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Alina Molisak 

 

Adolfa Rudnickiego odmiany żydowskości  

 

Twórczość Adolfa Rudnickiego oglądana być może przez pryzmat rozwoju 

polskiej prozy psychologicznej, postrzegana jako jeden z głosów zapisywania 

Zagłady czy wreszcie- jako zmienna, ewoluująca narracja, przechodząca od 

oniryczności wczesnych opowiadań i powieści po konstruowane formy niefabularne, 

tworzona stale na nowo przez pisarza tekstowa całość. Oglądu tej całości podjęło się 

w monograficznych książkach dwoje badaczy – Anna Wal  i Józef Wróbel.1 

Monografista wyróżnił kilka etapów twórczości – lata trzydzieste, czas debiutu i 

szukania własnej formy wypowiedzi literackiej, lata czterdzieste – czas po Zagładzie, 

kiedy to Rudnicki podjął ważkie zadanie zapisania tego wyjątkowego doświadczenia, 

czas po tzw. odwilży (1956 roku), to znaczy etap szukania nowych form 

gatunkowych, lata siedemdziesiąte – kolejna zmiana poetyki i przejście do 

„filozoficzno-kabalistycznych parabol” i ostatnie, lata osiemdziesiąte – późna 

twórczość eseistyczna. Wyróżnionym (podobnie także przez autorkę wcześniejszej 

pracy o Rudnickim) etapom twórczości  towarzyszyła zmienność strategii pisarskich, 

różne dominanty tematyczne czy wreszcie odmienne poszukiwania gatunkowe. 

Podkreślano wyraźne w tym dorobku współistnienie eseistyki, prozy fabularnej i form 

hybrydycznych, wyraźną samoświadomość pisarską, obecne od najwcześniejszych 

tekstów, próby wychodzenia poza klasyczne, utarte formuły noweli czy powieści.2 

Stosunek Rudnickiego do swoiście przezeń pojmowanej żydowskości 

odczytać można było już w pierwszych próbach literackich. Autor „Szczurów” (1932) i 

„Niekochanej” (1936) traktuje bowiem wersję żydowskości najbardziej w 

międzywojniu powszechną, tradycyjną, religijną – z ambiwalencją. Z jednej strony 

ujawnia niechęć narratora-bohatera do miasteczka ( wersji pierwszej publikacji 

skrytego pod literą Z., w powojennej wersji nazwanej mianem Raj, do tych zmian 

jeszcze powrócę), z drugiej zaś jakiś rodzaj fascynacji, namaszczenia, towarzyszy 

                                                 
1
 Józef Wróbel, Miara cierpienia. O pisarstwie Adolfa Rudnickiego, Kraków, 2004. Anna Wal,  

Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego, Rzeszów, 2001. Trzecią, niepublikowaną w 
Polsce monografią twórczości Rudnickiego jest wydana w Izraelu w 1991 roku praca Ruth Schenfeld, 
Adolf Rudnicki: sofer bejn sznej olamot [Adolf Rudnicki: pisarz pomiędzy dwoma światami], Jerusalem, 
1991. 
2
 Pisali o tym tak Kazimierz Wyka jak i  Ryszard Nycz oraz Andzrej Zieniewicz. 
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opisom codzienności mającej stanowić kwintesencję życia przeciętnego „sztetla” 

(choć jak zauważył Artur Sandauer jest to powieść „krypto-żydowska”, gdyż ani razu 

nie pada w niej słowo Żyd). 

Podobnie wygląda portret zbiorowy chasydów z Ger czyli Góry Kawarii, 

świętujących wspólnie Rosz Haszana i Jom Kipur, portret uchwycony oczyma 

wyemancypowanego inteligenta, dalekiego już od form żydowskości religijnej – na 

tym kontraście między światami zbudowane zostało „Lato” (1938). 

Wspólne rysy charakteru cechujące bohaterów obecnych na kartach wczesnej 

twórczości Rudnickiego to przede wszystkim młodość, nadwrażliwość, rodzaj 

towarzyszącego takiej nieco dandysowkiej kreacji wyobcowania. Świat postrzegany 

przez takich bohaterów przynosi różne odmiany percypowanej żydowskości – od 

zasymilowanych artystów po zamkniętych w kosmosie własnego nurtu judaizmu 

chasydów. Za każdym jednak razem jest to raczej portret żydowskości niejako 

„zniekształcony”, uwikłany w skomplikowane, neurasteniczne obsesje obserwatora, 

bywa, że właśnie czasami zbyt typowy, aż nadto spełniający rolę dość 

schematycznego tła dla myśli i przeżywanych oraz analizowanych doświadczeń 

protagonisty.  Z pewnością przedwojenne utwory Rudnickiego nie przynoszą obrazu 

złożonej, wielorakiej żydowskości wschodnioeuropejskiej diaspory, są  przefiltrowane 

przez nader subiektywną, wewnętrznie skomplikowaną osobę zajętego przede 

wszystkim analizowaniem własnego <ja> bohatera. Inny niż zapisanie żydowskiego 

świata był bowiem projekt literacki Rudnickiego – literatura miała zostać wywiedziona 

z istnienia pojmowanego jako doświadczenie traumatyczne.3 

 

Sam pisarz, w latach późniejszych, był chyba świadom pewnych uproszczeń, 

gdyż uznawał, iż po Zagładzie nie chciałby przydawać żydowskim postaciom rysów 

tak odpychających, jakie nosiły postaci z wczesnych powieści, był to m.in. powód nie 

wznawiania powieści „Szczury”. Wersja tekstu wydanego powtórnie dopiero w 1960 

roku różni się od pierwodruku. Miasteczko Z. zyskuje nazwę Raj, opis tamtej 

przestrzeni, obecnych w niej bohaterów istnieje już zawsze dla współczesnego 

odbiorcy razem z wiedzą pozatekstową, ze świadomością historii, która dobitnie 

obnaża nieistnienie, pustkę w miejsce Raju.  

