
* Tytuł został wzięty z artykułu Janiny Markiewicz, Polski kaktus na izraelskiej ziemi, „Nowiny 

Izraelskie” 1958, nr 88, s. 3 (2 VII 1958 r.); artykuł jest częścią projektu sfinansowanego ze środków
Narodowego Centrum Nauki.

Statystyka osób przyjeżdżających z Polski do Izraela w kolejnych latach wygląda następująco:1

1951 – 626 osób, 1952 – 264, 1953 – 225, 1954 – 112, 1955 – 206, razem 1433 osoby; Reports for
the Period April 1951 – December 1955 Submitted to the Twenty-Fourth Zionist Congress in
Jerusalem, April 1956, Jerusalem 1956, s. 79. Przez Szaar Alija (powstała 13 III 1949 r.), prze-
chodziło około 60% całej aliji, notowano, że w latach 1949–1955 46 433 przybyszów pochodziło
z Polski. Przepływ tych Żydów przez Szaar Alija, przejściowy obóz olim (znajdował się w pobliżu
Hajfy – dzisiaj dzielnica Hajfy – emigranci, którzy nie trafili do hotelu, albo z pomocą krewnych do
ich domów, z okrętów byli przewożeni właśnie do obozu), pokazuje historię i tempo aliji z Polski pod
koniec lat czterdziestych i w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych: 1949 r. – 23 463, 1950 – 21 030,
1951 – 1610, 1952 – 211, 1953 – 107, 1954 – 12, 1955 – 0. Główna fala przyjazdu Żydów z Polski
przypada na lata tuż po wojnie. Byli to przeważnie Żydzi, którzy przyjechali do Izraela z obozów dla
dipisów, w większości zajmujący się handlem, urzędnicy oraz przedstawiciele wolnych zawodów,
osiedlali się głównie w miastach. W związku z wojną o niepodległość i jej zakończeniem dużo
przybyszów odnotowano również w 1949 i 1950 r., później nastąpił duży spadek – należałoby raczej
mówić o przyjazdach indywidualnych, ich liczba była na tyle skąpa, że imigrantom z Polski pomagały
rodziny i nie trafiali do Szaar Alija (tak było np. w 1955 r.).; Centralne Archiwum Syjonistyczne
w Jerozolimie (dalej: CAS), sygn. AK 456/2, broszura wydana przez Wydział Asymilacji, Obóz
selekcji Szaar Alija, Hajfa 1949–1955, Statystyka i fakty z 1 IV 1955 r.

O przebiegu przystosowania się w Izraelu decydowały: stopień asymilacji i polonizacji, wiek,2

przeżycia wojenne, a później także doświadczenie komunizmu. Próba ukazania aliji gomułkowskiej
jako zwartej grupy, podczas gdy chodzi o środowisko niespójne, w różnym stopniu poddane asymi-
lacji i polonizacji, wydaje się problematyczna. Każda z tych kwestii bowiem, ze względu na specyfikę,
począwszy od zawodu, po cały kontekst spraw tożsamościowych, miała wpływ na przebieg integracji
i wymagałaby osobnego omówienia. Dlatego artykuł ten jest jedynie wstępnym rozpoznaniem procesu
asymilacji aliji gomułkowskiej w Izraelu. Na temat aliji gomułkowskiej, przyczyn wyjazdu pisała
między innymi: B. Szaynok, Z historią i Moskwą w tle. Polska a Izrael 1944–1968, Warszawa 2007,
s. 283–298. Temat wydarzeń 1956 r. i emigracji Żydów omówił również: D. Stola, Kraj bez wyjścia?
Migracje z Polski 1949–1989, Warszawa 2010, s. 129–136. Tematem aliji gomułkowskiej zajmowała
się też Ewa Węgrzyn. Zagadnienie adaptacji zostało przez nią podjęte w znikomym stopniu, przede
wszystkim nie zostały dostatecznie wykorzystane materiały prasowe i archiwalne, zwłaszcza te
przechowywane w izraelskich archiwach; zob. E. Węgrzyn, Emigracja ludności żydowskiej z Polski
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Po rygorystycznym limitowaniu przyznawanych przez polskie władze zezwo-
leń na wyjazd do Izraela , niespodziewanie w okresie politycznej odwilży uchylo-1

no granice . Od początku 1955 r. klimat wokół zagranicznych wyjazdów polskich2
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do Izraela w latach 1956–1959. Przyczyny, przebieg wyjazdu, proces adaptacji w nowej ojczyźnie,
„Prace Historyczne” 2010, z. 137, s. 137–151; Na temat integracji kulturowej polskich Żydów
w Izraelu publikowałam: E. Kossewska, „Ona jeszcze mówi po polsku, ale śmieje się po hebrajsku”
– prasa polskojęzyczna i integracja językowa polskich Żydów w Izraelu, „Kultura i Społeczeństwo”
2010, nr 4, s. 59–76, Na temat prasy polskojęzycznej powstałej w celu integracii aliji gomułkowskiej
patrz na przykład: E. Kossewska, „Zużyty komunizm i apostaci”. Ignacy Iserles i jego izraelska
odnowa, „Dzieje Najnowsze” 2012, nr 2, s. 125–152; E. Kossewska, „Kurier” – okoliczności powsta-
nia, „Studia Medioznawcze” 2009, nr 2, s. 121–138.

Archiwum Państwa Izrael w Jerozolimie (dalej: API), sygn. 2502/14 (het), list Jaakowa Barmora3

do Szaula Awigura (naczelnika Natiw, organizacji odpowiedzialnej za kontakty z Żydami z Europy
Wschodniej), 16 X 1956; API, sygn. 2502/12 (het, cadi), list Dow Sattata, II sekretarza Poselstwa
Izraela w Warszawie do Mazrachu (Wydział Europy Wschodniej); tamże, list z Poselstwa Polskiego
do Biura Spraw Zagranicznych Izraela, 2 XII 1955.

API, sygn. 2502/12 (het, cadi), list z Poselstwa Polskiego do Biura Spraw Zagranicznych Izraela,4

2 XII 1955.
Tamże, list Dow Sattata do Poselstwa Izraela w Warszawie, 5 VII 1956.5

API, sygn. 2502/14 (het, cadi), pismo z Poselstwa Izraela w Warszawie, 5 XI 1956 (bez pod-6

pisu).
Nazwa pochodzi od nazwiska I sekretarza KC PZPR Władysława Gomułki. Określenie po-7

przednich aliji również tworzono od nazwisk osób, których polityka miała bezpośredni wpływ na
opuszczenie przez Żydów kraju ich pochodzenia. Na przykład alija Grabskiego (pochodzi od Włady-
sława Grabskiego, ministra skarbu, premiera II RP), zwana inaczej aliją kioskarzy, drobnych przedsię-
biorców, którzy ze względu na niekorzystną koniunkturę gospodarczą i nakładane podatki zmuszeni

obywateli zaczął się zmieniać – w grudniu tego roku 44 osoby dostały wizę do
Izraela . Faktem tym zaskoczone było Poselstwo Izraela w Warszawie, które z re-3

zerwą i niedowierzaniem raportowało do Biura Spraw Zagranicznych Izraela: „Jest
nam potrzebny nowy system organizacyjny, ale nie zwracamy się do nich [przed-
stawicieli rządu polskiego], żeby nie drażnić bestii” . Nie było wiadomo, czy przy-4

znanie zaledwie kilku osobom wiz nie jest tylko epizodem, czy może zapowiada
większą falę wyjazdów . Wiadomości, które dochodziły do Poselstwa Izraela w War-5

szawie, były dość fragmentaryczne, podstawowym ich źródłem były notatki przy-
gotowane na podstawie szeptanych informacji, wychodzących z kręgów bliskich
komunistycznym władzom w Polsce i tych, którym po długim czasie starań udało się
uzyskać wizę. 

Do Biura Spraw Zagranicznych Izraela została wysłana przez Jaakowa Barmora,
sekretarza Poselstwa Izraela w Polsce, tajna depesza z sondażowej rozmowy
z Władysławem Gomułką odbytej w listopadzie 1956 r.:

Trzy tygodnie temu pewna kobieta, która ma ze mną kontakt i Gomułką, prowadziła z nim
rozmowę. Rozmowa była o sprawach partyjnych i różnych innych, rozmawiali na wiele tematów.
Między innymi sprawami poruszyła kwestię wyjazdu Żydów do Izraela. Dokładnie było tak, że to ona
mówiła, a on wyłącznie słuchał. Opowiadała mu o osiągnięciach Izraela, o entuzjazmie odwie-
dzających go turystów, którzy są poruszeni zjawiskiem kibuców, pracą, ludźmi i wspólnotą, jaką
tworzą. Wspomniała też o osiągnięciach w polityce socjalnej, o Histadrucie, zaznaczyła też, że Izrael
jest demokratycznym państwem na Bliskim Wschodzie, któremu trzeba pomóc. Gomułka na to nic
nie odpowiedział, ale kiedy zaczęła mówić o tym, że dużo Żydów z Polski chce wyjechać do Izraela
– powiedział: nie trzeba robić im trudności, tak myślał kiedyś i tak myśli dziś .6

Izraelskie władze obawiały się o losy tej aliji. Atmosfera polityczna w wa-
runkach liberalizacji systemu, którą niechętnie widziała Moskwa, na przełomie lat
1955 i 1956 była bardzo napięta. Wyjazdy Żydów polskie władze mogły zatrzymać
pod byle pretekstem , służby dyplomatyczne w Warszawie proszono o zachowanie7
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byli do opuszczenia Polski. Czasem alije określano poprzez wydarzenia w kraju pochodzenia tworzące
okoliczności do wyjazdu Żydów (alija marcowa – wydarzenia marca 1968 r. w Polsce). Nazwy aliji
brały się również ze specyficznych cech charakterystycznych dla grupy przyjeżdżających Żydów,
wyróżniających ich na tle żydowskiej społeczności w Izraelu, np. alija niemiecka w latach trzy-
dziestych. W tym czasie, pomimo większej liczby Żydów przybywających wówczas z Polski niż
z Niemiec, ranga wydarzeń i specyfika niemieckich Żydów była na tyle istotna, że lata trzydzieste
kojarzą się wyłącznie z tą aliją. Do tego zwartość kulturowa tej aliji pozwalała ją wyróżnić i naznaczyć
jej proweniencję na tle izraelskiego społeczeństwa; S. Erel, Ha’Yekkim. 50 Years of German Speaking
Immigration to Israel, Jerusalem 1985, s. 35. Wyróżniającej nazwy pozbawione były alije orien-
talnych Żydów, które zwykle określano pojęciem „masowa alija”, co podkreślało przede wszystkim
ich znaczenie dla izraelskiej demografii, nie wprowadzając specyfikacji zawodowej czy kulturowej,
tak jak w przypadku innych aliji z europejskich krajów. Wracając do aliji gomułkowskiej, po długim
okresie braku zezwoleń na wyjazd do Izraela w styczniu 1955 r. zanotowano pierwsze przypadki
emigracji. Nabrała ona rozpędu kilkanaście miesięcy później, osiągając maksimum w 1957 r. Jej
początek (1955 r.) miał miejsce, zanim Władysław Gomułka zdobył władzę (został I sekretarzem
KC PZPR w październiku 1956 r.), jednak szczyt wyjazdów nastąpił za rządów Gomułki, dlatego
nazwano ją w Izraelu aliją gomułkowską; D. Stola, Kraj bez wyjścia..., s. 129–133.

Początkowo pojęcie to (hebr. dosł. „wstąpienie”) odnosiło się do wezwania do czytania Tory8

(które odbywa się na bimie, podwyższeniu), z czasem zaczęto tak określać emigrację do Izraela.
API, sygn. 2502/14 (het, cadi), list Arie Eszema do Katriela Katza, 15 X 1956 r. (tajne); API,9

sygn. 2502/12 (het, cadi), list Arie Eszema do dyrektora Biura Spraw Zagranicznych Izraela, dyrektora
Mazaru, 20 VI 1956 r., w którym informuje o spotkaniu z Józefem Cyrankiewiczem, premierem rządu
polskiego, 6 VI 1956 r. w Polskim Radiu, gdzie mówił o możliwości aliji do Izraela.

