były czasy, ale potem 
przyszła wojna. Jak tylko Niemcy weszli do Krakowa, to u Gryn-
berga ustanowili treuhändera, czyli zarządcę z ramienia okupanta. 
Ten od razu wyrzucił Grynberga z mieszkania i ja straciłem za nim 
ślad, więc niestety, nic panu o nim więcej powiedzieć nie mogę. Na 
pewno zginął jak wszyscy. A wracając do mojego opowiadania: to 
najpierw ten treuhänder wyrzucił Grynberga, potem mu odebrał 
fabrykę, a krótki czas później on sobie oglądnął nasze mieszkanie. 
Tak mu się spodobało, że nas też wyrzucił. Wszystko musiało zo-
stać na miejscu. Nic nie wolno było zabrać. Mogliśmy wziąć tylko 
osobiste rzeczy, a cała reszta, jak na przykład pościel, obrazy, dy-
wany, meble, musiała zostać. Widocznie było im potrzebne miesz-
kanie z całym wyposażeniem. I wtedy zaczęła się nasza tułaczka. 
Ja pamiętam jak dziś, że przyjechał wujek Wichner, brat mojej 
matki, i zawiózł nas swoim wozem drabiniastym do Zbydniowic. 
Ten wujek zawsze chodził w butach z cholewami i z batem. Tam 
pomieszkaliśmy chwilę, ale znowu przyszły wysiedlenia. Mogli zo-
stać tylko ci, którzy się urodzili w  tym miejscu, a  reszta musiała 
się przenieść do podkrakowskich wiosek. To były przygotowania, 
żeby nas potem wszystkich wsadzić do getta. Ale jeszcze wtedy 
zamieszkaliśmy w Borku Fałęckim, gdzie zresztą poznałem Pold-
ka Maimona, u którego pan już był. Poldek mieszkał wtedy chy-
ba w Łagiewnikach. On był mój instruktor w harcerstwie. Z tego 
czasu to ja mam jeszcze dobre wspomnienia. Grałem z Poldkiem 
w  ping-ponga. Tata pracował w  Krakowie, dokąd codziennie 



308

dojeżdżał na rowerze. Do szkoły nie chodziłem, bo dla Żydów już 
się nauka skończyła. Dla Polaków były jeszcze otwarte szkoły po-
wszechne. Gimnazja wszystkie pozamykali. Można powiedzieć, że 
nastały „cudowne” czasy. Poznałem tam taką jedną przyjaciółkę, 
choć może to za dużo powiedziane.

Bianka: Tak? Kogo?
Marcel: Marysię Keller.
Bianka: Aha, to wtedy się poznaliście.
Marcel: Właśnie wtedy zacząłem się interesować dziewczynami. 

Ona mieszkała niedaleko nas i chodziła na lekcje fortepianu. Za-
wsze po drodze napadali na nią chłopcy i rzucali kamieniami. To 
był taki rodzaj zalotów czy może adoracji, jak pan woli. W każdym 
razie ja ją wtedy broniłem i zostałem tym jej białym rycerzem na 
koniu.

Mikołaj: Doceniła to?
Marcel: Bardzo. Dostąpiłem przywileju odprowadzania jej na te 

lekcje. No, ale stamtąd znowu nas wyrzucili. Tym razem do get-
ta. To była wiosna czterdziestego pierwszego. Wszystkich Żydów 
z  okolic Krakowa wpakowali do getta. Znowu wujek przyjechał 
furą i pojechaliśmy do bramy getta od strony Rynku Podgórskiego. 
Pierwszy raz widziałem wtedy żydowskich policjantów. Mieli czapki 
z żółtymi otokami, mundury i pałki, którymi walili na prawo i lewo.

Mikołaj: Bał się pan wtedy?
Marcel: Jeszcze ciągle nie. Wie pan, my już tam jechaliśmy na 

gotowe. Ojciec poszedł do getta trochę wcześniej i dzięki temu, że 
wciąż jeszcze byliśmy dobrze sytuowani, załatwił nam miejsce.

Mikołaj: Zdążyliście przed wojną wyciągnąć oszczędności 
z banku?

Marcel: Mieliśmy pieniądze, biżuterię, złote monety… Ma pan 
dużo czasu czy się pan spieszy?

Mikołaj: Mam tyle czasu, ile potrzeba na tę opowieść.
Marcel: Moja mama zawsze lubiła zarabiać pieniądze, więc na 
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urodziny ojciec kupił jej w prezencie całą paczkę obligacji skarbu 
państwa. W  trzydziestym ósmym, a  może nawet już w  trzydzie-
stym dziewiątym Polska wydała obligacje, które były połączone 
z kursem dolara. Jak mama zobaczyła ten prezent… Ja to do dzisiaj 
pamiętam. Moja mama nie była taki delikatny człowiek, tylko rą-
bała bardzo wprost prawdę w oczy. Krzyczała: „Czyś ty zwariował? 
Ty kupujesz obligacje państwowe, kiedy wszyscy mówią o wojnie? 
Sprzedaj to natychmiast i  jak chcesz, to mi kup złote monety!”. 
I wie pan, że dzięki temu chłopskiemu rozumowi mojej matki te 
złote monety nas ratowały przez całą wojnę. Pan rozumie? Wieś-
niaczka, normalna wieśniaczka, a  rozum miała na karku. No do-
brze, to tyle o pieniądzach. Ale gdzie ja byłem?

Bianka: Byłeś w getcie.
Marcel: Nie, jeszcze nie, dopiero patrzyłem na policjantów ży-

dowskich. I ojciec załatwił nam miejsce. Może ja powiem kilka słów 
o tym miejscu. Tata wiedział, że jak przychodzą nowi do getta, to 
biorą ich ci policjanci i  na siłę wciskają do czyjegoś mieszkania. 
Tam potem były bitki, bo tych rodzin już się robiło trzy albo cztery 
w jednym mieszkaniu. Pan rozumie? Tam się działy tamte sceny. 
Więc ojciec poszedł wcześniej i znalazł takich państwa, którzy za 
pieniądze zgodzili się odstąpić jedną izbę. Ja specjalnie mówię, że 
to była izba, bo to nie było nic więcej. Tam był wodociąg, piecyk 
żelazny i tam można było spać.

Mikołaj: W ile osób tam zamieszkaliście?
Marcel: W pięć. Ja, rodzice, siostra i  jedna młoda dziewczyna, 

która u nas pracowała i była sierotą. Rodzice ją zaadoptowali. Tak 
nieofi cjalnie. Tak bardziej przytulili.

Mikołaj: To była ta, co miała zły wygląd?
Marcel: Nie, tamta to była córka siostry mojej matki. Jej rodzice 

zginęli w czasie pierwszej akcji i dziecko przypadkowo się zostało.
Mikołaj: Co to znaczy, że dziecko się zostało przypadkowo?
Bianka: No bo jej mama poszła po mleko i ją zastrzelili.
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Marcel: Dajcie mi skończyć historię z mieszkaniem! Potem doje-
chał do naszej izby Izek z Bochni, brat mojej matki. Jego rodzina 
już poszła na zagładę, a on pracował w kablu, więc miał rozkaz się 
przenieść do getta.

Mikołaj: Co to był „kabel”?
Marcel: Fabryka kabli. No to wróćmy teraz do mojej kuzynki, co 

jej mamę zabili, jak szła po mleko dla chorej córeczki. Ojca też nie 
miała, bo zginął na froncie na samym początku wojny. Przedtem 
żeśmy ją i jej matkę ukrywali w piwnicy, żeby się sąsiedzi nie do-
wiedzieli. Bo jak się ukrywało człowieka bez pieczątki, to groziła 
śmierć dla wszystkich mieszkańców domu.

Mikołaj: Tam Żydzi ukrywali Żydów przed Żydami?
Marcel: Na to wygląda. Jak ona została sama, bez rodziców, to 

miała jakieś cztery i pół roku. Nie odstępowała mojej matki ani na 
krok. Nawet jak ta szła do klozetu, to mała z nią. Mój ojciec już 
wtedy miał plan uciekać z getta, ale się sytuacja zmieniła. Matka 
mu powiedziała, żeby robił jak chce, ale ona bez małej nie idzie. 
Ojciec musiał załatwić pieczątki dla wszystkich. Dla siebie, żony 
i dzieci dostał, a ja musiałem iść sam, bo było prawo, że jak się ma 
więcej niż trzynaście czy czternaście lat, to trzeba te pieczątki ode-
brać samemu. Była taka pogłoska, że oni będą je dawać tylko przez 
trzy dni. Musiałem iść na Józefi ńską na Podgórzu, do arbeitsamtu 
niemieckiego. Jak tam dotarłem z ojcem, to cała ulica była zawalo-
na tłumem ludzi czekających na pieczątki. Żydowska policja zmo-
bilizowała wszystkie męty gettowskie, żeby pomogły opanować to 
zamieszanie. Chłopaki z biednych rodzin, co mieli siedemnaście-
-osiemnaście lat, dostali czapki i pałki. Oni się poczuli jak panowie 
świata i zaczęli walić tymi pałkami gdzie popadnie. Ludziom gło-
wy porozbijali, krew się lała wszędzie. Ja się miałem ojca trzymać, 
żeby on za nas dwóch po niemiecku w tym biurze mówił. Ale roz-
dzielił nas ten tłum bardzo wcześnie. Ojca nie widziałem i czułem, 
że nie mam już nóg na ziemi. Wszystko było tak ściśnięte, że mnie 
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niosło samo i wisiałem między ludźmi. I tak, nolens volens, wpły-
nąłem do bramy. A za nią już był porządek i spokój, sceneria się 
zmieniła. Stały biurka, a  każdy miał swoją literę. Ja podszedłem 
do „G”. Przychodzi moja kolej, staję przed esesmanem. Ja miałem 
czternaście i pół roku a wyglądałem na dwanaście lat. Ledwo wy-
stawałem nad to jego biurko. Daję mu kenkartę, a tam jest napi-
sane „uczeń”. On mówi: „Uczniów nie potrzebujemy”. I oddaje mi 
kenkartę bez pieczątki. Ja wiedziałem, że to jest bardzo niedobrze. 
Od razu złapał mnie za koszulę odeman, czyli żydowski policjant 
z ordnungsdienst, i ciągnie mnie na bok. Oni brali ludzi do Optimy. 
To kiedyś była fabryka czekolady, a teraz tam zbierali ludzi bez pie-
czątek. Później się dowiedzieliśmy, że stamtąd były transporty do 
Bełżca. Odeman mnie ciągnie, a ja wiem, że mam jeszcze w kiesze-
ni zaświadczenie od jednego kuzyna mamy, który miał ślusarnię 
w getcie, że jestem „uczeń ślusarski”. Wyrwałem się temu policjan-
towi, odepchnąłem następnego w kolejce i dałem esesmanowi ten 
dokument i powiedziałem po niemiecku: „Ja już nie jestem uczeń, 
ja już jestem ślusarz”. On wstał ze swojego krzesła i  tak spojrzał 
na mnie z góry, na tego małego blondynka o niebieskich oczach… 
(Oczy Marcela zachodzą łzami. Patrzy przed siebie, jakby był w po-
koju sam. Ociera łzy i „wraca” do nas). Do dzisiaj ta scena tak mnie 
wzrusza. To był ten raz, który mógł przesądzić o wszystkim. Ten 
esesman uśmiechnął się do mnie i  dał mi pieczątkę. Przekreślił 
„uczeń” i napisał „ślusarz”. Potem rozmawiałem z ojcem i on po-
wiedział, że miał taką samą historię. W  kenkarcie mu napisano 
„kupiec”, ale miał zaświadczenie ze szkoły zawodowej w Bielsku, że 
jest cholewkarzem. To była przedwojenna niemiecka szkoła i jego 
świadectwo zostało napisane gotykiem. Na esesmanie to zrobiło 
wrażenie i dał ojcu pieczątkę.

