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Jolanta Ambrosewicz-Jacobs

Wstêp

Zbiór esejów wraz z opisem instytucji dysponuj¹cych narzêdziami eduka-

cyjnymi, który Pañstwu przedstawiamy, powsta³ z my�l¹ o Czytelnikach,

dla których proces nauczania � uczenia jest procesem otwartym, nieko-

niecznie ograniczonym do sta³ych ról: nauczyciel � uczeñ. Ksi¹¿ka ta ad-

resowana jest zarówno do osób, którym nie jest obojêtny fakt zamordo-

wania 10 procent obywateli przedwojennej Polski, jak i do osób, które

byæ mo¿e dot¹d nie zdaj¹ sobie z tego sprawy.

O napisanie esejów poproszone zosta³y autorytety ¿ycia publiczne-

go, specjali�ci z ró¿nych dziedzin nauki. W�ród nich s¹ m.in.: filozof,

antropolog, historyk literatury, psycholog, dziennikarz, etnograf, teolog,

historyk kultury, politolog, nauczyciel szko³y �redniej, a tak¿e socjologo-

wie i historycy.

Wielu autorów odwo³uje siê do w³asnych wspomnieñ, prze¿yæ z miejsc,

z których pochodz¹, a które zwi¹zane s¹ z ¿yciem i Zag³ad¹ ¯ydów i Ro-

mów (Be³¿ec, Tarnów, Czarna Góra, Warszawa), spotkañ z lud�mi, któ-

rych postawy pe³ne m¹dro�ci i wspó³czucia szczególnie utkwi³y im w pa-

miêci (rabin Jules Harlow, rabin Jacob Baker). Nie wszyscy autorzy maj¹

gotowe odpowiedzi na pytanie o sposób ocalenia pamiêci. Wszyscy maj¹
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g³êbok¹ �wiadomo�æ potrzeby edukacji o Holokau�cie1 i Zag³adzie Romów

dla pojednania miêdzy narodami, demokracji i pokoju.

W nauczaniu o Zag³adzie chodzi nie tylko o informowanie o faktach,

aczkolwiek rzetelna wiedza, której brak tak czêsto prowadzi do arogancji

i uprzedzeñ, ma szczególne znaczenie. Wa¿ne jest zrozumienie wymowy

tych faktów, rozwijanie empatii i wra¿liwo�ci. Dlatego tak wielu autorów

esejów odwo³uje siê do osobistych do�wiadczeñ, refleksji nad miejscem,

w którym ¿yj¹.

W doborze autorów esejów nie zastosowano ¿adnego specyficznego

kryterium. Dlatego brakuje wielu nazwisk wybitnych znawców epoki czy

te¿ specjalistów od badañ nad Holokaustem. Jedynym �kluczem� jest oso-

biste poznanie autorów przez redaktorów ksi¹¿ki i wiedza o tym, ¿e nie s¹

obojêtni wobec tematyki Holokaustu i Zag³ady Romów, a ich zaanga¿o-

wanie przek³ada siê na konkretne dzia³ania edukacyjne (tworzenie no-

wych struktur na uczelni i w ramach organizacji pozarz¹dowych, miêdzy-

narodowe pilota¿owe projekty, praca dydaktyczna, popularyzatorska,

terapeutyczna).

Jerzy Tomaszewski przypomina karty wspólnej przesz³o�ci polsko-

¿ydowskiej, aby pokazaæ, ¿e Zag³ada ¯ydów to nie tylko strata obywateli

polskich, ale tak¿e zubo¿enie naszej to¿samo�ci kulturowej. Zdzis³aw

Mach podkre�la, i¿ dla m³odego pokolenia problematyka Holokaustu oraz

relacji polsko-¿ydowskich jest kluczowa dla kszta³towania nowej histo-

rycznej to¿samo�ci. Ireneusz Krzemiñski � odwo³uj¹c siê do w³asnych

wspomnieñ z 1968 roku � przypomina, jak dzia³a w cz³owieku i jakie

spustoszenia czyni w spo³eczeñstwie zorganizowana nienawi�æ. Bohdan

1 Pierwotnie Holokaust oznacza³ ofiarê ca³opaln¹. Obecnie termin ten u¿ywany jest
najczê�ciej w odniesieniu do hitlerowskiej zag³ady ¯ydów podczas II wojny �wiatowej.
Przez samych ̄ ydów czêsto u¿ywany jest jednak termin Szoa oznaczaj¹cy �totaln¹ zag³a-
dê, katastrofê�. Ofiara ca³opalna by³a bowiem ofiar¹ dobrowoln¹, sk³adan¹ Bogu w cza-
sach biblijnych. Z kolei masakrê ¯ydów, niewinnych ludzi, w tym dzieci, trudno porów-
naæ z form¹ kultu oddawanego Bogu.
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Michalski pragnie odmitologizowaæ polsk¹ wiedzê o Holokau�cie. Stani-