                                                 
3
 Pisał o tym Andrzej Zieniewicz……………. 
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Rudnicki w nieprzychylnym, krytycznym przedstawianiu „sztetlowej” odmiany 

żydowskości  nie był w międzywojniu odosobniony. Topos miasteczka zacofanego, 

brudnego, nędznego odnaleźć można na łamach wielu powieści – „miasteczko jako 

getto to najbardziej negatywny wariant toposu”, któremu zazwyczaj „towarzyszy 

marzenie o ucieczce, wyzwoleniu”.4 Władysław Panas wskazując na 

rozpowszechnienie tej wersji toposu miasteczka w pierwszej połowie dwudziestego 

wieku, zwraca uwagę na zasadniczą zmianę, jaka dokonała się po Zagładzie, kiedy 

całkowicie zniknęło pojmowanie „sztetla” jako getta. Odmienność wersji powojennej 

łączyła się ze wspominaniem żydowskich miasteczek, z utratą, ze światem 

bezpowrotnie zniszczonym. Określenie getto zaś zostaje w języku ściśle już 

zarezerwowane dla miejsc wydzielonych w czasie Zagłady. 

Reakcja Rudnickiego wpisuje się zatem w szersze zjawisko, znaczącą 

przemianę pewnego literackiego toposu, który diametralnie odmieniły wydarzenia 

dziejowe. Niechęć wobec własnych młodzieńczych utworów wiązać się mogła z takim 

oglądem żydowskości, który eksponował przede wszystkim jej rysy egzotyczne, 

sugerował dziwaczność, odmienność i przede wszystkim portretował w dość 

odpychający sposób. W książce „Tematy żydowskie w prozie polskiej” Józef Wróbel 

wskazuje na to, jak wiele miejsca zajmował w późniejszych wypowiedziach 

Rudnickiego wyrażany wprost żal (do siebie, do literatury), iż nie udało się sporządzić 

obrazu wielobarwnej, zróżnicowanej, wielowątkowo istniejącej społeczności 

żydowskiej.5 W przedmowie do „Lata” (wznowionego w roku 1959) pisał autor 

bezpośrednio: „Całymi latami nękał mnie żal, iż to życie, którego koniec opisałem tu i 

ówdzie, nie zostało uchwycone w żadnej innej formie”.6 

 

Od początku w pisarstwie autora „Niekochanej” obecny jest jednak – być 

może związany także z przeżywaniem splotu żydowskości i polskości – inny motyw, 

odrzucenia, zawiedzionej, obolałej psyche, zranionej odrzuceniem i uzależnionej od 

cudzej, stale odmawianej, akceptacji.7 Komplikacje tożsamości wyraźniejsze są 

jednak w tekstach, jakie Rudnicki poświęcił opisywaniu Zagłady, egzystencja i 

ukształtowanie bohaterów w uwikłanym splocie różnych identyfikacji kulturowych 

zostały w „tamtym” czasie poddane w szczególną wątpliwość.  

                                                 
4
 Władysław Panas, Pismo i rana, Lublin, 1996, s. 134 

5
 Józef Wróbel, Tematy żydowskie w prozie polskiej 1939-1987, Kraków, 1991, s. 48 

6
 Adolf Rudnicki, Lato, Warszawa, 1956, s. 5-6 

7
 Andrzej Zieniewicz, op. cit…………. 
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Pierwszym tomem, który miał zainicjować planowaną serię (zamierzona 

całości nadał pisarz tytuł „Epoka pieców”), był opublikowany krótko po wojnie, w 1948 

roku „Szekspir”. W zbiorze opowiadań znajdujemy również wymowne ślady rewizji 

stosunku do sztuki czy samej już literatury, którą prozaik czyni niejako współwinną 

temu, co się wydarzyło.8 Nowa rola literatury (dla całego swego pokolenia widział ją 

Rudnicki podobnie) – miała być formułą odpowiedzi wobec wstrząsu Zagłady, 

rodzajem „mowy w funkcji świadectwa – świadczącą za kogoś, kto doznając 

cierpienia traci rzeczywistość i tym samym możliwość wyrazu”.9 

 

Żydowskość neurasteniczna czyli dwie wersje diaspory – „Lato” 

 

 

Tom opublikowany tuż przed wojną trudno jest zaklasyfikować gatunkowo, 

charakterystycznie dla indywidualnych poszukiwań własnych Rudnicki miesza ze 

sobą formułę reportażu i mikropowieści.  Całość zaś konstruuje zestawiając dwa 

obrazy – odmienne a jednak jakoś wspólnie wpisane w polski pejzaż okresu 

międzywojennego. 

Przyjeżdżających do Kazimierza letników charakteryzuje narrator-obserwator 

a zarazem jeden z nich dość ogólnie, choć z lekką nutą ironii: „Byli mądrzy, byli 

nowocześni, inteligentni, kulturalni, oczytani, bez przesądów i liberalni, nadzwyczaj 

liberalni i niewymownie wolnomyślni”.10 Ów liberalizm z przymrużeniem oka każe 

traktować miejscowego wariata, skarżącego się, że to właśnie Żydzi ukradli mu 

wszystkie samochody i zatopili je w rzece. Stwarza rodzaj dystansu nawet wobec 

jawnie antysemickich wypowiedzi, których źródła upatruje nie tyle w stereotypowych 

schematach i faszystowskich poglądach, co w  „ciemnych stronach, których nikt nie 

chce, ale które niestety istnieją”.11  Dobitne antysemickie stwierdzenie malarza C., o 

tym, iż „(…) wszystkiemu (…) winne są Żydówki.”,12 zostaje wpisane w cały obszerny 

ciąg  „milionów upiorów wokół nas”, w ciąg znanych i obecnych problemów, 

kompleksów, dziwactw  jakimi charakteryzuje się każda jednostka ludzka.   

 

                                                 
8
 Adolf Rudnicki, Piękna sztuka pisania, w: Szekspir, Warszawa, 1948, s. 214 in. 

9
 Andrzej Zieniewicz, op.cit. 

10
 Adolf Rudnicki, Lato,  Łódź, 1946, s. 61 

11
 Tamże, s. 60 

12
 Tamże, s. 66 
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Dopiero szczególne natężenie antysemityzmu (lata trzydzieste) sprawia, iż  

część żyjących z dala od tradycji judaizmu letników w jakiś sposób powraca do 

dziedzictwa kulturowego przodków.   

