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1.

Początek lat siedemdziesiątych. Cmentarz żydowski w Warszawie. Kilkanaście osób
czyści nagrobki z dziko, obficie, zdobywczo porastającej je zieleni. Przyszliśmy w ramach
Tygodnia Kultury Żydowskiej, organizowanego przez warszawski KIK. Większość z nas to
ludzie  młodzi,  zarówno  katolicy  z  młodzieżowej  sekcji  Klubu,  jak  i  ich  niekatoliccy
przyjaciele. Ci przyjaciele są zazwyczaj Żydami, ale wtedy nie bardzo się o tym wspomina.
Niby wiadomo, ale właściwie, co wiadomo? Nie ma języka, którym by można o tym mówić.
Czy my jesteśmy Żydami? Byli nimi nasi przodkowie, ale my? Przecież te nagrobki, symbole
na nich, napisy są dla nas całkowicie niezrozumiałe. I to ma być nasze? Nie wiemy, jak o tym
mówić,  ale chętnie słuchamy prelekcji,  wspomnień, opisu zatajanych w oficjalnym obiegu
faktów. Jako goście jesteśmy obecni na mszy. Różnica jest oczywista dla wszystkich: jedni
klękają,  by  przyjąć  komunię,  inni  stoją  z  tyłu.  Jednak  nasza  ignorancja  w  sprawach
żydowskich  jest  podobna,  jak  katolików.  Opowieści  o  przedwojennych  Żydach  i  o
wydarzeniach związanych z Zagładą są dla nas wszystkich nowością. Nas, mnie, te opowieści
dotyczą  osobiście.  Jednak  dotykamy  nagrobków z  niezrozumiałymi  literami  z  podobnym
uczuciem obcości. Aura zapomnienia otacza te litery,  te nagrobki, ten cmentarz. A więc –
czujemy – też ludzi tam pochowanych, ich życie. I ich śmierć. My przeciwstawiamy się temu,
jak co roku. Czujemy, że to słuszne działanie. Może nawet święte. I ateiści miewają wyczucie
świętości.  Przeciwstawiamy się zapomnieniu,  bo tak każe etos opozycji.  Władza wszystko
fałszuje,  komuniści  wszystko  przedstawiają  w  sposób,  który  pasuje  do  ich  schematu.
Uczestniczymy  w rozpraszaniu  mgły.  Ale czy  dla  mnie  jest  to  działanie  żydowskie?  Nie
powiedziałbym. Wtedy bym tego nie powiedział.  

Zaczęło padać. Chronimy się w budyneczku, który służy jako magazyn. Wiem już, że
gdy potrzeba, służy też do obmywania zwłok. Jest z nami jeden człowiek w zdecydowanie
starszym wieku. To nasz dzisiejszy prelegent, Szymon Datner. Wydaje się nam stary, choć
jest dziarski i pracuje łopatą, jak najmocniejsi pośród nas. Jest historykiem z Żydowskiego
Instytutu Historycznego, znawcą okresu wojny. Atmosfera jest ciepła, przyjacielska. Datner
mówi  –  Chciałbym  wam  coś  powiedzieć.  –  W  jego  tonie  jest  zapowiedź  zwierzenia.
Słuchamy więc  z  uwagą.  –  Nie  mogę  zrozumieć,  dlaczego  w 1941 roku,  po  wkroczeniu
Niemców, Polacy mordowali  Żydów w okolicach Białegostoku.  – I  wymienia kilka nazw
miejscowości. Nie pozostały mi wtedy w pamięci. Wśród nich było Jedwabne. 

Teraz  wiemy.  Wiemy  też,  że  Datner  jest  autorem  jedynego  do  owego  czasu
opracowania tematu; w artykule z 1966 pisał o lokalnych „bandach”, które zabijały Żydów.
Wobec nas był bardziej bezpośredni; choć nie pamiętam dokładnie jego słów, wiem, że mówił
o Polakach, choć nie oskarżał wszystkich Polaków, Polaków jako takich.   

Jednak  do  mnie  niewiele  dotarło.  Dlaczego  wtedy  nic  nie  usłyszałem,  chociaż
słyszałem? Myślałem tak jakoś: No tak, męty, bandziory, ludzie zdeprawowani, przyłączyli
się do Niemców, mieli swój czas. Trudno się dziwić. Takich w Polsce nie brak. Ale czy to ma
coś wspólnego z  p r a w d z i w ą  Polską? 

Bo prawdziwa Polska jest niewinna, skrzywdzona, może trochę sponiewierana, może
nieco cudaczna, ale jest czysta. Męty i mordercy nie mogą reprezentować Polski, bo Polska
jest szlachetna i bohaterska, walcząca za „wolność waszą i naszą”. 



Wtedy, w ów słotny letni dzień na żydowskim cmentarzu, i potem przez wiele lat, nie
przychodziło mi do głowy, że nie chodziło tylko o bandytów, o męty, ale o zwykłych ludzi,
nie o margines, ale o większość. Bo choć nie większość mordowała, to większość w pewien
sposób  uczestniczyła  –  jako  kibice,  gapie,  świadkowie;  bardzo  wielu  na  morderstwach
skorzystało,  wzbogaciło  się;  a  potem prawie  wszyscy uczynili  z  tamtych  wydarzeń  tabu.
Gdyby chodziło  o bandziorów, byliby publicznie  potępieni  przez zwykłych  mieszkańców,
gdyby to naprawdę był wtedy margines, to zdrowa większość by go napiętnowała. Ludzie z
zewnątrz, z Warszawy, historycy i autorytety, wyraziliby oburzenie. Ale oni nic nie uczynili.
Nic nie mówili. Nie wiedzieli? Zapewne nie. Ale czy próbowali się dowiedzieć? Nie, woleli
nie wiedzieć. Bali się wiedzieć. Przecież Polska jest czysta. Zdeprawowany margines był i
jest, owszem, duży, ale nie jest prawdziwą Polską. Ta prawdziwa jest niewinna. 