s³aw Krajewski koñczy swój esej s³owami, i¿ wszêdzie potrzebne jest

kszta³cenie pokazuj¹ce, jak nauczanie pogardy mo¿e prowadziæ do zabi-

jania. Wed³ug O. Stanis³awa Obirka SJ, pamiêæ o zamordowanych miesz-

kañcach Tomaszowa Lubelskiego i Narola powinna zostaæ w³¹czona

w zbiorow¹ pamiêæ ma³ej ojczyzny. Tanna Jakubowicz-Mount skupia swo-

j¹ uwagê na kryzysie to¿samo�ci i mechanizmach, które doprowadzaj¹ do

przemocy, tak¿e tu i teraz, ilustruj¹c swój przekaz opisem etapów pracy

nad sob¹ oraz wskazuj¹c konkretne fazy programu nauczania o Shoah.

Stefan Wilkanowicz podkre�la, i¿ metody wywo³ywania nienawi�ci i agre-

sji s¹ podobne w ka¿dej tragedii (Auschwitz, Ko³yma, Sarajewo, Kambo-

d¿a, Rwanda), aczkolwiek ka¿da z tych tragedii ma swoje specyficzne,

niepowtarzalne cechy. Aby z³o nie powtórzy³o siê, dobrze jest � radzi �

wykorzystaæ potencja³ tkwi¹cy w tych m³odych ludziach, którzy chc¹ siê

z³u przeciwstawiæ, gdy¿ to oni mog¹ byæ nauczycielami swoich rówie�ni-

ków. Robert Szuchta w swoich refleksjach nauczyciela szczegó³owo oma-

wia sytuacjê w szkolnictwie polskim i projekty organizacji pozarz¹do-

wych. Precyzyjnie wskazuje, jak nale¿y uczyæ o Holokau�cie oraz omawia

trudno�ci z tym zwi¹zane. Dla Sergiusza Kowalskiego celem nauczania

o Zag³adzie jest odk³amanie historii, szczególnie pilne w sytuacji, gdy me-

todyka szkolnego nauczania i katechezy nie pod¹¿a za publiczn¹ dyskusj¹

nad odbudow¹ zbiorowej pamiêci. Olga Goldberg-Mulkiewicz pokazuje,

¿e powielaj¹ca stereotyp ¯yda sztuka ludowa w ogóle nie ustosunkowuje

siê do problemu Zag³ady. Monika Adamczyk-Garbowska dzieli siê swo-

imi do�wiadczeniami z pracy dydaktycznej, przytaczaj¹c konkretne wy-

powiedzi studentów, którzy po ukoñczeniu szko³y �redniej tak niewiele

wiedz¹ o ¿yciu, historii, kulturze i Zag³adzie narodu ¿ydowskiego. Po-

twierdza to tak¿e Hanna Wêgrzynek, pisz¹c, i¿ dopiero na studiach do-

wiedzia³a siê o mieszkañcach przedwojennej Warszawy i ich Zag³adzie.

Leszek Hoñdo wskazuje na wymiar moralny i do�wiadczenie uniwersalne
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losów ¯ydów, podkre�laj¹c jednocze�nie, i¿ argumentem przemawiaj¹-

cym za obowi¹zkiem uczenia o Holokau�cie jest funkcjonowanie w jêzy-

ku polskim s³owa �¯yd� jako obelgi. S³awomir Kapralski mówi w swoim

eseju, ¿e warto i nale¿y uczyæ o Zag³adzie Romów, poniewa¿ jeste�my Im

to winni, a oprócz konieczno�ci etycznej dyskusji nad moralnymi konse-

kwencjami uznania Romów za ofiary nazistowskich prze�ladowañ mamy

tak¿e mo¿liwo�æ refleksji nad funkcj¹ pamiêci w procesie tworzenia i pod-

trzymywania to¿samo�ci grupowej. Andrzej Mirga przypomina, i¿ w pro-

cesie norymberskim kwestia Zag³ady Romów zosta³a potraktowana mar-

ginalnie. Pokazuj¹c, w jaki sposób pamiêæ o ludobójstwie Romów staje

siê powoli czê�ci¹ zinstytucjonalizowanej pamiêci o Holokau�cie, pod-

kre�la jej nieobecno�æ w programach szkolnych, a zatem i w �wiadomo�ci

historycznej powojennych pokoleñ. Dla Natalii Aleksiun, przedstawiciel-

ki m³odego pokolenia naukowców, d¹¿enie skazanych na Zag³adê do oca-

lenia pamiêci o losie ¯ydów pod niemieck¹ okupacj¹ stanowi moralne

zobowi¹zanie do przekazywania tej prawdy. Dla wszystkich Autorów pa-

miêæ o zbrodniach, ale równie¿ jej kszta³t, jest wa¿na dla obecnych i przy-

sz³ych pokoleñ, aby�my mogli przeciwstawiaæ siê uprzedzeniom i dyskry-

minacji tu i teraz i aby�my umieli zapobiegaæ ich powtarzaniu.