Mikołaj: Jak ojciec załatwiał ucieczkę z getta?
Marcel: Po pierwsze, dwaj bracia mojej mamy, co też byli z rodzi-

nami w getcie, uważali, że Maks jest szaleniec.
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Bianka: Maks to ojciec Marcela.
Marcel: Oni uważali, że przez niego cała rodzina zginie. Chcieli mu 

odebrać tę kuzynkę sierotę, żeby z nimi została. Ojciec mógł wtedy 
wychodzić z getta do swojego pracodawcy. On się nazywał pan Jurek.

Mikołaj: A nazwisko?
Marcel: To jest jego nazwisko: Jurek. On nam załatwił u księdza 

metryki, a potem zrobiliśmy na tym prawdziwe kenkarty. Wtedy 
to wyglądało tak: trzeba było mieć świadectwo urodzenia i zamel-
dowanie. Myśmy mieli świadectwa chrztu i urodzenia, a mieszkali-
śmy niby u tego pana Jurka. Mieliśmy u niego meldunek.

Mikołaj: Dla kuzynki też przygotowaliście papiery?
Marcel: Ona nie potrzebowała kenkarty, bo była za mała, ale też 

dostała świadectwo chrztu od pana Jurka. Minus tego wszystkiego 
był taki, że cała nasza piątka urodziła się w  jednym miejscu. Do 
dzisiaj pamiętam, że to były Czajowice pod Krakowem.

Mikołaj: Kiedy dokładnie wyszliście z getta?
Marcel: We wrześniu czterdziestego drugiego roku. Po dwóch 

strasznych akcjach, w których zginęli moi dziadkowie, moja ciot-
ka… A może my zrobimy sobie przerwę? 

(Marcel wstaje, odchodzi w głąb salonu i stoi tam dłuższą chwilę, 
patrząc przez okno).

Bianka: Właśnie. Zrobię wam kawy i dam coś do jedzenia. Jeść 
trzeba, niezależnie od historii, których się słucha. Proszę pana, tu 
są różne rzeczy. Jedne są słone, inne słodkie. A te są pikantne. 

(Bianka zastawia stół różnymi drobnymi przekąskami. Każdy 
rodzaj na osobnym ładnym talerzyku. Stół się zapełnia, a Marcel 
wraca i staje przede mną).

Marcel: Po co to panu?
Mikołaj: Pan się pyta, dlaczego ja z wami rozmawiam, czy dlacze-

go zajmuję się tym tematem?
Marcel: Pan dobrze wie, o co mi chodzi.
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Mikołaj: Próbuję zdążyć usłyszeć te historie jeszcze z pierwszej 
ręki. Bo potem już nikomu nie uwierzę.

Marcel: Pana życie nie będzie lepsze od tego słuchania.
Mikołaj: Nie wiem, jakie będzie. Teraz to jest dla mnie najważ-

niejszy temat i nie mogę się nim nie zajmować.
Marcel: Niech pan uważa, żeby to się nie stał temat na całe pana 

życie.
Mikołaj: A dlaczego wy chcecie ze mną o tym rozmawiać?
Marcel: Lepiej, żeby pan to od nas usłyszał, prawda?
Mikołaj: No to jesteśmy zgodni w tej sprawie.
(Marcel unosi w  moim kierunku fi liżankę z  kawą. Pijemy za 

„końcowe ustalenia”).
Bianka: Ta przerwa też została nagrana na pana urządzenie?
Mikołaj: Tak.
Bianka: Wie pan, że mimo iż wyszłam na chwilę, to i tak nic nie 

straciłam? Ja znam tę jego historię tak, że mogłabym ją sama opo-
wiadać.

Marcel: Jeśli państwo pozwolicie, to ja teraz zarządzę koniec 
przerwy i wrócimy do tematu.

Mikołaj: Kto ma zarządzać, jak nie dyrektor banku?
Bianka: On był dyrektorem, ale teraz już nie jest.
Mikołaj: A nami wciąż zarządza.
Marcel: Państwo się już pośmiało?
Bianka: Marcel, opowiedz…
Marcel: Ja wiem, co chcę teraz opowiedzieć. Jak wyszliśmy z get-

ta, to już byliśmy na aryjskich papierach. Byliśmy już Galasowie, 
chrześcijanie i tak dalej. Po jakimś czasie znaleźliśmy się w Radomiu 
i ojca zatrudniono w fabryce butów Bata. Ponieważ on znał perfekt 
niemiecki i  był bardzo dobrym fachowcem w  skórze, to zrobili go 
tam wysokim urzędnikiem. On był jednym z dyrektorów. Jedynym 
Polakiem w  radzie nadzorczej. Mieszkaliśmy bardzo porządnie. 
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Któregoś dnia moja mama ubrała tej małej kuzynce czarny fartuszek, 
żeby się nie ubrudziła. Wtedy podeszła do mamy jedna pani i powie-
działa: „Pani Galasowa, niech się pani nie obrazi, ale niech pani nie 
ubiera Różyczce tego czarnego fartuszka, bo ona Żydóweczką trąci”.

Mikołaj: Ta pani to była wasza sąsiadka?
Marcel: Tak, pani Rózikowa. I matka już tej małej tak nie ubie-

rała, ale po wojnie się dowiedzieliśmy, że wszyscy w  sąsiedztwie 
mówili, że my mamy żydowskie dziecko w domu. Znaczy, że my je 
przechowujemy. Pan rozumie? Myśmy wtedy byli poza wszelkimi 
podejrzeniami jako Polacy. Tylko ta mała dziewczynka im prze-
szkadzała. Ona przeżyła z nami wojnę i mieszka dzisiaj w Hajfi e. Ci 
nasi sąsiedzi to mieli z nami kłopot. Ojciec miał pozycję, którą mo-
gli zajmować tylko Niemcy, ale wszyscy widzieli, że my mamy kart-
ki na żywność polskie, więc jacy z nas Niemcy? Żydówkę ukrywali-
śmy, do kościoła nie chodziliśmy… Wie pan, że co wieczór tam była 
godzina policyjna. Codziennie około ósmej przychodził do nas pan 
Rózik i graliśmy w karty, w taką grę, w którą zwykle grają ksiądz, 
aptekarz i  doktor. W  preferansa. Graliśmy we trójkę: Rózik, tata 
i ja. I ten pan Rózik z nami rozmawiał o tym, co się działo. A więc 
o  wysiedleniach Żydów radomskich do obozu pracy, o  wywózce 
krakowskich Żydów do Płaszowa… I któregoś dnia ten Rózik mówi 
do taty: „Panie Galas, między nami się Żyd nie uchowa, dlatego że 
my go poznamy po wyglądzie albo po mowie, po akcencie albo po 
ruchach, po chodzie. Nie ma czegoś takiego, żeby się między nami 
Żyd uchował”. No to my mu powiedzieliśmy: „Oczywiście”.

Mikołaj: Zostaliście w Radomiu do wyzwolenia?
Marcel: My tam zostaliśmy dłużej, bo po wyzwoleniu ojca mia-

nowali naczelnym dyrektorem fabryki. Ojciec wcale nie miał za-
miaru wyjeżdżać. I mnie wysłał tylko do Krakowa, do Komitetu Ży-
dowskiego, żebym tam zostawił wiadomość, gdzie jesteśmy i pod 
jakim nazwiskiem.

Bianka: Wszyscy tam jeździli zostawiać wiadomości.
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Mikołaj: Zostaliście przy nazwisku Galas?
Marcel: Tak.
Mikołaj: Ktoś z rodziny się odnalazł i do was dotarł?
Marcel: Brat mojej matki Izek przeżył obóz w Mauthausenie i jak 

przeczytał naszą wiadomość w  tym Komitecie, to do nas przyje-
chał. Pan zna taki dowcip z krakowskiego getta? „On nie wygląda 
jak Żyd, on wygląda jak Czech. Jak czech Żydów”.

(Marcel i Bianka śmieją się bardzo długo. W końcu Bianka wstaje 
i wychodzi do kuchni, by przynieść „dolewki” kawy. Teraz pijemy 
kawę, nie robiąc już przerwy w rozmowie).

Marcel: No więc mój wujek nie wyglądał jak Żyd, tylko jak dzie-
sięciu Żydów. On był wycieńczony i można chyba powiedzieć, że on 
był już prawie muzułman*. Tylko jadł i spał przez ponad miesiąc. 
Później wychodził przed dom, siadał sobie na ławeczce, na słonecz-
ku, i odpoczywał. I wtedy się zaczęło gadanie, że u tych Galasów 
jest Żyd i skąd się wziął ten Żyd? Ja już chodziłem do gimnazjum, 
bo zaraz po wejściu Rosjan ruszyły szkoły. W tej szkole to ja mia-
łem dużo nieprzyjemności, bo jakoś się wszystkim nie podobał ten 
mój wujek z obozu.

Mikołaj: A mogę się cofnąć odrobinę?
Marcel: Jeśli tylko będę pamiętał…
Mikołaj: Nie do końca rozumiem, skąd się wziął ten Radom 

w czterdziestym drugim roku.
Marcel: No, Gierat wszystko załatwił.
Mikołaj: Jaki Gierat?
Marcel: Aaa, bo ja panu o nim nie powiedziałem. Bianka, jak my 

opowiadamy tę historię? Dziury w niej są. Proszę pana, mój ojciec 
miał siostrę. Przepiękną kobietę, która przed wojną mieszkała 
w Czechach. Niemcy jej zabili męża na początku wojny i ona do nas 

* Muzułman – w slangu obozowym: skrajnie wycieńczony więzień obo-
zu koncentracyjnego.



316

przyjechała, do Krakowa. Tam zapoznała jakiegoś przystojnego Po-
laka, co się nazywał Gierat. Ona z nim żyła przez całą wojnę. Ojciec 
Gierata mieszkał na Gertrudy. Z  getta wyszliśmy za pierścionek 
z brylantem, co go moja mama dostała od mojego taty, jak ja się 
urodziłem. Dali go komendantowi polskiej policji. A stary Gierat 
załatwił nam ten Radom właśnie. A wie pan, co robił młody Gierat?

Mikołaj: Skąd mam wiedzieć?
Marcel: On sobie wymyślił kapitalny interes. Zaczął przerzucać 

Żydów na Węgry. Miał ciężarówkę i tak jeździł. On na tym zarobił 
fortunę. Zdążył moją ciotkę przewieźć i ona była jako Polka w obo-
zie na Węgrzech. Pamiętam, jak do niej pisaliśmy na adres Len-
gyel tabor, czyli obóz polski. W końcu tego Gierata złapali Niemcy 
i pomordowali Żydów z jego ciężarówki, a jego samego wysłali do 
Oświęcimia. On przeżył obóz i po wojnie też do nas przyjechał do 
Radomia. Ojciec zrobił z niego swojego osobistego szofera. I wte-
dy to już ci nasi radomscy sąsiedzi zupełnie nie wiedzieli, co mają 
o nas myśleć. Przedtem Żyd z Mauthausenu, teraz Polak z Oświę-
cimia. Zresztą on się szybko zakręcił i w kościele wziął ślub, i zrobił 
wielkie wesele. I  chciałem pana poinformować, że na tym ślubie 
drużbą byłem ja.

Mikołaj: Myślę, że dzisiaj by to nie przeszło.
Marcel: Ale ja byłem drużbą jako chrześcijanin, a nie jako Żyd.
Mikołaj: A, to zmienia postać rzeczy.
Bianka: A był wujek Izek, który wyglądał jak stu Żydów?
Mikołaj: Przebiła pani męża, bo on mówił, że wujek Izek wyglą-

dał jak dziesięciu Żydów.
Bianka: Nie w moich oczach. Gdyby pan go widział…To było nie-

możliwe, żeby to nie był Żyd, i już.
Mikołaj: Do kiedy mieszkaliście w Radomiu?
Marcel: Do czterdziestego siódmego roku. Dwa lata tam chodzi-

łem do szkoły. Drugą klasę gimnazjum zrobiłem po wojnie, a po-
tem przez wakacje przygotowywałem się do czwartej.
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Mikołaj: Co to znaczy?
Marcel: To znaczy, że na początku roku zdałem egzaminy i prze-

skoczyłem trzecią klasę. W  czterdziestym siódmym skończyłem 
czwartą gimnazjum. Ale opowiem panu historię z  czterdziestego 
szóstego roku. Chce pan?