Ja, w moim podejściu do Jedwabnego, nie różniłem się od innych Polaków. Dlatego
mogę teraz powiedzieć: Moi bracia Polacy, Polacy-katolicy! Ja naprawdę wiem, jak trudno
jest  wam  przyjąć  do  wiadomości  relacje  o  zbrodniach  popełnionych  przez  Polaków.
Rozumiem, jak to się dzieje, że tak wielu Polaków aż do dzisiaj nie śmie stanąć twarzą w
twarz z trudną prawdą. 

2.

Rok 2000. Początek kwietnia. Konferencja w Nowym Jorku. Referat Jana Grossa jest
dla mnie wstrząsem. Opisuje masakrę, która jest obecnie powszechnie znana. Ogólna teza:
jednego  dnia  połowa  mieszkańców  miasteczka  Jedwabne  wymordowała  drugą  połowę  –
Żydów. Nie dlatego, że wszyscy mordowali, ale dlatego, że wszyscy byli uwikłani. I poniekąd
są. A może raczej: jesteśmy. My wszyscy, my, którzy milczeliśmy. 

Słuchając Grossa, przypominam sobie opowieść Szymona Datnera. I czuję wstyd, że
tak długo nic z nią nie uczyniłem. Że choć próbowałem przyczyniać się do przełamywania
amnezji  dotyczącej  życia  i  śmierci  polskich  Żydów,  to  w tej  –  najtrudniejszej  –  sprawie
milczałem,  jak  wszyscy.  Bo  nie  mogłem  uwierzyć,  że  to  jest  też  Polska,  a  nie  jakiś
kryminalny margines. Gross dodał inne rewelacje, np. to, że Polacy,  będący pod okupacją
radziecką  witali  Niemców  jak  wyzwolicieli.  No  i  to  najstraszniejsze:  ci  nieliczni,  którzy
próbowali wtedy schować Żydów, uchronić ich przed mordem, nigdy nie zyskali uznania. Po
wojnie spotkała  ich  nie  wdzięczność  a  ostracyzm.  Jeśli  nie  gorzej.  To nie  było  dla  mnie
zaskoczeniem.  Wiedziałem od dawna,  że  w powojennej  Polsce  w wielu  miejscowościach
ukrywanie  Żydów  było  obciążeniem,  przeszłością,  którą  należało  ukrywać.  Jednak  w
wypadku Jedwabnego chodziło o ratowanie przed sąsiadami, a nie przed Niemcami. I tak to
trwało po wojnie. Ludzie próbujący ratować Żydów byli napiętnowani. Wymowa tego była
druzgocąca.  Oznaczało  to,  że  lokalna  opinia  publiczna  jest  po  stronie  morderców.  Że
niezależnie  od  tego,  ile  osób  mordowało,  nikt  nie  przeprowadził  rachunku  sumienia.
Autorytety kryły morderców, a nie wspierały, nie chwaliły, nie chroniły tych, którzy śmieli
przeciwstawić  się  pasji  mordu.  Antonina  Wyrzykowska  musiała  się  wyprowadzić,  potem
jeszcze  raz  i  znów,  coraz  dalej,  wreszcie  uciec  do  Ameryki.  Ten  jej  los  obciąża  całą
społeczność miasteczka, ogół polskich elit, całą Polskę. W moich oczach Polska ostatecznie
utraciła niewinność. 

Ciekawe,  że na obecnych  tam Amerykanach  referat  Grossa nie  wydawał  się  robić
wielkiego wrażenia. Że Polacy sami zabijali Żydów? Co to za rewelacja?! Każdy o tym wie.
Że nawet jeśli to męty, margines, podpuszczony przez Niemców motłoch, to przecież  t o  jest
Polska. Że byli i inni – sprawiedliwi, pomagający Żydom? Tak, ale to właśnie oni stanowili
margines. Bo Polska jest antyżydowska, niebezpieczna, zarozumiała, niezdolna stanąć twarzą
w twarz ze swoją przeszłością. 



Choć  przez  lata  poznałem  wiele  faktów  potwierdzających  ten  obraz,  zawsze  go
zwalczałem  jako  negatywny  stereotyp.  Bo  przecież  ta  zdradzona,  okaleczona,  szlachetna
Polska też istniała. Była i jest. Teraz zrozumiałem, że samo przeciwstawianie się czarnemu
obrazowi  nie  wystarczy.  Trzeba  najpierw  w  pełni  przyjąć  konsekwencje  prawdy  o
Jedwabnem,  a  dopiero  potem wskazywać,  że  obraz  Polski  musi  być  malowany  różnymi
barwami  –  i  ciemnymi,  i  jasnymi.  Dlatego  mogę  powiedzieć:  Moi  bracia  Żydzi!  Żydzi
pochodzący z Polski! Ja naprawdę wiem, jak raniące jest tabu, które przez dziesięciolecia
rządziło Polską. Jak głęboka jest trauma wywołana przez polskie doświadczenia. I że dlatego
tak trudno jest wam przyjąć do wiadomości pozytywne widzenie Polski. 

Nowojorski referat Grossa był dla mnie przełomem. Wiedziałem, że wkrótce ma się
ukazać po polsku jego książka. Nie miałem wątpliwości, że wstrząśnie Polską. 

3.

Maj 2000. Targi książki w Warszawie. Książka „Sąsiedzi” jest już dostępna, ale zrazu
nie wywołuje większego zainteresowania. Co się dzieje?

Opory przed podjęciem sprawy najlepiej  może pokazuje wyznanie samego Grossa.
Przez lata zajmował się sytuacją w okupowanej Polsce, ale nie pisał o sytuacji Żydów, a już
zupełnie nic o antyżydowskich działaniach podejmowanych przez Polaków. Jak gdyby los
Żydów był osobnym działem historii, a nie integralną częścią historii Polski. I on początkowo
nie mógł uwierzyć w historię Jedwabnego. Musiało wiele lat upłynąć zanim poznane relacje
doń dotarły i  był  w stanie  opisać sprawę. Choć więc Gross był  w Nowym Jorku, musiał
przejść przez proces przezwyciężania uwewnętrznionej polskiej zmowy milczenia, nie inaczej
niż ja w Warszawie. Innym było równie trudno. 