Nale¿y znale�æ nowe drogi przekazu wiedzy o Holokau�cie i Zag³a-

dzie Romów, aby kolejne pokolenia Polaków nie mia³y takiego stosunku

do Zag³ady jak do wojen napoleoñskich. Rasizm, ksenofobia i ludobój-

stwo maj¹ miejsce wokó³ nas � przypominaj¹ autorzy ksi¹¿ki. Pamiêæ

o Zag³adzie winna byæ przestrog¹ przed powtarzaniem zbrodni przeciw

ludzko�ci.

Obok naukowców, redaktorów, nauczycieli i organizatorów ró¿no-

rodnych przedsiêwziêæ edukacyjnych wk³ad w powstanie publikacji wnie-

�li tak¿e studenci Uniwersytetu Jagielloñskiego, przygotowuj¹c praktycz-

ny przewodnik po stronach internetowych po�wiêconych nauczaniu

o Zag³adzie, dla tych czytelników, którzy chcieliby dowiedzieæ siê, jak



11

ucz¹ inni (g³ównie instytucje naukowe i pozarz¹dowe) w ró¿nych czê-

�ciach �wiata: w Europie Zachodniej, USA i w Polsce.

Ksi¹¿ka ta nie powsta³aby bez okre�lonych zainteresowañ studentów

Uniwersytetu Jagielloñskiego, �trzeciego pokolenia� �wiadków Holokau-

stu, którzy zazwyczaj bez u�wiadomionych powodów osobistych, czêsto

racjonalnie nie potrafi¹c wyt³umaczyæ swojego zainteresowania, podej-

mowali prace zwi¹zane z histori¹ i kultur¹ ̄ ydów polskich zarówno w ra-

mach studiów w utworzonym w Uniwersytecie Jagielloñskim przez Pro-

fesora Józefa A. Gierowskiego Miêdzywydzia³owym Zak³adzie Historii

i Kultury ̄ ydów w Polsce, obecnie przekszta³conym w Katedrê Judaisty-

ki2, jak i poza struktur¹ tej interdyscyplinarnej jednostki badawczej.

Z czasem studenci coraz czê�ciej siêgali po tematy zwi¹zane z Holo-

kaustem, z postawami Polaków wobec ¯ydów przed, w czasie, i po woj-

nie, zagadnieniami objêtymi tabu w nauce i ¿yciu publicznym przez pra-

wie pó³ wieku. Tych trudnych i bolesnych tematów nikt studentom nie

narzuca³. Przyje¿d¿ali z ró¿nych czê�ci Polski na studia do Krakowa i czê-

sto dopiero tutaj dowiadywali siê o Kazimierzu i o mniejszo�ci ¿ydow-

skiej, któr¹ lata wojny wymaza³y z krajobrazu spo³ecznego Polski. W szko-

³ach, do których uczêszczali, niewielu nauczycieli potrafi³o powiedzieæ

cokolwiek na temat Zag³ady, pogromów, emigracji ¿ydowskiej po 1946

czy 1968 roku.

Do powstania tej pracy przyczynili siê tak¿e nauczyciele. Od nich

w³a�nie, bior¹cych udzia³ w konferencjach organizowanych w Centrum

Kultury ¯ydowskiej w Krakowie przez Spiro Institute z Londynu we

wspó³pracy z krajowymi instytucjami, wiemy, ¿e zainteresowanym meto-

dologi¹ nauczania o Holokau�cie brakowa³o materia³ów dydaktycznych

(pierwszy program nauczania o Holokau�cie w szkole autorstwa Piotra

2 2 X 2001 roku w ramach tej katedry nast¹pi³a inauguracja pierwszych w Polsce
studiów judaistycznych.
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Trojañskiego i Roberta Szuchty zosta³ opublikowany w 2000 roku, a pierw-

szy podrêcznik tych samych autorów w 2003 roku)3. Nale¿y dodaæ, ¿e

chêtnych do udzia³u w konferencjach na Kazimierzu by³o wiêcej ni¿ ofe-

rowanych miejsc. Maj¹c �wiadomo�æ wspomnianego braku materia³ów

dydaktycznych, w czê�ci proponowanej publikacji próbujemy wype³niæ

tê lukê, odsy³aj¹c zainteresowanych do ró¿norodnych �róde³.