Mikołaj: Chcę.
Marcel: Wtedy były dwie organizacje młodzieżowe: Związek Mło-

dzieży Polskiej, który był komunistyczny, i Harcerstwo Polskie, które 
było drugim biegunem. Wszyscy moi kumple należeli do tego har-
cerstwa, bo byli przeciwni komunizmowi i bolszewii w Polsce. Ponie-
waż ja byłem jednym z takich klasowych prowodyrów, to poszedłem 
z nimi do harcerzy. Miałem mundur i dostałem krzyż harcerski. Bar-
dzo mi się to podobało do momentu, aż dostałem list z pogróżkami.

Mikołaj: Co było w tym liście?
Marcel: Tam było napisane: „Jak ty, Żydzie, nie zdejmiesz tego 

krzyża, to pożałujesz”.
Mikołaj: Zdjął pan?
Marcel: Coś pan.
Mikołaj: Wie pan, od kogo był ten list?
Marcel: Oczywiście. Nazwiska nie pamiętam, ale to był taki 

chłopak, który potem poszedł do partyzantki antykomunistycz-
nej. I wyjeżdżając, on napisał list do swojej dziewczynki: „Bywaj, 
dziewczę, zdrowo. Ojczyzna mnie woła”.

Mikołaj: Po jego wyjeździe skończyły się groźby?
Marcel: Panie Grynberg, a pan to z jakiego kraju pochodzi? Panu 

się wydaje, że tam był tylko ten jeden partyzant, tak?
Mikołaj: Mnie się ani wydaje, ani nie wydaje. Ja się pytam.
Marcel: To ja panu odpowiadam, że niestety, on miał godnych 

następców. Ale zanim o nich, to muszę panu powiedzieć, że w tym 
właśnie czasie moja ówczesna przyjaciółka napisała do mnie liścik. 
Ona była w żeńskim gimnazjum, a ja byłem w męskim i tak do sie-
bie pisaliśmy. W jej liście było napisane: „Słyszałam, że kolega jest 
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innego wyznania. To prawda?”. Ja byłem dosyć hucpowaty i odpi-
sałem: „Nieprawda”. I już było po wszystkim. Tak się nam miło żyło 
w Polsce.

Mikołaj: Jeszcze jest mi pan winien historię o godnym następcy 
partyzanta antykomunistycznego.

Marcel: Wracam kiedyś z  dużej przerwy do klasy, a  na mojej 
ławce stoi napisane kredą „ŻYDOL”. Ja tego nie wymazałem. Cze-
kałem, aż się lekcja skończy, i zanim wszyscy wyszli, stanąłem na 
środku i się zapytałem: „Gdzie jest ten chojrak, który to napisał?”.

Bianka: Nie powiedziałeś „chojrak”.
Mikołaj: Pani tam była?
Bianka: Nie, ja go znam. On by powiedział: „Niech ten, co to na-

pisał, ma odwagę się przyznać”.
Marcel: To możliwe, że właśnie tak raczej powiedziałem. Wstał 

jeden chłopak. Moje szczęście polegało na tym, że to był jeden z ta-
kich klasowych słabeuszy. Złapałem go za kark i twarzą jego wytar-
łem ten napis. Nikt nic nie powiedział. Nikt się nie ruszył nawet. 
Chłopak wyszedł z klasy cały zakrwawiony i sprawa się zakończyła. 
Dali mi już spokój.

Mikołaj: Dlaczego wyjechaliście z Radomia?
Marcel: Pan ma pytanie, a ja mam historię. W wakacje moja gru-

pa harcerska organizowała obóz nad morzem. Zaprosiła nas tam 
jakaś harcerska grupa z Jastarni. Ucieszyłem i się opowiedziałem 
w domu, że jadę nad morze. Ojciec od razu mi powiedział, że zwa-
riowałem. On czuł, że to się nie może dobrze skończyć. Pojechali-
śmy tam i dostaliśmy na czas wakacji taką szalupę na wiosła. Trzy-
maliśmy ją tylko wyciągniętą do połowy z wody, bo na więcej już 
nie mieliśmy siły. Niestety, nie dało się jej do niczego przyczepić, 
bo to nie był żaden port. Wszystko było w porządku do jednej nocy, 
kiedy zerwał się straszny sztorm. Kolega mnie obudził i pobiegli-
śmy wyciągać tę szalupę, którą nam morze chciało zabrać. Było nas 
dziesięciu albo dwunastu. Wszyscy mieliśmy spodenki kąpielowe 
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wełniane, bo tylko takie wtedy były. Pan pewnie już takich nie pa-
mięta. Pamięta pan?

Mikołaj: Wiem, że takie były, ale ich nie miałem.
Marcel: No to pana szczęście. Tym bardziej że dalej pan tam 

mieszka. I, proszę pana, te spodenki nasiąkały wodą i  spadały. 
Wszyscy koledzy od razu je zdjęli i pracowali przy tej łódce nago. 
Jedynie ja w nich zostałem i cały czas walczyłem nie tylko z falami, 
ale i z tą ciężką wełną. I wie pan? Nic. Żadnej uwagi ani jakiegoś 
powiedzenia, kompletnie nic. Skończyły się wakacje, wróciłem do 
Radomia i przenieśliśmy się do Krakowa, gdzie w czterdziestym 
siódmym zrobiłem maturę. Rodzice wyjechali do Czechosłowacji, 
ja studiowałem i pracowałem. Byłem kierownikiem jakiegoś biura 
i zarabiałem sobie dobre pieniądze. Na studiach w ogóle nie by-
wałem. Mój indeks był u moich kolegów i oni dawali go profeso-
rom do podpisania. Profesorów to widywałem dopiero na egzami-
nach. W ten sposób zaliczyłem dwa lata Akademii Handlowej. No 
i  wtedy przyjechała moja mama i  powiedziała, co się stało ojcu. 
I  że mnie potrzebują. Ja bardzo nie chciałem jechać do Izraela. 
Miałem dobrą pracę, uczyłem się polskiej literatury, historii. Co 
ja wiem o  Izraelu? Pojadę tam i  będę analfabeta. Przyjechałem 
do Kraju ze względu na swoją rodzinę. Moja mama i ojciec mie-
li wtedy ponad czterdzieści lat i mnie się wydawało, że oni stoją 
prawie nad grobem. Ja wtedy myślałem, że oni już powoli kończą 
swoją kadencję, a przecież jeszcze były te dwie dziewczynki. Jedna 
z  trzydziestego trzeciego roku, druga z  trzydziestego siódmego. 
Ktoś musiał się nimi zająć, więc pojechałem, ale nie byłem z tego 
powodu szczęśliwy. Granicę musiałem przejść nielegalnie. Złapali 
mnie Czesi i posądzili o szpiegostwo. Miałem ze sobą dwa kom-
plety dokumentów: na nazwiska Galas i Goldman. Miałem dolary, 
które dostałem od ojca. Miałem wizytówkę jednego amerykań-
skiego Żyda, takiego profesora, co go oprowadzałem po Krakowie. 
Byłem dla nich podejrzany.
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Mikołaj: Posadzili pana?
Marcel: Tak, na dwa tygodnie, ale potem mnie nie zwrócili do 

Polski, tylko uwierzyli mi, że jadę do Izraela. W  sumie to trwało 
dwa miesiące, zanim ja do Kraju przyjechałem. Tu znalazłem rodzi-
ców i siostry. I już, cała wielka mi historia.

Mikołaj: A żonę poznał pan już tutaj?
Marcel: Poznaliśmy się w pięćdziesiątym trzecim, a pobraliśmy 

w pięćdziesiątym czwartym.
Mikołaj: A jak się poznaliście?
Bianka: Teraz to ja już muszę wkroczyć. Ja mówię, że my jeste-

śmy swataną parą.
Mikołaj: A pani w którym roku przyjechała do Izraela?
Bianka: W pięćdziesiątym, razem z rodzicami i siostrą.
Marcel: Powiedz, żeś ty najpierw z Rosji do Polski przyjechała.
Bianka: Pan się mnie pyta, kiedy do Kraju przyjechałam, to chyba 

wypada odpowiedzieć, tak? W pięćdziesiątym roku Polska na krót-
ko otworzyła granice. Rodzice złożyli podania i za trzecim razem 
dostaliśmy zgodę. Ja maturę zrobiłam w  czterdziestym ósmym 
i dwa razy próbowałam się dostać na medycynę. Gdyby mi się uda-
ło, to nie wiem, jak by się moje losy dalej potoczyły, ale ponieważ 
się nie dostałam, to byłam zrozpaczona i było mi wszystko jedno, 
co będzie. Mogłam jechać gdziekolwiek. Dostaliśmy takie spisy, ile 
czego wolno nam zabrać. Pan sobie nie wyobraża, co tam było i jak 
dokładnie wyliczone. Ilość bluzek, ilość spódniczek i, przepraszam 
bardzo, ilość majtek i staników, koszul nocnych, poszew i tak dalej. 
I oni to wszystko na granicy sprawdzali. Pan wie oczywiście, co to 
jest Purim. Ja przy wyjeździe byłam przebrana jak na Purim, bo 
oni z człowieka nic nie zdejmowali. Na sobie można było mieć, co 
się chciało. To ja miałam dwie albo trzy pary bielizny, spodnie, na 
spodniach spódniczkę, ze dwie bluzeczki, a na nich sweterki.

Mikołaj: To było już drugie takie pakowanie, po tym do Lwowa 
z sierpnia trzydziestego dziewiątego.
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Bianka: Wtedy to my miałyśmy wszystko zapakowane. Ale pan 
jeszcze nie wie, że te kosze do Lwowa nie dojechały. Myśmy tam 
dotarły tylko z walizeczkami, które wcześniej miałyśmy w Szczyrku.

Mikołaj: A co się stało z koszami, w których pani tak ładnie nóż-
kami rzeczy udeptała?

Bianka: Spaliły się w Warszawie podczas bombardowania. Mój 
ojciec tam poszedł, ale nie chciał uwierzyć, więc mu pokazali. Wziął 
stamtąd kawałek żółtego sweterka mamusi. Takiego sztrykowa-
nego.

Mikołaj: Co to znaczy?
Marcel: Ona jest z Bielska i mówi po bielsku.
Bianka: Sztrykowany, czyli ręcznie robiony na drutach, i to nie 

jest po bielsku, tylko to jest z niemieckiego. Przyniósł mamusi ten 
kawałek sweterka, który strasznie śmierdział spalenizną i był na-
około cały brązowy. Wziął też kilka nadpalonych fotografi i. Mamy 
je do dzisiaj i to są jedyne zdjęcia, które przetrwały wojnę.

Marcel: No i co, już panu nie opowiadasz, jak tu przyjechałaś?
Bianka: Niech się pan nim nie przejmuje. Przyjechaliśmy do 

Kraju w  marcu pięćdziesiątego roku i  do końca pięćdziesiątego 
pierwszego mieszkaliśmy w kibucach. Potem tata dostał pracę jako 
urzędnik w Ministerstwie Skarbu w Hajfi e. Jak on dostał pracę, to 
można było brać kredyt na mieszkanie. Rodzice kupili taki szikun. 
Pan wie, co to jest? To jest takie mieszkanko, które ma pokój, kuch-
nię i łazienkę. Wtedy dużo tego budowano.

Marcel: To były takie klocki.
Bianka: Na parterze cztery mieszkania i na piętrze cztery.
Mikołaj: A gdzie to było?
Bianka: W  Kirjat Motzkin. W  piaskach to było, proszę pana. 

Żeby tam dojść, człowiek musiał brnąć przez piaski.
Marcel: Z takiego zadupia ja sobie wziąłem żonę.
Bianka: Ty mnie proś, żebym ja nie mówiła, skąd ja ciebie wzię-

łam.
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Marcel: Ja mieszkałem w Hajfi e.
Bianka: W Hajfi e tak, ale na samym dole. W dzielnicy poarab-

skiej. Wszystko się tam zapadało i waliło. (Bianka mruży oczy i pa-
trzy na Marcela. Potem odwraca się do mnie i wybucha śmiechem). 
Już my lepiej zostawmy nasze korzenie w spokoju.