Przez pół roku „Gazeta Wyborcza” nie zajmowała się książką ani jej tematem. Było to
niezwykle znamienne, bo zazwyczaj  każdy gorący temat „Gazeta” podejmuje natychmiast.
Adam Michnik, przyjaciel Grossa od młodości, przez pewien czas nie mógł uwierzyć w to, że
książka  nie  przedstawia  jakiegoś  marginalnego  wydarzenia,  ale  stawia  problem
fundamentalny.  I  bał  się,  iż  sprawa  jest  zbyt  szkodliwa  dla  Polski,  że  lepiej  jej  nie
podejmować niż podpaść. 

Nie mogę powstrzymać się od wyznania: Moi bracia polscy Żydzi! Zasymilowani tak,
że staliście się arcypolscy, najgorętszymi z polskich patriotów! Ja naprawdę rozumiem, jak
trudno jest narazić się na zarzut, że udziela się wsparcia antypolskim stereotypom. I wiem, jak
nieprzyjemnie jest dawać wrogom preteksty do brutalnych ataków. 

Jeszcze przed ukazaniem się książki  Grossa,  w końcu kwietnia,  telewizja  pokazała
film  Agnieszki  Arnold,  w  którym  jest  fragment  o  spaleniu  Żydów  Jedwabnego.  Jacyś
rozmówcy negują jakąkolwiek polską odpowiedzialność. – To wszystko Niemcy – mówią.
Widać początki polskiego negacjonizmu, który potem tak rozkwitł. 

Agnieszka  Arnold pracowała  wtedy,  i  to  od dawna,  nad  filmem „Sąsiedzi”.  Gross
zapożyczył tytuł – za jej zgodą. Bywała w Jedwabnem wielokrotnie. Jej opowieści przyniosły
następną rewelację, która po zastanowieniu jest oczywistością. Wystarczyło pojechać tam i
usiąść w barze,  by po pół  godzinie  z rozmów prowadzonych przez miejscowych  pijaków
dowiedzieć się o wymordowaniu Żydów, o tym, jak to się dokonało i kto na tym skorzystał.
Prawda o tamtym dniu, choć nieobecna w przestrzeni oficjalnej,  była  zawsze żywa. Choć
przez dziesięciolecia nie mówiono o tym ani na posiedzeniach rady miejskiej, ani w szkole,
ani  w  kościele,  to  przecież  wydarzenia  w  stodole  były  stałym  tematem  rozmów  przy
kuchennym stole. Może nie tematem, ale tłem rozmów. Znali je tylko wtajemniczeni, czyli



ludzie miejscowi. To była chora sytuacja, część polskiej codzienności, której nie opisywali
ani pisarze, ani socjologowie, ani historycy.

Celem  Grossa  był  nie  tylko  opis  jednej  masakry.  Chciał  przełamać  tabu,
wszechobejmującą  zmowę milczenia.  Tymczasem ani  książka,  ani  rzeczowe,  a  zbieżne  w
wymowie,  artykuły  Andrzeja  Kaczyńskiego  w  „Rzeczpospolitej”  aż  do  jesieni  nie
zapoczątkowały dogłębnej debaty. 

4.

Początek października 2000. Spotkanie w sali Domu Literatury (organizowane przez
PEN,  Stowarzyszenie  „Otwarta  Rzeczpospolita”  i  „Więź”).  Występując  przed  gronem
opiniotwórczych osób, przypominam sprawę Jedwabnego i alarmuję: Polska wciąż nic nie
uczyniła, by uprzedzić falę mało przychylnego, ale zrozumiałego zainteresowania, które się
pojawi  na  wiosnę  wraz  z  angielską  wersją  książki  Grossa.  Mamy  szansę,  by  przejąć
inicjatywę,  ale jej  nie wykorzystujemy.  Powinniśmy pokazać,  że Polacy są w stanie sami
stawić czoło problemowi, a nic się nie dzieje. Potrzebny jest mocny akcent, dostrzegalny dla
wszystkich na świecie, dokonany w imieniu Polski przez jej niewątpliwych reprezentantów.
Proponuję „trzy P”: by do Jedwabnego udali się prezydent, premier i prymas. 

Napisałem to samo zaraz potem w krótkim tekście, zaczynającym się od słów „Widmo
krąży nad Polską. Widmo Jedwabnego”. Jednak nie ukazał się on aż do grudnia, kiedy (bez
tego  zdania)  opublikował  go  „Wprost”.  „Gazeta  Wyborcza”  nie  chciała  od  niego  zacząć
debaty; początkowo zresztą Adam Michnik w ogóle nie pozwalał na podjęcie tematu. Jednak
w  międzyczasie,  w  listopadzie,  „Gazeta”  rozpoczyna  dyskusję,  która  zupełnie  zmienia
sytuację. Przez kilka miesięcy ukazują się artykuły, polemiki i reportaże. Szczególnie ważne
są reportaże autorstwa Anny Bikont (potem Ania wyda książkę „My z Jedwabnego”, która
jest  jednym z  najważniejszych  dokumentów o  postawach i  nastrojach  tamtejszych  ludzi).
Oczywiście  inne  media  też  uczestniczą,  ale  to  „Wyborcza”  nadaje  ton.  Tabu  zostaje
przełamane – dramatycznie i gruntownie. Nikt już nie może mówić, że nie miał jak usłyszeć o
tym,  że w 1941 roku Polacy wymordowali  Żydów w Jedwabnem i w kilku,  co najmniej,
innych miejscowościach.  Że sąsiedzi uczynili to z przyzwolenia Niemców, z ich zachęty, ale
bez ich udziału. Oczywiście słyszy się wiele głosów polemicznych, odrzucających ten obraz.
Jednak  wszyscy  wiedzą  o  stodole  i  sąsiadach.  Jeśli  czytali  staranniej,  mogli  przeczytać
świadectwa  nielicznych  odważnych  ludzi  stamtąd,  że  nie  tylko  w  stodole,  ale  na  wielu
podwórzach i ulicach Żydzi ginęli z ręki sąsiadów. Dzięki tym relacjom wszyscy, którzy je
dopuścili do siebie, mogli odczuć zgrozę tamtych chwil. 