Odk¹d wzros³a wiedza o ofiarach Holokaustu i nast¹pi³a �depoloni-

zacja� miejsc Zag³ady, g³ównie w programach i podrêcznikach szkolnych,

coraz mniej m³odzie¿y odwiedza³o Pañstwowe Muzeum O�wiêcim-Brze-

zinka4. Czy¿by�my byli zainteresowani wy³¹cznie miejscami narodowej

martyrologii? Czy wagê zbrodni ludobójstwa pomniejszaj¹ liczby b¹d�

proporcje liczb? Czy fakt, ¿e �tylko� 75 000 Polaków zginê³o w Auschwitz,

a prawie milion ¯ydów, powoduje pomniejszenie znaczenia obozu

w O�wiêcimiu dla Polaków? Auschwitz to miejsce-symbol ludobójstwa

wa¿ny dla ca³ej ludzko�ci, dla Polaków szczególnie, gdy¿ na miejsce Ho-

lokaustu i Zag³ady Romów hitlerowcy wybrali ziemie polskie w³a�nie.

Ludobójstwo mia³o miejsce obok nas, na naszych oczach. Dlatego nale¿y

uczyæ o nim ze �wiadomo�ci¹, ¿e gdy my pominiemy milczeniem trudne,

bolesne wydarzenia, pytaæ o nie bêd¹ nasze dzieci i wnuki. Nale¿y te¿

uczyæ choæby dlatego, ¿e 88 procent 16-letnich uczniów w badaniach ogól-

nopolskich na reprezentatywnej próbie 1002 osób wyrazi³o zdanie, i¿

�wiedzê o zbrodniach pope³nionych w O�wiêcimiu i w innych obozach

3 R. Szuchta, P. Trojañski, Holocaust. Program nauczania o historii i zag³adzie ¯y-
dów na lekcjach przedmiotów humanistycznych w szko³ach ponadpodstawowych, Warsza-
wa 2000; R. Szuchta, P. Trojañski, Holokaust. Zrozumieæ dlaczego, Warszawa 2003.

4 Informacjê tê przekaza³a Alicja Bia³ecka, pracownik Muzeum, podczas warszta-
tów �Edukacja dla pojednania�, zorganizowanych w Lublinie w �O�rodku Brama Grodz-
ka-Teatr NN� od 16 do 18 maja 2001 roku przez Carnegie Council z Nowego Jorku i Ka-
tedrê Judaistyki UJ. Po 2000 roku liczba odwiedzin zaczê³a siê powoli zwiêkszaæ. Na
dynamikê wizyt w Muzeum wp³yw mia³y tak¿e czynniki demograficzne, ekonomiczne
oraz reforma szkolna. Zob. M. Kucia, Zwiedzaj¹cy w Pañstwowym Muzeum Auschwitz-
Birkenau, �Pro Memoria�, styczeñ 2004, nr 20, s. 47-50.



13

koncentracyjnych powinno siê przekazywaæ nastêpnym pokoleniom jako

lekcjê dla ca³ej ludzko�ci�5.

Feliks Tych podaje, i¿ 95 procent Polaków prze¿y³o okupacjê nie-

mieck¹, a 98 procent ¯ydów polskich zosta³o zamordowanych w czasie

jej trwania6. O tej odmienno�ci losu polskiego i ¿ydowskiego te¿ nale¿y

uczyæ, gdy¿ m³odzie¿ polska nie w pe³ni zdaje sobie z tego sprawê, jak

wynika z badañ przeprowadzonych prawie 10 lat po upadku systemu, któ-

ry fa³szowa³ prawdê historyczn¹. W�ród badanych 1002 uczniów drugich

klas szkó³ �rednich 24,5 procent zgodzi³o siê ze stwierdzeniem, i¿ w cza-

sie wojny najbardziej ucierpieli ¯ydzi, 20 procent temu zaprzeczy³o,

a wiêkszo�æ (55,5 procent) wybra³a odpowied� �trudno powiedzieæ�. Wie-

lu badanych uczniów wybiera³o odpowiedzi wymijaj¹ce w odniesieniu do

pytañ o postawê wobec Zag³ady. Mog³o to byæ spowodowane brakiem

informacji, ale równie¿, w niektórych przypadkach, szczególnie przy trud-

nych pytaniach, np. o pomoc udzielan¹ ¯ydom, mog³o oznaczaæ próbê

redukcji napiêcia zwi¹zanego z niepewno�ci¹, jak postêpowali cz³onko-

wie ich w³asnych rodzin w czasie wojny. Unikanie tematów, pytañ, pro-

blemów nie jest metod¹ radzenia sobie z konfliktem. To tylko od³o¿enie

na bok, rodzaj uniku, tabuizacja zagadnienia. Nikt nie ponosi za to winy.