Marcel: Widzi pan, lepiej z nią nie zaczynać.
Mikołaj: Nie wierzę, że pan nie wiedział, jaka będzie riposta.
Marcel: Panie, ja mam żonę już pięćdziesiąt sześć lat. Ja wiedzia-

łem na sto procent, co będzie. Chciałem, żeby się pan dowiedział, 
gdzie ja mieszkałem.

Bianka: Oj, Marcel, Marcel. Idę dalej i  na ciebie nie zwracam 
uwagi. Zaczęłam trochę pracować i brać dodatkowe lekcje hebraj-
skiego, bo tak niby już mi szło to kłapanie, ale wciąż niewystarcza-
jąco. I wtedy rodzice spotkali gdzieś przypadkowo swoich przyja-
ciół jeszcze z Polski. On się nazywał… Jak on się nazywał?

Marcel: On się nazywał inżynier Polajner.
Bianka: Tak, to był kolega mojego ojca. Oni razem robili maturę 

w Jarosławiu. A Polajnerowa była kuzynką ojca Marcela. I jak oni 
się spotkali, od razu się zaczęło to, co zawsze: „No, jak tyś przeżył? 
Gdzie tyś przeżył?”. Oni ulokowali swoją córkę u Polaków, żeby się 
uratowała, a ich posłali do obozów. Oni przeżyli, a córka nie. Ro-
dzice im opowiedzieli, że byli w Rosji, że mają dwie córki. Jedna 
ma dwadzieścia jeden lat, to byłam ja, a druga dwadzieścia czte-
ry. I wtedy ta Polajnerowa się pyta: „A one już są mężatkami? Bo 
wiesz co? Przyjdźcie kiedyś do nas, bo jest tutaj syn kuzyna, młody 
chłopak w wojsku, ma jakieś dwadzieścia kilka lat. O ile mi wiado-
mo, nie ma żadnej poważnej dziewczyny. Przyjdźcie na herbatę po 
południu”.

Mikołaj: Miał pan wtedy jakąś niepoważną dziewczynę?
Bianka: To był chyba krótki okres, kiedy on był „bezrobotny”.
Marcel: Ja od szesnastego roku życia na ogół starałem się nie 

być bez pary.
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Bianka: Tak, ale tamte historie to nie były na poważnie. Oprócz 
tej Polki, w której był taki zakochany.

Marcel: Tak, Marysia Dobrzyńska to była moja wielka miłość. 
Ja byłem przy niej taki jak paw. Taki młody arogant, co miał żółty 
dziób i zielono w głowie. Nosiłem na palcu sygnet z herbem Do-
brzyńskich. Od Marysi dostałem.

Bianka: Jak go poznałam, to sygnetu już nie nosił.
Marcel: Byłem wtedy taki, można by powiedzieć, playboy.
Bianka: No i Polajnerowa powiedziała: „Przyjdźcie”.
Marcel: Kiedyś byłem przystojny chłopak.
(Bianka patrzy na męża i z niedowierzaniem kręci głową).
Bianka: Mamusia nam powtórzyła, że Polajnerowie strasznie by 

chcieli nas poznać, ale myśmy się jakoś nie spieszyły na tę herbatkę 
ze starymi ludźmi. Tak myślę, że oni wtedy byli troszkę od pana 
starsi. Za drugim razem, jak mamusia się zorientowała, że my się 
znowu wykręcamy, to zaczęła na nas krzyczeć: „Jak wy się zacho-
wujecie, jak jakieś wiejskie dziewczyny. Co, nie można raz z rodzi-
cami pójść odwiedzić ich przyjaciół, ich znajomych, co to jest za 
zachowanie, gdzie wyście się wychowywały, to wstyd, po prostu 
jest mi nieprzyjemnie powiedzieć, że nie chcecie przyjść!”. Co było 
począć? Zrobiłyśmy łaskę naszym rodzicom i poszłyśmy z nimi do 
państwa Polajnerów. Tam siedział ten pan, tyle że młody. Ten pan, 
który stale zerkał w moim kierunku. Widocznie też nie byłam taka 
strasznie odpychająca. Zerkał, ale cały czas dyskutował z moim oj-
cem. Zresztą oni byli wielkimi przyjaciółmi do końca życia tatusia.

Mikołaj: Na panią patrzył, a z ojcem rozmawiał?
Bianka: Zeza nie miał, ale jakoś tak potrafi ł. W końcu po herbatce 

odprowadził mnie do autobusu i zapytał się jeszcze, gdzie ja pracuję. 
No i po jakimś czasie ja dostaję telefon w pracy. Przychodzi mój prze-
łożony i woła mnie do telefonu, który był tylko u niego. „Ty pamię-
tasz, myśmy się poznali jakiś czas temu u państwa Polajnerów…”.

Mikołaj: Po jakim czasie zadzwonił?
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Bianka: Po dwóch, może trzech tygodniach.
Marcel: Nie chciałem tak od razu dzwonić, bo to by wyglądało, że 

ja jestem taki napalony i że mi zależy.
Mikołaj: Jednym słowem, gracz.
Marcel: Tak.
Bianka: Tak. Zaprosił mnie na przedstawienie, które dla wojska 

dawała bardzo znana śpiewaczka. Ja się zgodziłam. Wtedy on, żeby 
za długo nie czekać, bo taki był napalony, jeszcze przed przedsta-
wieniem zaprosił mnie do kina. Umówiliśmy się na jakimś rogu i ja, 
jak zwykle, się spóźniłam. On czekał na tym rogu, w  mundurze, 
i się kręcił wte i wewte. Ja się bardzo spóźniłam, ale on ciągle cze-
kał, aż się doczekał.

Marcel: Spóźniła się ponad pół godziny.
Mikołaj: Ile czasu minęło, zanim się coś poważnego zaczęło mię-

dzy wami dziać?
Marcel: Bardzo mało.
Bianka: Tak. Zaczęliśmy się spotykać popołudniami. Pieniędzy 

na kawiarnie nie mieliśmy, tośmy się kręcili po ulicach, nawet jak 
deszcz padał. Już wiedzieliśmy, że to jest na poważnie.

Marcel: No, u  mnie już przyszedł czas na żeniaczkę. Miałem 
dwadzieścia siedem lat i już nie byłem taki spring chicken.

Bianka: Ja miałam dwadzieścia cztery, jak żeśmy się pobrali.
Mikołaj: A kiedy zamieszkaliście razem?
Bianka: Nie było wtedy czegoś takiego, żeby zamieszkać razem 

przed ślubem. Takie rzeczy wtedy nie istniały. Najpierw ślub.
Mikołaj: A potem cała reszta.
Bianka: No tak.
Marcel: No, znowu tacy święci tośmy nie byli.
(Bianka śmieje się lekko zażenowana).
Bianka: Ale nie mieszkało się razem.
Marcel: I nie u rodziców…
Bianka: Wie pan, że jak nasza córka poznała swojego chłopaka 
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na studiach w Jerozolimie, to powiedziała nam, że chce go przy-
wieźć do domu. Przyjechali, ja nic nie powiedziałam, a ona sama 
z siebie pościeliła mu na kanapie w salonie. I ja wiem na pewno, że 
on tam całą noc przespał.

Marcel: A  dzisiaj nasza wnuczka przyjeżdża ze swoim chłopa-
kiem i śpią razem u jej rodziców.

Mikołaj: To jest dobrze czy to jest źle?
Bianka: Ja myślę, że dobrze, bo po co oszukiwać.
Mikołaj: A czym dla was jest Polska?
Bianka: Ja mam do Polski wielki sentyment. Moje korzenie są 

stamtąd i mój najlepszy język. Mamy tam wielu przyjaciół.
Mikołaj: Same dobre uczucia. To dlaczego pani stamtąd wyje-

chała?
Bianka: Wie pan, oczywiście, że mam jakieś pojedyncze niemiłe 

wspomnienia. Na przykład: jak byłam mała, bujałam się na naszym 
podwórku na huśtawce. Przyszła jakaś pani z córeczką i kazała mi 
zejść. Ja nie rozumiałam dlaczego, a wtedy ona powiedziała: „Jak 
pojedziesz do Palestyny, to się będziesz bujać, ile chcesz”. Ja nie 
rozumiałam, o co chodzi z tą Palestyną.

Mikołaj: Ja nie próbuję pani prowokować do opowiadania mi an-
tysemickich historii. Próbuję zrozumieć, dlaczego pani wyjechała, 
jeśli tak naprawdę było tam pani dobrze?

Bianka: Ja byłam zdruzgotana, że się nie dostałam na medycynę.
Mikołaj: Tutaj ją pani studiowała?
Bianka: Nie, bo tutaj na początku, ze względów religijnych, nie 

było pierwszych dwóch lat medycyny. Wie pan, nie wolno było ro-
bić sekcji zwłok. Ludzie jeździli do Włoch studiować te dwa lata, 
a potem wracali na trzeci rok.

Mikołaj: A więc nie jest pani lekarką?
Bianka: Niestety, nie.
Mikołaj: Jaki był powód pani wyjazdu?
Marcel: Bianka, pan się pyta nie o  studia. Rodzina wyjeżdżała 
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i dlatego ona też wyjechała. Nie było sensu, żeby ona jedna z całej 
rodziny została.

Bianka: Moja siostra należała do organizacji syjonistycznej.
Mikołaj: A pani?
Bianka: Ja nie.
Marcel: Ja panu powiem. Polska to są moje korzenie, których nie 

chcę odcinać i  których nie odcinam. Język, literatura, maniery… 
Ale odpowiem panu na to pytanie, tak jak niedawno odpowiedział 
w telewizji jeden Żyd z Niemiec: „Ja tutaj (chodziło mu o Europę) 
nie pasuję, ale tutaj należę. A tam (czyli w Izraelu) pasuję, ale nie 
należę”. Pan rozumie?

Bianka: Czy pan się wgłębia w to?
Mikołaj: Tak, dziękuję za ten mądry cytat.
Marcel: Ja mogę cytować z pamięci Mickiewicza i Słowackiego. 

Mogę panu wymienić wszystkie postacie z  Trylogii Sienkiewicza. 
To jest moja gleba kulturowa, ale jestem tutaj i już.

(Zapada cisza. Bianka patrzy na mnie i widzę, że waha się, czy 
coś jeszcze opowiedzieć).

Bianka: Może na to pytanie o Polskę ja panu odpowiem historią. 
My zaczęliśmy często jeździć do Polski po odwilży w osiemdziesią-
tym dziewiątym roku. Marcel odnalazł swoich znajomych jeszcze 
z gimnazjum i  jest z nimi w ścisłych stosunkach do dzisiaj. Mnie 
też udało się odnaleźć jedną koleżankę z Bielska. Wiedziałam, że 
ona nie wyszła za mąż, więc łatwo było ją odszukać po nazwisku. 
Niestety, ona już nie żyje. Spotkałam się z nią i ona mi opowiadała 
różne stare historie i powiedziała mi też, gdzie mogę znaleźć jesz-
cze jedną koleżankę z klasy.

Marcel: Co? Nie podajesz jej nazwiska?
Bianka: Daj spokój, nie chcę.
Mikołaj: Już widzę, że ta historia nie będzie miała chwalebnej 

puenty.
Marcel: Niech pan słucha.
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Bianka: Nieważne. Ta pierwsza koleżanka zaprowadziła mnie do 
sklepu tej drugiej, ale sama nie chciała wejść. Ja się pytam: „Dlacze-
go?”. A ona mi mówi: „Nie pamiętasz tamtej awantury w klasie?”. 
„Pewnie, że pamiętam, bo żeście sobie o mało wszystkich włosów 
z głowy nie powyrywały. Tylko nie pamiętam, o co wam poszło”. 
„Ja też już nie pamiętam, ale odtąd z nią nie rozmawiam”. I wie 
pan, że najśmieszniejsze w tej historii jest to, że ona o tamtej bar-
dzo dobrze wszystko wiedziała. Kiedy i co odziedziczyła i tak dalej.