API, sygn. 2502/14 (het, cadi), list Biura Spraw Zagranicznych Izraela do Poselstwa Izraela10

w Warszawie, do Katriela Katza, 15 X 1956 r. (tajne).
API, sygn. 2502/14 (het), list z Polski, bez podpisu, najprawdopodobniej notatka z Poselstwa11

Izraela w Warszawie, 5 XI 1956 r.
CAS, sygn. S 6/6024, list posłańca Sochnutu z Wiednia do Zalmana Szragaja (Wydział Aliji),12

26 IX 1956 r.; CAS, sygn. S 6/6025, list Zalmana Szragaja do Szazara Bargińskiego, Paryż, 24 XI
1956 r.

API, sygn. 12/1/1116 (haf); API, sygn. 5/2505 (het, cadi), depesza do MSZ, 10 IV 1956 r.13

(podpisał Awidan); API, sygn. 2502/14 (het, cadi), list Amosa Modawy do Arie Eszema, 16 XI

nadzwyczajnej ostrożności. Do Katriela Katza, posła Izraela w Polsce w latach
1956–1958, apelowano: „Drogi Katrielu, wszedłeś do pracy w dobrym okresie,
kiedy alija  z Polski płynie. Jej trwanie będzie zależne od wysiłków całej ambasady.8

My wszyscy tym się ciekawimy, czekamy na nich. Cały czas boimy się, żeby nie
przestali, żeby nie zatrzymali tej aliji, żebyśmy nie zrobili jakiegoś błędu z naszej
strony. Nie wolno nam popełnić żadnego błędu”  – napisał Arie Eszem, dyrektor9

Wydziału Europy Wschodniej w Biurze Spraw Zagranicznych Izraela. Apelowano
do izraelskich posłów o szczegółowe informacje, uwrażliwienie i zwracanie uwagi
na zmiany klimatu politycznego, bo jak powiadano: „Warszawa nie jest zwykłą
stolicą, to ważny polityczny ośrodek, jak nie najważniejszy w Europie Wschod-
niej” . Niestabilność sytuacji politycznej była tym większa, że trwała repatriacja10

Żydów z ZSRR, z założeniem, że Polska stanie się dla nich wyłącznie krajem tranzy-
towym w drodze do żydowskiego państwa. Nie chodziło zatem tylko o jedną aliję .11

Wyjazd miał być zorganizowany szybko, sprawnie, z najwyżej tygodniowym po-
stojem w Europie. Obawiano się rozproszenia emigrantów, ucieczek, nie chciano
narazić się tym władzom polskim, austriackim czy włoskim, przez których państwa
biegły trasy podróży Żydów do Izraela .12

Początek aliji należy wiązać z poluzowaniem reżimowego rygoru, poszerze-
niem marginesu wolności i swobód obywatelskich . Po okresie stalinizmu zmiany13
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1956 r.; na temat wydarzeń roku 1956, w tym przyczyn emigracji Żydów do Izraela więcej:
P. Machcewicz, Polski rok 1956, Warszawa 1993, s. 229–230.

API, sygn. 2502/14 (het), list Jaakowa Barmora do Szaula Awigura (naczelnika Natiw), 16 X14

1956 r.; I Les (Ignacy Iserles), Na tropie utraconych nadziei, „Od nowa” 1958, nr 5, s. 5.
API, sygn. 2502/14 (het), list Jaakowa Barmora do Szaula Awigura (naczelnika Natiw), 16 X15

1956 r.
J. Markiewicz, „Dopolszczyłam” sie w Izraelu, „Nowiny Izraelskie” 1958, nr 66, s. 2 (21 V16

1958); J. Markiewicz, Kto zaspokoi ten głód, „Nowiny Izraelskie” 1958, nr 43, s. 3; T. Hatalgi,
Niepokój drugiej ojczyzny, „Nowiny Izraelskie” 1958, nr 1669 (20 VI 1958).

I Les (Ignacy Iserles), Na tropie utraconych nadziei, s. 5.17

zachodzące w następstwie polskiego października dawały nadzieję na polityczną
transformację, mówiono o socjalizmie z „ludzką twarzą”. Rychło okazało się jednak,
że zarówno poprzedni, stalinowski, jak i ten obiecywany przez Gomułkę naznaczo-
ny był antysemicką „szramą” , pielęgnował uprzedzenia i niechęć. Wizerunek spo-14

łeczności żydowskiej kojarzył się między innymi ze służbą komunistycznej władzy,
będącej pod dyktatem radzieckiego porządku: „Chociaż w Polsce jest bardzo mało
Żydów, może 70 tys., bardzo wielu z nich służy i służyli w partii komunistycznej.
Żydzi mają wysokie stanowiska w rządzie i służbach specjalnych. Dlatego ci, co
nienawidzą ZSRR, nienawidzą też Żydów. Żyd stał się tutaj symbolem dyktatury
sowieckiej”  – wyjaśniał sekretarz poselstwa Izraela, Jaakow Barmor, w tajnej no-15

tatce do Biura Spraw Zagranicznych Izraela sytuację Żydów w Polsce. 
Jak wynika z tej wypowiedzi, co ważne dla późniejszych rozważań o procesie

ich integracji w Izraelu, po wojnie Żydzi, dążąc do asymilacji w kraju zamieszkania,
osłabiali swoje więzi z narodem żydowskim. Robili to na dwa sposoby. Z jednej
strony motywowała ich do tego idea „rewolucjonisty bez korzeni”, z drugiej zaś
lansowany przez komunistów projekt jednonarodowego państwa polskiego i nabór
na „stuprocentowego” Polaka, czemu starali się sprostać, przyjmując polsko brzmią-
ce nazwiska . Ten zabieg komunistycznych władz w Polsce miał być sposobem na16

wyciszenie antysemityzmu, w istocie jednak sam w sobie był jednym z jego prze-
jawów, a przy określaniu narodowej identyfikacji Żydów osłabiał więzi, by następ-
nie na fali antystalinowskich czystek prowokować antysemickie hasła i odmawiać
im „statusu Polaka”. Inną grupę tworzyły osoby świadome swoich żydowskich
korzeni, pozostające w niezgodzie z nowym reżimem, oczekujące na otwarcie granic
i wyjazd do Izraela. Do takiego kroku przygotowywały się też osoby spolonizowane
– we wszechogarniającej atmosferze strachu, a także w trosce o przyszłość dzieci,
u których lekcje religii weryfikowały pochodzenie, rodziły się plany opuszczenia
Polski. 

Kluczem do ostatecznej oceny systemu komunistycznego przez reprezentują-
cych wszystkie wymienione postawy wykształcone w społeczności żydowskiej po
wojnie, poza jego bezdyskusyjnym bezprawiem, który zarówno w sferze ideo-
logicznej, jak i etnicznej się spalał, była ocena możliwości życia dla przyszłego
pokolenia z jednej strony – w Polsce, z drugiej zaś – w Izraelu . Większość wyjeż-17

dżała w atmosferze wojennej traumy, w przekonaniu o absolutnej klęsce dążeń
asymilatorskich i politycznego zawodu: 

Rozczarowani, zmęczeni walką polityczną, z wyciśniętym mniej lub więcej piętnem przeżyć
ostatniej wojny, dotknięci pośrednio, albo bezpośrednio prądem antysemityzmu, przyjeżdżają od
szeregu miesięcy do Izraela. Przyjeżdżają tu, niestety, nie jako idealiści-syjoniści, jak ongiś pierwsi
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Konflikty i kompleksy, „Nowiny Izraelskie” 1957, nr 100, s. 4.18

H. Weksler, H. Wiss (Ran Kislev), Nasza Kartagina, „Od nowa” 1958, nr 7, s. 4.19

Pojęciem tym (hebr. dosł. „wznoszący się”) określano żydowskich imigrantów przybywających20

do Izraela.
E. Rostal, Jak przyjmiemy olim z Polski, „Nowiny Izraelskie” 1956, nr 106, s. 2.21

Chodzi o operację militarną Wielkiej Brytanii, Francji i Izraela przeciwko Egiptowi, zwią-22

zaną z tzw. kryzysem sueskim (29 X – 6 XI 1956), przeprowadzoną w celu przejęcia kontroli nad
Kanałem Sueskim.

Struktura zawodowa emigracji do Izraela w latach 1955–1956 kształtowała się następująco: 40%23

stanowili pracownicy spółdzielni, 30% – pracownicy umysłowi i inteligencja, 15% – inicjatywa
prywatna i rzemieślnicy, 10% – robotnicy fabryczni, 5% – pracownicy handlu uspołecznionego;
A. Stankowski, Nowe spojrzenie na statystyki dotyczące emigracji Żydów po 1944 r., w: G. Berendt,
A. Grabski, A. Stankowski, Studia z historii Żydów w Polsce po 1945 r., Warszawa 2000, s. 126, 131;
Dane liczbowe emigracji Żydów do Izraela w latach 1956–1961 przedstawiła: B. Szaynok, Z historią
i Moskwą w tle..., s. 297.

Dane dotyczące liczby repatriantów emigrujących z Polski do Izraela są różne: na przykład24

Bożena Szaynok podaje liczbę 15 tys. B. Szaynok, Z historią i Moskwą w tle..., s. 291.
Dane na temat emigracji i krytyka źródeł statystycznych, zob. D. Stola, Kraj bez wyjścia?...,25

s. 132; a także publikacje: G. Berendta, A. Stankowskiego i A. Grabskiego; A. Stankowski, Nowe
spojrzenie na statystyki..., s. 122–126.

chaluce. Ludzie przeważnie starsi, niezdolni do wielkich zrywów i fizycznych wysiłków, wyzuci siłą
faktu z romantyzmu walki o nowe życie, przyjechali tu do nowej siedziby narodowej, do swoich
rodaków, do swoich współwyznawców, by wśród nich znaleźć upragniony spokój, budować swą
egzystencję i zapewnić swym dzieciom szczęśliwą przyszłość .18

Przyjeżdżali już z myślą o osiedleniu się w Izraelu na stałe bądź, korzystając
z turystycznej wizy i mając zupełnie mglistą wizję żydowskiego państwa, jedynie
rozważali taką możliwość . Próbując przekonać Żydów z Polski do pozostania19

w państwie żydowskim, ukrywając tu i ówdzie występujące w krajobrazie baraki
zamieszkane przez orientalnych Żydów, na łamach prasy polskojęzycznej składano
następujące deklaracje: 

Władze izraelskie zdają sobie sprawę, że alija z krajów Europy Wschodniej (w tym i z Polski)
różni się zasadniczo od aliji z Północnej Afryki i z krajów azjatyckich [...]. Do olim  z krajów20

Wschodniej Europy, a więc i z Polski, nie będzie stosowana zasada przesyłania przybyszów wprost
z okrętów do okręgów rozbudowy, lecz opieka nad nimi nosić będzie charakter ściśle indywidualny.
W tej sprawie zapadła uchwała kierownictwa Agencji Żydowskiej i doświadczenie zdobyte w ciągu
ostatnich miesięcy, wykazało jej słuszność .21

Obietnica złożona na początku emigracji polskich Żydów, gdy do Izraela trafia-
ły niezbyt liczne grupy, okazała się niemożliwa do spełnienia w całym okresie jej
trwania. Zwłaszcza gdy państwo, niespełna dekadę od jego powstania, zagrożone
wojnami, w systemie niedoboru i reglamentacji środków, po zakończeniu wojny sy-
najskiej , zmuszone było przyjąć masowe fale wychodźstwa Żydów z krajów orien-22

talnych. 
W latach 1955–1960 według dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Polskę opuściło, wskazując izraelski kierunek emigracji, około 51 tys. Żydów23

(w tej liczbie mieściło się około 13–14 tys. repatriantów z ZSRR ), izraelskie źród-24

ła podają liczbę niższą o 8 tys.  W każdym razie w Polsce społeczność żydow-25

ska, w porównaniu ze stanem wcześniejszym, zmniejszyła się prawie o połowę,
a do Izraela trafiła po raz pierwszy fala masowej, a przynajmniej od czasu powstania
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Na temat aliji gomułkowskiej zob. D. Stola, Kraj bez wyjścia?..., s. 132.26

M. Gefen, Bolesne oskarżenie, „Od nowa” 1958, nr 8, s. 7.27

API, sygn. 2502/14 (het, cadi), pismo Biura Spraw Zagranicznych Izraela do Poselstwa Izraela28

w Warszawie (Arie Eszema do Katriela Katza), 15 X 1956 r. (tajne).
Reports for the Period April 1951 – December 1955..., s. 295; Sochnut – organizacja Żydowska29

wspierająca adaptację Żydów chcących osiedlić się w Izraelu, a także rozwój gospodarczy państwa
żydowskiego.