Jest to proces charakteryzuj¹cy tak¿e ofiary, które nie chc¹ wracaæ do

swojej traumy. Ale czasami przychodzi czas wewnêtrznej potrzeby kon-

frontacji z przesz³o�ci¹ i proces ten mo¿e obj¹æ zarówno jednostki, jak

i spo³eczno�ci, narody, pañstwa. W ostatnich latach wspomniany proces

nasili³ siê i przyj¹³ ró¿ne formy: badañ nad tematami nieobecnymi b¹d�

zafa³szowanymi w podrêcznikach historii wielu pañstw, dzia³añ zwi¹za-

nych z odszkodowaniami, domagania siê sprawiedliwo�ci, wyra¿onej

choæby symbolicznie w postaci oficjalnych przeprosin. To proces global-

5 Wyniki badañ dotycz¹ce postaw wobec Holokaustu omówione s¹ w czê�ci niniej-
szej publikacji.

6 F. Tych, Shoah pamiêæ zagro¿ona, �Znak� 2000, nr 6, s. 55-62.



ny, obejmuj¹cy i brak rozliczenia z niewolnictwem w USA, i dyskrymi-

nacjê Aborygenów w Australii, udzia³ korporacji w zyskach czerpanych

z przymusowej pracy w okresie okupacji, milczenie banków na temat za-

mro¿onych rachunków w pañstwach uznawanych tradycyjnie za neutral-

ne. W tym ogólnym procesie konfrontacji z trudn¹ przesz³o�ci¹ nie po-

winno zabrakn¹æ Polski, choæby dlatego, ¿e potrzebne nam jest g³êbokie

pojednanie z innymi narodami i pañstwami, podobnie, jak g³êboka7, nie

powierzchowna demokracja, demokracja ze �wiadomo�ci¹ potrzeby zajê-

cia siê nie tylko jawnymi, ale i zmarginalizowanymi zagadnieniami histo-

rycznymi i spo³ecznymi.

7 Termin u¿ywany przez Arnolda Mindella; por. A. Mindell, Siedz¹c w ogniu. Wy-
korzystanie konfliktów i ró¿nic miêdzy lud�mi dla transformacji du¿ych grup, Warszawa
1998.
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Jerzy Tomaszewski

Dlaczego...

1

W XVIII wieku na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów mieszka-

³o, pracowa³o, uczestniczy³o w ¿yciu ca³ego kraju oko³o 80 procent

wszystkich wyznawców judaizmu, którzy ¿yli na �wiecie. W 1939 roku

w granicach Rzeczypospolitej Polskiej mieszka³o, pracowa³o i bra³o udzia³

w ¿yciu pañstwa oraz lokalnych spo³eczno�ci niemal 3,5 miliona ¯ydów.

Osadnictwo ¿ydowskie na naszych ziemiach datuje siê niemal od

pocz¹tków istnienia pañstwa polskiego. ¯ydzi odegrali w �redniowieczu,

obok innych przybyszów zapraszanych przez polskich monarchów, istot-

n¹ rolê w rozwoju miast, handlu i rzemios³a oraz rozmaitych umiejêtno-

�ci; na pierwszych monetach polskich królów imiê �Mieszko� wybito li-

terami hebrajskimi. Gdy Rzeczpospolita prze¿ywa³a z³oty wiek, korzystali

z tego tak¿e ̄ ydzi, choæ nie brakowa³o przypadków prze�ladowañ, absur-

dalnych oskar¿eñ, a przede wszystkim traktowania wyznawców Starego

Zakonu z pogard¹ i podejrzliwo�ci¹ jako �niewiernych�, którzy jakoby

ponosili dziedziczn¹ winê ukrzy¿owania Chrystusa. W czasach upadku

Rzeczypospolitej cierpieli tak¿e ¯ydzi, a w chwilach niebezpieczeñstw

niejednokrotnie � razem z innymi mieszczanami � stawali w obronie miast.

W XVIII i XIX wieku odegrali wybitn¹ rolê w rozwoju gospodarki

kraju, nieraz tak¿e brali udzia³ wspólnie z innymi wspó³obywatelami
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w walce o wolno�æ i niepodleg³o�æ: w powstaniach pod wodz¹ Tadeusza

Ko�ciuszki i w 1863 roku, w Legionach Józefa Pi³sudskiego. Ginêli w sze-

regach wojsk polskich na wszystkich frontach II wojny �wiatowej.

