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Literacki portret „Śródborowianki” – miejsce i środowisko 

 

 

Problematykę żydowskiej tożsamości, podejmowaną przez Bogdana 

Wojdowskiego można uznać za kluczowe pytanie towarzyszące wszystkim tekstom 

literackim, w których pisarz przedstawił powojenne losy zarówno ocalałych z Zagłady 

jak i ich potomków. Jednym z utworów poświęconym konfrontacji z tym, co wynika z 

pamięci i wiedzy o przeszłości jest – „Tamta strona”, opublikowana została w 1997 

roku, już  po śmierci pisarza  (1994). 

Autor,  nader otwarcie, bez korzystania z jakichkolwiek masek, przedstawia 

wyobcowanie środowiska, tworzonego przez nielicznych i nie młodych mieszkańców 

podwarszawskiego pensjonatu.1 Dane topograficzne pomyślane zostały jako 

wskazówki dla czytelników. Narrator przejeżdża podmiejskim pociągiem most nad 

rzeką, mija pusty stadion, opuszcza miasto. Wysiada na jednej z niewielkich stacji za 

Otwockiem, gdzie nikt na niego nie czeka, ale on sam rozpoznaje doskonale miejsce.  

Można odgadnąć, z sugerowanych, choć rozproszonych  w tekście wskazówek, iż 

akcja dzieje się w Śródborowie (styl domów nazwany „świdermajer”, wyprawa do 

pobliskiego Otwocka). Oto miejsce gdzie do pensjonatu od stacji prowadzi droga 

przez las – „Las, nie las, pięć drzew i trzy krzaki to też las, w takich czasach nie 

można za dużo wymagać” (s. 9). 

Sam pensjonat nie jest luksusowy, do dużego pokoju przylega weranda, 

pełniąca funkcję sali, gdzie oglądać można telewizje. Trzy  schodki prowadzą do 

głównego wejścia, ogrodzenie wymaga pilnego remontu. Prowadzący ów dom 

wypoczynkowy kierownik sam usiłuje określić charakter tak specyficznego miejsca: 

„Taki pensjonat, przepraszam za wyrażenie, dla starozakonnych emerytów? Tego 

przecież nikt nie zrozumie. Dom przedpogrzebowy!” (s.12). 

Taki portret „Śródborowianki” to groteskowo pokazany niemal całkowity 

rozkład rzeczywistości polskich Żydów, ostatnich ocalałych. Wyraźna jest w 

przestrzeni tej prozy nieobecność młodszego pokolenia.  Ostre są, ustami bohaterów 

wypowiadane sądy, radykalne sformułowania i diagnozy dotyczące żydowskiego losu 
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 Dopuszczam także myśl, że autor posłużył się kluczem osobowym. 

 



w diasporze. Użyty przez pisarza język groteski, elementy deformacji i karykatury 

służą  bezpośredniemu przedstawieniu  nielicznej grupy polskich  Żydów (Leon, 

sprytny organizator, kierownik „rudery” o smagłej twarzy pokrytej licznymi 

brodawkami, Mojsze, określany mianem „starego kozła”, gromadzący zapasy chleba 

w pokoju i podszczypujący pokojówkę, wiecznie skłócone ze sobą, uganiające się po 

okolicznym zaśmieconym lesie, małżeństwo Grinerów,  wszczynający kłótnie łysy 

Szymon). Tworzą oni środowisko nieliczne, ale nader emocjonalnie reagujące, stale 

niemal skłócone ze sobą wzajemnie, debatujące nie tyle o współczesności, co o 

przeszłości, o różnicach indywidualnych przeżyć i wspólnocie żydowskiego losu.  Być 

może właśnie ów nowy dla autora „Chleba...”, pozbawiony kamuflażu ton 

powstrzymywał go przed publikacją całości czy choćby ogłaszaniem fragmentów. 

Wojdowski mógł nie być pewien także użytych środków wyrazu, pomieszanie tragedii 

i groteski oceniał jako nienajlepszy klucz, co mogło powstrzymywać przed drukiem 

tak wiele wymagającego od siebie pisarza.   