Reports on the Executives submitted to the Twenty-Third Zionist Congress at Jerusalem, August30

1951, Jerusalem 1951, s. 143; Reports for the Period April 1951 – December 1955..., s. 295.
CAS, sygn. S 42/257, Analysis of PATWA Membership, dokument, nr 11/21/195. Ośrodki31

PATWA koncentrowały się w kilku regionach, oczywiście ze względu na miejsce powołania był nim
Londyn (obejmował Anglię i kraje skandynawskie), Nowy Jork (z filią w Los Angeles), Montreal,
Buenos Aires, Johannesburg, Paryż (jako centrum dla Europy Zachodniej), Urugwaj, Afryka Pół-
nocna, Australia i kilka innych państw. PATWA działała przez izraelskie poselstwo, Federację Syjoni-
styczną, Agencję Żydowską. Od 1 VII 1949 r. do 30 XI 1955 r. za jej pomocą wyemigrowało 977
członków i dodatkowo 600 przedstawicieli wolnych zawodów, którzy nie emigrowali w ramach
PATWA; Reports for the Period April 1951 – December 1955..., s. 298; CAS, sygn. 80/247, list
Nahuma Goldmana do L. Green, 3 VI 1956 r.; CAS, sygn. 42/257, list Icchaka Woolfsona, dyrektor
PATWA, do B. (brak imienia) Gross, kopia dla Goldy Meyerson (Meir), Giora Josefstala, Lewiego
Eszkola; CAS, sygn. S 42/257, list Giora Josefstala do Agencji Żydowskiej, 25 VII 1955 r.

żydowskiego państwa największej imigracji z Polski . Trudno było władzom izrael-26

skim przygotować się na niespodziewaną falę przybyszów z Polski. Przy takich
rozmiarach heterogenicznej aliji niełatwo było też spełnić obietnice indywidualnego
podejścia do każdego przyjeżdżającego z Polski Żyda . Z drugiej strony wchłonięcie27

nowych olim, poza politycznymi przesłankami, było istotnym warunkiem utrzymania
fali wyjazdów Żydów z Polski, dlatego izraelskie władze były zmuszone zapropo-
nować tym imigrantom specjalny system pomocy. Poselstwo Izraela w Warszawie
przysyłało listy, podając szczegółowe dane dotyczące wykonywanego zawodu, stanu
rodzinnego oraz sugestie wyjeżdżających w sprawie zatrudnienia, byle tylko ułatwić
im aklimatyzację w Izraelu, przeciwdziałać problemom, a przede wszystkim ewen-
tualnemu przesyłaniu przez osoby rozczarowane listów do znajomych i krewnych,
które mogłyby zatrzymać falę wyjazdów z Polski .28

Biorąc pod uwagę skalę aliji gomułkowskiej, priorytety i plany rozwojowe pań-
stwa, wykorzystano wobec przybyłych wówczas osób dwie zasadnicze ścieżki adap-
tacji. Pierwsza przebiegała pod nadzorem i opieką założonej w Anglii w 1944 r.
organizacji pod nazwą Professional and Technical Workers Association (PATWA),
która następnie stała się częścią struktury Sochnutu . Druga była ścieżką masową29

– nowi olim trafiali do obozów przejściowych, kibuców, na tereny rozwojowe bądź
z pomocą krewnych urządzali się w miastach.

I. POD SKRZYDŁAMI PATWA

Celem działania PATWA było pozyskiwanie wysoko wykwalifikowanych kadr
dla izraelskiej gospodarki , a głównym obszarem tych poszukiwań były kraje de-30

mokratyczne. Europa Wschodnia, odgrodzona od wolnego świata żelazną kurtyną,
nie była w tym czasie brana pod uwagę . W 1956 r. w zakresie aliji anglosaskiej31

panował zastój, mimo rozbudowanego aparatu administracji i wytężonych starań
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CAS, sygn. S 42/ 257, list Icchaka Woolfsona, dyrektor PATWA, do B. (brak imienia) Cross,32

kopia dla Goldy Meyerson (Meir), Giora Josefstala, Lewiego Eszkola; tamże, list Samuela Landmana
do redaktora „The Jewish Chronicle”, 13 III 1953 r.

Barak, przeważnie były one budowane z drewna albo azbestu.33

Kursy języka hebrajskiego.34

Poradnik (olim z Polski w Pardes Rubin), „Nowiny Izraelskie” 1958, nr 34, s. 3.35

Byli przeważnie rozmieszczeni w czternastu hostelach: Holon, Pardes Rubin, Herzlija, Jerusalem36

(Talpiot, Katamon), Hajfa (Tamar, Kiryat Hayim), Afula, Tir’on, Netanya, Beit Brodetzky, Kiryat Gat,
Beer Szewa; Reports for the Period January 1956 – March 1960 Submitted to the Twenty-Fifth
Zionist Congress in Jerusalem, Jerusalem 1960, s. 149.

Tamże, s. 140.37

Ramat Awiw, osiedle na północy Tel Awiwu, położone w bezpośredniej bliskości Morza Śród-38

ziemnego. Jego rozwój przypada na lata pięćdziesiąte XX w. Ulokowano w nim Uniwersytet Tela-
wiwski. Dziś jest to jedno z bardziej prestiżowych i drogich miejsc w Izraelu. 

notowano zaledwie pojedyncze przypadki przyjeżdżających stamtąd Żydów . Za to32

niespodziewana fala Żydów z Polski – osób dobrze wykształconych, w zawodach
oczekiwanych: lekarzy, inżynierów, techników – wypełniała lukę i, co więcej, z po-
wodu znacznych rozmiarów stwarzała rzadką okazję do pozyskania fachowców.
Zatem wolno stojące, „luksusowe szikuny” przygotowane dla Żydów przyjeżdża-
jących z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych zaoferowano inteligencji
z Polski, tych zaś, dla których ich nie wystarczyło, osiedlano na krótki czas w ho-
telach albo azbestowych crifach . 33

Tym sposobem niektórzy ówcześni przybysze z Polski trafili do Pardes Rubin.
Postawiono tam około 50 crifów z azbestu, krytych dachówką, z małymi, przeważnie
dwupokojowymi pomieszczeniami, kuchnią i łazienką. Wybór tego miejsca wydaje
się nieprzypadkowy. Otóż było to osiedle na przedmieściach Giwat Szmuel, mia-
steczka powstałego około trzynstu lat wcześniej, zamieszkiwanego przez powojenną
aliję z Polski, Rumunii, Węgier i Czechosłowacji, ci zaś chętnie przyjęli swoich
ziomków, zwłaszcza że byli to przedstawiciele inteligencji. W Pardes Rubin wystę-
powały trudności, na przykład z elektrycznością, szczególnie dotkliwe dla tych,
którzy trafili na ulpany  i „chcieliby odrobić lekcje wieczorem” , ale niedobory te34 35

zostały szybko usunięte. Należy pamiętać, że były to wyłącznie rozwiązania tym-
czasowe, na czas oczekiwania na budujące się dla nich szikuny. Wprawdzie należało
na nie wyasygnować pewną sumę, ale również tu przychodziła z pomocą PATWA,
która na korzystnych warunkach udzielała kredytów, po czym zwykle przydzielano
samodzielne mieszkania, a co najważniejsze w przypadku polskich Żydów – naj-
częściej otrzymywali je oni w miastach albo w ich pobliżu . 36

Lęk budziły wszelkie miejsca odległe od miast – Tel Awiwu, Jerozolimy
i Hajfy . Dla przybyszów z Europy Wschodniej, w największej liczbie pochodzą-37

cych z Polski, otwarto dla osadnictwa dotychczas zamknięty długi pas wybrzeża
morskiego. W rzeczywistości jednak żądania polskich Żydów ograniczały się do
okolic Tel Awiwu, a zupełnie dla nich nie do przyjęcia był teren rozciągający się na
północy kraju, od Akko do Gedery. Marek Gefen, dziennikarz mapampowsiego
pisma „Al Hamiszmar”, pochodzący z Polski, który zajmował się w PATWA tą
aliją, wspominał trudności z zagospodarowaniem osób wówczas przybyłych:

Nie jestem w stanie zapomnieć zdenerwowanego głosu nowego ole, który telefonował do mnie
w wieczór sederowy ubiegłego roku „Niech mnie pan ratuje, oni posyłają mnie na pustynię”. Człowiek
ten mieszkał ze swoją rodziną w Bat Jamie [...]. Pamiętam rozgoryczenie tych olim, których skie-
rowano do szikunu w Ramat Awiw . Ponieważ przedtem wybudowano pewną liczbę mieszkań38
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Dzielnica w sąsiedztwie Tel Awiwu. Znajduje się tam siedziba drużyny koszykówki Maccabi39

Tel Awiw.
M. Gefen, Bolesne oskarżenie, s. 7.40

API, sygn. 5556/8 (gimel, wcześniej 3865), list Zalmana Szragaja do Ben Guriona, 13 I 1957 r.41

Zalman Szragaj proponował Ben Gurionowi, żeby zwolnić ich z tego cła albo sporządzić listę rzeczy,
które można przywieźć do Izraela, a które będą przydatne w warunkach izraelskich; CAS, sygn.
S 6/6025, Tajne informacje przekazane Szlomo Szeferowi (zastrzeżone), raport z 27 XII 1956 r.; API,
sygn. 5556/8 (gimel) Szef Wydziału Aliji Zalman Szragaj do Lewiego Eszkola, ministra skarbu,
w sprawie aliji z Polski, 11 I 1957 r.

Brak fachowców w kraju, „Kurier Powszechny” 1958, nr 9, s. 2.42

B. Szaynok, Z historią i Moskwą w tle..., s. 295.43

Reports for the Period April 1951 – December 1955..., s. 169; CAS, sygn. S 42/230, list Leo44

Krowna do Giora Josefstala, 22 XII 1952 r.; tamże, list Zalmana Szragaja do (brak imienia) Bar-
gińskiego, 26 VII 1956 r.; tamże, list Giora Josefstala do ( brak imienia) Cygiela, 18 I 1956 r.; tamże,
list R. Golana z Wydziału Ulpanu do Giora Josefstala, 11 XII 1955 r.; tamże, Language as a Factor
in Intergration and Rehabilitation, 1955 r.

w Jad Eliahu , ci „upośledzeni”, którym przypadło w udziale mieszkanie w Ramat Awiw, czuli39

się po prostu oszukani. Mało tego. Pewna kobieta, która otrzymała tam dwupokojowe mieszkanie,
przyszła z pretensją, że w mieszkaniu nie ma dość miejsca na... fortepian .40

Potrzeby i wyobrażenia Żydów z Polski o trybie i stylu życia nie pokrywały się
z kondycją państwa. Świadczy o tym choćby przywożony ze sobą sprzęt. Nowo
przybyli przed wyjazdem z Polski za ostatnie zaoszczędzone pieniądze zaopatrywali
się w lodówki, meble, czasem podwójne komplety, a na miejscu, w Izraelu, okazy-
wało się, że muszą za to wszystko zapłacić wysokie cło, za względu na brak prądu
sprzęt elektryczny wydawał się zbędny, a meble nie pasowały do azbestowych cri-
fów i miejsca, w którym przyszło im żyć . 41

Nawet wyjątkowo preferencyjna ścieżka adaptacji ujawniała ogromne różnice
między potrzebami nowych olim a możliwościami młodego państwa i jego deter-
minacją w powstrzymaniu ich przed opuszczeniem kraju, czego bardzo obawiały się
izraelskie władze ze względu na liczbę potrzebnych gospodarce sił fachowych.
Dotychczas wysoko wykwalifikowane kadry rekrutowały się z Europy Zachodniej
lub Wschodniej. Jednak ci, którzy zdążyli przybyć przed wojną, w połowie lat pięć-
dziesiątych osiągali wiek 50–55 lat i nie miał kto ich zastąpić. Przyczyną tego stanu
rzeczy była druga wojna światowa, która – po pierwsze – zahamowała dopływ
regularnych rezerw ludzkich, a po drugie – w Zagładzie unicestwione zostało rze-
miosło żydowskie. A ci, którzy przybyli, nie byli na tyle młodzi, aby zapewnić ciąg-
łość pokoleniową. Z kolei masowa alija orientalnych Żydów nie zagwarantowała
dopływu fachowców, jak powiadano: „na odpowiednim poziomie” . W 1958 r.42

liczono, że za pięć lat izraelska gospodarka odczuje dotkliwy brak kadr, co mogłoby
zahamować rozwój kraju, podczas gdy ten – po wojnie synajskiej – w czasie nie-
zakłóconym wojną, miał szansę wkroczyć na ścieżkę dynamicznego rozkwitu pod
warunkiem pozyskania osób z odpowiednim przygotowaniem zawodowym. Z tego
punktu widzenia alija gomułkowska miała duże znaczenie dla izraelskiej gospodarki.