2

¯ydzi osiedlaj¹cy siê na ziemiach pañstwa polskiego przynosili tradycyjne

formy organizacji wspólnot religijnych, bogate tradycje zawarte w Pi�mie,

oryginaln¹ kulturê, któr¹ rozwijali w nowej ojczy�nie. Tutaj rozwin¹³ siê

i ostatecznie ukszta³towa³ w XIX wieku ludowy jêzyk ¿ydowski � jidysz �

nobilitowany nagrod¹ Nobla dla urodzonego w Polsce Icchaka Baszewisa

Singera, w którego twórczo�ci dominuj¹ w¹tki zaczerpniête ze wspólnej

¿ydowsko-polskiej tradycji. W pierwszej po³owie XX wieku rozwinê³a siê

tak¿e literatura ¿ydowska w jêzyku polskim, a �wiatowe uznanie zyska³

nauczyciel z ukraiñsko-polsko-¿ydowskiego Drohobycza, pisarz i grafik

Bruno Schulz, zamordowany przez hitlerowca na ulicy rodzinnego miasta.

Trudno przeceniæ znaczenie wzajemnych oddzia³ywañ kultury pol-

skiej i ¿ydowskiej. Na polsk¹ kulturê od pradawnych czasów oddzia³ywa-

³a Biblia zrodzona w ¿ydowskim �rodowisku Palestyny, w XIX i XX wie-

ku istotne znaczenie mia³ wp³yw twórców ¿ydowskich pisz¹cych w jêzyku

polskim, za� w�ród najwybitniejszych poetów i prozaików polskich znaj-

dziemy nazwiska Polaków wywodz¹cych siê z rodzin ¿ydowskich. Moty-

wy ¿ydowskie s¹ obecne w najwybitniejszych dzie³ach literatury polskiej,

w tym w poemacie Adama Mickiewicza Pan Tadeusz. Z kolei motywy

polskie przewijaj¹ siê przez liczne dzie³a literatury ¿ydowskiej; dla Szalo-

ma Asza Wis³a szumia³a po ¿ydowsku. Analogiczne wiêzi dostrzec mo¿-

na tak¿e w innych dzie³ach sztuki.

3

Liczne zwi¹zki polsko-¿ydowskie dostrze¿emy w �wiecie polityki, za-

czynaj¹c od instytucji Sejmu Czterech Ziem (Waad Arba Aracot), ukszta³-



17

towanej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów wed³ug niew¹tpliwych wzo-

rów sejmu polsko-litewskiego.

Tak zwana emancypacja ̄ ydów w XIX wieku, czyli uzyskanie przez

nich równych praw cywilnych i obywatelskich (choæ z pewnymi wyj¹tka-

mi, zw³aszcza pod panowaniem rosyjskim), stworzy³a warunki do uczest-

niczenia ¯ydów � na równi z innymi mieszkañcami podzielonych ziem

polskich � w ¿yciu politycznym. Uczestniczyli w organach samorz¹do-

wych miejskich i regionalnych tam, gdzie je powo³ano. W listopadzie 1918

roku Naczelnik Pañstwa Józef Pi³sudski zaprosi³ przedstawicieli najwiêk-

szych stronnictw ¿ydowskich na konsultacje w sprawie powo³ania rz¹du

Rzeczypospolitej. Pos³owie i senatorowie ¿ydowscy wchodzili do parla-

mentu niepodleg³ego pañstwa, brali udzia³ w stanowieniu prawa, uczest-

niczyli w debatach. Ponosili tak¿e tego konsekwencje, jak np. rabin i pro-

fesor Uniwersytetu Warszawskiego Moj¿esz Schorr, osadzony w obozie

radzieckim jesieni¹ 1939 roku, gdzie zmar³. Do�wiadczenia zebrane w tych

latach wp³ynê³y na kszta³towanie niektórych instytucji prawnych i poli-

tycznych pañstwa Izrael w 1948 roku, gdzie m.in. w sk³adzie pierwszej

rady ministrów znalaz³ siê Icchak Grünbaum, poprzednio pose³ do Sej-

mu Rzeczypospolitej.

4

Spo�ród ¯ydów mieszkaj¹cych w Polsce prze¿y³o II wojnê �wiatow¹ za-

pewne nieca³e 10 procent, przewa¿nie poza jej granicami. Straty pozosta-

³ych mieszkañców ziem polskich, w wyniku dzia³añ wojennych, warun-

ków stworzonych w obozach hitlerowskich i radzieckich, morderstw

dokonywanych w innych okoliczno�ciach, wynios³y oko³o 10 procent.