W tej wersji antysemityzm staje się czynnikiem sprawczym, przemocą niejako 

„wpychającym” na powrót w żydowskość – „Odejście tych, o których mowa 

[zasymilowanych-AM], nigdy nie było zupełne, już świat zadba o to, aby ono nie było 

zupełne.”13 Przestrzeń społeczna, w jakiej funkcjonują letnicy, tak w dalekich 

miastach jak i w miasteczku nad Wisłą okazuje się dla wybierających polskość 

przestrzenią nieprzyjazną, naznaczoną odrzuceniem, brakiem akceptacji, 

przestrzenią nie-możliwej dla nich polskości. Owo odrzucenie sprzyjało powrotom, 

ponownemu wejściu w żydowskość – „Do miasteczka przyjeżdżali Żydzi 

zasymilowani (…), przyjeżdżali i chrzczeni. Tego lata [gdy „szalało piekło 

antysemityzmu”- AM] ci ostatni robili wrażenie jakby zażenowanych, jakby 

zawstydzonych (…).”14 Polska religijność katolicka, gdzie zjawisko antysemityzmu 

było dość powszechne ( w jednym z pism wydawanych przez ojca Kolbego mowa 

była m.in. o „synagodze szatana”) nie wspomagała wyboru polskości, zawiedzeni 

wracali do dawnego środowiska szukając w nim pocieszenia. 

 

Poczucie odrzucenia, wszelkie przejawy antysemityzmu przyczyniają się w tej 

optyce zatem także do kształtowania żydowskości, wymuszają poszukiwania wśród 

tych, którzy wybrali odejście ku polskości – „Nie znajdując aprobaty w części 

społeczeństwa, do której doszlusowali, wracali (…) wracali do zarzuconego, jak im 

się wydawało, raz na zawsze, losu (…)”15 

Antysemityzm, co obserwuje narrator,  wiedzie też ku – triumfowi „getta” czyli 

silniejszej identyfikacji narodowej. Doświadczana niechęć, wrogość umacniają 

przekonania tych, którzy sens istnienia we wspólnocie wiążą jak najściślej z tradycją. 

„Getto triumfowało – i antysemityzm przecież nadal triumfował”.16 Atrakcyjność 

projektu społecznego jakim była idea syjonizmu czy całkiem odmienna, ale wszak też 

akcentująca mocno „odrębność” kulturową działalność buddystów – mogły być zatem 

wzmacniane także i taką argumentacją.  

                                                 
13

 Tamże, s. 122 
14

 Tamże, s. 128 
15

 Tamże, s. 129 
16

 Tamże, s. 132 
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O obecności  w dyskursie polsko-żydowskiej społeczności szeroko 

dyskutowanych w latach trzydziestych nader różnych prądów ideologicznych 

świadczy postawa malarza Adama. Radykalną konstatację, dotyczącą oddzielenia 

polskości i żydowskości – „pomiędzy nim a światem nieżydowskim stoi mur”17 – 

bohater wspiera argumentacja zaczerpniętą z teorii rasistowskiej. 

 

W jeszcze innej wersji polsko-żydowskiego losu, odnotowanego przez 

narratora, antysemityzm i odrzucenie sprawiają, iż jako antidotum wybiera się 

komunizm, przynajmniej teoretycznie obiecujący równość wszystkich. Symbolicznym 

skrótem opowiedziana została historia Sztajerka, który dorastając uwierzył „w 

Madryt” – „Wszystko dlatego, że w rzeczywistości, w której żył, nie było dla niego 

miejsca”.18 Ów bohater nawet, jeśli dozna rozczarowania polityczną wersją 

budowania nowego społeczeństwa, zostanie – wedle wizji narratora – jedynie 

cynikiem, i to cynizm, dystans do wszelkiej idei konstytuować będzie jego 

osobowość. 

Czasami jakiś rodzaj konfrontacji z porzuconą tradycja przynosiło 

uczestniczenie w życiu kulturalnym. Opowiadający wspomina reakcję publiczności na 

przedstawienie teatralne, jakie prezentowali „żydowscy aktorzy z Ameryki”. Sztuka 

napisana przez Josie Kałba oparta była „na motywach chasydzkich”. Żywo 

oklaskiwała spektakl jednak nie-religijna publiczność („Do teatru przychodzić 

wierzącym nie wolno”),19 szczególnie emocjonalnie odczuwając te partie sztuki, 

„które przedstawiały obrzędy i śpiewy religijne”. Diagnoza zapisana w toku rozważań 

narratora bardzo jasno podkreśla, iż to nie satyryczny wydźwięk sztuki budził żywe 

odczucia publiczności – „Oklaskiwali reminiscencje, jakie sztuka budziła. 

Reminiscencje, które były wzruszające i trwałe. Trwałe póty, póki trwa 

antysemityzm”.20 Ostatnie zdanie, będące swoistym komentarzem, po raz kolejny 

wskazuje na antysemityzm jako na swoisty element przyczyniający się do osłabiania 

kulturowego wyboru polskości. 

 

Pojawia się w toku narracji także istotna uwaga o antysemityzmie nazwanym 

tutaj „wewnętrznym”, swoistej niechęci do żydowskości  „w środowisku tych Żydów, 

                                                 
17

 Tamże, s. 131 
18

 Tamże, s. 126 
19

 Tamże, s. 123 
20

 Tamże, s. 123 
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którzy żyli na pograniczu asymilacji, syceni przez obcą kulturę.”21 Z takich 

perspektyw patrzyli ci, najbardziej krytyczni wobec ortodoksji i „zamkniętego” na 

świat modelu judaizmu. Czy jednak motorem ich działania bywał antysemityzm? 

Chyba raczej należałoby wskazywać na wolę modernizacji, swoista emancypację, 

dążenie do reformowania form żydowskiego życia w diasporze. 

 

Innymi czynnikami rozchwiania tożsamości, jej swoistej podwójności są dla 

żyjących na pograniczu polsko-żydowskich światów– świadomość tradycji, 

odnajdywanie w niej szczególnego dziedzictwa kulturowego, które silniejsze bywa od 

pomysłów „nowoczesności” – „Wszystko, co sami [zasymilowani letnicy-AM] mogli 

przeciwstawić tym wspaniale rozbudowanym wiekową tradycją formom, było nikłe, 

żadne.”22 

Dalekich od wszelkiej religijności letników, którzy odeszli od tradycji, byli 

„raczej obojętni, a nawet wrodzy” urzeka jednak intensywność czasu świętego, 

podniosłych, ważnych jesiennych świąt żydowskich.  Święta jesienne, Jom Kipur i 

Rosz Haszana naznaczone szczególną koncentracją sacrum fascynowały, sprzyjały 

podejmowaniu prób powrotu. Zasymilowani letnicy „Nie świętując świętowali (…) byli 

tak samo poruszeni, przejęci (…)”.23 Ich leniwy, linearny, nowoczesny czas wakacji 

ustąpił czasowi religijnemu, obojętny czas natury tracił znaczenie wobec sakralnego 

czasu Sądnych Dni. 