Ci, którzy chcą, mogą stanąć ze zbrodnią twarzą w twarz. A to oznacza – w twarz z
ofiarami tej zbrodni – głównie wyobrażonymi – i z jej autorami – jak najbardziej realnymi. 

W  marcu  2001  prezydent  Kwaśniewski  zapowiada,  że  przyjedzie  na  odsłonięcie
pomnika ofiar w sześćdziesiątą rocznicę masakry, 10 lipca. Jego wypowiedzi są godne, nie
czyni uników. Atakują go negacjoniści.  

Nie mogę żadną miarą zakrzyknąć „Bracia politycy!”, ale domyślam się,  jak trudno
jest politykowi mówić trudną, bolesną prawdę swoim wyborcom. Kwaśniewski pokazał, że
należy do tych, którzy to potrafią – choć trudno się dziwić, że najbardziej zdecydowane były
jego wypowiedzi formułowane już po wyborach prezydenckich (które wygrał powtórnie). 

Przez  całą  wiosnę  w  Jedwabnem  trwają  prace  nad  przygotowaniem  terenu,
utworzeniem pomnika. Polski rząd działa sprawnie i mimo wielu kłopotów wszystko zostaje
przygotowane na czas. Polska w zasadzie stanęła na wysokości zadania, choć nie zawsze było



to  widoczne z  daleka.  Śledztwo IPN-u potwierdzało  zasadniczy obraz,  narysowany przez
Grossa. Dwa grube tomy dokumentów i studiów są teraz podstawowym źródłem. Jednym z
podstawowych  odkryć  jest  to,  że  „stalinowskie”  procesy  sprawców,  robione  kilka  lat  po
wojnie, były bardzo nieporządne w tym sensie, iż nikomu nie zależało na odkryciu prawdy i
korzystano  z  każdego  pretekstu,  by  odsunąć  oskarżenie  i  wypuścić  podejrzanych  o
mordowanie.

 

5.

Kwiecień 2001. Film „Sąsiedzi” Agnieszki Arnold w TVP. Teraz sprawa dociera do
milionów. Prasę czytają niektórzy, telewizję oglądają wszyscy. W filmie jest dość materiału,
by  wyrobić  sobie  pogląd.  Mam nadzieję,  że  teraz  niedowiarkowie  zamilkną.  Tymczasem
protesty przybierają na sile. Obok negowania problemu jest coraz więcej głosów nienawiści.
Problemu nie ma – mówią – bo Polacy tego nie zrobili, nie mogli zrobić, to zrobili Niemcy;
miały  w  Jedwabnem  przebywać  setki  niemieckich  żandarmów.  A  inni,  że  chodziło  o
usprawiedliwioną zemstę na Żydach-komunistach,  bolszewikach,  którzy wskazywali,  kogo
zesłać. Albo, że to wymysł, atak, który ma ułatwić dochodzenie przez Żydów finansowych
roszczeń. Lokalny biskup mówił, że już dawno słyszał, że miał iść „wielki atak na Jedwabne”.

Bo ta cała akcja na temat Jedwabnego jest na zamówienie – perorują negacjoniści.
Brałem udział w audycji radiowej, w której inny zaproszony gość, zresztą ksiądz, z którym
dawniej współpracowałem, z pełnym przekonaniem opowiadał, że Gross i Arnold to wszystko
zrobili  na  zamówienie.  Mogłem  tylko  powiedzieć,  że  to  bzdura.  Odczuwałem  jednak
bezradność.  Nie ma sposobu przekonywującej  obrony przed tego typu  oszczerstwem.  Już
nawet nie wspominałem, że znam tych autorów i wiem, że są rzetelni, nie wykonują żadnych
politycznych zamówień. Zresztą – kto mógłby zamawiać? I jak? To są żenujące obsesje ludzi,
którzy bronią honoru Polski tak, jak go rozumieją. A nie widzą, że efekt jest odwrotny.  

Można  jednak  zapytać:  dlaczego  akurat  teraz?  Dlaczego  nagle  taki  szum  wokół
Jedwabnego? Moja odpowiedź jest prosta: dlaczego  d o p i e r o  teraz? Długo trwało – jak
wspomniałem,  mówiąc  o  Grossie  czy  Michniku  –  przezwyciężanie  mentalnego  oporu,
blokującego dopuszczenie  do siebie  opisu ówczesnych wydarzeń.  A ogólniej  – tak późno
chyba dlatego, że okres realnego socjalizmu nie sprzyjał odkrywaniu takich prawd. Proces
sprawców był odrzucony jako niewiarygodny, bo stalinowski. Faktycznie był stalinowski, ale
jak wiemy, to nie znaczy, że surowy wobec sprawców. A po roku 1989 choć tak trudno było
się wyzwolić z myślenia obronnego, to jednak wolność przyniosła owoce. Z trudem, powoli,
ale jednak. 

6. 

27 maja  2001.  Bezprecedensowe nabożeństwo pokutne  odprawione przez  polskich
biskupów w Warszawie, w kościele przy pl. Grzybowskim. Nie było mnie tam, bo w tamtą
niedzielę wieczorem zaczynało się żydowskie Święto Tygodni, które trwało przez następne
dwa dni. Przedstawiciele gmin żydowskich nie mogli  więc pójść. Inna rzecz,  że niektórzy
koledzy wcale by nie chcieli. Tymczasem biskupi wykonali wielki gest. Najważniejsza jest
dla mnie jednoznaczność ich przesłania: oświadczyli, że ogólny obraz tamtych wydarzeń jest
dostatecznie jasny, by stwierdzić, że uczestniczyli w nich „Polacy i katolicy”. Problemem jest
więc nie tyle historia, co nasz obecny stosunek do historii. Ja też tak uważam, byłem więc za
takie przesłanie prawdziwie wdzięczny.