Zag³ada ¯ydów zosta³a zaplanowana i postanowiona w Berlinie, do-

kona³y jej instytucje i funkcjonariusze III Rzeszy. Spo³eczno�æ polska,

poddana brutalnemu systemowi okupacyjnemu, nie mia³a udzia³u w tych

decyzjach ani wp³ywu na ich realizacjê. Wiêkszo�æ, zagro¿ona terrorem
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okupanta, pozosta³a biernym �wiadkiem, czêsto wspó³czuj¹cym, lecz bez-

radnym. Niektórzy, niestety zbyt ma³o liczni, uczestniczyli w akcji pomo-

cy prze�ladowanym; w formach zorganizowanych w Radzie Pomocy ¯y-

dom lub na w³asn¹ rêkê. Ratowali honor Polaków. Byli jednak tacy, którzy

wydawali ukrywaj¹cych siê i ich opiekunów w rêce okupanta, a nawet

sami pope³niali morderstwa. O tych ponurych stronach Zag³ady wiemy

nadal niewiele.

5

Po 1945 roku nieliczni ¯ydzi polscy, którzy ocaleli z Zag³ady, podjêli

próbê odbudowy ¿ydowskiej spo³eczno�ci w Polsce lub starali siê st¹d

wyjechaæ, aby przedostaæ siê do Palestyny po to, by tam braæ udzia³ w bu-

dowie pañstwa ¿ydowskiego albo te¿ aby unikn¹æ powtórzenia do�wiad-

czeñ systemu komunistycznego poznanego w ZSRR. Wkrótce okaza³o

siê, ¿e w systemie tworzonym przez komunistów nie ma szans na nieza-

le¿ne ¿ycie ¿ydowskie, co wiêcej � has³a internacjonalistyczne nie wyklu-

czaj¹ antysemityzmu. Liczba ̄ ydów pozostaj¹cych w Polsce mala³a przy

powtarzaj¹cych siê, w 1957 i 1968 roku, falach nastrojów anty¿ydow-

skich, stymulowanych przez wewnêtrzne konflikty w rz¹dz¹cej partii. Dzi�

w Polsce pozosta³o zaledwie kilka tysiêcy ¯ydów, pomimo dramatycz-

nych do�wiadczeñ pielêgnuj¹cych w³asne tradycje, �ci�le zwi¹zane z tra-

dycj¹ polsk¹. Za� kultura polska, nie tylko literatura, przechowuje w sobie

niezatarte �lady wp³ywów ¿ydowskich i pamiêæ wielowiekowej wspólno-

ty losów oraz s¹siedztwa na tej samej ziemi.

6

Nie mo¿na przedstawiæ historii Polski bez dziejów ¯ydów polskich, jak

zreszt¹ bez dziejów innych wspólnot wyznaniowych i etnicznych zamiesz-

kuj¹cych zmienne w ci¹gu tysi¹clecia terytorium wspólnego pañstwa. Nie

mo¿na zrozumieæ kultury polskiej bez � choæby pobie¿nej � znajomo�ci



stosunków polsko-¿ydowskich. Zag³ada ¯ydów podczas okupacji by³a

najbardziej tragicznym fragmentem wspólnej przesz³o�ci. Stracili�my nie

tylko wspó³obywateli, lecz tak¿e istotny sk³adnik naszej to¿samo�ci kul-

turalnej.

Poznanie i zrozumienie przyczyn katastrofy, tego, jak kszta³towa³y

siê stosunki polsko-¿ydowskie w tych latach jest nie tylko moralnym obo-

wi¹zkiem wobec zamordowanych s¹siadów. Jest tak¿e powinno�ci¹ wo-

bec polskiej kultury i tradycji, wobec naszej przysz³o�ci. Zag³ada przy-

sz³a z zewn¹trz, lecz otwarte pozostaje pytanie, czy i jak spo³eczeñstwo

by³o przygotowane do tej próby postaw i sumienia. W chrze�cijañskiej

Biblii, która jest zarazem ¿ydowsk¹ Tor¹, pada pytanie: � Gdzie jest Abel,

twój brat? Nie wolno powtarzaæ odpowiedzi: � Zalim ja jest stró¿em brata

mego? Jest to pytanie, które stoi tak¿e przed innymi spo³eczeñstwami

Europy.