Malarz Adam ( odczuwający potrzebę powrotu do źródeł?) podejmuje wraz z 

narratorem wyprawę do Góry Kalwarii, na czas świąt, na spotkanie ze słynnym 

rabinem w Jom Kipur.  

Różnice pomiędzy wyznawcami religii a środowiskiem letników dostrzega 

odbiorca już w trakcie podróży przyjaciół, gdzie w „czarnej od tłumu” kolejce panuje 

wyjątkowy zaduch i tłok, zaś rozmowy toczą się głównie wokół cudów, jakich doznali 

chasydzi za sprawą doskonałych rad rebe z Gur czyli rabina z Góry Kalwarii,24 czy 

                                                 
21

 Tamże, s. 132 
22

 Tamże, s. 160 
23

 Tamże, s. 120 
24

 Dynastia chasydzka Gur/Ger (Gur lub Ger to żydowska nazwa Góry Kalwarii) jaką reprezentował w latach 

trzydziestych rabin Abraham Mordechaj Alter, została założona w XIX wieku, zaś pierwszym jej przywódcą był 

Icchak Meir Rotenberg Alter, uczeń Simchy Bunina Bonharda z Przysuchy. O ostatnich polskich dworach 

chasydzkich pisała m.in. Anka Grupińska. Patrz: Anka Grupińska, Najtrudniej jest spotkać Lilit, Warszawa, 

1999, s. 182 in. 
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groteskowych dość wizji kary bożej jaka spotka tych, którzy „(…) w Kazimierzu nad 

Wisłą latają w krótkich portkach”.25  

Odmienność ubioru, odmienność zachowania uważnemu obserwatorowi 

pozwala wyłowić także zróżnicowanie wewnętrzne – staranniejszy strój przyjezdnych 

i niemal całkowitą abnegację u miejscowych jeszybotników – ich obojętność wobec 

materii świata, całkowite zaangażowanie i skupienie na studiach i debatach 

religijnych. Ma on także świadomość procesów przemian – zranionych głęboko przez 

dzieci odejściem od żydowskości  rodziców oraz zjawiskiem odwrotnym, to znaczy 

powracaniem do tradycji z rodzin już na poły zasymilowanych.  

 

W tym kontrastowym zestawieniu różnych form istnienia polsko-żydowskiego, 

powraca właściwie najczęściej wskazanie nie tyle na wybory pomiędzy polskością a 

żydowskością  czy łączenie obu tych elementów, co na rodzaj przymusu, jakiemu 

poddawani są ci, spośród żydowskiej społeczności, którzy usiłują żyć na pograniczu 

światów, przymusu i odrzucenia przez polskość. W opisie zgromadzenia 

obchodzącego uroczystości Sądnego Dnia sympatia obserwującego narratora 

wyraźnie ulokowana jest po stronie biedaków, drobnych kupców i rzemieślników, 

wyznawców chasydyzmu przybyłych specjalnie na spotkanie z rabinem. Rozpatrując 

kondycję tej części społeczności żydowskiej narrator komentuje – „U takiego 

nasilenie religijne jest mniejsze aniżeli u jeszybotników, ale poczucie żydostwa bodaj 

czy nie większe.”26 W tej perspektywie zatem, nie związek z religia okazuje się 

konstytutywnym czynnikiem żydowskości – oceniający po raz kolejny wskazuje na 

odrzucenie, na to, że ta najliczniejsza grupa polskich Żydów wystawiona jest na 

ciągłe poniżenie i pogardę we współistnieniu z obywatelami polskimi. 

 

Głębszym jeszcze źródłem niechęci wobec współobywateli okazuje się 

dominująca religia. Z opisem podążających wieczorem na modlitwę chasydów 

zderzony zostaje obraz wyprowadzenia z kościoła konduktu pogrzebowego.  W 

pierwszej chwili spieszący do „besmedresz”27 słyszą  „(…) tylko śpiew, nie śpiew, 

lecz zapowiedź jakby kamieniami dudniącą”, później dostrzegają krzyż i 

podążających żałobników. Ale symbol krzyża znany jest Żydom „z innej strony”, 

                                                 
25

 Adolf Rudnicki, op.cit., s. 143-144 
26

 Tamże, s. 154 
27

 Tak Rudnicki zapisuje słowo bejt ha-midrasz, w aszkenazyjskiej wymowie brzmiące bejs hamedresz, 

oznaczające dom nauki, miejsce spełniające również funkcję synagogi. 
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związanej z pamięcią o czasie, kiedy „żydowska ulica” oczekuje jedynie zła, gdy 

„drży z przerażenia, puchnie ze zgrozy”, gdy wśród wspólnoty w diasporze, po raz 

kolejny w ciągu wielu wieków, słyszany jest „głos trwogi”: „Żydzi uciekajcie (…) świat 

znowu szuka żydowskich ofiar!”.28 Przestrzeń pozornie oswojona, przestrzeń 

istnienia wielu pokoleń różnorodnej wschodnioeuropejskiej diaspory naznaczona jest 

stale żywą pamięcią o pogromach. Miejsca uznane za własne cechuje potencjalne 

(wszak to lata trzydzieste) niebezpieczeństwo. Wersja żydowskości religijnej zaś 

staje się rodzajem wyróżnienia związanym z zagrożeniem. 

 

Epoka, gdy wykluczenie oraz  wyrok śmierci, bez względu na stopień 

asymilacji czy wybrane trwanie przy różnych nurtach judaizmu, związane będą z 

samym faktem istnienia dopiero nadejdzie. 