„Tamtą stronę” łączy z wcześniejszym tekstem „Paschy” (z tomu „Krzywe 

drogi”) najgłębsze zawstydzenie trwającą egzystencją, poczucie winy stale na nowo 

przeżywane przez bohaterów, którym udało się uratować z Zagłady.   

Podobnie jak bohaterowie opowiadania „Pascha” boleśnie odczuwający 

własne istnienie -  w rozmaite szaleństwa wikłają się dźwigający w sobie 

doświadczenie Zagłady mieszkańcy podwarszawskiej willi („Tamta strona”). Jedyny 

dostępny im rodzaj wspólnoty to zasklepienie się  w kręgu im podobnych i 

wspominanie.  „Tamta strona”, której akcję pisarz umieścił w późnych latach 

osiemdziesiątych,2 nie dotyka jednak losów kolejnych pokoleń; jak wspominałam -  

młodych Żydów już tutaj nie ma. Powieściowi bohaterowie to niewielkie grono kilku 

starszych osób przebywających w podwarszawskiej willi. Oni symbolizować mają 

resztki polskiej diaspory. 

Indywidualne życiorysy postaci układają się w mozaikowy obraz zbiorowości 

połączonej jednym węzłem – żydowską przeszłością i niełatwą teraźniejszością. 

Wszyscy obecni (poza Gosią czy kierownikiem Leonem)  są ocalałymi z Zagłady, z 

uporem czy bezwładnością tkwiącymi w polskich realiach. Oczywistym kluczem ich 

                                                 
2
 Kilka razy sugerowane są te lata – oto jeszcze trwają kłopoty z zaopatrzeniem w żywność, na które 

skarży się kierownik ośrodka jak i władza „kawalerów marcowych”, ciągle mających wiele do 
powiedzenia w polskiej rzeczywistości (s. 31); w trakcie spotkania z amerykańskimi Żydami pada 
znamienne sformułowanie użyte przez młodego fotografa, Itzika Baera: „Ale wy za to... macie tutaj 
socjalizm!” (s. 81); wnioskować zatem należy, że czas akcji to lata przed zmiana ustrojową 1989 r.). 



tożsamości jest przeszłość. Biografie polskich Żydów, obciążone przeżyciem Zagłady 

drastycznie inaczej wyglądają niż losy odwiedzających ich przybyszów z Chicago.  

Mamy tu do czynienia z odważną próbą pokazania żydowskiego środowiska 

nie w kontekście dziejącej się historii, w kontekście polskiej społeczności, ale w 

konfrontacji z modelem życia Żydów amerykańskich. Jedna z najbardziej istotnych 

scen powieści – dyskusja czy raczej kłótnia, jaka ma miejsce w trakcie wizyty 

amerykańskiego rabina, uświadamia - mimo przynależności do wspólnego kręgu 

kulturowego - wzajemną obcość, niemożliwość porozumienia.  Ironicznie i z 

dystansem traktują wszelkie słowa rabina pensjonariusze willi. Coraz ostrzejsze 

reakcje osiągają apogeum wówczas, gdy dochodzi do robienia zbiorowej fotografii: 

„Fotografie, artykuliki (...) wszystko to potrzebne było wtedy. A wyście milczeli.” (s. 

90). Hanna, Szymon i Benio Griner  są głównymi oskarżycielami, zarzucają  gościom 

brak reakcji i wrażliwości na los europejskich Żydów w latach wojny: „- Trzeba było 

krzyczeć! Wołać na całe Chicago! Wołać na całą Amerykę: <Ratunku!>. Ogłosić post 

i pokutę. (...) Postawić na nogi cały świat. Przestraszyć Pana Boga. Przestraszyć 

samego diabła! A wy co?” (s. 91).  