Wbrew obawom, wynikającym ze znajomości niektórych kościelnych wypowiedzi z
poprzednich tygodni, w czasie nabożeństwa nie padło żadne nieodpowiednie słowo. Niektóre
czytania  biblijne  były  siłą  rzeczy ogólne,  ale  na przykład  słowa psalmu „grzech mój  jest
zawsze  przede  mną”  brzmiały  i  brzmią  bardzo  mocno.  Wielkie  wrażenie  robi  fakt,  że
kilkudziesięciu biskupów padło na kolana w geście skruchy. Odczuwam satysfakcję, że polski
Kościół przemówił głosem Jana Pawła II.

Nie da się wszakże powiedzieć, że w ten sposób sprawa została zamknięta, a nawet
udźwignięta. Niektóre zastrzeżenia zgłaszane przed nabożeństwem pozostały aktualne. Może
nawet  jeszcze  bardziej  niż  przedtem.  Bo  choć  wybór  kościoła  Wszystkich  Świętych  był
właściwy z powodów historycznych, w owym czasie działy się w nim rzeczy, które ja, inni
Żydzi  i  wielu  przyjaciół  odczuwaliśmy  jako  wypraszanie,  na  przekór  wszelkim  słowom
zapraszającym. Chodzi o księgarnię w podziemiach tego kościoła, w której znajdowały się
standardowe publikacje antysemickie, jakich w Polsce jest wiele. W przeddzień nabożeństwa
były  one  nadal  w  sprzedaży.  Po  nabożeństwie  nic  się  nie  zmieniło.  Latami.  Muszę
powiedzieć,  że jest to dla mnie dobra miara reprezentatywności słów wypowiedzianych w
trakcie  nabożeństwa. Jeśli  były szczere,  powinny były mieć konsekwencje w stosunku do
działań aktualnych. Test „księgarniany” nie wypadł pozytywnie. 

Oczywiście  wiem,  że  niektórzy  oburzą  się  na  te  słowa  i  zarzucą,  iż  Żydzi  chcą
cenzurować księgarnie, a poza tym stwierdzą, że kościół nie ma wpływu na to, czym handluje
autonomiczny przecież sklep. Jednak te zastrzeżenia nie są rzetelne. Po pierwsze nie mam
zamiaru niczego zakazywać czy cenzurować, zwracałem tylko  uwagę na to, że w obrębie
kościoła  sprzedawana  była  literatura  antysemicka.  Bo,  po  drugie,  nigdy  nie  uwierzę,  iż
kościół  nie  może  mieć  na  to  wpływu.  Wyobraźmy  sobie,  że  sprzedawaliby  tam książki
propagujące aborcję. Czy też by mówiono, że sklep jest autonomiczny? Tak daleko kościelny
liberalizm  nie  sięga.  Z  pewnością  natychmiast  nastąpiłaby  interwencja.  Zatem  jej  brak
świadczy  o  tym,  że  publikacje  antysemickie  były  uznawane  za  coś  do  przyjęcia,  coś
nieszkodliwego, za część kościelnego pluralizmu. Na tym właśnie polega problem. Choć więc
wzruszyły mnie słowa „Módlmy się (…) za wszystkich żywiących niechęć i urazy wobec
narodu żydowskiego, aby przyjęli od Boga łaskę przemiany serca”, musiałem je potraktować
tylko jako gest, ważny, nawet wybitny, ale ostatecznie mierzony zasięgiem podejmowanych
działań.

 Dopiero  kilka  lat  później,  gdy  nastał  nowy  proboszcz,  ta  księgarnia  została
wyprowadzona.  Natychmiast.  Bez  kłopotów.  To  pokazuje,  jak  wiele  zależy  od  woli
gospodarza miejsca. Konkluzja nie jest jednak tak optymistyczna. Gdy napisałem do nowego
proboszcza, ks. dr Henryka Małeckiego, w imieniu swoim oraz Polskiej Rady Chrześcijan i
Żydów,  list  z  podziękowaniem  i  zaproszeniem  do  współpracy,  nie  doczekaliśmy  się
pozytywnej reakcji. Widać, jak bardzo wiele zależy też od opinii otoczenia, w którym działa
gospodarz.    

7. 

6  lipca  2001.  Jest  to  data  zbrodni  jedwabieńskiej  wedle  kalendarza  żydowskiego.
Synagoga Nożyków w Warszawie.  Organizujemy specjalną modlitwę.  Obecni  są goście  z
Polski  i  zza  granicy,  w  tym  potomkowie  Żydów  jedwabieńskich.  Najważniejszy  jest
Stanisław Ramotowski i parę innych osób, które od jakiegoś czasu zabiegają o to, by mówić,
jak to było w tamtych strasznych czasach. Dla niego i innych bohaterskich Polaków z tamtego
rejonu mamy dyplomy, wyrażające wdzięczność polskich Żydów. 



Atmosfera jest podniosła. Wszyscy jesteśmy wzruszeni. Nareszcie możemy ich uczcić.
Nareszcie nie trzeba ukrywać okoliczności, z powodu których ich postawa była tak bardzo
bohaterska.  

Jestem dumny i wdzięczny, że my wszyscy, Polska, przeszliśmy tak długą drogę. Że
teraz  można  publicznie  i  jasno  mówić  o  tym  problemie,  a  więc  –  można  sądzić  –  i  o
wszystkich doświadczeniach Żydów. 

Niestety  nie  jest  tak  wszędzie.  W  Jedwabnem  i  okolicach  nasila  się  atmosfera
wrogości wobec tych, którzy się niegdyś wyłamali i tych, którzy teraz chcą to przypominać.
Pan Ramotowski z żoną, którą uratował, bał się zemsty sąsiadów, więc przez lata milczeli, a
faktycznie  kryli  zbrodniarzy.  Teraz  sprawa stała  się  głośna,  a  oni  muszą  zamieszkać  pod
Warszawą. Boją się być u siebie! To jest klęska. 