Dlatego dokładano wszelkich starań, aby nie utracić tych rezerw ludzkich, które
przybyły do państwa, należało je szybko i w pełni zagospodarować, zwłaszcza że
właśnie one miały największą szansę uzyskać wizę powrotną do Polski . W pierw-43

szym okresie zapewniano, poza mieszkaniem, naukę języka hebrajskiego po to, by
jego nieznajomość nie wyalienowała ich społecznie i nie wyłączyła z aktywności
zawodowej . Uczestnictwo w ulpanie miało ten dodatkowy walor, że znacznie44
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Wykładowcy „olim” na Politechnice, „Kurier Powszechny” 1958, nr 9, s. 4.45

CAS, Raport PATWA za 1 I 1957 r. – 31 XII 1958 r.46

przyspieszało aklimatyzację, osłabiając tym samym w tej grupie wyobcowanie
i tendencje wyjazdowe. Następnie wdrażano kolejny etap procesu asymilacji – po-
dejmowano działania ułatwiające adaptację w miejscach pracy. Aby opłacało się
zatrudniać nowych olim, mniej więcej przez trzy lata do ich pensji dopłacał Sochnut.
Tym samym obniżano koszty zatrudnienia, a przedsiębiorstwa zyskiwały dobrych
fachowców. W ten sposób na przykład naukowcy zostali wchłonięci przez Uniwer-
sytet Hebrajski, Instytut Weizmanna czy Politechnikę w Hajfie , a z ofertą dla45

utalentowanych dziennikarzy i pisarzy wychodziły redakcje izraelskich gazet. 

Tabela 1. Nowi olim reprezentujący wolne zawody według kraju pochodzenia od 1 X 1956
do 31 III 1959 r.

Kraj pochodzenia
Zawód

Polska Węgry Bułgaria Egipt Inne (Irak,
Iran, Turcja)

lekarze   527   42 15 18   8

inżynierowie   608 107 13 20 10

aptekarze     38   12   6   6   1

ekonomiści, prawnicy,
księgowi

  408   48   8   3

filolodzy   155   38   2   2

aktorzy     91   17   5

dziennikarze     44     8   2

różni   140   24   5   5

Razem 2011 296 39 66 24

Źródło: CAS, sygn. 8/247, Agencja Żydowska, Teczka Nahuma Goldmana, sprawa PATWA.

Jak wynika z tabeli 1., w okresie trwania aliji gomułkowskiej więcej niż dwie
trzecie działań PATWA obejmowało Żydów z Polski. Biorąc pod uwagę skalę prac
tej organizacji na rzecz aliji gomułkowskiej, co niewątpliwie ma znaczenie przy
ocenie możliwości urządzenia się w Izraelu przybyłych wówczas osób, można
zauważyć, że tylko niewielka część nowych olim została objęta tym trybem postę-
powania. Za to analizując wszystkie działania i prace PATWA, pomoc udzielaną
przez nią w ramach wszystkich grup etnicznych, stwierdzamy, że w latach
1956–1959 największą część stanowili właśnie polscy Żydzi. W okresie naj-
większego natężenia aliji, od 1 stycznia 1957 r. do 31 grudnia 1958 r., spośród
wszystkich imigrantów z Europy Wschodniej na ogólną liczbę 1662 objętych opieką
PATWA było aż 1294 osób z Polski . Oczywiście wzrost udziału opieki nad olim46

z Polski, a mniejszy udział w niej rumuńskich czy węgierskich Żydów, wynikał
z rozmiarów aliji, której gros pochodziła z kraju nad Wisłą.

Analizując zatrudnienie osób pracujących w wolnych zawodach, a będących pod
opieką Wydziału Absorpcji w momencie przyjazdu (1956 r.) i końcowym okresie
ich wsparcia przez Sochnut (1960 r.), dokładnie wtedy gdy trwała alija gomuł-
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CAS, sygn. 42/230, Language as a Factor in Integration and Rehabilitation, 1955. W po-47

równaniu z poprzednim okresem (1949–1955), kiedy lekarze stanowili na ulpanach niewielką grupę
(170 osób, łącznie ze wszystkich krajów, po 1956 r., dokładnie w czasie trwania aliji gomułkowskiej,
1 X 1956 r. – 31 III 1959 r.), według statystyk PATWA tylko z Polski przyjechało 527, a łącznie
z innymi krajami 610 osób; CAS sygn. 8/247, Agencja Żydowska, Teczka Nahuma Goldmana, sprawa
PATWA. Na ogólną liczbę 1123 inżynierów poszukujących pracy w 1956 r. cztery lata później tylko
15 nie miało zatrudnienia. A z Polski pod opieką PATWA znalazło się aż 608 osób. Na 994 lekarzy
starających się o pracę w 1956 r. cztery lata później tylko 10 pozostało bez pracy; Reports for the
Period January 1956 – March 1960..., s. 150. Zatem potencjał kadrowy aliji gomułkowskiej był
ogromny i uzupełniał braki państwa na tym polu. To była bardzo atrakcyjna grupa zawodowa, której
państwo nie mogło stracić. W interesie państwa była raczej ich aktywizacja i nauczenie języka. 

Reports for the Period January 1956 – March 1960..., s. 151. Na ogólną liczbę 1123 inżynierów48

poszukujących pracy w 1956 r. cztery lata później tylko 15 nie miało zatrudnienia. Spośród przy-
byszów z Polski pod opieką PATWA znalazło się aż 608 osób. Na 994 lekarzy starających się o pracę
w 1956 r. tylko 10 pozostało bez pracy w 1960 r.; tamże, s. 150.

Na 383 szukających pracy w 1956 r. cztery lata później pracy nie miało 50; tamże, s. 151.49

Na 279 prawników ubiegających się o pracę w 1956 r. cztery lata później pracy nie miało 30;50

tamże.
Tamże, s. 150; CAS sygn. 8/247, raporty PATWA od 1 I 1957 r. do 31 XII 1958 r.; H. Wiss51

(Ran Kislev), Izraelski sen o Goldfadenie, „Od Nowa” 1958, nr 9, s. 6.
CAS, sygn. S 42/257, list E. (brak imienia) Frankel do Giora Josefstala, 25 VII 1955 r.; tamże,52

list Jehudy Liwnego do PATWA, Chicago, 22 VI 1954 r.; tamże, list Leo Krowna (z PATWA); tamże,
list Leo Krowna do Giora Josefstala, 22 XII 1952 r. Fundusze PATWA pochodziły np. ze środków
rządowych, Żydowskiej Agencji, Histadrutu, Hadassah, Związku Przedsiębiorców oraz większych
przedsiębiorstw; Reports on the Executives..., s. 143.

Reports for the Period January 1956 – March 1960..., s. 155.53

kowska, można zauważyć, że izraelski rynek wchłonął największą liczbę inżynierów
i lekarzy . A trzeba pamiętać, że najwyższy wskaźnik udziału w tej grupie mieli47

wówczas Żydzi z Polski (zob. tab. 1). W przypadku lekarzy należy zaznaczyć, że
największe zapotrzebowanie dotyczyło medyków specjalności ogólnej i nie bez
znaczenia był ich wiek, musieli być zdolni do podążania za większymi grupami
emigrantów, często za Żydami z Afryki, na tereny przeznaczone do osadnictwa.
Tych, którzy ze względu na wiek nie byli już tak dyspozycyjni, Wydział Aliji
Sochnutu wspierał w zakładaniu prywatnych praktyk .48

Najwyższy wskaźnik niezatrudnionych dotyczył nauczycieli i filologów, których
przystosowanie czy wdrożenie w izraelski system pracy wymagał dłuższego okresu
nauki języka hebrajskiego lub przekwalifikowania . Drugą grupą w kolejności49

relatywnie wysokiego wskaźnika bezrobocia byli prawnicy . W dużym stopniu50

decydowała o tym odmieność systemów prawnych, które znali przed przyjazdem
i w Izraelu oraz wymagana w tym zawodzie biegłość w języku. Ten ostatni problem,
językowy, dotyczył też ludzi pióra . 51

Należy pamiętać, że system opieki PATWA nie był standardową ścieżką
w adaptacji nowych olim, lecz formą patronatu państwa nad wybranymi emigran-
tami, wyłącznie tymi zdolnymi i wysoko wykwalifikowanymi . Z upływem lat wy-52

czerpywały się możliwości tej organizacji, szczególnie że intencją jej powołania
było pozyskanie fachowców z Europy Zachodniej i ułatwienie im przystosowania.
Urzędnicy Sochnutu przyznawali, że nie nadążają z udzielaniem pomocy aliji go-
mułkowskiej – nie podołały zadaniu przygotowania mieszkań, a hotele nie mogły
pomieścić wszystkich potrzebujących w czasie oczekiwania na szikun, wówczas
zresztą były to przeważnie domy z azbestu, które w szybszym tempie można by-
ło tą metodą wybudować . Wśród nowych olim z Polski rosły nastroje wyjazdo-53
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W połowie roku 1957 wpływało miesięcznie zaledwie kilkanaście podań o wizę powrotną do54

Polski. Od lipca do grudnia 1957 r. wpłynęło już około 350 podań i dotyczyło około 1200 osób.
Polskie władze przyjęły następującą metodę postępowania w sprawie osób ubiegających się o zezwo-
lenie na powrót do Polski: w pierwszej kolejności należało zająć się podaniami fachowców, działaczy
robotnicznych i małżeństw mieszanych. Odmowę zalecano w przypadku wniosków umotywowanych
jedynie trudnościami osiedlenia się w Izraelu. B. Szaynok, Z historią i Moskwą w tle..., s. 295–296.

Reports for the Period January 1956 – March 1960..., s. 195.55

E. Rostal, O pomoc dla olim z Polski, „Nowiny Poranne” 1956, nr 148, s. 3.56

W 1956 r. mówiono o 40 miejscowościach, w których ulokowani byli nowi olim z Polski;57

E. Rostal, O pomoc dla olim z Polski, s. 3; Rit, Wykwit obłudy, „Nowiny Izraelskie” 1958, nr 64, s. 3;
Reports for the Period January 1956 – March 1960..., s. 140.

CAS, sygn. 42/230, Language as a Factor in Integration and Rehabilitation, 1955 r.; H. Joffe,58

Miasto młodości – miasto przyszłości, „Kurier Powszechny” 1958, nr 13, s. 4; M. Tomkiewicz,
Powrót do domu, „Nowiny Izraelskie” 1958, nr 1669, s. 4.

Reports for the Period January 1956 – March 1960..., s. 145.59

Kibuc ma wielkie serce, „Nowiny Izraelskie” 1958, nr 74(1657), s. 7.60

we , zwłaszcza po tym, gdy część z nich na krótki czas trafiła do obozów przejścio-54

wych, zwanych maabarot. 