Tym swoistym odmianom splątanych tożsamości, różnorodnym wersjom 

żydowskości – identyfikacji narodowej i/lub religijnej - narrator przygląda się 

badawczo, zamyślając się raczej nad różnorodnością świata, starając się wyjaśnić 

przyczyny i źródła wyboru odmiennych kategorii własnego „ja” będącego raz głęboką 

identyfikacją z kulturą judaizmu a raz wyobcowaniem i oddaleniem od własnego 

dziedzictwa. Opowiadający obserwuje prezentowane postaci, będące niejako typami 

ilustrującymi wielość wariantów żydowskości z dystansem, podobnie jak patrzy na 

polskiego rybaka Jana, miejscowego, który nie pospieszył z pomocą topiącemu się 

letnikowi, gdyż właśnie złapał „pstrążka”.  

Tożsamość narratora również okazuje się splotem polsko-żydowskim, jej 

fundamenty są podwójne, co daje efekt przemieszania, migotliwości i sytuuje ten 

rodzaj identyfikacji na pograniczu światów. Otrzymujemy tu portret postaci, która żyje 

w roli obserwatora, inteligenta zdystansowanego, wychylonego jednak bardziej ku 

liberalnej wersji polskości, w opisie wakacyjnego pobytu jednak jakoś zagubionego, 

pozbawionego oparcia.  Oddalenie od żydowskości, wejście w polskość nie czyni 

ślepym na przejawy antysemityzmu, jest jednak chyba powodem dystansu podmiotu, 

tak, jakby polska część tożsamości nie była gotowa do radykalnych ocen. Oddalenie 

od judaizmu religijnego zaś wywołuje – mimo znajomości różnych nurtów obecnych 

w tym kręgu kulturowym – poczucie obcości wobec obserwowanego okiem 

                                                 
28

 Tamże, s. 161. O takiej symbolice krzyża pamiętać będzie Rudnicki bardzo długo – jeden z zapisów w 

niepublikowanym dzienniku dopełnia taka refleksja: Mój Juda Korn, moja Góra, mój krzyż w 

Lecie…Katolicyzm, który nie może, nie chce oddać swego głównego kręgu – Żydów”. Dziennik, 1973 r. 

rękopis. Cyt. za: Józef Wróbel, Adolf Rudnicki- Lato, w: Lektury Polonistyczne, Kraków, s. 260 
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przybysza chasydyzmu. Nie zmienia tego nawet (bierne) współuczestniczenie w 

czasie modlitw Jom Kipur i słuchanie śpiewu, w którym był „los żydowski, los 

straszliwy, niezmienny od pokoleń, jak pogromy, okrutny, a przecież  drogi 

zarazem.”29 

Jeśli jednak przyjrzymy się całości tekstu, właśnie z perspektywy polskości 

oraz żydowskości to zgodzić się można z jednej strony z tezą, iż ta proza jest 

rodzajem opowieści o próbach asymilacji i jednocześnie dokumentem nieistniejącego 

świata.30  

 

Żydowskość liryczno-patetyczna czyli zapisać czas Zagłady  

 

Utwory zamieszczone w tomie „Szekspir” przynoszą nie tylko głos 

Rudnickiego dotyczący Zagłady, są  w jakiejś mierze także próbą  zanotowania 

pewnej formuły tożsamości, niejednoznacznej, mającej właściwie niepewny status, 

będącej jakąś raczej formą oscylacji pomiędzy żydowskością a polskością. Kiedy 

porównujemy opowiadania takie jak „Kartka znaleziona pod murem straceń”, 

„Wielkanoc”, „Wielki Stefan Konecki” z innymi tekstami takimi jak 

„Wniebowstąpienie”, „Złote okna” czy „Czarny i zielony Bóg” dostrzec można także 

pewien wspólny rys bohaterów opowiadań – są pisarzami, redaktorami, studentami, 

lekarzami, tworzą warstwę inteligencji, tej jakże specyficznej grupy społecznej. Są 

reprezentantami wyraźnie tego nurtu żydowskości, któremu dużo bliżej jest do 

artystów z międzywojennego Kazimierza niż do rozgorączkowanych religijnością 

chasydów z Gór Kalwarii. W czasie okupacji dodatkowym uprzywilejowaniem cieszą 

się ci bohaterowie, którzy posiadają   tzw.”dobry wygląd” – narrator opowiadania o 

Stefanie Koneckim przedstawia się czytelnikowi właśnie taką „legitymizującą” 

fizjonomią: „W mej twarzy dominowały kolory łąk i stawów, harmonizowałem z ulicą 

jak wierzba  z polska drogą”.31  Pamiętać także należy o innych przewagach 

wykształconych, choćby częściowo zasymilowanych, żydowskich inteligentów – 

dobrej znajomości polszczyzny i posiadaniu, przynajmniej potencjalnie polskich 

znajomych czy przyjaciół z dawnych czasów, takich, do których można było zwracać 

się o pomoc. „Czarni” chasydzi z Góry Kalwarii nie tylko „źle” wyglądali, brakowało im 

                                                 
29

 Tamże, s. 163 
30

 Patrz: Józef Wróbel, Adolf Rudnicki – Lato, w: Lektury polonistyczne, tom 1 , Kraków,  s. 250 in. 
31

 Adolf Rudnicki, Wielki Stefan Konecki, s. 41 
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często także jakichkolwiek szans ratunku, byli osamotnieni całkowicie w obliczu 

ostatecznego zagrożenia. 

 

Rudnicki uznając expressis verbis (w: Piękna sztuka pisania) całkowita zmianę 

sensu pisania w latach powojennych definiował zadanie nadrzędne, jakim dlań stała 

się konieczność utrwalenia wydarzeń najtragiczniejszych, cierpienia i śmierci. Sam 

podjął próby zapisu Zagłady korzystając z różnych form – od konstrukcji fabularnych 

(np. Złote okna), przez zwierzenia osobiste (Kartka znaleziona pod murem straceń) 

aż po wypowiedź dyskursywną (Piękna sztuka pisania).  

Wzajemnie się uzupełniające, przenikające sposoby pisania o Zagładzie to z 

jednej strony kronikarska perspektywa, której celem jest utrwalenie faktów, konkretu, 

gdzie podmiot sytuuje się w pozycji „zapisywacza”, notującego pilnie dziejopisa, z 

drugiej zaś – napotykamy w tekstach próby ukazania problemów moralnych czasu 

Szoa. 