Bo  przecież  ludzie  tacy  jak  on,  jak  pani  Antonina  Wyrzykowska,  pan  Stanisław
Przechocki, pan Dziedzic i jego syn Leszek, osoby, które cała Polska poznała dzięki filmowi
Agnieszki Arnold, wtedy, gdy sześćdziesiąt lat wcześniej działały i gdy po wojnie mówiły o
tamtych  czasach,  powinny  być  bohaterami  w oczach  ogółu  katolików.  Wykazywały  taką
właśnie  postawę,  o  którą  kilka  dni  wcześniej  apelowali  biskupi.  Tymczasem osoby takie
pozostawały jak wyrzut  sumienia:  sama ich  obecność mordercom przypominała  zbrodnię,
rabującym przypominała, skąd pochodzą używane przez nich rzeczy, antysemitom – że nie
wszyscy  podzielali  ich  poglądy,  a  wszystkim  niewinnym  skądinąd  ludziom  obecność
bohaterów pokazywała, że nie dorastają do ich poziomu. Chodzi o poziom heroizmu zarówno
w ratowaniu, jak i w przypominaniu niewygodnej prawdy. 

Kościół okazał się podzielony. A przede wszystkim – stał z boku, bo chciał prowadzić
debatę na swoich warunkach. Nigdzie nie ujawniło się to mocniej niż w samym Jedwabnem,
gdzie w trakcie uroczystości rocznicowych zabrakło biskupów i oficjalnych przedstawicieli
Kościoła katolickiego. Ks. Adam Boniecki był tam w zasadzie prywatnie. Podobnie jak ks.
Wojciech Lemański z Otwocka.  

8. 

10 lipca 2001. Jedwabne. Sześćdziesiąta rocznica zbrodni. Jadę jednym z autokarów z
koleżanką z Izraela. Wokół znajomi, ale nie tylko. Wiemy, że jest nas sporo. Jednocześnie
wiemy, że nie będziemy mile widzianymi gośćmi. Mamy poczucie powagi chwili. Dzień jest
chłodny, pogoda jakaś smutna. Mam poczucie, że jest coś bardzo smutnego w napięciu, które
istnieje  między  pasażerami  autokarów,  za  którymi  w  tym  momencie  stoi  cała  powaga
państwa,  a  mieszkańcami  Jedwabnego  i  innymi  ludźmi  oglądającymi  nasze  autokary  zza
płotów. Oni nas nie chcą, niestety. Ich liderzy mówią, że my mamy własne złowrogie plany,
bo dlaczego mielibyśmy nagle zakłócać spokój, skoro tyle lat nic nie było i nikomu to nie
wadziło. Taka wizja pasuje większości z nich.    

Gdy dojeżdżamy do Jedwabnego, główni goście już tam są. Wśród nich prezydent
Kwaśniewski.  Wygłasza  bardzo  dobre  przemówienie.  Udało  mu  się  znaleźć  właściwą
formułę, aby z jednej strony mówić w imieniu Polaków, ale z drugiej nie udawać, że wszyscy
się z nim zgadzają. Mówi: „Z powodu tej zbrodni winniśmy błagać o przebaczenie cienie
zmarłych i ich rodziny. Dlatego też dzisiaj, jako obywatel i jako prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej, przepraszam. Przepraszam w imieniu swoim i tych Polaków, których sumienie jest
poruszone  tamtą  zbrodnią”.  Pod  koniec  przywołuje  niedawną  modlitwę  biskupów  „za
wszystkich  żywiących  niechęć  i  urazy  wobec  narodu  żydowskiego,  aby  przyjęli  łaskę
przemiany serca”. Potem mówi Szewach Weiss – jak zwykle wzruszająco, przypominając o
ludziach, którzy w czasie wojny ukrywali jego i jego rodzinę. To wszystko jest tak godne, że



przemyka  mi  przez  głowę nadzieja,  iż  mieszkańcy zaakceptują  burmistrza  Godlewskiego,
który  jest  gospodarzem  uroczystości.  Ale  nie:  niedługo  potem  został  on,  jak  wiemy,
wyszczuty z miasteczka.

W spokojnym pochodzie przechodzimy na teren obok cmentarza żydowskiego, gdzie
niegdyś była ta sławetna stodoła, w której spalono setki Żydów. Teraz postawiono tu nowy
pomnik ku czci  zamordowanych.  Napis na pomniku jest wynikiem kompromisu i ma być
traktowany jako tymczasowy. Nie mówi, kto zabił, kto palił. Brzmi – po polsku, w jidysz i po
hebrajsku:  „Pamięci  Żydów  z  Jedwabnego  i  okolic,  mężczyzn,  kobiet,  dzieci,
współgospodarzy tej ziemi, zamordowanych, żywcem spalonych w tym miejscu 10 lipca 1941
roku. Jedwabne, 10 lipca 2001 roku”. Ponadto tekst modlitwy „El male rachamim”. Mówiono
wtedy, że napis zostanie uzupełniony, gdy zakończy się śledztwo i wszystko będzie jasne. Ale
naprawdę  chodziło  o  coś  innego  niż  brak  wiedzy.  Burmistrz  wspomniał,  że  określenie
tożsamości  morderców  spowodowałoby  konieczność  postawienia  przy  pomniku
dwudziestoczterogodzinnych straży. Oczywiście przez te wszystkie lata aż do dzisiaj nic się w
kwestii napisu nie działo. 

W drodze zatrzymuje mnie telewizja. Chcą bym na żywo komentował, co się dzieje.
Jestem więc dość daleko od centrum wydarzeń. To, co się dzieje, to część religijna. To coś w
rodzaju symbolicznego pogrzebu. Po sześćdziesięciu latach. Są więc modlitwy i wspomnienie
zmarłych.  Kadysz,  psalmy  –  też  po  polsku.  Spośród  modlitw  zdecydowanie  najpotężniej
brzmi natężony emocjami śpiew wielkiego kantora Malovanego. Odbija się od chałup, niesie
się echem po okolicy, spowija nas wszystkich w przejmujący muzyczny kokon. Czy wdziera
się do każdego serca? 