W długiej dyskusji Adama z amerykańskim rabinem, jaką odczytujemy w 

„Tamtej stronie”, padają fundamentalne pytania dotyczące istnienia Boga, jego zgody 

na ludzkie cierpienie, milczenia w obliczu katastrofy, jakim było doświadczenie 

Zagłady. Przybysz z Chicago, Gershom Cohen, przywołuje biblijne opowieści, dzieje 

Jonasza, historię Abrahama i Izaaka, wskazuje ich uniwersalny sens to znaczy 

całkowitą i bezwarunkową ufność wobec bożych zamiarów, „męstwo wiary”, które 

powinno być wzorem każdego (s. 94-97). Wedle jego nauk udzielanych 

zgromadzonym to wiara właśnie stanowi jądro bytu, zaś Bóg jest Bogiem 

nieomylnym. Wygłaszanym przez  Cohena naukom sprzeciwia się zdecydowanie 

Adam podkreślający najistotniejszą cechę żydowskiego życia po Szoa  – 

niemożliwość religijnego istnienia (s. 99): „A widzę same cierpienia i nie słyszę słowa, 

które może zbawić Żydów. Jak nie słyszałem go w dniach próby. Gdzie ono jest, jeśli 

jest?” (s. 98). Rabin zaś patrzy na cierpienie jako na źródło sensu, wspomina 

chasydów, którzy modlili się idąc na śmierć i „nie uciekali przed wyrokiem”. O takiej 

właśnie postawie radykalnej wiary, całkowitej zgodzie na los nie powinni zapominać 

wszyscy wątpiący, których poglądy usiłuje przedstawić Adam Jochweds – tak brzmi 

ostatnie pouczenie kapłana. Nie przyjmie go żaden z mieszkańców pensjonatu; 

wszyscy oni uznają nie tylko daremność tamtej śmierci, ale także daremność 



ocalenia. Ostatnie słowa, wypowiedziane przez jednego z ocalałych, sprowadzają 

kłótnie i debaty do najbardziej elementarnej kwestii istnienia brzmią: „A może my 

sami już jesteśmy kością i wystygłym popiołem?” (s. 101). 

Julian Stryjkowski, który w opowiadaniach z tomu „Na wierzbach nasze 

skrzypce..” także konfrontował swych bohaterów z inną, amerykańską wersją 

żydowskiej tradycji odmienną niż znana im, pamiętana ze wschodnioeuropejskiej 

diaspory. Nie przedstawiał jednak, tak jak Wojdowski, amerykańskiego judaizmu 

karykaturalnie. W przypadku autora „Tamtej strony” zakładać można, iż za takim 

traktowaniem przemawiały nie tylko racje głębokiego sceptycyzmu wobec teologii po 

Zagładzie, ale także nieznajomość lub niewielka wiedza dotycząca różnorodnych 

nurtów współczesnego judaizmu.3  

Groteskowy obraz amerykańskiego judaizmu, z  jakim mamy do czynienia w 

powieści „Tamta strona”, przywodzi raczej na myśl karykaturalny stereotyp połączony 

z wzajemną nieufnością obu środowisk i niechęcią, powodowaną brakiem 

porozumienia. Spotkaniu towarzyszy awantura, żal, pretensje wyrażane przez grupę 

ludzi doświadczonych Zagładą. 

Mieszkańcy willi „Arka”, pozostali w Polsce z najróżniejszych powodów, uznają 

za oczywiste, że ich trwanie na tym miejscu zostało wyznaczone przeszłością, 

miejscem urodzenia. To, co kiedyś przeżyli określa sposób refleksji, perspektywę 

widzenia świata. Przeszłość nie tylko jest głównym tematem rozmów, zdominowała 

również emocje i myślenie bohaterów. Można sądzić, iż konstrukcja postaci – co 

wydaje się cechować całą prozę Wojdowskiego – służy pisarzowi do pokazania 

metodą pars pro toto obrazu ocalałych polskich Żydów.  