Marcel: Bielsko, co pan chcesz? Się wszystko wie.
Bianka: Ja wchodzę do tego sklepu i mówię, że jestem Bianka 

Eberson i  że szukam pani takiej a  takiej. Ona na mnie spojrzała 
i jak nie wyleciała zza tej lady, i zaczęła mnie ściskać, i robić różne 
serdeczności…

Marcel: Ja siedzę w aucie i czekam, a tu nagle biegnie ta koleżan-
ka z fl aszką wódki i mi ją wręcza.

Mikołaj: To była koleżanka z gimnazjum? Polka?
Bianka: Tak. Ale ja chcę, żeby pan wiedział, że my wtedy nie by-

łyśmy jakieś takie najbliższe sobie. W  każdym razie, jak się spo-
tkałyśmy, to się ucieszyłyśmy obie. Potem się widywałyśmy, kie-
dy ja przyjeżdżałam do Polski. Ona wiedziała, że Marcel ubóstwia 
pierogi z borówkami. My przyjeżdżamy na stację, a ona tam czeka 
z tymi pierogami. I zawsze odprowadzała nas do hotelu. Raz nawet 
nas namówiła, żebyśmy u  niej spali. My jej przywoziliśmy różne 
prezenty. Pan wie? Taka dość zażyła znajomość. Potem my poje-
chaliśmy do Szwajcarii, bo mąż tam prowadził oddział banku, i ją 
zaprosiliśmy na dziesięć dni. Była też u nas w Izraelu. Obwoziliśmy 
ją i pokazywaliśmy jej Kraj.

Marcel: Przyjaźń cudowna. Warto słuchać dalej.
Bianka: Kiedyś ja z nią rozmawiam…
Marcel: Jest jeszcze ważny wątek tej historii. Ona miała syna, 

który coś przeskrobał i go posadzili. Robił jakieś biznesy i one chyba 
nie poszły po jego myśli. I trzeba go było wyjąć. Opowiadała Biance, 
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że ona tego nie wytrzyma, że popełni samobójstwo. To my jej po-
wiedzieliśmy: „Słuchaj, tu masz pieniądze na adwokata i wyciągnij 
chłopaka. A  jak będziesz miała pieniądze, to nam oddasz”. I  tak 
się stało, i  prawdą jest, że ona do ostatniego grosza te pieniądze 
zwróciła. Tak nam kapała, kapała te pieniądze, aż zwróciła wszyst-
ko. Potem nagle nam gdzieś zniknęła. Dzwonimy, dzwonimy, a jej 
nie ma. W końcu się okazało, że miała wypadek i  jest w szpitalu. 
Odwiedziliśmy ją, a u niej bieda aż piszczy. Później przesłaliśmy jej 
pieniądze przez kogoś, kto jechał do Polski. Tych pieniędzy już nam 
nie zwróciła, ale wyszła ze szpitala i stanęła na nogi.

Bianka: Często rozmawiałyśmy przez telefon i  w  końcu ja od-
kryłam, że jest Skype, i się przerzuciłyśmy na rozmowy za darmo. 
Kiedyś ja do niej dzwonię i sobie rozmawiamy bardzo miło. Potem 
się pożegnałyśmy, ale ja się nie wyłączyłam, bo myślałam, że ona 
się wyłączy. I co ja słyszę? Ktoś się jej pyta: „Z kim mówiłaś?”. I co 
ona odpowiada? „To były te Żydy z Tel Awiwu”. Wie pan, że mnie 
zatkało. Jakbym obuchem dostała w głowę. Mogła powiedzieć „ci 
Żydzi z Tel Awiwu” albo „moi znajomi z Tel Awiwu”, ale „te Żydy”? 
Poszłam do Marcela i z trudem mu to opowiedziałam. Poprosiłam, 
żeby do niej zadzwonił i przekazał w moim imieniu, żeby już nigdy 
do nas się nie odzywała i że nasze stosunki się skończyły.

Marcel: Tak jej powiedziałem, a ona próbowała się wycofać, wy-
tłumaczyć, że ją źle zrozumieliśmy… Ja jej powiedziałem: „Słuchaj, 
Roma, to jest jednoznaczne, to jest forma uwłaczająca, a my sobie 
nie możemy na to pozwolić, żebyś ty w ten sposób o nas mówiła. My 
możemy być przyjaciele z Tel Awiwu, może być przyjaciółka z Tel 
Awiwu, nawet mogą być Żydzi z Tel Awiwu, ale nie te Żydy z Tel 
Awiwu. To nie. I  dlatego my zrywamy wszystkie stosunki z  tobą. 
I nie szukaj z nami kontaktu”. Ona krzyczała, że robimy jej wielką 
krzywdę. Możliwe, że tak czuła, ale dla nas to był koniec. My znali-
śmy już ten klimat. Później ona do nas napisała i bardzo się uspra-
wiedliwiała. Ja jej grzecznie odpisałem, ale niezbyt zachęcająco.
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Bianka: Ale ostateczne spotkanie odbyło się w dwa tysiące trze-
cim roku na obchodach sześćdziesięciolecia likwidacji getta kra-
kowskiego. Stoimy tam, ktoś przemawia i  nagle ona się zjawia, 
podchodzi do mnie z boku i mówi: „Wyście mi zrobili wielką krzyw-
dę”. I odchodzi. Koniec epilogu.
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Rita i Tulo Schenirer
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TO SIĘ NIGDY NIE SKOŃCZY

Rita i Tulo Schenirer przyjmują mnie przed południem w swoim 
mieszkaniu. Tulo (Anatol) jest bardzo słaby, ale niesłychanie po-
godny. Rita w trakcie naszego spotkania dba o to, by mąż cały czas 
miał coś do picia. Widać, że bardzo się o niego martwi.

Rita: Pan mieszka w Polsce?
Mikołaj: Tak, w Warszawie.
Rita: Polacy są strasznymi antysemitami. Pewnie nimi zostali, 

tak jak byli za naszych czasów.
Mikołaj: Od tego zaczniemy?
Rita: Tu nie ma co zaczynać ani kończyć. Przed wojną Polacy byli 

straszni dla Żydów. A u pana w rodzinie to jakie historie panu opo-
wiadali?

Mikołaj: Mnie opowiadali głównie wojenne historie. Te przed-
wojenne były w mniejszości i raczej wesołe. A wy opowiedzieliście 
swoje wojenne historie dzieciom?

Rita: Ja panu powiem. To był nasz wielki problem. Dzieci się 
już tu urodziły, a my chcieliśmy o tamtym wszystkim zapomnieć. 
Z biegiem lat jednak zrobiła się jakaś taka moda i teraz rząd popiera 
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to, żeby o tym opowiadać. A co pan chce usłyszeć? Jakąś dłuższą 
historię?

Mikołaj: W jakiej rodzinie pani się wychowała?
Rita: Jak od początku, to chwilę panu zajmę. Wychowałam się 

w  rodzinie zasymilowanej. Wokół mnie byli sami Polacy. Szkoła 
polska, a jak trzeba było wpisać narodowość, to się pisało „polska”. 
Trzeba było tylko dodać „wiara mojżeszowa”.

Mikołaj: Chodziła pani do synagogi?
Rita: Ja wiedziałam, gdzie jest ta synagoga, ale chodziłam tam 

tylko wtedy, jak było jakieś polskie święto narodowe.
Mikołaj: Nie rozumiem.
Rita: Jak było takie święto, to brali wszystkie żydowskie dzie-

ci ze szkoły i prowadzili do synagogi. Taka to była ta moja wiara 
mojżeszowa. Nie ma co tego opowiadać, bo tam są same przykre 
szczegóły.

Mikołaj: Co tam się działo?
Rita: Właśnie mówię, że nie ma co opowiadać.
Mikołaj: Nie opowie mi pani?
Rita: Opowiem, ale co innego. Tamto można sobie wymyślić. 

Miło nie było i już. Koniec. Jak się zaczęły cięższe prześladowania, 
to ojciec postanowił, że się przeniesiemy z Lwowa do Żółkwi. Ta-
kiego miasteczka pod Lwowem, z którego tata pochodził. On uwa-
żał, że tam nam będzie łatwiej, bo zna tam więcej osób.

Mikołaj: I jak tam było?
Rita: Tam było tak, że via Żółkiew przejeżdżały wszystkie po-

ciągi do Bełżca. Z  Holandii, z  Francji, z  Belgii… I  moi rodzice to 
wszystko widzieli.

Mikołaj: Rodzice wiedzieli, dokąd one jadą?
Rita: Tak, bo kolejarze wiedzieli wszystko. Oni opowiadali, że 

wjeżdżają pełne pociągi, a wyjeżdżają puste i tylko unosi się dym. 
Oni już nie mieli złudzeń.

Mikołaj: Pani wiedziała?
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Rita: Ja nie wiedziałam, co z tymi ludźmi będzie, ale widziałam, 
że jadą. Oni siedzieli w  tych pociągach i  pytali się, gdzie jest to 
miejsce, w którym osiedlają Żydów. Wtedy mój ojciec zdecydował, 
że muszę z  mamą wyjechać. Znalazł znajomego Polaka lekarza, 
który przez swoją siostrę w  Skierniewicach pomógł nam. Prawie 
do samego końca byłyśmy tam z mamą na papierach, jako Polki. 
Mama tam pracowała.

Mikołaj: Co robiła?
Rita: To też jest tamta historia. Ma pan trochę czasu czy się panu 

spieszy?
Mikołaj: Nigdzie mi się nie spieszy.
Rita: Patrz, Tulo, on jest trzecie pokolenie i jeszcze go to wszyst-

ko interesuje.
Tulo: Pan jest trzecie pokolenie?
Mikołaj: Myślę, że w porywach drugie. Moi rodzice przeżyli woj-

nę, więc ja jestem pierwszym, który w naszej rodzinie urodził się 
po wojnie.

Tulo: Może dlatego się jeszcze tym interesuje. Niech pan wysłu-
cha mojej żony, a jak pan będzie chciał, ja bardzo chętnie panu opo-
wiem moje sprawy z historią.

Rita: No to pan mnie słucha czy ja ustępuję mężowi?
Mikołaj: Najpierw damy.
(Tulo powolutku wykonuje szarmancki gest w  kierunku żony, 

a do mnie się uśmiecha. Rita z politowaniem macha ręką i konty-
nuuje).

Rita: My pojechałyśmy do Skierniewic, a tata do Warszawy i tam 
się ukrywał na Pradze. Nagle, nie wiem jak, dał mamie znać, że 
zaczęli go szantażować i musiał uciekać. Mówił, że jest już w innym 
miejscu, bo w tamtym pojawili się Polacy i kazali sobie dać pienią-
dze następnego dnia. Jak nie, to go mieli wydać Niemcom. I teraz, 
gdzie pracowała mama? U adwokata, który był szlachetnym Pola-
kiem. Jak mu mama o tym opowiedziała, to on postanowił jechać 
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do Warszawy. Powiedział, że nie pozwoli szantażować porządnego 
człowieka.

Mikołaj: On wiedział, że wy jesteście Żydami?
Rita: Wtedy mama mu powiedziała.
Mikołaj: Jak się nazywał ten adwokat?
Rita: Jacobson. On chyba był z pochodzenia Szwedem. Albo nie 

był, nie wiem.
Mikołaj: Pojechał do Warszawy?
Rita: Tak. I przywiózł tatę. Musiał go ukryć. Niestety, po kilku 

miesiącach właścicielka mieszkania powiedziała, że ludzie mówią, 
że u niej jest Żyd. Wtedy ojciec wyjechał.

Mikołaj: Dokąd?
Rita: Przejechał pociągiem via cała Polska aż do Karpat. Tam 

znalazł taką niby-żydowską partyzantkę.
Mikołaj: Jak to „niby”?
Rita: Tak, bo to nie byli prawdziwi partyzanci. Ukrywali się w le-

sie. Tam była grupka Żydów, a w niej jedna Żydówka, która miała 
przyjaciela Hucuła. Nazywał się Babij i pochodził ze wsi Babijów-
ka. Ta wieś im pomagała, dając jedzenie. Potem dołączyli do nich 
Tatarzy, którzy uciekli z niemieckiej armii. Oni chcieli pokazać, że 
walczą teraz przeciwko nazistom. I to już się Niemcom nie spodo-
bało. Posłali tam większy oddział, żeby ich wszystkich wybić. Mo-
jemu tacie jakoś się udało przejść na drugą stronę Karpat i dotrzeć 
na Węgry. Całą wojnę tam przepracował jako lekarz, na aryjskich 
papierach. Tam był bezpieczny, bo Węgrzy nie byli tacy jak Polacy, 
że umieli Żyda od razu rozpoznać i donieść. Przeżył tam, a potem 
się spotkaliśmy.