Choć wydaje się to niemożliwe, jeszcze mocniejsze wrażenie robi na mnie inny punkt
programu.  Rabin  Jacob  Baker,  który  –  jako Jakub  Piekarz  –  wyjechał  z  Jedwabnego  do
Ameryki tuż przed wojną, wspomina ofiary. Stary, kruchy, blady, gdy tylko zaczyna mowę,
potężnieje,  staje  się  tymi  wszystkim  Żydami.  Mówi  długo,  bez  kartki,  a  ja  słucham jak
zaczarowany.  Wspomina swojego rabina z czcią,  ożywia  swoją opowieścią  szereg innych
osób.  Wszyscy  stali  się  męczennikami  –  dodaje.  Przytacza  talmudyczną  opowieść  o
męczeństwie:  Chanina  ben Teradion został  owinięty zwojem Tory i  podpalony;  uczniom,
którzy  pytali,  czy  taka  ma  być  nagroda  za  studiowanie  Tory,  którego  zakazały  władze
rzymskie, tłumaczył: pali się tylko pergamin, litery ulatują. Rabin Baker mówi, że będziemy
„potrzebowali duchowych spadkobierców tamtych męczenników”. W planowanym centrum
w Jerozolimie  mają nauczać,  że „trzeba miłować bliźniego,  a nie nienawidzić.  Nienawiść
trzeba  kompletnie  zwalczyć”.  Na  końcu  błogosławi  „wszystkich  którzy  tu  przybyli,  i
wszystkich,  którzy  są  z  nami  sercem  i  duszą”.  To  inna  postać  formuły  użytej  przez
Aleksandra Kwaśniewskiego. 

Swą niesłychaną wielkoduszność rabin Baker okazał nie tylko w słowach. Odwiedził
mianowicie  miejscowego  proboszcza,  który  był  –  i  zresztą  do  śmierci  pozostał  –  ostoją
„obrońców dobrego imienia”, czyli ludzi odrzucających polską odpowiedzialność za masakrę.
I mówił słowa pocieszenia, które oni rozumieli chyba jako rozgrzeszenie sprawców.          

Rabin  odpowiedział  też  na  pytanie,  które  się  często  słyszało  i  które  musieli  sobie
zadawać  mieszkańcy  Jedwabnego  z  daleka  obserwujący  ceremonię.  Dlaczego  skromne
Jedwabne stało się  miejscem, do którego nagle zjechało tyle osobistości, tylu dziennikarzy,
tyle kamer?  Myślę – rzekł – „że spowodowały to łzy wypłakane przez Żydów i ludzi innego
wyznania; zrobiło to duże wrażenie w niebie”. Ta naiwna odpowiedź w tym momencie, w
tym miejscu nie raziła. Wyrażała jakąś głęboką prawdę o całej sytuacji: o tragedii sprzed lat
sześćdziesięciu, o wrażeniu, jakie czyni, o tęsknocie, którą budzi. Prawdę, którą trudno jest
wyrazić inaczej. 



9.

10 lipca 2001, wieczorem. W kościele ewangelicko-augsburskim w Warszawie, pod
patronatem  premiera  Jerzego  Buzka  (który  jest  protestantem)  koncert  okolicznościowy,
poświecony  rocznicy  mordu.  Nawiasem  mówiąc,  rano  w  Jedwabnem  byli  biskupi
niekatolickich wyznań chrześcijańskich. Najpotężniejszą częścią koncertu jest prawykonanie
specjalnie napisanej na tę okazję kantaty Krzysztofa Knittla „El male rachamim”. Tekst tej
samej modlitwy, którą odśpiewał Joseph Malovany, jest teraz trudno zrozumiały, ale muzyka
jest wspaniała. Dźwięk naśladujący wzmagające się wycie ludzi w podpalonej stodole poraża.

Zastanawiamy  się,  czy  nie  jest  czymś  podejrzanym  moralnie  wykorzystywanie
tragedii do twórczych produkcji i stymulowania uniesień estetycznych. Ale chyba jednak nie.
Choć  przyznam,  że   najodpowiedniejsza  wydaje  mi  się  standardowa  liturgia,  bo  jej
przewidywalność  jest  lekiem  na  pokusę  egotyzmu,  popisu,  estetyzacji.  Jednak,  owszem,
liturgia powinna być estetycznie odprawiona (a nie doprawiona…).   

Bogaty  dzień.  Udany.  Wszyscy  stanęliśmy  twarzą  w  twarz  z  problemem.  Poza
negacjonistami, którzy zasklepiają się w oporze. Co przyniesie przyszłość?

10.

Przyszłość  nie  przyniosła  już  nic  istotnie  nowego.  Pora  na  podsumowanie  historii
„mojego” Jedwabnego. 

Najważniejszym skutkiem jest koniec tabu. Można teraz poruszać wszelkie  sprawy
dotyczące Zagłady Żydów i stosunku Polaków do niej. To, że stosunek ten był zróżnicowany
jest teraz szeroko wiadome. Najbardziej haniebne jego przejawy są tak dobrze wprowadzone
w dyskurs publiczny, że żyjemy – można rzec – w innym kraju. Nie dominuje już w sposób
tak  niepodzielny  jak  dawnej  uproszczony  sposób  pokazywania  wojny:  Polacy  tylko  jako
ofiary  lub  bezradni,  niewinni  świadkowie.  Ta  zmiana  dokonała  się  chyba  raz  na  zawsze.
Mimo oporów i rosnącej wściekłej opozycji, Gross odniósł sukces. Późniejsza dyskusja wokół
książki „Strach” nie była już tak trudna, nie wymagała przezwyciężania aż tylu oporów. 