Nie tylko ocalenie z Zagłady, ale dalsze przebywanie w miejscu urodzenia, 

zmusza do refleksji. Rewizji poddane zostają lata przeżyte w tym właśnie a nie innym 

miejscu: „Czy człowiek jest winny temu, w jakim miejscu się urodził? (...) Był tu, jest 

tu. Trudno, komuś się to nie podoba. Przecież nikt nie wybiera sobie miejsca 

urodzenia.” (s. 7). W żywej pamięci pozostają nie tylko najbardziej dramatyczne 

                                                 
3 Z notatek Wojdowskiego wynika, iż usiłował czytać – po angielsku – Gershoma Sholema. 

Książka Sholema na temat żydowskiego mistycyzmu ukazała się w Polsce dopiero w 1997 roku. Wiele 
lat bowiem trzeba było czekać na polskie tłumaczenia książek Emmanuela Levinasa (jego 
najważniejsze dzieła opublikowano dopiero w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych) czy takich 
żydowskich myślicieli jak Franz Rosenzweig  lub Abraham J. Heschel; obecności wielu innych w 
polskim dyskursie filozoficznym i społecznym ciągle jeszcze brakuje – nie wydano u nas prac Emila 
Fackenheima, Mordechaja Kaplana, nieznani szerzej pozostają Eliezer Berkovitz, Jeshajahu Leibowitz 
i inni.  
 



zdarzenia czasu wojny, ale i późniejsze losy polskich Żydów: „Pamiętasz więcej [niż 

te pociągi w czterdziestym drugim roku – AM]: i te pociągi, co jechały na zachód w 

czterdziestym piątym i szóstym roku (...) i te w czterdziestym dziewiątym i 

pięćdziesiątym roku, a później w pięćdziesiątym szóstym i siódmym roku, a jeszcze 

później w sześćdziesiątym ósmym i dziewiątym roku. Każdy powód był dobry! Mało?” 

(s. 45).4 

Samotność w trakcie powojennych lat  nie była samotnością żałobników, 

których ból starano się uszanować. Podejmująca kolejną samobójczą próbę Hanna 

życie postrzega w kategoriach klątwy, życie, które przyszło wieść tym, którzy 

przetrwali w dwóch światach: „Młodość zatruta, starość zaszczuta (...) Pamiętacie 

jeszcze kawalerów marcowych? Oni wiedzieli kiedy zadać cios! A ja? Po co istnieję, 

kiedy wszyscy odeszli. Wyrwana z jednego świata, rzucona w inny świat.” (s. 117). 

Wybór życia w miejscu urodzenia okazał się wyborem fatalnym, „napiętnowani” 

żydowskością,  „wyróżnieni” bywali antysemickimi atakami, potęgującymi jedynie 

psychiczne cierpienia ocalałych. Ów drugi, inny świat odrzucił tych, którzy własny, 

pierwszy - stracili bezpowrotnie w czasie Zagłady. Istnieli skazani na byt w całkowitej 

samotności, skazani na stałą obecność trwającego w powojennych latach 

antysemityzmu. Miarą dziejów stawały się kolejne fale emigracji. 

 

Proza Wojdowskiego została – od pierwszych tekstów nasycona przez autora 

elementami autentyku, prawdziwych zdarzeń, fragmentami „cudzych biografii” i 

autobiograficznymi wtrąceniami, zapisana także „podsłuchanym” językiem. 

Wojdowski wykorzystywał prawdziwe bądź lekko zmodyfikowane nazwiska, dbał o 

szczegóły topografii; materią jego prozy stawały się zasłyszane opowieści 

(„Ścieżka”). Autobiograficznymi śladami, jakie odnaleźć można w omawianym tekście 

jest wspomnienie o miejscu, w którym ukrywali się Ber i Eleonora, znanym pisarzowi 

z jego własnego wojennego pobytu „na osiedlu Koło”  (s. 25) czy wskazanie postaci 

komunizującej ciotki, która „jedyna z całej rodziny uratowała się na zesłaniu w Azji 

środkowej” i „emigrowała po wojnie” (s.34).5  W „Tamtej stronie” mamy,  jak i w 

innych utworach Wojdowskiego, do czynienia z mieszaniną literackiej fikcji i realnych 
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 O tym, iż rok 1968/69 uznawano za ostateczny koniec polskiej diaspory świadczą m.in. publikacje 