II. OD KIEROWNIKA DO KIBUCNIKA

Inna ścieżka adaptacji nowych olim z Polski polegała na tym, że już na statku
albo po krótkim pobycie w obozie przejściowym kierowano ich na tereny nie-
zagospodarowane. Ta droga była wykorzystywana szczególnie w okresie natężonych
przyjazdów Żydów z Polski w 1957 r., wówczas pod hasłem „z miasteczka do pań-
stwa”  wysyłano ich na tereny tzw. rozwojowe z uzasadnieniem: „Energia, po-55

mysłowość, kwalifikacje i duchowe wartości Żydów z Polski mogą przyczynić się
do rozwoju nowych miejscowości, w których brak właśnie takich ludzi” . Starano56

się przy tym, aby znaleźli się oni tam w większych grupach, co miało im ułatwić
aklimatyzację . Żydzi z dużych miast z trudem przystosowywali się do życia na57

peryferiach. Negew oznaczała dla nich degradację cywilizacyjną, przerażała pustką,
brakiem pracy i marginalizacją kultury. I nie przekonywały ich zapewnienia, że
Negew to „miejsce ze wspaniałą obietnicą na przyszłość” . 58

Nie spełniały też ich wymagań inne osady, w których odczuwali brak od-
powiedniej oferty kulturalnej i – co najważniejsze – warunków do edukacji dla
swoich dzieci, zwłaszcza gdy motywem wyjazdu z Polski była troska o ich przy-
szłość . Broniącym się przed pustynią oferowano w propagandzie: „Kibuc ma59

wielkie serce” . Na łamach prasy polskojęzycznej próbowano agitować nowych60

olim z Polski do wstępowania do kibucu, licząc, że znane z dawnego życia socjali-
styczne wartości uda się przekuć w syjonistyczny etos. W sloganach promujących
ten typ życia łączono przedemigracyjną polityczną tożsamość nowo przybyłych z tą
nową w ten oto choćby sposób w artykule pod znamiennym tytułem Kowalscy
w kibucu: 

Wanda Kowalska nazywa się teraz Warda, Jerzy ma na imię Joram, a ich siedmioletnie bliź-
nięta – Rafi i Ilana – już prawie zapomniały, że jeszcze przed dwoma miesiącami nazywały się Rysio
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T. Hatalgi, Kowalscy w kibucu, „Nowiny Izraelskie” 1957, nr 45, s. 4.61

E. Bora, Chwała olim – rolnikom, „Nowiny Izraelskie” 1958, nr 17, s. 4; Możliwości absorpcji62

w kraju, „Kurier Powszechny” 1958, nr 1, s. 5; Nikt nie opuścił kibucu. Jak żyją olim w „Miszmar
Haszaron”, „Kurier Niezależny” 1958, nr 16, s. 3; Olim osiedlają się w kibucach, „Kurier Nie-
zależny” 1958, nr 81, s. 3.

Reports for the Period January 1956 – March 1960..., s. 154–155.63

Remba, Życie kończy się przy czterdziestce, „Nowiny Poranne” 1956, nr 70.64

M. Tomkiewicz, Powrót do domu, s. 4.65

CAS, sygn. J 20/34, Protokół posiedzenia Komisji Pracy w Sochnucie, 27 II 1957 r.66

E. Rostal, O pomoc dla olim z Polski, s. 3; B. Piotrowska (Felicja Mańska), Weltschmerz,67

„Od nowa” 1958, nr 8, s. 3; P. Klarman, Niebezpieczny wiek, „Kurier Niezależny” 1958, nr 60, s. 4.

i Irka [...]. Joram i Warda zmienili nie tylko kraj zamieszkania, klimat i otoczenie. Zmienili również
podstawową, codzienną formę egzystencji. Z dość mieszczańsko (choć po inteligencku) urządzonego
życia prywatnego w kraju socjalistycznym przenieśli się do całkowicie zsocjalizowanej komuny
społecznej i gospodarczej, w której brak własności prywatnej (oprócz tego, co na sobie i w obrębie
czterech ścian pokoju) pozwala im zapomnieć, że są w kraju na poły kapitalistycznym .61

Była to próba przekształcenia niedawnych sympatyków komunizmu w kibucową
komunę . Teksty o podobnie propagandowej wymowie miały być receptą na od-62

wrócenie negatywnych tendencji rozwijających się w tej grupie – wyboru miast.
Wydział Aliji Sochnutu w związku z nadziejami pokładanymi w sporej grupie

byłych komunistów wdrożył program, w którym za dopłatą do pracy nowego ole
kibuce przyjmowały rodziny nowych emigrantów. I miało to głębszy sens niż tylko
zapewnienie im zatrudnienia i miejsca zamieszkania. Z jednej strony chciano wspie-
rać ruch kibucowy, któremu brakowało rąk do pracy na roli i w przemyśle, z drugiej
zaś – osiedlając w syjonistycznych wspólnotach, chciano zbliżyć do państwa, zwią-
zać nowych obywateli z etosem pracy fizycznej, a tych z rozchwianą tożsamością
włączyć do narodu i zbliżyć do istotnych dla niego spraw . 63

Jednak o przyjęciu nowych członków decydowała starszyzna kibucowa. Za-
leżało im wyłącznie na ludziach młodych, silnych i zdrowych, gotowych do pracy
na roli. Zwykle rodziny polskich Żydów składały się z rodziców w wieku około
40 lat i dzieci urodzonych tuż po wojnie, czyli wówczas jedenasto-, dwunastoletnich.
Przyjmując takie rodziny, kibucnicy musieliby się zgodzić na dzieci, którym należało
zapewnić utrzymanie, i osoby w wieku uważanym za nieprodukcyjny – w Izraelu
aktywność zawodowa kończyła się około 40 roku życia nawet dla najlepszych
fachowców . Trzeba pamiętać, że w Polsce polityka wizowa w pierwszej kolejności64

obejmowała osoby starsze, niezdolne do pracy i samotne. W 1957 r. alija z Polski,
która osiągnęła w tym roku 31 tys. i stanowiła 43,2% wszystkich imigrantów w tym
okresie , przyniosła ze sobą wysoki procent olim w wieku 45–55 lat i do tego dużo65

ludzi bez zawodu. I chociaż na spotkaniu Komisji Pracy w Sochnucie Anszel Reiss
informował, że nowi olim z Polski nie są tacy starzy, to jednak co innego wiek
czterdziestoletnich olim znaczył w Polsce, a co innego w Izraelu . 66

W państwie żydowskim osoby w tym wieku nosiły stygmat starca, któremu
zazwyczaj trudno było znaleźć zajęcie, włączyć się do kibucu czy bez pomocy
krewnych urządzić się w Izraelu. Była to mało pożądana na izraelskim rynku pracy
grupa wiekowa , nic dziwnego, że rodziło się u nich poczucie społecznego od-67

rzucenia: „W Polsce byłem kierownikiem zaopatrzenia i kierownikiem sklepu
w kooperatywie spożywców. Żona moja była głównym księgowym w zakładach
radiotechnicznych. Całe życie marzeniem naszym było przyjechać do Izraela. Mam
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Poradnik dla nowych olim, „Nowiny Izraelskie” 1957, nr 96, s. 6. Wytyczne z Sochnutu czy68

MSZ dla posłów w Izraelu dotyczące prowadzenia selekcji ze względu na wiek nie mogły być w tych
warunkach zastosowane, spowodowałoby to bowiem nie tylko kryzys w ruchu wyjazdowym Żydów,
może nawet zatrzymanie aliji, ale i utratę następnego pokolenia, które odradzało się po wojnie
w narodzie żydowskim. Część z nich, syjonistów, wyjechało pod koniec lat czterdziestych, a wówczas
ze względu na dużą liczbę kobiet w ciąży proszono, aby w podróży towarzyszyli im nie tyle posłowie
i działacze partyjni, ile lekarze i akuszerki. W ramach aliji gomułkowskiej przybyło urodzone po
wojnie nowe pokolenie Żydów. „Błogosławiona alija, wszędzie ją słychać i widać, wszędzie odczuwa
się jej wpływ, 2000 akademików, artystów, uczonych, tysiące techników, ślusarzy, agronomowie
i rolnicy. Ale przede wszystkim dzieci, dużo dzieci”; M. Tomkiewicz, Powrót do domu, s. 4. Autorka
podaje wiek przybyłych w 1957 r.: 0–24 – 44%, 25–45 – 33%, ponad 45 – 23%. Te dane są mało
precyzyjne, przede wszystkim skala jest zbyt szeroka, ta dla 25–45 obejmuje zarówno osoby w wieku
tzw. nieprodukcyjnym w Izraelu, jak i produkcyjnym; tamże; CAS, sygn. S 6/6024, list posła z Paryża
do Wydziału Aliji w Sochnucie na temat sytuacji w Wenecji, 2 VII 1950 r. (podpisał – brak imienia
– Unger).

T. Hatalgi, Nowi ludzie – w starym kraju, „Nowiny Poranne” 1957, nr 15(1264), s. 3; E. Rostal,69

Najtwardszy orzech, „Nowiny Poranne” 1957, nr 34(1335), s. 2; D. Harten, Problematyka euro-
pejskiej aliji, „Nowiny Poranne” 1957, nr 30(1326), s. 2; H. Dakowicz, Sabra z... Łubianki, „Nowi-
ny Poranne” 1957, nr 45, s. 3; Bł. Dr. E. Sommerstein, „Nowiny Poranne” 1957, nr 46(1357), s. 2
i n.; Reports for the Period January 1956 – March 1960..., s. 139; N. Gross, Tu były kiedyś błota,
„Nowiny Izraelskie” 1958, nr 26, s. 2; Poradnik dla nowych olim (S.O.S z Kiriat Gad), „Nowiny
Izraelskie” 1957, nr 36, s. 4.

J. Lipski, Nowi olim a kibuce, „Walka” 1958, nr 4, s. 4; Nazistowskie metody, „Walka” 1958,70

nr 4, s. 4.
J. Lipski, Między olim, „Walka” 1958, nr 2, s. 6; J. Lipski, Nowi olim a kibuce, „Walka” 1958,71

nr 4, s. 4; J. Lipski, Nowi olim a rzeczywistość izraelska, „Walka” 1958, nr 1, s. 4.

43 lata i wnioskuję z tego, co przeszedłem, że nie mam prawa do życia” . Kult68

młodości odsuwał tę grupę na margines społecznej i państwowej nieprzydatności.
Bezrobocie nasuwało myśli o daremności przyjazdu, społecznej i państwowej zbęd-
ności . W Izraelu liczyła się produktywność, przydatność mierzono w syjonistycz-69

nej, etatystycznej skali – siły fizycznej i państwowego stażu. 
W kibucu ludziom starszym trudno było też zanegować dotychczasowy styl

życia i wdrożyć się w zupełnie nieznany im świat kibucników. Ponadto dążąc do
zbratania z nimi, należało wyraźnie eksponować wątek narodowy. Nie mogli temu
podołać ludzie, którzy przed przyjazdem, w Polsce zacierali żydowskie korzenie
i dążyli do asymilacji, przyczyniając się tym do rozluźnienia więzi z narodem.
W kibucu Żydzi z podwójną – polską i żydowską – tożsamością czuli się obcy
i niechciani (adekwatnie do asymilacji w aliji gomułkowskiej wyłania się problem
małżeństw mieszanych). Ci, którzy poddali się tej próbie, stanęli wobec problemu
nieprzystosowania do kibucowej wspólnoty, często opisywanego w skargach druko-
wanych w komunistycznym piśmie publikowanym w języku polskim – „Walce” .70

Otóż w ruchu kibucowym, łącznie z tym największym (Arzi) pod skrzydłami
Mapam, od czasu procesu Mordechaja Orena, rozbratu z ruchem komunistycznym
i odejścia Moshe Sneh, wszelkie prokomunistyczne postawy członków kibuców
spotykały się z ostracyzmem, a w hermetycznie zwartym ideologicznie środowisku
z łatwością można było je wychwycić czy wyśledzić, nawet podczas tzw. tajnych
wyborów powszechnych. Konflikty, w tym nawet akty fizycznej przemocy wobec
komunistów, aż nadto wyraźnie zarysowane były w skargach tychże członków : 71

Do kibucu tego wstąpiłam z własnej nieprzymuszonej woli, przede wszystkim ze względów
materialnych. Początkowo stosunek do mnie był możliwy, lecz gdy kierownictwo kibucu przekonało
się, że w żadnym wypadku nie będę zwolenniczką czy agitatorką Kibuc Arci lub Mapam – z miejsca
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Przedszkole, dom dziecka w kibucu.72