Wojenne dzieje polskich Żydów rozpoczyna Rudnicki zapisami 

wyznaczającymi dwa, spośród trzech, można rzec „modelowych” żydowskich 

doświadczeń czasu okupacji. Tematami głównymi są zatem – ukrywanie się po tzw. 

„aryjskiej” stronie i getto. Brak tu trzeciej wersji losu, jaką było doświadczenie obozu. 

Wydaje się, iż tematem najistotniejszym pozostaje dla Rudnickiego życie po drugiej 

stronie muru, ukrywanie się, przetrwanie na tzw. „aryjskich” papierach. Z jednej 

strony powraca cała szczegółowa i praktyczna wiedza o sposobach przetrwania, 

symboliczne fetysze mające przyczynić się do skuteczniejszego kamuflażu – 

noszenie futer, posiadanie „pewnych” dokumentów, dobrana wedle okupacyjnej 

mody garderoba, z drugiej zaś strony – kwestie związane z tak ciągle wstydliwym dla 

polskiej społeczności zjawiskiem szmalcownictwa, kategorie „dobrego” i „złego” 

wyglądu, oczy koncentrujące w sobie lęk o życie, „zdradzające” ulicznym bandytom 

ukrywających się.  Pisarz próbował uchwycić także – i to tworzy poza warstwą 

faktografii tkankę fabularną tej prozy – przemiany w psychice, jakich doznają ludzie 

nieustannie zagrożeni, poddani długotrwałej patologii strachu. Można rzec, iż 

Rudnicki chciał przedstawić przeobrażenia mentalne, kompleksy i lęki prowadzące 

czasem w szaleństwo czy powodujące rezygnację, rodzaj degeneracji świadomości 

całego narodu skazanego na Zagładę. 
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Włączanie przez pisarza do tekstu informacji podawanej na takich zasadach 

jak w podręczniku historii (liczby, fakty, fragmenty stylizowane na sprawozdanie) 

miały wyraźnie na celu zwiększenie wiarygodności tekstu literackiego, tak, jakby 

autora prześladowała obawa i lęk przed „kłamstwem literatury”. Zjawisko bywało 

charakterystyczne, jak pisał Jerzy Jedlicki, dla wielu z tych autorów, którzy wymagali 

by tekst literacki pełnił bardzo ważną funkcję świadectwa: „Literackość stawała się 

synonimem pretensjonalnej nieszczerości. Dzieje doświadczone miały uczyć pisarza 

p o k o r y.”32 

Opowiadania o czasie Zagłady rozdzielić da się tematycznie – na te, gdzie 

narracja koncentruje się na warszawskim getcie i te, których akcja dzieje się po 

drugiej stronie muru. Bywa, iż osią konstrukcyjną są losy postaci literackich tak jak w 

„Złotych oknach” czy „Żywym i martwym morzu” (wznawianym później pod 

zmienionym tytułem „Regina, Regina Borkowska”). Ten ostatni tekst jest rodzajem 

opowiadania biograficznego, najobszerniejszym zapisem dotyczącym warszawskiego 

getta. Spotkamy tu nie tylko prezentację kolejnych aktów losów rodziny Krakowskich, 

ale także opis życia codziennego w getcie, gdzie uwydatnione zostały różnice 

pomiędzy istnieniem po jednej i po drugiej stronie muru. Z pozycji obserwatora 

znajdującego się po tzw. „aryjskiej” stronie opisane zostało getto w eseizowanym 

opowiadaniu „Wielkanoc”.  Funkcję narratora pełni tu ukrywający się Żyd, 

obserwujący z dala powstanie, zaś z bliska – reakcje przechodniów, odnotowujący 

zachowanie warszawskiej ulicy. Wyeksponowana została samotność ginących, 

mocno podkreślona bezsilność narratora. 

W „Złotych oknach”, gdzie bezpośrednio odbiorca towarzyszy walczącym w 

getcie mamy do czynienia nie tyle z opisem przebiegu powstania, co raczej z 

rodzajem „mglistego” przedstawienia całości. Podkreślone zostały różnice postaw – 

od walczącej młodzieży przez konstruujących schrony cywilów aż po bogaczy 

kupujących miejsca ukrycia. Bardzo wyraźnym wątkiem jest także świadomy wybór 

walki, ujęty w bohaterskiej i martyrologicznej perspektywie. Powstanie zostało 

określone  „powstaniem narodowym” w nawiązaniu do tradycji powstańczych 

obecnych w polskiej pamięci o dziejach. 

 

                                                 
32

 Jerzy Jedlicki, Dzieje doświadczone i dzieje zaświadczone, w: 
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Jeśli przyjrzeć się konstrukcjom podmiotu w poszczególnych tekstach z tomu 

„Szekspir” widać, iż ów podmiot buduje z innymi rodzaj wspólnot sytuacyjnych, 

chwilowych. Wyróżnić przy tym można poszczególne odmiany owych wybieranych 

konstrukcji.  

Pierwszą można określić mianem „polscy obywatele”, „mieszkańcy stolicy”. 

Ten rodzaj  wspólnoty podmiotowej napotykamy w opowiadaniu  „Kartka znaleziona 

pod murem straceń” –  gdzie opis czerpany jest wprost z romantycznego dziedzictwa 

i tradycji martyrologii. Mowa o narratora dotyczy losu umęczonego polskiego 

społeczeństwa, nie ma podziału ani ekskluzywności. Rozmach wizji przybiera formę 

patetyczną, gdy czytamy o murze będącym ostatnim oparciem rozstrzeliwanych, ba 

wręcz „najdroższym łonem” czy warszawskim chodniku ulicznym, który zdaje się być 

poduszka konających. Pojawia się w tym tekście również odniesienie do jakże 

bliskiego polskiemu sercu mitu mesjańskiego, gdy mowa o ludzkich zwłokach 

„ukrzyżowanych niewidzialnie nad miastem”.33 Opowiadający historię okupowanej 

Warszawy plastyczną wizję miasta, staje się wyrazicielem cierpienia wspólnego, gdy 

mowa o „ulicach zalanych krwią” – wylicza narrator tak Marszałkowską i Aleje 

Jerozolimskie jak Chłodną i Leszno.34 

 

Drugi rodzaj tożsamości tworzy tożsamość żydowska, którą można określić 

mianem „my po tzw. aryjskiej stronie”  – rozpadająca się na kilka różnych jej wersji. 