(np. „The End of a Thousand Years: The Recent Exodus of the Jews from Poland”, red. I. Goldberg, 
Y.Shul, Nowy Jork, 1971) czy brak (przez większą część lat 70-tych) jakichkolwiek  informacji na temat 
Polski w „American Jewish Year Book”. Pisze o tym także M. Steinlauf.  
5
 Innym akcentem autobiograficznym jest imię psa, który tak lubi starego Mojsze; Hultaj to był ostatni 

pies pisarza. 



zdarzeń. Potwierdzoną historią rodzinną są częściowo dzieje ciotki Sali, wuja 

Rozenberga, Chaima Hersza czy Natka-fordansera.6 Poznajemy ich jedynie 

pośrednio; obecni są w wewnętrznych monologach Adama – ocalałego. Jego 

samego zaś utrzymuje przy życiu „przepowiadanie”, powtarzanie historii licznej 

rodziny. Dzieje się to na pograniczu snów i modlitwy, skierowanej ku tym, którzy 

zginęli. Adam w taki właśnie sposób potwierdza własne istnienie; pamięć pełna 

cudzych dziejów wydaje się jedyną szansą jego podtrzymania.      

 

Budowa powieści pozwala na zarysowanie wielu „światów przedstawionych”. 

Czas współczesny tj. czas akcji stanowi jedynie ramę ogarniającą kolejne, 

indywidualne historie. Bohaterowie (poza Gosią, dozorcą) żyją w dwóch planach 

czasowych, zanurzeni w przeszłości, rozpamiętujący minione, dość wszakże odległe 

dni, próbują poruszać się ostrożnie w trochę „przyciasnej” teraźniejszości. 

Teraźniejszość nie potrafi pomieścić tego, co wydarzyło się kiedyś. Nie ma końca 

kolejnym powtórzeniom opowieści o tym „jak było”. Relacjonowane innym bądź 

odpominane w wewnętrznych monologach historie brzmią niemal mitycznie. TAM był 

początek czasów i wszelkie zdarzenia najważniejsze miały miejsce. Po raz kolejny 

pojawia się w prozie Wojdowskiego mur jako zasadniczy wyznacznik  bytu: „Jeżeli 

prawo zezwala na wybrane istnienie zamiast istnienia należnego, zmyślone zamiast 

jedynego, czy to oznacza, że fałsz jest prawdą, a prawda fałszem? Prawo! A kto 

ustanawia takie prawo?” (s. 25). Kategoria „tej” i „tamtej” strony, związana z prawem 

do życia, całkowicie rozbiła dotychczas funkcjonujące systemy odniesienia, ujawniła 

niemożność trwania wartości.  Za ocalenie płacą ci, którzy przetrwali nie tylko 

dożywotnim poczuciem winy, ale często niemal schizofrenicznym uwikłaniem 

pomiędzy wymyślonym, fałszywym istnieniem  a autentycznym losem.  Ocalenie w 

świecie, w którym  dokonała się Zagłada, stało się dla bohaterów „Tamtej strony” 

raczej śmiertelną samotnością, własne bycie postrzegają w kategoriach klątwy (s. 29 

– 30) i bluźnierstwa: „Ocalenie! Czym jest ocalenie? Niczego zapomnieć, niczego 

przeboleć. Ani chwili ulgi. (...) Ocalenie! Marne ocalenie ma smak hańby. ( s. 117, 

monolog Hanny). 
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 W archiwum pisarza, w jego korespondencji, szkic losów wymienionych bohaterów oraz ich 

nazwiska znajdujemy w liście od ciotki autora, Idy Bark (list z 6.10.1985); także nazwisko Adam 
Jochweds wydaje się być zapożyczone a nie wymyślone. Z kolei nazwisko amerykańskiego rabina – 
Cohen – wiąże się wyraźnie z symbolicznym nazwiskiem noszonym przez potomków tych, którzy 
pochodzili z kapłańskiego rodu .  