List Amalii Świątek do redakcji „Walki”, „Walka” 1958, nr 11, s. 9.73

Z okrętu do kibucu, „Od nowa” 1959, nr 10, s. 6.74

CAS, sygn. S 42/230, List Byrona (Barucha) Reina do Haima Golana, Agencja Żydowska, 2 VII75

[brak roku, pierwsza połowa lat piędziesiątych].
Tamże.76

E. Bora, Ostrożnie z uogólnieniami, „Nowiny Izraelskie” 1958, nr 122, s. 2.77

M. Gefen, Bolesne oskarżenie, s. 7. Przy dwóch ogromnych alijach z Europy i Afryki (do ki-78

buców rzadko przyjmowano Żydów orientalnych, nawet pracując fizycznie, nie stawali się oni częścią
wspólnoty kibucowej) kibuce, były w stanie utrzymać i zaadaptować niewielką liczbę nowo-
przybyłych, zdecydowanie częściej posyłano ich na nowe tereny osadnicze (przeważnie orientalnych
Żydów) i do moszaw. Reports for the Period January 1956 – March 1960..., s. 155.

stosunek do mnie zmienił się diametralnie. Od tego czasu zaczyna się moja gehenna w Gal – on.
Przede wszystkim dają mi się we znaki przy przydziale pracy. Dają mi najcięższą pracę, nie-
współmierną do mego wieku i stanu zdrowia. Zmienił się też stosunek do moich dzieci [...] Mojej
najmłodszej córce zabroniono w chwilach wolnych od nauki mówić ze mną po polsku i czytać
książki polskie w czasie odpoczynku w Bejt Jeladim . Wychowawczyni mówiła jej, że najwyższy72

czas, aby zapomniała mowę polską... Coraz częściej zaczęto podkreślać, że nie jestem Żydówką, że
nie jestem syjonistką to prawda. Nigdy się za nią nie podawałam. Całe życie walczyłam i walczyć
będę za socjalizm i komunizm. Więc po co było wyważać otwarte drzwi, gdy moje poglądy były
wiadome kibucowi od pierwszej chwili. Ale co to ma wspólnego z moim żydostwem, którego nigdy
nie wypierałam się [...] teraz okazuje się, że z Polski wyjechałam jako żydówka (sic!), a w Izraelu
śmią mi mówić, że nie jestem żydówką (sic!). Na zakończenie pragnę dodać dla pełnego obrazu,
że nie jestem jedyna wśród nowych olim, którzy w ciągu ostatnich miesięcy opuścili kibuc lub mają
zamiar go opuścić .73

Kibuce tworzyły wspólnotę nie tylko ekonomiczną, ale też polityczną oraz ideo-
logiczną i w każdej przestrzeni – przy silnej integracji jej członków – wymagana
była zgodność. Nie chodziło tylko o walkę z komunizmem. Wychwytywano każde
odstępstwo od normy przyjętej przez wspólnotę kibucową, niezależnie od tego,
z której strony to polityczne niedopasowanie pochodziło . Jeden z Żydów z USA74

skarżył się w liście do Agencji Żydowskiej, że cierpi za krzywdę i przestępstwa
administracji Eisenhowera, ponosząc odpowiedzialność za cały amerykański kapi-
talizm . Dystansowanie się kibucowych wspólnot wobec nowych członków ułatwia-75

ło w razie niepowodzenia adaptacji wyzbywanie się ich, bo jak mawiał ów Żyd ze
Stanów Zjednoczonych z kibucu Shefayim: „Czy nie robi złego wrażenia opuszcze-
nie kibucu przez jakiegoś głupiego turystę?”76

Specyfika wspólnot kibucowych, hermetycznie zamkniętych i elitarnych, zło-
żonych z pionierów syjonizmu, z ostrą selekcją przydatności do pracy, nie pociągała
imigrantów z Polski. W kibucu nie akceptowano indywidualizacji życia, do której
byli przyzwyczajeni polscy Żydzi, czego nie osłabił w nich nawet komunizm, prze-
szkadzał im brak intymności, typowej dla ludzi wychowanych w tradycji mało-
miasteczkowego albo wielkomiejskiego trybu życia . Do kibucu nie lgnęli ani starzy77

komuniści, ani tym bardziej ludzie młodzi: „odrzucają oni wszelką myśl o kibucu,
wszelką próbę życia w kibucu, a nawet zobaczenia go” – z przykrością konstatował
Marek Gefen z Mapam . 78

Jeszcze innym problemem adaptacji zawodowej polskich Żydów, niezależnie
od miejsca osiedlenia nowych olim z Polski, były trudności wynikające z różnicy
systemów politycznych. Ustrój komunistyczny stworzył kadry biurokratów, kierown-
ików, urzędników nieprzydatnych na izraelskim gruncie. Wartości dwóch różnych
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R. Beiser-Nowak, Dlaczego byłem rozgoryczony, „Nowiny Izraelskie” 1958, nr 4, s. 3; Głos79

nowych olim. Dlaczego byłem rozgoryczony, „Nowiny Izraelskie” 1958, nr 4, s. 5.
E. Bora, Ostrożnie z uogólnieniami..., s. 2.80

CAS, sygn. AK 456/2, Yehuda Weisberger, Notes on Immigration to Israel, 19 IX [brak roku].81

K. Bielecki, O urzędach pracy na trzeźwo, „Od nowa” 1958, nr 2, s. 2.82

API, sygn. 5556/8 (gimel, wcześniej 3865), list Zalmana Szragaja do Ben Guriona, 13 I 1957 r.83

H. Dankowicz, Protekcja dźwignią absorpcji, „Nowiny Izraelskie” 1957, nr 107, s. 3; CAS,84

sygn. J 20/34, protokół posiedzenia Komisji Pracy w Sochnucie, 6 I 1957 r.; tamże, protokół posie-
dzenia Komisji Pracy w Sochnucie, 27 I 1957 r.; Możliwości absorpcji nowych olim, „Kurier Nie-
zależny” 1958, nr 12, s. 4.

ideologii – komunizmu i syjonizmu – uformowały ludzi, których kwalifikacje nie
pozwalały płynnie przejść z jednego ustroju do drugiego: z gospodarki centralnie
planowanej w komunizmie do konkurencyjnej w Izraelu, od państwa skoncentrowa-
nego na rozwoju miast w Polsce do respektowania idei zasiedlania terenów nieza-
gospodarowanych i gospodarki rolniczo-przemysłowej w Izraelu. Przede wszystkim
gwałtowne przejście z systemu pracy nakazowo-rozdzielczej stosowaneg w komu-
nizmie do pracy reglamentowanej skutkowało w pierwszym okresie po przybyciu
nadreprezentacją kierowników, za to brakiem sił fachowych.

W komunizmie odgórnie ustalano też styl i tryb życia, takie dobra jak mieszka-
nie i praca arbitralnie przydzielano obywatelom, co dawało zarówno poczucie nie-
dosytu, jak i pewnej stabilizacji. Jednak przy kłopotach z urządzeniem się w Izraelu
Żydzi z Polski wspominali wyłącznie to drugie – stabilizację: „Olim, którzy przy-
jeżdżają obecnie do kraju, nie żyli wprawdzie dotychczas w przepychu i luksusie,
ale w warunkach uporządkowanych i unormowaniach. Każdy miał jako takie
urządzone mieszkanie, każdy miał swoją pracę, swoje towarzystwo, swoje życie
kulturalne. I nagle, po przyjeździe do Izraela, każdy poczuł się żebrakiem” . Nic79

dziwnego, że w pierwszym okresie pokonywania trudności w przystosowaniu za-
wodowym w oczach nowych olim zyskiwał porządek świata zakontraktowany przez
marksistowską ideologię, a trudności z aklimatyzacją skutecznie niwelowały wady
systemu, który niedawno wyrzucił ich poza nawias .80

Powszechne nieprzystosowanie do warunków życia w żydowskim państwie
zacierało w pamięci przyczyny pchające do wyjazdu, a zwielokrotniały tęsknotę za
kulturą kraju pochodzenia. Na łamach polskojęzycznej prasy wyliczano przywileje
i zupełnie nierealne przykłady życia w dostatku. Inna kwestia, że do tego rodzaju
resentymentów przyczyniały się również izraelskie urzędy. Osoby zajmujące się
procesem asymilacji nowo przybyłych miały świadomość rozrostu biurokracji i za-
niedbań izraelskich urzędów. Wprawdzie upominano, aby nie traktowały one olim,
„jakby byli więźniami” , ale skargi na pracę urzędników słychać było niezależnie81

od momentu przybycia do Izraela, ów problem dotknął również aliję gomułkowską .82

W tych okolicznościach budziło się poczucie deklasacji i braku perspektyw życia
w żydowskim państwie, w rezultacie czego rosły nastroje wyjazdowe . 83

Wśród wszystkich sformalizowanych sposobów adaptacji istniała jeszcze jedna
uniwersalna ścieżka, często wykorzystywana przez Żydów z Polski, a mianowicie:
„protekcja dźwignią absorpcji” , z popularną wówczas polecającą „karteczką”.84

W przypadku polskich Żydów był to wręcz oczywisty sposób poprawy losu. Otóż
proces asymilacji w społeczeństwie wielokulturowym przebiega według podobnego
kodu etnicznego. W tym kontekście diasporyczne rozpoznanie się hasłem amchu
(twój naród) zastępuje zwrot szelanu (nasz), które to określenie identyfikuje Żyda
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CAS, sygn. J 21/4, protokół posiedzenia Komisji do spraw Aliji Polskiej, z dużym udziałem85

Zjednoczenia Żydów z Polski, 24 VIII 1956 r.; CAS, sygn. J 20/84, odezwa do wszystkich organizacji
związanych z Polską, 27 VIII 1956 r.: „Jesteśmy przed wielką aliją z Polski, nie wiemy, ile liczy, ale
to będzie wielka alija polska. Jesteśmy pewni, że tysiące przyjadą z Polski. Wiemy, jakie trudności
były w poprzednich alijach z Polski. Organizacje, Sochnut i rząd nie mogą załatwić wszystkich rzeczy,
to jest nasza praca. I nasze stowarzyszenie Zjednoczenie Żydów z Polski, które zna mentalność
polskich Żydów, więc my musimy im pomóc podczas absorpcji i integracji w kraju przeważnie
w pierwszych latach po przyjeździe”.

Mordechai Bentow (minister rozwoju, ur. w Grodzisku, studiował dwa lata prawo na Uniwer-86

sytecie Warszawskim), Pinchas Sapir (minister przemysłu i handlu, Suwałki), Jzrael Barzilai (minister
zdrowia, Włocławek), Mosze Carmel (minister transportu, Mińsk Mazowiecki).

Meta, Jak „szary człowiek” urządza się w Izraelu, „Nowiny Izraelskie” 1952, nr 3, s. 4 (11 XI87

1952 r.).
CAS, sygn. J 20/34, protokół posiedzenia Komisji Pracy w Sochnucie, 6 I 1957 r.; tamże,88

protokół posiedzenia Komisji Pracy w Sochnucie, 27 I 1957 r.
M. Gefen, Bolesne oskarżenie, s. 7.89

należącego do podobnej społeczności w diasporze. Kwintesencją szelanu była sy-
tuacja, gdy nowi olim spotykali w urzędach osoby z tego samego kraju pochodzenia,
tego samego miasteczka, z tej samej ulicy, najlepiej sąsiada.