Chwilową wspólnotę losu odczuwa patrzący na płonące getto z tzw. „aryjskiej” strony 

narrator opowiadania „Wielkanoc”. Rodzaj wspólnoty został tu jednak zakłócony nie 

tylko perspektywą zewnętrznego obserwatora, ale także dziwacznym dość 

poczuciem obcości czy alienacji żydowskiego inteligenta obserwującego z dala 

powstanie, w którym walczą robotnicy. Jednak powstańcy getta warszawskiego 

wywodzili się z różnych środowisk, a jeśli zatrudnienie znaleźli jako robotnicy to tylko 

dlatego, że tak mogli się jakoś usytuować w okupacyjnej rzeczywistości. Takie 

rozdzielenie żydowskości można porównać do tej wersji jaka znamy z „Lata” – oto ci, 

którzy tworzą samą esencję społeczności  (tam-chasydzi, tu-powstańcy) zestawieni 

w jednej perspektywie z niepewnym, nieufnym inteligentem,  z tym, który nosi w 

sobie oba pomieszane pierwiastki, polski i żydowski. 

                                                 
33

 Adolf Rudnicki, Kartka znaleziona pod murem straceń, s. 69 
34

 Tamże, s. 68 
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Pojawia się w przestrzeni wspomnianego tekstu jeszcze inna chwilowa wspólnota – 

łącząca narratora i płaczącą kobietę – wspólnota nie tylko patrzących na tragedie 

getta, ale podobnie oceniających. Dla utożsamionego ze zasymilowanymi polskimi 

Żydami narratora obojętność przechodniów i swoista ciekawość gapiących się na 

płonące getto, stają się doświadczeniem całkowitego opuszczenia przez polskość, 

dobitnym odczuciem samotności i wreszcie uświadomieniem sobie porażki 

asymilacji. Rudnicki pisze o „życzliwości motłochu”, ale też o tym, że „Wzrok 

niektórych kobiet towarzyszył brawurowym podjazdom SS pod mury.”35 Chwilową 

wspólnotę odnajduje boleśnie doświadczający polskich reakcji w spotkaniu kobiety 

współczującej ginącym.  

 

Trzecia wspólnota (sytuacyjna, chwilowa) obecna także w innych 

opowiadaniach niż wskazywane poniżej „Wniebowstąpienie” to odmiana żydowskiej 

tożsamości łącząca ukrywających się po „tej stronie” muru. Główny konflikt 

opowiadania dotyczy konfliktu moralnego bohaterki Raisy, właściwie można określić 

mianem klasycznej sytuacji konfliktu tragicznego.  Inne postaci, jakie pojawiają się w 

strukturze fabuły zawsze są usytuowane względem Raisy. Autor konstruuje je także 

w sposób, który ma umożliwić  sportretowanie kolejnych odmian żydowskości, jej 

wariantów i reakcji na sytuację graniczną.  Obłęd Sebastiana, jedynego, który 

ujawnia swoje poczucie absurdu sytuacji, spożytkowany zostanie do oskarżenia 

nienormalności świata, w którym szaleństwo jest jedyną reakcją na nienormalną 

rzeczywistość. Sebastian jest zarazem wyzwaniem etycznym dla Raisy, jego 

szaleństwo jakąś formą moralnej próby, jakiej zostaje poddana bohaterka. Trzeci z 

ukrywających się po tzw. „aryjskiej” stronie, Bukin, z jednej strony reprezentuje rodzaj 

konkretnej przyziemności, cynizmu i jakiegoś ograniczenia, z drugiej jednak tej (w 

tym sensie dość niespójnej) postaci przypisuje autor świadomość wyjątkową. 

Wyeksponowanie problematyki moralnej w tym opowiadaniu sprzyja jego 

paraboliczności, z relacją o losach bohaterów nie kolidują partie eseistyczne. Jednak 

jak się wydaje, takiemu formułowaniu konfliktu etycznego sprzyja perspektywa 

dystansu i oddalenia, perspektywa wyjątkowego czasu i miejsca zaczyna podlegać 

swoistej uniwersalizacji. Owa paraboliczność zaś tylko sprzyja podporządkowaniu 

narracji o Zagładzie i losach ukrywających się Żydów ujęciu uogólnionemu, 

                                                 
35

 Adolf Rudnicki, Wielkanoc, w: Żywe i martwe morze, s. 439 
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wpisywaniu doświadczenia żydowskości epoki Szoa  w szersze ujęcie kulturowe. 

Odmiany żydowskiej  tożsamości jakie prezentują sobą bohaterowie zostają  

przesłonięte opowieścią o ich uwikłaniu w historię, wyjątkowo mocno podkreślaną 

rolą przypadku (co jest jedną z najbardziej charakterystycznych cech wszelkich 

narracji o Zagładzie), dobitną ironią, odwołaniami do znanej czytelnikowi symboliki 

 

Kolejna ujawniana wspólnota mogłaby nosić nazwę „my Żydzi polscy”. Jej 

warianty odnajdujemy w postawach bohaterów „Złotych okien” – Józefa Klona, 

usiłującego połączyć polskość i żydowskość w jeden splot, bez radykalnego wyboru, 

odrzuconego przez środowisko tzw. „aryjskiej strony” poetę Aleksandra Topaza, który 

po powrocie za mur getta zginie w pierwszym dniu powstania oraz „drugiego poetę” 

Marka Karmańskiego, który nie potrafi ani przekonać się do możliwej podwójnej 

tożsamości polsko-żydowskiej ani nie umie się żadnej z nich wyrzec.  To Karmański 

wygłasza refleksje dotyczące całkowitej samotności podobnych mu, całkowicie 

zasymilowanych polskich Żydów: „(..) czułem się odtrącony przez wszystkich, czułem 

się tak, jakby mnie nie chciało ani niebo, ani piekło.”36 Owo podwójne odrzucenie jest 

w jakiś sposób symboliczne, wybór tożsamości został bowiem zakwestionowany 

przez tych, którzy narzucali „wspólnotę losu” to znaczy przez zewnętrzną siłę. Postać 

Karmańskiego jest rodzajem lustra dla sylwetki Klona, zaś jego zdrada (gdy usiłuje 

ocalić życie wywabiając ukrywających się w ruinach getta) stanowi kontrast wobec 

projektu tożsamości uosabianej przez lewicującego polsko-żydowskiego patriotę. 