Fakt przeżycia nakłada na bohaterów obowiązek mówienia, myślenia, 

rozpamiętywania o tym, jak przetrwali, gdzie przeżyli, kogo pamiętają. Z jednej strony 

pamięć staje się obowiązkiem wobec umarłych, z drugiej – określa właściwie całe 

życie, kształtuje psychikę, czasami prowadzi w ciemność szaleństwa. Bohaterowie 

Wojdowskiego zostali w szczególny sposób wydzieleni, ich „inność” jest w dwójnasób 

intensywna; tak tylko można było pokazać Żydów ocalałych.  

Odczuwają oni bardzo wyraźnie własną odrębność. Mają świadomość 

wyostrzoną na najbardziej podstawowe, egzystencjalne pytania. Dręczące kwestie 

ewokują czas, gdy stwarzano pozory „cudzego” istnienia po to, by ocaleć: „Weź, 

wybierz sobie imię, wybierz miejsce urodzenia, wybierz datę urodzenia, spróbuj! (...) 

Wymyśl swoje życie od nowa i życie swoich wymyślonych krewnych też.” (s. 24). 

Kłopoty ze scaleniem wielości własnych istnień prowadzą do pytań o jądro 

osobowości, nie podlegające jakimkolwiek zmianom, o rdzeń bytu jednostki. Czy taki 

rdzeń w ogóle istnieje? Co nas właściwie określa? Kształtuje naszą pamięć? Być 

sobą i być kimś innym. Jak można być sobą, będąc już kimś innym? Gdzie przebiega 

granica między sobą i innym?  

Rodzi się z takich rozważań gorzki zarzut wobec ludzi: w imię czego odmawia 

się jednym a przyznaje drugim takie prawa? dlaczego nie pozwala się człowiekowi 

być sobą wśród innych, dlaczego jedynie bycie pozorne daje prawo do istnienia? Na 

takie pytania łatwiej można szukać odpowiedzi w analogiach, w jakie obfituje historia 

ludzkości. Wiedza na temat różnych cywilizacji niewiele jednak daje, gdy trzeba 

rozstrzygać praktyczne paradoksy logiki i zobaczyć okrucieństwo relatywizmu: „ To, 

co po tej stronie muru jest dobrem, po tamtej stronie muru jest złem, a to co po tamtej 

stronie muru jest...” (s. 25). 

Ze zniszczenia podstaw rozróżniania wynika chaos wartości. Po Zagładzie 

można jedynie skonstatować destrukcję fundamentów pewnej cywilizacji, zasadniczą 

zmianę w dziejach ludzkości.  Diagnozę wypowiedzianą ustami postaci literackich: 

całkowitą klęskę asymilacji, rozpad wspólnoty religijnej i kulturowej - dobitnie 

sformułuje Wojdowski w dyskursywnym tekście „Judaizm jako los”. 

Istnienie ocalonych i ich następców skazane zostaje na brak wszelkich 

kryteriów, możliwych punktów odniesienia. Nawet wspólnie spędzany czas w 

zrujnowanej willi noszącej symboliczną nazwę „Arka”, nie przyniesie ukojenia duszy. 

Konfrontacja z losami innych wywołuje jedynie niepokój i poczucie przynależności do 

nie żyjących.  



 

Umieszczając akcję we współczesności nie pomija pisarz różnorodności 

postaw i sporów trwających od wieków wśród żydowskiej diaspory. Pozorna 

jednorodność – „między nami nie ma różnic. Żyd to Żyd” – zostaje rozbita w trakcie 

niekończących się dyskusji.  Wojdowski (podobnie jak w „Chlebie...”) zamierzał 

uczynić każdego z bohaterów opowieści modelowym przedstawicielem osobnego 

światopoglądu, ukazać ludzi będących wzorami odrębnych opcji, różnych postaw. 

Szymon – dawny bundowiec, kolejny raz przeżywa spory z syjonistami. 