W przypadku Żydów z Polski wykorzystaniu tego sposobu sprzyjał silnie roz-
winięty na ziemiach polskich ruch syjonistyczny, który w Izraelu tworzył naturalne
podłoże, bazę do takiej właśnie protekcji. Znaczna alija syjonistycznych działaczy
po wojnie, rekrutujących się z różnych formacji ruchu syjonistycznego, od Zjedno-
czenia Syjonistów Demokratów „Ichud” do „Haszomer Hacair”, w połowie lat pięć-
dziesiątych zajmowała już ważne stanowiska w aparacie urzędniczym i partyjnym
– mogli oni zatem służyć pomocą w adaptacji nowo przybyłych w ramach aliji go-
mułkowskiej. Do tego należałoby dodać jeszcze fakt, że partie, które miały rozbudo-
wany syjonistyczny ruch młodzieżowy w Polsce – Mapam, Achdut Awoda, Mapai,
Partia Postępowa – w latach 1956–1959 tworzyły koalicję rządową, co zwiększało
jeszcze bardziej możliwości działania tego aparatu urzędniczego . W tym czasie85

weszło do rządu czterech ministrów pochodzących z Polski, z cenionym Izraelem
Barzylajem na czele, pierwszym posłem Izraela w Polsce, a wówczas ministrem
zdrowia . Co prawda nie przeprowadzono szczegółowych badań, czy i w jakim86

zakresie najliczniejsza wówczas grupa lekarzy z Polski mogła liczyć na protekcję,
ale wzajemne wspieranie się polskich Żydów widać i bez takich analiz, do czego
zresztą sami zainteresowani się przyznawali. Nowi olim żonglowali pochodzeniem,
by znaleźć się najbliżej grupy rządzącej: „Ole chadasz przychodzi do jakiegoś urzę-
du i podaje, że pochodzi z Polski. Urzędnik przegląda jego papiery i widzi, że coś
jest nie w porządku: przecież jegomość jest Rumunem. Na to petent błagalnie: «No,
i co ci to szkodzi: napisz! Przecież tutaj lepiej być z Polski». Fakt autentyczny
i wielce znamienny. «Fyn wan zent ir? Skąd pochodzisz?», to pytanie, tak charak-
terystyczne dla naszego kraju imigrantów, jest też w wielu miejscach decydujące” .87

Do procesu asymilacji aliji gomułkowskiej włączyła się też sieć organizacji
polskich Żydów w Izraelu. Myślą przewodnią było: „trzeba zrobić wszystko, aby ci,
którzy do nas przyjechali, nie wrócili do swojego kraju, nie opuścili nas” . Po latach88

masowych aliji, które już nie skupiały uwagi społeczeństwa, przybycie olim z Polski
wywołało poruszenie, jak mawiał Marek Gefen, podobnie jak pierwszych aliji .89

Zainteresowanie to wzbudził nie tylko poziom fachowości nowo przybyłych, ale też
fakt, że były to osoby z kraju pochodzenia izraelskiego establishmentu. Stworzono
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Przy Zjednoczeniu Żydów Polskich powstał klub inteligencji pracującej, „Od nowa” 1959,90

nr 5, s. 7.
CAS, sygn. J 20/34, protokół posiedzenia Komisji do spraw Aliji Polskiej, 24 VIII 1956 r.91

CAS, sygn. J 20/34, protokół posiedzenia grupy zorganizowanej na spotkanie z prezydentem,92

14 IV 1957 r.
I. Iserles, Oskarżenie bolesne ale... nieprawdziwe, „Od nowa” 1958, nr 8, s. 7.93

API, sygn. 41/12/155/1, list Ben Guriona do Icchaka Grunbauma, 28 III 1955 r.94

Rozmowy z czytelnikami, „Od nowa” 1958, nr 7, s. 3.95

Ze względu na ostrą rywalizację o nowych olim w obozach dipsów w Sochnucie istniał w latach96

1948–1951, jak pisze Josefstal, klucz partyjny w kwestii wyboru urzędników, po 1951 r. nie obowią-
zywał on w stosunku do Żydów nieeuropejskich. Chodziło z pewnością o to, że Żydzi orientalni byli

wokół przyjeżdżających z Polski Żydów sprzyjającą atmosferę. Zmobilizowano
wszystkie instytucje, organizacje, ziomkostwa polskich Żydów, kształtując sieć
kontaktów i bazę miejsc pracy oraz funduszy pozwalających przyjść im z pomocą.
Zjednoczenie Żydów z Polski w porozumieniu z Sochnutem przygotowało plan
działań asymilacyjnych wobec nowych olim z Polski . Otrzymywali na to zresztą90

środki z Sochnutu, któremu zależało, aby nowo przybyli oswajali się z nową sytuacją
w ich własnym języku i aby opiekowali się nimi ludzie o podobnej kulturze i stylu
zachowania, co w założeniu miało ułatwić aklimatyzację w obcym dla nich kraju.
W Sochnucie regularnie odbywały się spotkania w sprawie pomocy udzielanej
imigrantom z Polski . Zagadnienie tej aliji prezentowano na specjalnym spotka-91

niu u prezydenta . Nowi olim przyznawali: „przywileje, które dano ostatniej aliji,92

były istotnie wyjątkowe i, powiedzmy prawdę, ponad siły naszego niebogatego
państwa” .93

Przede wszystkim względy polityczne i kwalifikacje zawodowe zadecydowały,
że aliję tę potraktowano wyjątkowo. I chociaż stanowisko dwóch liderów żydostwa
polskiego – Icchaka Grunbauma i Ben Guriona – było jednoznaczne: na urządzanie
się polskich Żydów nie można wydać więcej niż na Żydów z innych krajów: „kto nie
chce przyjechać, ten nie przyjedzie. Ten, który przyjeżdża, nie robi żadnej łaski
żydowskiemu narodowi” , więzi ziomkostw w przypadku samopomocy były na tyle94

silne, że przegrywała z nimi etatystyczna sprawiedliwość Ben Guriona. 

III. CENA „KARIERY”

Żydów z Polski przybyłych w ramach aliji gomułkowskiej uderzała też ideo-
logiczna pustka. Część z nich było bezpośrednio zaangażowanych w wydarzenia
polskiego października. Po politycznym odrętwieniu w Izraelu budziły się potrzeby
aktywnego, publicznego działania: „Wyjdźmy z niemowlęcej choroby: ole – watik.
Sochnut. Patwa. Przecież wszystkie te bolączki to tylko piana płynąca po po-
wierzchni. Od nas można i trzeba wymagać”  – wołano na łamach polskojęzycznej95

prasy. 
Naprzeciw tym potrzebom wychodziły izraelskie partie. Ich rywalizacja o dusze

nowych olim z Polski była zacięta. W odróżnieniu od wcześniejszych imigrantów,
zorganizowanych w syjonistycznych ruchach, płynnie przechodzących do ma-
cierzystych partii w Izraelu , przybyli w ramach aliji gomułkowskiej mogli być96
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religijni, nie mieli rozbudzonych potrzeb partyjno-politycznych i te działania były przez to w mo-
mencie ich przyjazdu do Izraela ograniczone, nie mieli tradycji organizacji syjonistycznych, ich
przyjazd wiązał się z religią, to ona kryła się w ich przypadku za treścią syjonistyczną, często była
motywem przyjazdu; CAS, sygn. S42/234, pismo Giora Josefstala do (brak imienia) Rapoporta,
kontrolera w Sochnucie, 3 II 1955 r.

E. Rostal, W domu powieszonego nie mówi sie o sznurze, „Nowiny Izraelskie” 1958, nr 127, s. 2.97

B. Piotrowska (Felicja Mańska), Słowa... Słowa... Słowa, „Od nowa” 1959, nr 11, s. 2.98

AMSZ, zespół 21, teczka 724, wiązka 51, Centralny Komitet Komunistycznej Partii Izraela99

do Komitetu Centralnego PZPR, 21 XII 1958 r. (podpisał Samuel Mikunis).

zagospodarowani przez wszystkie lewicowe partie: Achdut Awoda, Mapam, Mapai
i – co było niezwykle ważne dla tych, którzy dotąd nie mieli szans walczyć o dusze
olim z Polski – izraelskich komunistów (Maki). Partia ta zyskiwała odpowiednio do
ich zagubienia i niedostatku:

Jesteśmy więc ostatnio świadkami wzmożonej akcji „Maki” wśród nowych przybyszów z Polski,
szczególnie w ośrodkach olim, gdzie zdaniem prowodyrów komunistycznych – nagromadziło się dużo
materiału palnego dla wywołania zamieszania i awantur. I tym olim, których celem jest w pierwszym
rzędzie zdobycie egzystencji i szikunów dla ugruntowania swego życia we własnym kraju, starają
się wmówić wysłannicy Maki, że „jedyną drogą uzyskania korzystniejszych warunków bytowania
jest bezkompromisowa walka z okrutnym ustrojem kapitalistycznym w Izraelu” – notował Edward
Rostal z Partii Postępowej . 97

Chociaż po doświadczeniach w Polsce izraelscy komuniści wypadali dość ka-
rykaturalnie, jednak za cenę unieważnienia niedalekiej przeszłości Maki dawała
poczucie tej samej apologetyki i tego samego politycznego języka. Nie wracano do
wątków antysemickich – wszak zakłóciłyby zgodne brzmienie ideologicznych unie-
sień . W rosnącym społecznym wyobcowaniu, nawet ci, którzy rozstali się z komu-98

nizmem, notowali chwilowe nawroty. Próby zatrzymania komunistycznego świata,
pomimo ujemnego jego bilansu, widać chociażby we frekwencji spotkań i kon-
ferencji organizowanych przez Maki, na które przy skromnych środkach na ży-
cie ściągali z dalekich stron sympatycy tego politycznego porządku. Jednak po
wstępnym rozpoznaniu izraelskiej sceny politycznej komunistycznej awangardzie
z Polski partia ta wydawała się zbyt zaściankowa, uwikłana w arabsko-żydowski
spór narodowy, który oni nie bardzo rozumieli i nie mieli ochoty się w niego aktyw-
nie włączyć.

Po Moskwie i Warszawie Tel Awiw wydawał się peryferiami komunizmu,
zmarginalizowany niejako podwójnie: po pierwsze, z powodu miejsca na komuni-
stycznej mapie świata, poza blokiem państw ZSRR, po drugie zaś – za przyczyną
pobocznej pozycji na izraelskiej scenie politycznej i społecznego jej odbioru.
Stygmatyzacja tej partii w izraelskim społeczeństwie, widmo życia na politycznym
i społecznym marginesie, łącznie z szykanami i problemami w uzyskaniu pracy,
która w normalnych warunkach była dobrem limitowanym, skutecznie tonowały
marksistowskie poglądy. Dlatego liderzy Maki, chcąc pielęgnować związki sympatii
nowych olim choćby na czas wyborów, wykorzystywali ich tęsknotę za kulturą kraju
pochodzenia, propagując działalność Towarzystwa Przyjaźni Izraelsko-Polskiej,
które mniej raziło izraelskie środowisko polityczne, a nad organizacją tą mieli wy-
starczająco dużą kontrolę, by pozostać w kontakcie z nowo przybyłymi z Polski .99

Byli też tacy, zazwyczaj rekrutujący się z przedwojennych komunistów, którzy
zapominali o błędach systemu i pod pretekstem dążenia do tzw. prawdy historycznej
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A. Berman, Z obozem postępu, „Walka” 1958, nr 1, s. 1; Odpowiedź p. Olkowi, „Walka” 1958,100

nr 3, s. 8; H. Kaufman, List do towarzyszy Olka z Warszawy, „Walka” 1958, nr 2, s. 6; Nowi olim
piszą. Bolesny problem, „Walka” 1958, nr 12, s. 8.

M. Chalamisz, Od burzenia ołtarzy do nihilizmu, „Od nowa” 1958, nr 7, s. 8.101

Archiwum Haszomer Hacair, Giwat Hawiwa, sygn. 1/68/90, posiedzenie centrum partii, 31 I102

1957 r.; tamże, sygn. 7/62/90, posiedzenie sekretariatu partii, 8 VII 1957 r.; tamże, sygn. 63/90,
posiedzenie, 2 X 1957 r., s. 134. 

S. Szalem (Ignacy Iserles), Spojrzenie wstecz, „Od nowa” 1958, nr 2, s. 3; I Les (Ignacy Iserles),103

Na tropie utraconych nadziei, „Od nowa” 1958, nr 5, s. 5; I. Iserles, O cnocie przebaczenia,
„Od nowa” 1958, nr 10, s. 2.