Na tym jednak progu polskości i żydowskości jakby zatrzymuje się Rudnicki; można 

powiedzieć, że niemal symboliczna postać Topaza, który przed śmiercią  stał się 

poeta getta, właściwie nie skupia szerzej uwagi narratora. Gettowa wspólnota, a 

przede wszystkim odrębność istnienia i umierania w dzielnicy zamkniętej nie zyskują 

cech wyrazistych w zapisach tej prozy. Kiedy oglądamy tę formułę polskiej 

żydowskości dostrzegamy, iż dla Rudnickiego już nie istnieje ów rodzaj tożsamości, 

jaki uosabiali w „Lecie” chasydzi z Ger,  którzy wszak także tworzyli wspólnotę 

„polskich Żydów”. 

 

Rudnicki sięgał w tekstach poświęconych Zagładzie po odniesienia 

symboliczne, nawiązujące nie tylko do tradycji judaizmu – „w każdym domu więcej 
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cierpienia niż w Hiobie”,37 ale także do figur wywiedzionych z dziedzictwa 

chrześcijańskiego – „na każdym skrawku tych zamkniętych ulic było więcej bólu niż 

na drodze krzyżowej”.38 

Wskazanie na cierpiący naród żydowski jako na tożsamy z figurą Chrystusa 

jest chyba nie tylko gestem nawiązania do mocno obecnej w świadomości 

europejskiej chrześcijańskiej tradycji, staje się w prozie Rudnickiego swoistym 

podwojeniem tożsamości Żydów ginących w czasach Zagłady. Odczytać takie 

nawiązanie można chyba też jako rodzaj protestu „przeciwko nieczułości 

społeczności chrześcijańskiej, która szczyciła się z posiadania Odkupiciela – 

wskazującego drogę do zbawienia poprzez dokonywanie gestów miłosierdzia, 

podczas, gdy obok niej umierały miliony.”39  

Częste w prozie o Zagładzie odwołania biblijne sprzyjają monumentalizacji  

tekstu, są  jednak również środkiem interpretacji dziejów. Wykorzystanie zarówno 

symboliki postaci Hioba jak i figury Chrystusa, wskazuje na próby wykorzystania 

przez pisarza dziedzictwa obu tradycji – judaistycznej i chrześcijańskiej. 

 

W pisarstwie Rudnickiego dotyczącego czasu okupacji pojawia się również 

problem, jaki towarzyszy właściwie literaturze o Zagładzie aż do dzisiaj – zasadnicza 

dla epiki kwestia  ocalenia praktyki opowiadania (tę radykalnie odrzuci w polskich 

narracjach o Szoa – Leopold Buczkowski), pojawia się próba niejako „uklasycznienia” 

zapisania ludobójstwa. Charakterystycznymi chwytami autora „Wniebowstąpienia” z 

jednej strony staną się typowe dlań łączenie fabuły i dyskursu, wyraźna (choć tylko w 

niektórych tekstach)  introdukcja i epilog, związane z tendencja „uklasyczniajacą”, 

choć zmodyfikowane tym, iż nie odsłaniające ostatecznej struktury świata. 

 

Z jednej strony Rudnicki wprost pisał o tym, jak bardzo doświadczenie 

wojenne dzieli ludzi, jak odmienność doznań, jakie były ich udziałem oddala ich od 

siebie radykalnie i na zawsze, z drugiej zaś w opowiadaniach autora 

„Wniebowstąpienia” bardzo często pojawia się repertuar odniesień do polskiej 

tradycji romantycznej, swoiste  „przylgnięcie” opisywania przezeń czasu wojny – 

czasu zagłady do polskiej martyrologii. To chyba kolejny argument za dwoistością, 
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rodzajem owej tożsamości podwojonej, splątanej, trudnej do precyzyjnego 

sportretowania. Autor monografii, Józef Wróbel, wskazywał na przyjętą wcześnie 

przez pisarza strategie podwójnego wyobcowania – „jest obcy jako Żyd wśród 

Polaków i obcy jako Inny wśród Żydów”.40 Owo wyobcowanie pogłębieniu ulec miało 

w latach powojennych – wzmocnione poczuciem obcości ocalonego. Myślę jednak, 

że na utrwaloną przez Rudnickiego wersję tożsamości składa się nie tylko poczucie 

obcości, ale również uwikłanie polskości i żydowskości, silnie poprzeplatane 

elementy konstytuują specyficzną odmianę kondycji pisarskiej. 

 

Tożsamość ujawniania pod wpływem Zagłady i świadomość równorzędnych 

przynależności sprawia, że po Zagładzie żydowskość w wersji chasydów z Góry 

Kalwarii już nie jest traktowana z dystansem, pisarz dostrzega pustkę i wspólnotę ze 

światem zamordowanym, choć można też widzieć w takim geście „zawstydzenia” 

wczesnymi książkami swoisty rodzaj dowartościowania świata „sztetla”, tak 

egzotycznego i jednak nie-swojego w wersji sprzed Szoa. Rudnicki świadom 

zasadniczej różnicy losu w czasach Zagłady, czemu daje wyraz wprost – nie bardzo 

potrafi ukazać tę radykalnie inną sytuację – za sam fakt istnienia skazanych na 

śmierć Żydów i cierpiących w okupowanym kraju Polaków.  Wprowadzanie w obręb 

polskiej kultury żydowskiej perspektywy dokonuje się za cenę jednak  stosowania 

swoistych filtrów, za cenę niwelowania różnic.  Autor „Wniebowstąpienia” 

reprezentuje ten typ pisarstwa o Zagładzie, który stara się „wprowadzić perspektywę 

wierności żydowskim ofiarom w obręb kultury polskiej, unikając przy tym konfliktu z 

zasadami cementującymi polska wspólnotę.”41 Jeśli zaś pamiętać będziemy o 

pewnym usytuowaniu na pozycji obserwatora, patrzącego jednak z dystansu, 

dostrzeżemy w odmianie tożsamości Rudnickiego – żydowską świadomość 

stłumioną przez polską perspektywę, obecną chyba od samego początku w jego 

pisarstwie. 
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