Wszyscy angażują  się w debatę na temat ortodoksji, zaangażowania religijnego oraz 

postaw zasymilowanych Żydów i losu, jaki stał się ich udziałem (najbardziej frapująca 

wydaje się tu wspominana przez Adama historia baronowej Kirsch). Zróżnicowanie 

poglądów politycznych jest jednak tylko ubocznym wątkiem rozmów; podstawowe 

dylematy, jakie można zrekonstruować na podstawie kłótni, dialogów z innymi czy 

wewnętrznych, duchowych sporów sięgają głębszych pokładów egzystencji. Mniej 

idzie zaangażowanym stronom o doraźne formułowanie  idei, bardziej – o pytania 

dotyczące bytu i jego, tak silnie odczuwanej, znikomości.  

 

Klęskę asymilacji symbolizują powikłane dzieje baronowej Kirsch i historia 

Sary Berenson (s. 79), goszczącej z wizytą w miejscu, które ona sama postrzega 

tylko jako cmentarzysko czy przywoływane w pamięci przez „ostatniego z rodu”, 

Adama, losy Jochwedsów. 

Wojdowskiego spojrzenie na to, co stanowi wspólne dla Żydów korzenie, 

odznaczało się pojmowaniem judaizmu w kategoriach nie-religijnych: „Czy Żydów 

łączy rasa? Nie! Czy łączy mowa? Nie! Czy łączy naród? Nie! Więc co ich (nas) 

łączy? No, właśnie, judaizm to cywilizacja, jak chrześcijaństwo...”7 

 

Współczesne konstatacje dotykają wyjątkowo dotkliwego dla ocalałych 

ostatecznego zniszczenia tej cywilizacji. Jedynym, co łączy stał się dla żyjących w 

diasporze czas Zagłady, choć każdy z bohaterów boleśnie przeżywa własną 

samotność. Pragmatyczny na co dzień kierownik pensjonatu stara się gorzkim 

humorem określić sytuację: „Czym jest nasz los? Tragedią. A nasza wspólnota? 

Tragedią  z chórem.” (s. 61).  

                                                 
7
 Cytat z notatek i zapisków autora, datowany: 30.04.1989 



Całkowite zerwanie więzi, jakie dotychczas spajały cywilizację judaizmu, znajduje 

potwierdzenie w wyliczeniach Szymona-bundowca: „Jednym słowem, jesteśmy 

Żydami bez wspólnoty i bez tradycji – (...) – bez wiary (...) – bez narodu – (...) i bez 

idei narodu.” (s. 69).8   

Historia Żydów, składająca się przecież z tkanki indywidualnej, odczytywana 

bywa jako „mieszanina przypadków i zbłąkania”. To historia „dzika i ciemna”. Pamięć 

pojedynczych postaci i właśnie taka perspektywa dziejów kształtują bolesną 

świadomość. Najbardziej wyraziste są w tej materii poglądy Hanny: „Ocalenie to nie 

dar, ale przekleństwo do końca dni. Uchylić się przed nim. Tak każe rozsądek. (...) 

Odejść. Nie dać okazji złu. Przypadek pomógł nam raz” (s. 117). Hanna podejmując 

próbę samobójczą usiłuje władać własnym życiem, chce odejść konsekwentnie, „nie 

dać szansy złu”. 

Ocalenie, jakie zdarzyło się w przeszłości, dzisiaj wyznacza pozorny kształt 

egzystencji. Bohaterka postrzega samą siebie jako jednostkę, którą, jak niewielu 

innych,  „skazano na nędzę przetrwania”; ma głębokie poczucie winy, uznając, iż 

uratowanie jej życia kosztowało śmierć innych. Stąd – w pośredni i paradoksalny 

sposób – odczuwa współwinę. Nie ona jedna widzi nie tylko daremność śmierci, ale 

także daremność ocalenia.  

Kilkakrotnie, nie tylko w wypowiedziach najbardziej radykalnie reagującej 

Hanny, ujawniona została w tekście złowróżbna wizja współczesności, czasów 

„nowej hordy”, „człowieka w masie”, który stał się „bestią”, zgody na okrucieństwo, 

jakiego żadna forma kultury nie powstrzyma, wizja czasów  uległości wobec siły, 

wobec strachu czy głodu (s. 121).   