Mikołaj: Jak się odnaleźliście?
Rita: Mieliśmy umowę, że kto przeżyje wojnę, przyjeżdża do Żół-

kwi i  tam się spotykamy. Myśmy z  matką ze Skierniewic jechały 
cały miesiąc do Żółkwi via Warszawa, Rembertów, Lublin. Doje-
chałyśmy, ale ojca nie było. Były jego matka, siostra i siostrzenica. 
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Wiedziałyśmy, że to jeszcze nic nie znaczy i że trzeba czekać. I któ-
regoś ranka jeszcze spałam, ale usłyszałam, jak ktoś mówi nazwi-
sko mojego ojca. Przyszedł kolejarz, który miał nocną służbę, i po-
wiedział, że przyjechał zaplombowany pociąg z Węgier do Polski. 
Żółkiew to wtedy była Rosja. Ojciec się wychylił z  tego pociągu, 
który miał tam stać dwie godziny, i zapytał się miejscowego kole-
jarza, czy ktoś z naszej rodziny przeżył. Kolejarz znał jego matkę 
i siostrę, bo to były żółkiewianki, więc mu o nich powiedział. Ojciec 
postanowił jechać dalej do Warszawy szukać żony i córki. Poprosił 
tego kolejarza, żeby przekazał to jego matce. Jak moja mama się 
dowiedziała, że ojciec jest na stacji, to poszła do pierwszego sekre-
tarza partii w Żółkwi i poprosiła o pomoc. Moja mama była bardzo 
dzielną kobietą. Ten sekretarz dał jej jedno ze swoich dwóch aut 
z szoferem. I jeszcze kazał naczelnikowi NKWD zatrzymać pociąg 
na stacji. I tak się stało. My przyjechałyśmy na stację i biegłyśmy 
wzdłuż tych wagonów, i do każdego pukałyśmy, pytając się o ojca. 
W końcu w dwudziestym albo w trzydziestym wagonie on był. My 
już wiedziałyśmy, że on żyje, ale on nic o nas nie wiedział, więc się 
bardzo ucieszył. I byliśmy znowu razem. Wie pan, to było niespo-
tykane, żeby cała rodzina przeżyła. Miałam tatę i mamę po wojnie, 
pan rozumie? Po tym wszystkim, co Niemcy nam zrobili, co Polacy 
nam zrobili. Wie pan, że jak jechałyśmy podczas wojny z Żółkwi 
do Skierniewic, zatrzymałyśmy się w Warszawie w hotelu Polonia, 
w  Alejach Jerozolimskich. Przed hotelem podszedł do nas jakiś 
tajniak i  powiedział, że my jesteśmy Żydówkami, i  zabrał matce 
torebkę.

Mikołaj: To był Niemiec?
Rita: To był Polak. Obejrzał nasze papiery, w których ja byłam 

Krystyna Strzelecka. Znalazł w tej torebce fotografi ę mojego pie-
ska Wiki. Odwrócił, a  tam było napisane ręką mojego taty: „Od 
Wiki dla Rity”. Obejrzał i powiedział: „Wy jesteście Żydówki, a to 
nie jest Krystyna, to jest Rita”. Wtedy mama zdjęła grubą bran-
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soletę z ręki mu dała. On powiedział: „Ja jestem taki biedny, a też 
przecież muszę z czegoś żyć”. I puścił nas. A po wojnie… to już nie 
ma o czym mówić. Pana to nie interesuje.

Mikołaj: Interesuje. Którędy dotarliście do Izraela?
Rita: Po wojnie pojechaliśmy do Niemiec. W Polsce jeszcze zro-

biłam w jedno półrocze trzy klasy gimnazjum i pojechaliśmy. Tam 
było trudno, bo ja wcale nie znałam niemieckiego. Wie pan, że 
w  Polsce po wojnie szkolnictwo taki prezent dzieciom robiło, że 
każdego posyłano o rok wyżej, niż się należało. W Niemczech tak 
nie było. Kto nie skończył jakiejś klasy, musiał do niej wrócić. U Po-
laków to się mówiło: „Nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie 
ofi cera”. I  dawali matury bardzo łatwo, a  w  Niemczech tego nie 
było. Trzeba było umieć. Tam miałam bardzo ciężkie życie, bo naj-
pierw się musiałam nauczyć niemieckiego, a potem w tym języku 
uczyłam się matematyki, fi zyki, chemii, historii Niemiec…

Mikołaj: Jak długo tam byliście?
Rita: Dwa lata. Jak już się wszystkiego nauczyłam i doszłam do 

przedostatniej klasy… to przyjechaliśmy do Izraela. I wszystko od 
nowa się zaczęło. Poszłam do gimnazjum matematycznego, bo cho-
ciaż z  tym nie było tu kłopotu. Hebrajskiego się uczyłam od zera. 
No i ten Tanach*. To było najgorsze, te stare części pisane w starym 
hebrajskim. Ja to sobie zapisywałam po angielsku, żeby w ogóle wie-
dzieć, co to znaczy. Do dzisiaj wszyscy mają kłopot z tym Tanachem.

Mikołaj: Jeśli mogę jedno pytanie…
Rita: Niech się mnie pan nie boi. Proszę pytać.
Mikołaj: Trudno mi sobie wyobrazić, jak po tym wszystkim mo-

gliście przyjechać do Niemiec?
Rita: Ja panu powiem tak. Polska jest antysemicka, mimo tego, 

co ja panu opowiadałam o tym adwokacie. Po Polakach ci powojen-
ni Niemcy to było błogosławieństwo.

* Tanach – Biblia hebrajska.
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Mikołaj: Niesłychane, że po wojnie pani tak myślała o Niemcach.
Rita: Tak. Niemcy byli dużo mniej antysemiccy niż Polacy.
Mikołaj: Naprawdę pani tak uważa? A  kto był autorem planu 

„rozwiązania kwestii żydowskiej”? Przecież Hitler doszedł tam do 
władzy po wolnych wyborach.

Rita: Proszę pana, ja uważam, że Niemcy powojenni byli dużo 
bezpieczniejsi niż Polacy.

Mikołaj: Nie lubi pani Polaków?
Rita: Jak ja mogę nie lubić? Po tym, co zrobił ten adwokat? On 

ryzykował życie swoje i  swojej rodziny. Wie pan, że mój mąż ma 
samych znajomych Polaków. (Rita spogląda na męża i bierze go za 
rękę. Tulo kiwa głową i patrzy na mnie z dumą). Mili ludzie, inte-
ligentni, bardzo przyjemni. Ale ta hołota polska to była okropna!

Tulo: Hołota wszędzie jest okropna. 
(Tulo głaszcze żonę po dłoni).
Rita: Pan jeszcze i tak nie wie, co to byli Ukraińcy! Jak do Lwowa 

weszli Niemcy i zaczęli posyłać Żydów do ciężkich prac… Posyłali 
tam adwokatów, lekarzy… Idzie kiedyś taki tłum Żydów gonionych 
przez Niemców, a tu nagle podbiega do nich jedna Polka i krzyczy: 
„No, Żydzi, wreszcie pójdziecie do pracy!”. Wtedy jeden adwokat, 
co tam szedł w tym tłumie, jej tak powiedział: „Ci, co nas posyłają 
do tej pracy, wam zabrali ojczyznę”. To ona się zarumieniła i ode-
szła. Ja pamiętam, co się działo w szkole. Nie chciałam panu tego 
wcześniej mówić, żeby nie było niemiło… Cały czas na nas krzy-
czeli: „Zabiliście Chrystusa! Ty zabiłaś Chrystusa!”. Nie mogę już 
tego opowiadać. Nie mam na to siły. Chce pan posłuchać teraz in-
nej historii?

Mikołaj: Innej, to znaczy jakiej?
Rita: Niech mąż panu opowie swoją.
Mikołaj: Opowie mi pan?
(Tulo bardzo się ożywia. Wypija wielki łyk wody i poprawia się 

na fotelu).
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Tulo: Z wielką przyjemnością. Ja bardzo na pana czekałem, żeby 
panu to opowiedzieć. Moja historia jest chyba jedną z nielicznych 
historii o tym, że ktoś takie rzeczy przeżył. Bardzo wcześnie stra-
ciłem ojca, który był dla mnie kimś bardzo ważnym. On mnie na-
uczył bycia polskim patriotą. On sam był wielkim patriotą. Miałem 
dziewięć lat, jak on umarł.

Mikołaj: A z którego roku pan jest?
Tulo: Ja się urodziłem w dwudziestym siódmym roku. Jak ojciec 

zmarł, to mogę powiedzieć, że ja byłem zupełnie wykolejony z nor-
malnego życia.

Mikołaj: A jak ojciec pana uczył patriotyzmu?
Tulo: Ojciec kupił dwie biało-czerwone chorągwie i powiedział: 

„Jak przychodzi święto, to masz je wywiesić”.
Rita: Przepraszam, ale może ja pójdę po jakieś ciasteczka?
Mikołaj: Dziękuję, niech pani z nami zostanie.
Tulo: Jak było święto Trzeci Maja, to ojciec wynajmował dorożkę 

na cały dzień i woził mnie, żebym ja całą paradę zobaczył. Mój oj-
ciec służył w Pułku Podhalańskim, co było ciągle podkreślane. Wie 
pan, że ja korespondowałem z Piłsudskim? Mimo że chodziłem do 
hebrajskiej szkoły, byłem już wtedy polskim patriotą.

Mikołaj: Co pan pisał do Piłsudskiego?
Tulo: Życzenia na imieniny.
Mikołaj: I dostał pan odpowiedź?
Tulo: Tak. Kiedy matka przyniosła ją do szkoły, to ja tam zosta-

łem bogiem dla wszystkich.
Mikołaj: Co było napisane w tej odpowiedzi?
Tulo: „W imieniu Marszałka Polski, Pierwszego Marszałka Jó-

zefa Piłsudskiego, dziękuję bardzo za przesłane życzenia. Sekre-
tarka osobista, Kazimiera Iłłakowiczówna”. No a potem, jak przy-
szła wojna, to ja zostałem kompletnie sam. Ojca nie było, dziadek 
był dużo starszy, a później go wysiedlili. Jak zaczęli łapać Żydów 
do roboty, to mnie pierwszego wzięli. Miałem zaledwie czterna-
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ście lat i czułem, że wcale nie mam steru, że nie panuję nad życiem 
moim.

Mikołaj: Do jakiej roboty pana posłali?
Tulo: Na początku nosiłem lustra.
Mikołaj: Lustra?
Tulo: Tak. Musiałem je nosić do pałacu Pod Baranami, bo tam 

było Szefostwo Dystryktu Krakowskiego.
Mikołaj: Skąd były te lustra?
Tulo: One były rekwirowane od fotografów. Szedłem z  takim 

lustrem z Grodzkiej 49 do pałacu i już myślałem, że je wypuszczę, 
takie było ciężkie. Po drodze wpadłem w akcję, ale mnie puścili i do-
tarłem do pałacu. Tam byli niezadowoleni, że Żyd im przyniósł lu-
stro. Dali mi spokój, ale mnie zwolnili. 

(Rita daje mężowi znak, żeby przestał mówić. Szybko wychodzi 
do kuchni i wraca z dużą tacą).

Rita: Panie Mikołaju, tu są ciasteczka. Te są słone, a te słodkie. 
Które pan woli?