Folklor olimowski, „Od nowa” 1958, nr 9, s. 3. 104

oraz tego, w co wierzyli przed wojną, wciąż chcieli płynąć z nurtem rewolucji
u boku komunistów – u boku Maki . 100

W rozważaniach nad adaptacją polityczną byłych komunistów z Polski w Izraelu
należałoby zarysować granicę między przedwojennymi komunistami a tymi, któ-
rzy masowo włączali się do komunistycznego ruchu po wojnie w Polsce. Choćby
z tego powodu, że przynależność tych ostatnich do PZPR miała nierzadko charakter
koniunkturalny. Za to w przypadku tych pierwszych występował silny związek z wy-
znawaną przed wojną ideologią. Czuli się oni awangardą tego ruchu, a nawet awan-
gardą żydowską, konfrontującą się z przedwojenną rzeczywistością uosabianą przez
getto ławkowe, numerus clausus i napaściami bojówkarzy rekrutujących się z rady-
kalnej prawicy. Z kolei żydowska młodzież wywodząca się z religijnych domów
szukała w komunizmie idei, która mogłaby zastąpić wyznawaną przez ojców religię,
a ich samych wprowadzić w przestrzeń uniwersalnej międzynarodówki. Zazwyczaj
po okresie stalinowskich rozliczeń w atmosferze odwilży październikowej, gdy
nastąpił krach wyznawanych przez nich wartości, trwali w politycznym niebycie
i ideowej pustce . Marksizm utracił dla części przedwojennych komunistów wiary-101

godność. W Izraelu, choć uczestniczyli w debacie nad przyczynami tego bankructwa,
wobec miejscowej sceny politycznej zachowywali rezerwę i dystans, w dalszym
ciągu szukając nowej treści, którą można by na izraelskiej scenie tę pustkę po komu-
nizmie wypełnić. Na pewno pozostawali dalej od komunizmu, a bliżej swego na-
rodu. Dawni członkowie Haszomer Hacair, którzy przed wojną przeszli z lewego
skrzydła tego ruchu do komunizmu, po rozczarowaniu się nim, już w Izraelu szukali
dla siebie miejsca w Mapam . Przykładem takiego środowiska była grupa skupiona102

wokół polskojęzycznego pisma „Od nowa” .103

Ci z nowych olim, którzy swoją komunistyczną karierę zaczynali już po wojnie,
uczestnicząc w aparacie władzy, po przyjeździe do Izraela korzystali z nowego
politycznego rozdania i szansy, przechodzili błyskawiczną transformację ideową od
komunizmu do syjonizmu. Komunistyczne zaangażowanie nazywano błędem, po-
jawiły się akty politycznej ekspiacji, które były też wstępem do deklaracji narodowej
i przeważnie innej legitymacji partyjnej – niektórych z nich odrzucenie komunizmu
uczyniło rzecznikami izraelskiej prawicy (Herut). Były to masy politycznie mobilne,
zmieniające polityczne barwy w zależności od koniunktury, w tym przypadku
z lewej bliżej centrum, często w kierunku partii rządzącej. Chociaż w olimowskim
folklorze w mapamowskiej gazecie przestrzegano: „Nie warto wstępować do
Mapai, pozostały tam już tylko miejsca stojące” , partyjna kariera byłych solidnych104

działaczy PZPR kończyła się na poziomie szeregowego członka, zazwyczaj partii
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Tamże.108

rządzącej, która przyciągała możliwościami łatwiejszego urządzenia się, zdobycia
pracy i mieszkania .105

Postkomunistyczne masy w systemie zdominowanym przez partie, jak było
w ówczesnym Izraelu, były łatwe do zarządzania, jednak w większości utrzymane
na partyjnych dołach hierarchicznej struktury, co do niedawna jeszcze komuni-
stycznym działaczom wysokiego szczebla wydawało się dalece niewystarczające.
Trzeba pamiętać, że wśród aliji gomułkowskiej znaleźli się zdemobilizowani ofice-
rowie Wojska Polskiego, funkcjonariusze organów bezpieczeństwa i Milicji Obywa-
telskiej, pracownicy zajmujący kierownicze stanowiska w gospodarce i urzędnicy
państwowi, którym budowa „nowego” porządku w Polsce przy okazji przekształceń
ustrojowych dawała złudzenie szerokich perspektyw i możliwości awansu: „byłem
aktywnym i gorącym członkiem partii, zajmowałem kolejno poważne stanowiska
w administracji, przemyśle i handlu zagranicznym, prowadziłem intensywny, a za-
razem dostatni tryb życia, jak przystoi zaufanemu przedstawicielowi nowej polskiej
plutokracji, przeświadczonej, że działa w imię dobra mas pracujących” – wspominał
swoją „polską” karierę Aleksander Czerski, dziennikarz „Nowin i Kuriera” .106

W Izraelu zamiast dawnej ścieżki awansów przy wprowadzaniu rewolucyjnego
porządku świata przeważnie pojawiało się widmo pustki. Chalucowy etos i syjo-
nistyczny rygoryzm był murem i silną zaporą, przez którą w tamtym czasie nie mógł
się przebić nowy ole-postkomunista. Jeśli dodać do tego kompleks niższości
wzmacniany językowym i kulturowym przystosowaniem, to opuszczenie Polski
jawiło się wyłącznie w kategorii deklasacji i braku perspektyw: 

Jakże często stykamy się wszyscy z ludźmi, którzy tam zajmowali wysokie stanowiska, w mniej-
szym lub większym stopniu stali na świeczniku, podczas gdy tu... są jednymi z wielu, nie wybijają
się ponad masy – i to nawet w wypadku gdy są urządzeni, nie mówię już o tych, którzy i tego stopnia
jeszcze nie osiągnęli. W ludziach tych rodzi się uczucie żalu, zawodu, nawet rozgoryczenia, nie tylko
ze względu na pogorszenie sytuacji materialnej, ale i, może i przede wszystkim, ze względu na upadek
społeczny, zejście na niższy szczebel hierarchii .107

Żydzi z Polski, przybywając po 1955 r., utknęli między tym, co obce – orien-
talną kulturą, a tym, co swojskie, ale dalekie – watików: „Ole jest jak Sputnik, wy-
strzelono go – do góry nie może, na dół nie może, więc krąży, krąży...”  – pisano108

w folklorze dla nowych olim.
Należy jednak pamiętać, że przyłączanie się Żydów z Polski przybyłych z aliją

gomułkowską do partii rządzącej, nawet w charakterze szeregowego członka, mogło
mieć pewne znaczenie również dla ich absorpcji. Komunistyczna przeszłość nowych
olim nie miała większego znaczenia dla Mapai. Sprawa zaangażowania w komunizm
została zepchnięta w niebyt. Mapai, chcąc przyciągnąć nowo przybyłych, powołała
dla nich Koło Żydów z Polski i gazetę („Kurier”), a także dawała nowym olim,
byłym komunistom możliwość – po transformacji politycznej – uprawiania na ła-
mach prasy obcojęzycznej innego rodzaju agitacji, tym razem syjonistycznej. W ten
sposób odciągała ich od antypaństwowej i anachronicznej partii komunistycznej,
dawała złudzenie należenia do głównego nurtu politycznego, powoli wchłaniając
w ten sposób do hebrajskojęzycznego społeczeństwa. Była to metoda przeprowa-
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dzenia ich z radykalnego, „czerwonego” komunizmu do państwowości pod kontrolą
partii rządzącej. Takim środowiskiem była grupa skupiona przy „Kurierze” – słaba
i łatwa do zagospodarowania, której dyskurs zwykle toczył się utartymi szlakami,
dając możliwość politycznego formowania zgodnie z syjonistycznym, a przede
wszystkim partyjnym interesem Mapai.

W przypadku aliji gomułkowskiej problem wyobcowania polegał też na tym, że
przybysze wyzbyli się albo przynajmniej osłabili element amchu („twój naród”),
więzi z narodem w diasporze, a w Izraelu nie należeli jeszcze do szelanu (nasz),
który w partyjnej nomenklaturze tym razem oznaczałby etos syjonistyczny i staż
państwowy, mogący być przepustką do politycznej kariery, strefy zarezerwowanej
niemal wyłącznie dla watików  i chaluców, rekrutujących się przeważnie z za-109

siedziałych obywateli pochodzących przede wszystkim z ziem dawnego imperium
rosyjskiego albo z Żydów z Polski. Relacje watików i nowych olim zwykle były
napięte przy każdej większej aliji, jednak w przypadku byłych postkomunistów,
których świat i awans społeczny polegał na odmiennych wartościach, powstawały
bardzo silne napięcia, przede wszystkim u tych ostatnich poczucie zbędności ,110

a u watików irytację z powodu nierozumienia przez nowych olim syjonistycznego
etosu, a także ich konsumpcjonizmu. Johanan Kohen skomentował to następująco:
„przyjechali tutaj, a tęsknili za Polską. Weterani, tacy jak ja, widzieli w nich zbyt
dużą tęsknotę za Polską. Oni tu przyjechali wyłącznie z powodu «Gomułki». I to
nam nie bardzo imponowało” .111

*

Alija gomułkowska, ze względu na rozmiary i zróżnicowaną strukturę zawo-
dową, „utknęła” między sposobem absorpcji Żydów przybyłych z krajów anglo-
saskich i z krajów orientalnych. Po raz pierwszy od wielu lat działacze Sochnutu
mieli do czynienia z masową emigracją europejską, a system adaptacji stosowany
wobec emigrantów z Afryki Północnej nie mógł przynieść pozytywnych rezultatów,
przynajmniej takich, które by ich zatrzymały w kraju na stałe. Duża fala nowych
olim, dobrze wykształconych i aktywnych, spowodowała „zadławienie” się systemu
absorpcji młodego przecież państwa, który ze względu na różnice cywilizacyjne
i poziomu życia nie mógł ich wszystkich bezproblemowo wchłonąć. Jednak te same
cechy aliji gomułkowskiej, aspiracje i ambicje, inteligencki status, które hamowały
szybką asymilację i były źródłem wielu skarg oraz pretensji pod adresem państwa,
okazały się równocześnie źródłem siły do ich pokonania, a w kolejnych latach także
zawodowego sukcesu.

Po trzech latach od przyjazdu w artykułach prasowych zaczęła się zacierać
granica między sabrami i przybyłymi w ramach aliji gomułkowskiej, podział na „my
i oni” stawał się coraz słabszy, połączył ich „wspólny język” – ten hebrajski i ten
państwowy – syjonistyczny . Z jednej strony – jak pisano – „protekcja dźwignią112

absorpcji”, z drugiej zaś niechęć do pozostania na społecznym marginesie, zwłasz-
cza inteligencji, stała się siłą napędową udanej integracji. Trzeba wszakże pamiętać,
że państwo mogło wchłonąć osoby odpowiednio otwarte, przede wszystkim zdolne
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do intelektualnej asymilacji, do czego alija gomułkowska wykazywała skłonność
w kraju swego pochodzenia, ale także w żydowskim państwie. Żydowskie państwo
reaktywowało więzi narodowe, przywracając ludzi z zachwianą tożsamością na łono
hebrajskojęzycznej większości społeczeństwa. Z kolei trudna sytuacja w Polsce
sprzyjała wyzbywaniu się znamion polskości, nie był to świat, w którym chcieliby
pozostać. Otwierali się na nowe. Beer Szewa przestała kojarzyć się już tylko z pu-
stynią . Miejsce, w którym nie tak dawno jeszcze nikt nie chciał pozostać, stawało113

się życiową alternatywą. Wprawdzie wahania i niepewność wyboru żydowskiego
państwa na stałe miejsce osiedlenia widać jeszcze co najmniej przez dekadę, ale
ostatecznie kończy je wojna sześciodniowa, podczas której przekonują się oni, że
państwo, do którego przyjechali, potrafi ich obronić, a to dla ludzi po Zagładzie
miało kardynalne znaczenie.

ADAPTATION OF GOMUŁKA ALIYAH IN ISRAEL (1955–1960)

Summary

The paper presents the ways and places of adaptation of Jews who left Poland and went
to Israel in 1955–1960, the so-called Gomułka aliyah. Due to its scale and diversified oc-
cupational structure, it “got stuck” between the way of absorbing the Jews who arrived from
Anglo-Saxon countries and the oriental countries. However, the same features of Gomułka
aliyah, aspirations, ambitions, intellectual status, which inhibited rapid assimilation and were
a source of numerous complaints and claims again the country shorty after arrival, appeared
at the same time the source of power to defeat them, and in subsequent years of professional
success as well. In this article I present the process of cultural, professional and political
absorption of Gomułka aliyah.

Trans. Izabela Ślusarek