W rzeczywistości powojennej, wiele lat po tym, gdy dokonana została 

Zagłada, dramatycznym apelem rozbrzmiewają słowa tak praktycznego w 

powszedniej krzątaninie kierownika Leona: „Moce otaczają was zewsząd. Moce zła, 

które samo nie zapomina już wyrządzonych krzywd. Ofiara się nie mści. Mści się 

oprawca. Mądry rabin powiedział <Zobaczycie, że Niemcy nigdy nie wybaczą nam 

                                                 
8
 Oczywiste jest, że dla Szymona, wyznającego ciągle ideały Bundu, państwo Izrael, powstałe w 1948 

roku, nie było w żadnej mierze punktem odniesienia; pozostał wierny dawnym przekonaniom, mimo, iż 
po Zagładzie okazały się one niemożliwe do realizowania. Jak wspomina Marek Edelman, 
opowiadając o zjeździe Bundu w 1947 r. w Brukseli: „Powiedziałem, że ponieważ Żydów już nie ma, 
ideologia kulturalnej autonomii tego narodu przestała być realna. I że kultura jidysz, istniejąca ongiś 
między Donem i Wisłą, umarła.” R. Assuntino, W. Goldkorn, „Strażnik. Marek Edelman opowiada”, 
Kraków, 1999, s. 114 in.  W roku 1949 polska organizacja Bundu została rozwiązana. 



Oświęcimia!>. Spójrzcie na ten świat, jaki jest. Kto was weźmie w obronę, jeżeli sami 

siebie nie weźmiecie w obronę. Tutaj chodzi o nagie istnienie!” (s. 72). 

Diagnozy wypowiadane w debatach bohaterów zawarł pisarz później w 

syntetyzującym eseju, wskazując kolejne etapy degradacji i zniszczenia cywilizacji 

judaizmu – rozpad wspólnoty religijnej, całkowite zniszczenie więzi ekonomiczno-

społecznych  i ostateczną, ontologiczną samotność ocalałych. 

 

Wojdowski wskazywał na potrzebę aktywnej pamięci; nie tylko emocjonalnej, 

umierającej wraz z odchodzącymi pokoleniami uczestników i świadków, ale takiej 

pamięci, która wyrośnie wśród następnych generacji. Doświadczenie, jakie było i jego 

udziałem, pisarz uznawał za rodzaj zobowiązania; jako ten, „który był tu i jest tu”  czuł 

się zobligowany do zapisywania historii, utrwalania indywidualnych, żydowskich 

losów. Świadomość niemożliwości wypowiedzenia, braku formy, by wyrazić 

doświadczenie „tamtej strony” nie odbierała Wojdowskiemu przekonania o potrzebie 

ułomnej nawet pamięci, potrzebie mówienia. Wszak nawet „pamięć nieautentyczna 

jest rodzajem wiedzy, który nie zamyka możliwości pamiętania bardziej 

autentycznego.”9  Pisarz wierzył, iż zapisane dzieje mocą słowa w jakiś sposób 

ocalają, nie tylko tych, o których napisano. Słowo – w tym rozumieniu – miałoby 

przyczynić się także do ocalenia przyszłości. 

 

 Ważna w tekście jest także wszechobecność lęku, jaki towarzyszy bohaterom 

powieści – od najbardziej widocznych obsesji Mojszego czy obojga Grinerów przez 

symboliczne sny Natana (pustynia, dym, płonące znaki, Tora) aż po pozornie 

spokojną egzystencję Hanny, ukrywającej całkowicie rozbitą psychikę. Wypowiedź 

doktora Wisznica, który wszak uczył się psychologii, to ocena obejmująca, jak sądzę, 

nie tylko postaci świata przedstawionego: „Za długo lęk paczy egzystencję. To się 

mści. (...) I wygląda na to, że własnymi rękami robimy to, co każą nam mordercy. 

Wyręczamy ich.” (s. 143).  Dostrzec tu można także rodzaj autodiagnozy. 

 

 

 

Alina Molisak 

                                                 
9
 Agnes Heller, Pamięć i zapominanie. O sensie i braku sensu., „Przegląd Polityczny” 2001 nr 52, s. 
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