Mikołaj: Bardzo dziękuję.
Rita: Dobrze, że pan nas słucha, ale jeść pan też coś musi, tak?
Tulo: Wie pan, że ja co chwilę w tej wojnie traciłem kolejne opar-

cie. Różni moi bliscy mi po kolei znikali z  życia. Jak się zaczęły 
pierwsze wysiedlenia, jeszcze w Krakowie, to mnie dziadek scho-
wał w komórce ze swoją mamą. Ona miała osiemdziesiąt siedem 
lat i nie wiedziała, co się dzieje. Nam się udało, ale jak wyszliśmy, to 
się okazało, że ja już dziadka nie mam. Zabrany został do Tarnowa, 
a stamtąd w pierwszej akcji do Bełżca.

Rita: A ciebie wzięli wtedy do Mauthausen.
Tulo: Nie, to było dwudziestego dziewiątego października czter-

dziestego drugiego. Wtedy wzięli mnie do obozu koncentracyjnego 
w Płaszowie.

Mikołaj: Jak długo pan tam był?
Tulo: Do końca sierpnia czterdziestego trzeciego. Tam zdobyłem 
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bardzo przydatny zawód, pracując w  fabryce chłodnic samoloto-
wych. Niemcy docenili, że ja się staram dobrze pracować. Tam się 
mną trochę opiekował taki majster Scheller. On nad Londynem do-
stał kulkę w tyłek. Dowiedział się, że jestem sierota, to czasem mi 
coś do jedzenia przynosił. Potem usłyszeliśmy rosyjski front. Nie 
ma co, wyślą nas do Mauthausen. Nic nam nie pomogło i wylądo-
waliśmy w  tym strasznym obozie. Tam pracowałem w kamienio-
łomach. To było pod Linzem. Jak przyszła zima, to my marzliśmy 
całkiem po prostu, bo my w  ogóle nie mieliśmy ciepłych ubrań. 
Tak tam pracowałem, aż poznałem jednego Jugosłowianina, Żarko 
Fogaraż się nazywał. On był doktorem. I on się mnie kiedyś pyta: 
„Gdzie jest twój ojciec?”. Więc ja mu mówię: „Nie żyje”. To on pyta: 
„A matka?”. „Nie wiem, może jest w innym obozie”. On pomyślał 
i mówi: „Ty mnie słuchaj, a nie będziesz stratny”. I ja go słuchałem 
do końca prawie. On mnie uprzedzał, kiedy trzeba mówić, że się 
jest zdrowym, bo będą selekcje do gazu.

Mikołaj: On musiał być funkcyjnym, tak?
Tulo: Tak. Dzięki Bogu i  temu Żarko doczekałem na przyjście 

amerykańskiej artylerii. Jak Niemcy usłyszeli tę amerykańską 
kanonadę, to wzięli nas, wszystkich Żydów, i powiedzieli nam, że 
teraz będziemy w rewirze dla chorych i nie dostaniemy jeść. I tak 
trafi łem na głodujący blok, gdzie Żydzi umierali jeden po drugim. 
Potem przyszedł trzeci maja, kiedy zrobiono ewakuację całego obo-
zu. Nie wiedzieliśmy, dokąd oni nas prowadzą, aż w końcu doszli-
śmy znowu pod Linz. Wsadzili nas do takich tuneli w górach i po-
wiedzieli, że będą je wysadzać. My wiedzieliśmy, że Amerykanie 
są już bardzo blisko. My ich ciągle mogliśmy słyszeć. Tak już było 
blisko do wolności… Tak się bałem, że to wszystko przeżyłem i te-
raz mnie wysadzą w tych norach. I nagle, nie wiemy dlaczego, oni 
nas ustawiają i każą wracać do obozu. To był piąty maja. Przeszli-
śmy może kilometr i nagle wyskakuje rosyjska partyzantka i krzy-
czy: „Ręce do góry!”. Trzymam te ręce w górze, a tu deszcz zaczyna 
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lać straszny. Potem się zaczęła strzelanina, to my uciekliśmy. Byli 
z nami Polacy z powstania warszawskiego i oni nagle krzyczą: „Już 
widać chorągwie austriackie!”.

Rita: Austriackie?
Tulo: Tak. Czerwono-biało-czerwone.
Rita: I co one tam miały robić, te chorągwie austriackie?
Tulo: Austriacy odzyskali ojczyznę. Co miało być więcej? I nagle 

zapadła kompletna cisza. Nikt nie strzelał. Był maj, deszcz dalej lał. 
Zrobiło się stosunkowo zimno, a ja byłem źle ubrany.

Mikołaj: W jakim był pan ubraniu?
Tulo: W pasiaku. Nie wiedziałem, gdzie iść, to poszedłem w stro-

nę obozu. Chcę wejść, ale wszystko zamknięte. Niemców nie ma, 
Polaków nie ma, nikogo nie ma. Dochodzę do jednego Żyda i się go 
pytam, czy ktoś się z tymi Amerykanami jakoś porozumiał. A on 
mówi: „Nie ma Amerykanów, nie ma nikogo”. Godzinę później zo-
baczyłem na drodze światła. Przyjechał jeep z  dwoma żołnierza-
mi z napisem na hełmach Press amerykański. Ja troszkę umiałem 
po angielsku, to im mówię: „Ja jestem z obozu, ja jestem Żydem”. 
Podszedł do nas jeden Żyd z Lublina, Twardogóra się nazywał. On 
mówi: „Ja się z Amerykanami po żydowsku dogadam”. Jak powie-
dział, tak się dogadał. Amerykanie powiedzieli nam, żebyśmy się 
niczym nie przejmowali i  położyli się spać, i  że jutro przyjedzie 
amerykański Czerwony Krzyż.

Mikołaj: Ci amerykańscy dziennikarze to byli Żydzi?
Tulo: Nie obaj, tylko jeden. Ja się położyłem spać, tak jak powie-

dzieli. Inni poszli rabować koszary i  szukać jedzenia. Obudziłem 
się rano o jedenastej i wtedy przyjechało po mnie auto z lazaretu. 
W szpitalu byłem dwa miesiące.

(Dzwoni domofon i Rita wychodzi. Po chwili wraca z córką, która 
później co jakiś czas do nas zagląda).

Mikołaj: Gdzie był ten szpital?
Tulo: W Linzu. Tam byli jeszcze niemieccy lekarze i  ja podsze-



342

dłem do takiego jednego, i mu mówię, że się słaniam na nogach 
z głodu. To on mi dał zastrzyk i zawiózł na rentgen. Tam się oka-
zało, że mam tuberkulozę. Ten doktor kazał mi zostać w szpitalu 
i długo leżeć, i nigdzie się nie spieszyć. Powiedział i poszedł, a  ja 
zostałem głodny jak cholera. Nie wiedziałem, co mam zrobić. Wy-
szedłem stamtąd na miasto. Spotykam jakiegoś amerykańskiego 
ofi cera i zaczynam mu płakać, że jestem głodny. On się pyta: „Ty 
jesteś Polak czy Żyd?”. To ja mówię: „Żyd”. Nie pamiętam, jak on 
się nazywał, w każdym razie on był Żydem z Ameryki, ale przed-
tem to z Lublina tak naprawdę. Ojciec go namówił, żeby poszedł do 
wojska, i tak go spotkałem. Okazało się, że on jest food offi  cer, i on 
mnie zabrał do swoich koszar. Jak mnie posadził przy stole i dał 
jeść, to tylko mi się uszy trzęsły.

Mikołaj: Miał pan leżeć w szpitalu…
Tulo: Wracam z tego jedzenia, a tu jedzie auto MP* z policjanta-

mi. Zatrzymują się i każą dawać dowód osobisty. Ja im mówię: „Co 
wy chcecie, ja jestem Żyd i nie mam nic, nie tylko dowodu osobi-
stego!”. Nic to nie pomaga. Wsiadam do samochodu, a tam pełno 
takich jak ja. Dojeżdżamy na posterunek, a ja już zaczynam płakać. 
Siły już nie miałem. Wszystkiego to ja miałem wtedy piętnaście lat. 
Znowu mi się poszczęściło, bo trafi łem na Amerykanina-Polaka. 
On się nade mną zlitował i mnie zawiózł do szpitala. Leżę tam kil-
ka dni, a tu przychodzą rosyjscy żołnierze i mówią o przenosinach. 
Ja po rosyjsku nie bardzo rozumiałem… Jeden na mnie patrzy i się 
pyta, czy po żydowsku mówię. No to się dogadaliśmy. On był chi-
rurgiem. Ja wiedziałem, że on jest Żydem, bo on miał takie żydow-
skie oczy. Pomyślałem i mówię mu: „Słuchaj, ja muszę moją matkę 
odnaleźć. Ja nie wiem, czy ona żyje. Musisz mi pomóc”. Umówili-
śmy się, że przyjdę do jego biura. Ja przychodzę, a on się upiera, że 

* MP (Military Police) – żandarmeria wojskowa armii amerykańskiej, 
zajmowała się m. in. ochroną i transportem jeńców i ludności cywilnej.
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ja nie mogę wyjść ze szpitala, bo jestem za chory. Zły byłem na nie-
go. Nie chciałem już tam być. Byłem cały czas głodny i nie starczało 
mi to, co dostawałem od nich. Kradłem na mieście i z pól. I coś od 
Austriaków dostawałem.

Mikołaj: Co pan dostawał od Austriaków?
Tulo: Podchodziłem na ulicy do kobiety i mówiłem: „Daj mi dwa-

dzieścia marek, bo ja głodny jestem”. Ona mi dawała i płakała nade 
mną, jaki ja chudy i biedny. I tak tam siedziałem do lipca. Codzien-
nie wychodziliśmy z tego szpitala przez dziurę w murze i szliśmy 
kraść jedzenie gdzie się dało. Któregoś dnia ja idę koło tej dziury, 
a tu podchodzi do mnie jeden typek i mówi po polsku: „Ty jesteś 
Tolek Schenirer?”. To ja odpowiadam: „Jestem Tolek Schenirer”. 
„Twoja matka żyje. Spotkałem wczoraj w pociągu jedną kobietę, co 
ją widziała. I jeszcze twoja ciotka żyje”. Nie wiedziałem, jak je od-
naleźć, aż któregoś dnia ktoś mi mówi, że za płotem czeka na mnie 
jakaś osoba. Przechodzę przez naszą dziurę, a tam stoi kobieta i się 
pyta: „Poznajesz mnie?”. Ja mówię: „Słabo, ale myślę, że ty jesteś 
Inka, siostra mojej matki”. Ona na to: „Słuchaj, matka szuka cię 
po całym świecie”. „A gdzie ona jest?”. „No w Czechach. W obozie 
Schindlera”. To ja poszedłem do szpitala i mówię temu rosyjskiemu 
lekarzowi: „Daj mi przepustkę. Ja muszę jechać do matki, bo ona 
się znalazła. Daj mi taki papier, żeby mnie MP nie złapała”. A on 
na mnie patrzy i mówi: „Ja też mam żydowską matkę. Dam ci ta-
kie papiery, że nikt cię nie ruszy złym słowem nawet. Ja tu piszę, 
że ty jesteś zdrowy, ale to nie jest prawda, więc uważaj na siebie”. 
Wziąłem od niego te papiery i poszedłem do Komitetu Polskiego 
i  powiedziałem, że chcę jechać do Krakowa. A  tam mnie zapyta-
no: „Jak ty chcesz jechać? Nie ma pociągu, nie ma okrętu, nie ma 
auta…”. Wie pan, kto mi tak mówił i mi nie pomógł? Kazimierz Ru-
sinek, późniejszy minister opieki społecznej. Potem poszedłem do 
Komitetu Czeskiego i tam mi pomogli się załadować na autobus, co 
jechał do Budziejowic. To było na granicy amerykańsko-rosyjskiej.
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Mikołaj: Sam pan tam pojechał czy z ciotką?
Tulo: No, z  ciotką, bo już ją przecież znowu miałem. W  tych 

Budziejowicach to ja mało nie oszalałem z radości. Tam wszędzie 
wisiały portrety Churchilla i Stalina. Sobie tak myślałem: Doczeka-
łeś wolności! Ale mieszkać nie miałem gdzie, to się przechowałem 
u szarytek albo jakichś innych zakonnic.