Co więcej, sukces odniosła Polska. Są tego dwa wskaźniki. Po pierwsze, szacunek na
świecie  budzi  tak  poważna  debata  publiczna.  Po  drugie,  Polska  bardzo  się  wyróżnia  na
korzyść  wśród  innych  krajów naszego  regionu.  Bo  mordowali  i  inni.  Ukraińcy,  Litwini,
Rumuni  –  podobnie  inspirowani  przez  Niemców,  ale  i  podobnie  chętni.  (W inny sposób
uwikłani w Zagładę są Słowacy i Węgrzy.) Cytuję za prof. Polonsky’m: jednej nocy tysiąc
pięciuset Żydów padło z rąk litewskich w Kownie. Pogromy miały miejsce w czterdziestu
litewskich  miejscowościach.  Podobnie  mordowali  Ukraińcy  w  trzydziestu  siedmiu
miejscowościach na zachodniej  Ukrainie,  w wyniku czego zginęło co najmniej  dwanaście
tysięcy Żydów. Państwo rumuńskie,  rządzone przez gen. Antonescu, zorganizowało wtedy
rzezie. W samych Jassach zamordowano kilka tysięcy Żydów. Polska nie jest więc szczególna
z  powodu  masakr  w  Jedwabnem,  Radziłowie,  Wiźnie,  Wąsoszu,  Stawiskach  i  innych
miejscach. Podobne zbrodnie na większą jeszcze skalę miały miejsce w sąsiednich krajach.
Polska jest szczególna, bo zaczęto o tym szczerze i poważnie mówić. Nic takiego nie zdarzyło
się  w  pozostałych  krajach.  W  Rumunii  sam  fakt  Zagłady  Żydów  z  trudem  dociera  do
świadomości ogółu. Polska jest więc liderem.    

Jest  ponadto  wielce  prawdopodobne,  że  dzięki  debatom wywołanym  przez  Grossa
stało  się  możliwe  bardziej  otwarte  omawianie  innych  wydarzeń  niedawnej  historii:
wysiedlenia Ukraińców, usuwania Niemców oraz traktowania tych Niemców, którzy zostali,



w Polsce bezpośrednio po wojnie. Otwarte – czyli z uwzględnieniem również perspektywy
tych  innych  ofiar.  Nie  chodzi  mi  oczywiście  o  pomniejszanie  ofiar  polskich,  czy  o
zapominanie o ówczesnej sytuacji i wojnie, która do niej doprowadziła, ale o uwzględnienie
nie tylko swojej lecz i innej, jak to się obecnie mówi, narracji.  

Oczywiście  cała  sprawa ujawnienia i  upamiętnienia  zbrodni w Jedwabnem nie jest
namalowana  jedną  barwą.  Nie  jest  tak  różowo.  Jak  kilkakrotnie  wspominałem  wyżej,
umocniła  się  też  postawa  negacjonistyczna:  winni  są  tylko  Niemcy,  być  może  Polacy
przymuszeni przez okupanta (ale co to za wina, jeśli pod przymusem?), ewentualnie jeszcze
polscy bandyci. Nastąpiła więc polaryzacja stanowisk. Właściwie powstały dwa prawie nie
rozmawiające ze sobą obozy.

Najsmutniejszym skutkiem postawy negacjonistów, ich stężenia w obronnym odruchu
odrzucenia prawdy, jest atmosfera w Jedwabnem. Zmuszeni zostali do emigracji burmistrz
Krzysztof  Godlewski,  ojciec  i  syn  Dziedzicowie.  Z  miasta  i  z  Polski.  Tak,  jak  niegdyś
Antonina  Wyrzykowska.  Ostracyzm  i  zastraszanie  się  nie  skończyły.  Opinią  miasteczka
rządzą  potomkowie  i  poplecznicy  uczestników  zbrodni.  Jest  to  niewymownie  smutne.
Kryterium ewentualnej zmiany jest proste. Nastąpi, gdy bohaterami opinii staną się ci, którzy
ratowali Żydów: pani Wyrzykowska, pan Ramotowski. Gdy to któreś z nich zostanie wybrane
na patrona szkoły, gdy ich pochwałę głosić będzie miejscowy proboszcz.  

Pamiętne lato 2001 roku nie zostało powtórzone. Co roku, w rocznicę, grupa osób z
gminy żydowskiej jeździ do Jedwabnego, ale trudno się dziwić, że nie budzi to już niczyich
emocji. Może rok 2011, kolejna okrągła rocznica, przyniesie coś więcej? Może uzupełnienie
napisu na pomniku? 

Niektórym osobom, które wtedy były czynne, i teraz przypominają zaangażowanie w
debatę  wokół  Jedwabnego.  Gdy  redaguję  ten  tekst,  Michał  Kamiński  jako  poseł  do
Parlamentu Europejskiego zabiega o wybór na szefa jednej z frakcji. Prasa przypomina, że w
roku 2001 wspomagał negacjonistów powołujących ruch obrony Jedwabnego.   

Niesamowity rabin Baker zmarł. Mam poczucie, że jego postawa dała mi do myślenia
szczególnie wiele. Choć należał do najbardziej dotkniętych tą zbrodnią, bo najbliżsi mu ludzie
ginęli z rąk sąsiadów, których znał od dziecka, potrafił przezwyciężyć nienawiść. Wydaje się
to nadludzkie, niemal nieludzkie. Ile jest podobnych osób na świecie?  

Najogólniejsze pytanie, które płynie z historii „mojego” Jedwabnego – a zapewne też
„Twojego”, szanowny Czytelniku – brzmi:  Czy warto odgrzebywać takie sprawy? Nie jest to
jasne. Może lepiej zapomnieć? Czasem się to na pewno udaje. Po paru pokoleniach sprawa
znika. Wiadomo jednak, że strategia zapominania w wielu przypadkach się nie udała. Cierń,
który utkwi w nodze, rzadko wychodzi sam. Wydobywanie go może boleć.

Po  co  więc  odgrzebywać?  Historycznie  rzecz  biorąc  –  trafniej  nie  ulegać  tabu,
politycznie – rozsądniej nie zostawiać trudnych spraw dla przeciwników, moralnie – słuszniej
nie  ukrywać  zła,  intelektualnie  –  lepiej  wiedzieć  i  rozumieć  więcej.  Ale  nie  każdego  to
przekona. Najciekawsza nauka płynąca z tego przypadku jest może taka, że skutek wydobycia
strasznej tajemnicy na światło dzienne okazał się nie taki straszny.  Oby to była lekcja dla
wszystkich – kimkolwiek i gdziekolwiek by byli – którzy stoją przed podobnym wyzwaniem!