Mikołaj: A gdzie była mama?
Tulo: No, mama już była w Krakowie, więc musiałem za nią je-

chać. I znowu był problem z pociągami do Krakowa. Ktoś mi po-
mógł i dotarłem najpierw do Oświęcimia. Tam spotkałem jakiegoś 
Żyda Goldbergera, który mnie wziął do swojego domu. Miałem bar-
dzo spuchnięte nogi, to on mi je obwiązał prześcieradłem i zaczepił 
za hak u  sufi tu. W  ten sposób nogi mi opadły. Rano wsiedliśmy 
w  pociąg z  węglem i  dojechaliśmy do Krakowa, ale na Podgórze, 
bo tam ani mostów, ani niczego nie było. Stał taki jeden z  łódką 
i za pięć złotych woził na drugą stronę. Ale skąd ja miałem mieć 
pięć złotych? Opowiedziałem mu moją historię, to nas przewiózł 
za darmo. I potem mama mi kazała iść do szkoły.

Mikołaj: Zaraz, zaraz, a jak wyglądało wasze spotkanie po tych 
wszystkich latach?

Tulo: Przychodzę do domu, a mamy nie ma. Idę do sąsiadki i py-
tam: „Pani doktorowo, gdzie jest moja mama?”. I  tam się dowie-
działem, że mama ma pracę. Mama przyszła i bardzo się rozpłaka-
ła, bo dowiedziała się przedtem w Komitecie Żydowskim, że ja już 
nie żyję. Po prostu w kartotece było napisane, że ja nie żyję. I ona 
krzyczała: „Synku, ty żyjesz?”. To ja jej mówiłem, że może być cał-
kiem spokojna, bo ja żyję. Porozmawialiśmy i mama zapowiedziała 
mi, że następnego dnia idę do szkoły. Ja nie chciałem, bo miałem 
plan pracować w fabryce czekolady.

Mikołaj: Chciał pan jeść dużo czekolady?
Tulo: No tak. (Tulo rozmarza się jak małe dziecko). Po tym 

wszystkim to ja miałem taki plan, że teraz będę blisko czekolady 
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i już nie będę głodny. Ale minął dzień czy dwa i mama mnie namó-
wiła na szkołę. I coś jeszcze panu opowiem. Jakieś dwa lata temu 
pojechaliśmy na wycieczkę do Niemiec i wsiedliśmy na statek, któ-
ry płynął po Dunaju. Płyniemy, a ja tak sobie patrzę i myślę, że ja 
skądś znam ten krajobraz. I wtedy ten okręt staje i  jest tabliczka 
„Mauthausen”. Nie w samym miasteczku, ale tabliczka była. Pro-
szę pana, ja od razu zacząłem płakać. Nie mogłem się opanować. 
Bogu dzięki, my żeśmy ten Mauthausen ominęli i popłynęli gdzie 
indziej.

Rita: Wie pan, że przez te wszystkie lata my żeśmy się nasłuchali 
takich historii, że człowiek nie może w nie uwierzyć. Niby przeży-
liśmy swoje i dużo wiemy, ale ciągle jest coś nie do uwierzenia, co 
powraca.

Mikołaj: Jakieś konkretne historie?
Rita: Wie pan, że był taki żydowski adwokat z żoną. Oni się poda-

wali za Niemców. On gdzieś kupił niemiecki mundur ofi cera, a dla 
żony mundur niemieckiej żołnierki. Podawał ją za swoją sekretarkę 
i tak jeździli pociągami dwa lata. Aż do wyzwolenia przez Rosjan.

Mikołaj: Przeżyli?
Rita: Tak, ale wie pan, ile tupetu trzeba mieć? 
Mikołaj: Wierzyła pani, że przeżyjecie?
Rita: Ja się cały czas bałam, że my przeżyjemy, ale nikogo poza 

nami nie będzie.
Mikołaj: Że nie będzie innych Żydów?
Rita: Tak. I  myślałam, co ja zrobię bez wykształcenia, bez ro-

dziny, i co wtedy ze mną będzie? Uwierzyłam, że wojna już się dla 
mnie skończyła, jak zobaczyłam w Skierniewicach rosyjskiego żoł-
nierza w tej zimowej czapce i z granatem w ręku. On biegł ulicą, a ja 
myślałam, że się udało i ja żyję.

(Córka Rity i Tula siedzi obok taty i widać, że jest bardzo wzru-
szona. Słucha opowieści i cały czas z niedowierzaniem kręci głową).

Tulo: Udało się i żyjemy, ale to się nigdy nie skończy. Nigdy o tym 
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nie przestanę myśleć. Wie pan, że ja codziennie myślę o Mauthau-
sen. To jest cud, że my żyjemy, ale nigdy się tych wspomnień nie 
pozbędziemy.

Rita: Mąż czasami mówi, że może lepiej by było, gdyby nie prze-
żył. Ja się go pytam, dlaczego on tak myśli, a  on mi mówi: „Nie 
musiałbym ciągle tych wspomnień trawić”.

Mikołaj: A córkom opowiadaliście, co się z wami działo w czasie 
wojny?

Tulo: Ja im mówiłem, że Niemcy się nieładnie zachowali, ale 
szczegóły pomijałem. Gdybym musiał im powiedzieć, jak zabrali 
dziadka albo jak strzelali hurtownie do wszystkich, to ja bym się 
załamał.

Mikołaj: Myślicie, że nie należy tego opowiadać własnym dzie-
ciom?

Rita: My nie chcemy córkom zrobić takiego ciężkiego życia. Nie 
trzeba, żeby one żyły naszymi wspomnieniami. One wiedzą, co to 
było Shoah. Uczyły się w szkole… A szczegóły? Jak można własne-
mu dziecku coś takiego opowiedzieć?

KRÓTKA ROZMOWA Z CÓRKĄ PAŃSTWA SCHENIRER

Mikołaj: Co ci rodzice opowiadali o swoich przeżyciach wojen-
nych?

Córka: Niewiele.
Mikołaj: Myślisz, że ich przeżycia miały wpływ na to, jak cię wy-

chowywali?
Córka: Co dokładnie masz na myśli?
Mikołaj: Czy twoi rówieśnicy, których rodzice nie przeżyli Sho-

ah, byli wychowywani inaczej?
Córka: Coś ci opowiem. Mój mąż jest sabra. Tu się urodził, a jego 

rodzice nie byli w Europie w czasie wojny. Jak nasz syn miał cztery 
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czy pięć lat, mąż powiedział do mnie: „Kupmy naszemu synkowi 
rower. Najwyższy czas, żeby się nauczył jeździć”. Ja się strasznie 
przestraszyłam i zaczęłam z nim negocjować: że może jeszcze nie 
albo może kupmy mu coś innego.

Mikołaj: Dlaczego nie chciałaś, żeby się nauczył jeździć na ro-
werze?

Córka: Ty dobrze wiesz, o  co mi chodzi. Twoi rodzice przeżyli 
wojnę?

Mikołaj: Tak.
Córka: Masz dzieci?
Mikołaj: Mam.
Córka: To jak myślisz, dlaczego ja nie chciałam tego roweru?
Mikołaj: Żeby nie było jakiegoś nieszczęścia.
Córka: Ja się bałam, że ja mu kupię rower, a on się na nim zabije. 

Nie miałam cienia wątpliwości, że tak będzie. A mój mąż przekony-
wał mnie, że jazda na rowerze to jest bardzo fajna zabawa. Pewnie 
jest, ale przecież można się też bawić innymi rzeczami, prawda?

Mikołaj: A co było, kiedy jako dziecko spóźniałaś się do domu?
Córka: Rodzice myśleli to samo, co twoi. Że był wypadek i coś ci 

się stało.
Mikołaj: Mamy tych samych rodziców?
Córka: Słuchaj, to nie jest śmieszne, bo i ty, i ja to samo robimy 

swoim dzieciom.
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PODZIĘKOWANIA

Chciałbym z całego serca podziękować:
Suzy Sztajnberg, Jackowi Fliederbaumowi, Karinie Sokołowskiej 
z American Jewish Joint Distribution Committee, Gołdzie 
Tencer z Fundacji Shalom, Ambasadzie Izraela w Warszawie, 
Instytutowi im. Adama Mickiewicza, Piotrowi Ciackowi, Pawłowi 
Ciackowi, Tomaszowi Kaplińskiemu oraz Agnieszce Pawlik. 
Ich wiara we mnie oraz w sensowność mojego pomysłu znalazła 
bezpośrednie odzwierciedlenie w budżecie całego przedsięwzięcia. 

Wielkie podziękowania dla:
Teres y Torańskiej, Jacka Hugo-Badera, Piotra Cywińskiego, 
Piotra Kadlčika, Marka i Ani Radziwonów, Mariana Grynberga, 
Marcina Grynberga, Pawła Łozińskiego, Eliany Kamińskiej, 
Olgi Zambrowskiej, Anny Bikont, Marcela Łozińskiego, Filipa 
Rościszewskiego, Justyny Sokół-Dąbrowskiej, 
Justyny Sobolewskiej, Marcina Kujawskiego i Joanny Fikus.
To oni byli pierwszymi recenzentami tych rozmów, 
a jednocześnie tymi, którzy dodawali mi otuchy w trakcie pisania.

Osobne, wielkie podziękowania należą się Helenie Tyszce – 
dokumentalistce, która pomagała mi w szukaniu bohaterów tej 
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książki. Jej determinacja, ogromne zaangażowanie oraz zdolności 
zapewniły mi niesłychany komfort pracy.

Dla moich najbliższych: Junony, Alexa i Tosi.
Podziękowania, które chyba powinny być przeprosinami 
za bolesny temat po raz kolejny w ostatnich latach wprowadzony 
przeze mnie do naszego domu. 

Osobne podziękowania należą się Rafałowi Łochowskiemu 
z www.leica-camera.pl za udostępnienie mi aparatu Leica M9, 
którym sfotografowałem moich bohaterów.





Fundacja Shalom powstała w 1988 roku w Warszawie. Najważniejszym 
jej celem jest ocalenie od zapomnienia bogatego dziedzictwa kultury ży-
dowskiej.
Twórcą i  dyrektorem generalnym jest Gołda Tencer, aktorka i  reżyser 
Teatru Żydowskiego w Warszawie. Za swoje osiągnięcia otrzymała wiele 
nagród, m.in. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.
Na apel Fundacji ogłoszony w 1994 roku nadesłano ponad 9000 fotografi i 
polskich Żydów, z których powstała wystawa „I ciągle widzę ich twa-
rze” pokazana w 39 muzeach na całym świecie. 
Od 2004 roku Fundacja organizuje Festiwal Kultury Żydowskiej War-
szawa Singera – różnorodny przegląd dziedzictwa kultury Żydów pol-
skich, gromadzący artystów z całego świata. 
Fundacja realizuje ogólnopolskie konkursy: Historia i kultura Żydów pol-
skich oraz Na wspólnej ziemi pod patronatem Ministerstwa Edukacji Polski 
i Izraela. 
Wydawnictwa Fundacji to m.in.: album I ciągle widzę ich twarze, My Żydzi 
Polscy Juliana Tuwima, Pamięć. Historia Żydów polskich przed, w czasie i po 
Zagładzie, „Cwiszn. Żydowski kwartalnik o literaturze i sztuce”.
Fundacja prowadzi Uniwersytet Trzeciego Wieku i Żydowski Uniwer-
sytet Otwarty pod patronatem Uniwersytetu Warszawskiego. 
Organizuje uroczystości upamiętniające ważne wydarzenia w  historii 
polskich Żydów, m.in. rocznice Marca ’68 na Dworcu Gdańskim, obchody 
rocznic Powstania w  Getcie Warszawskim, Międzynarodowy Dzień Pa-
mięci o Holokauście. Dzięki Fundacji odrestaurowano Pomnik Bohaterów 
Getta i wzniesiono pomnik Janusza Korczaka w Warszawie.
W ramach Centrum Kultury Jidysz (ul. Andersa 15) Fundacja prowadzi 
kursy języka jidysz w Warszawie i Łodzi, międzynarodowe seminaria języ-
ka i kultury jidysz oraz projekty edukacyjne, wykłady i warsztaty. 

Fundacja Shalom angażuje się w wiele działań o charakterze społecznym.

Fundacja Shalom