7

Zamordowanie narodu ¿ydowskiego by³o tragedi¹ o niespotykanej w XX

wieku skali. By³oby naiwno�ci¹ ³udziæ siê, ¿e podobna katastrofa nie mo¿e

siê powtórzyæ, czy to w innym regionie naszego kontynentu, czy te¿ poza

Europ¹. Poznanie i zrozumienie �róde³ Zag³ady daje � byæ mo¿e � szanse

na to, by unikn¹æ analogicznej tragedii w przysz³o�ci.
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Zdzis³aw Mach

Pamiêæ Holokaustu
i edukacja dla Europy

Transformacja ustrojowa Polski ma swój wymiar historyczny i �wiado-

mo�ciowy. Polacy prze¿ywaj¹ powa¿ny kryzys to¿samo�ci, musz¹ na

nowo przemy�leæ i przedyskutowaæ kwestie zwi¹zane ze swoim miejscem

w historii Europy, swoimi relacjami z s¹siadami i z narodami, naszymi

znacz¹cymi partnerami w historii. Zmitologizowana historia by³a instru-

mentem tworzenia to¿samo�ci narodowej i niewyczerpanym zasobem sym-

boli, z których konstruowano obraz spo³ecznego �wiata. Okresem silnej

ideologizacji dziejów by³ szczególnie wiek XIX, a dla Polaków tak¿e lata

miêdzywojenne oraz ca³y okres pomiêdzy rokiem 1945 a 1989. Obecnie,

w procesie budowania demokratycznego, obywatelskiego spo³eczeñstwa,

Polacy musz¹ przede wszystkim uporaæ siê z tymi momentami w historii,

które stanowi³y w niedalekiej przesz³o�ci temat tabu lub by³y szczególnie

zniekszta³cone przez polityczn¹ i historyczn¹ ideologiê.

Poszukiwanie nowej interpretacji w³asnej historii wi¹¿e siê z potrze-

b¹ jej odideologizowania, przemy�lenia na nowo oraz znalezienia w niej

nowego sensu, lepiej pasuj¹cego do demokratycznego spo³eczeñstwa oby-

watelskiego. Wielkie znaczenie ma tu te¿ proces globalizacji oraz integra-

cji europejskiej � w³¹czanie siê Polski do ponadnarodowych struktur, a co
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za tym idzie, konieczno�æ znalezienia szerszej perspektywy, ju¿ nie, jak

dawniej, zdominowanej przez ideê narodu i pañstwa narodowego. Nieza-

le¿nie od roli, jak¹ w przysz³ej Europie odegra pañstwo narodowe, w �wia-

domo�ci ludzi wspó³istnieæ bêdzie z innymi formami zbiorowej to¿samo-

�ci, a budowanie to¿samo�ci ponadnarodowych wi¹zaæ siê bêdzie

z odnoszeniem sensu dziejów narodowych do szerszych, uniwersalnych

warto�ci oraz do dziejów Europy i �wiata.

Nauczanie historii w szybko zmieniaj¹cym siê �wiecie wymaga prze-

my�lenia na nowo nie tylko sensu najistotniejszych procesów spo³ecz-

nych, ale te¿ wydarzeñ o szczególnym, symbolicznym znaczeniu. Holo-

kaust jest jednym z takich wydarzeñ, które okre�laj¹ wspó³czesn¹ kulturê

Europy i maj¹ ogromny wp³yw na obraz �wiata.

Holokaust jest czêsto trafnie okre�lany jako najtragiczniejszy mo-

ment w historii Europy, kulminacyjny punkt rozwoju tego, co w europej-

skiej cywilizacji najgorsze: nietolerancji, nienawi�ci do obcych, ludobój-

stwa. W szczególny sposób wydarzenie to dotyka Polski i Polaków.

Holokaust w znacznej mierze dokona³ siê na polskiej ziemi i w obecno�ci

Polaków. Wci¹¿ dyskutowan¹ i bardzo kontrowersyjn¹ spraw¹ jest cha-

rakter tej obecno�ci. Niektórzy mówi¹ o wspó³odpowiedzialno�ci czy

wspó³winie Polaków, nie maj¹c tu bynajmniej na my�li odpowiedzialno-

�ci li tylko moralnej. Inni stwierdzaj¹, ¿e wina Polaków polega³a zasadni-

czo na obojêtno�ci, milcz¹cym przyzwoleniu, motywowanym obco�ci¹

wobec ¯ydów lub otwartym antysemityzmem. Jeszcze inni zastanawiaj¹

siê nad tym, czy Polacy mogli zrobiæ wiêcej, aby pomóc mordowanym

¯ydom i dlaczego tego nie zrobili. W ka¿dym przypadku zajête stanowi-

sko i odpowied� na to pytanie wymaga g³êbokiego przemy�lenia wielu

aspektów zagadnienia. T³em jest przesz³o�æ spo³eczeñstwa polskiego z³o-

¿onego zarówno z ¯ydów, jak i z Polaków, religia katolicka i judaizm,

moralne i spo³eczne warto�ci kultury europejskiej. Mo¿na zasadnie stwier-

dziæ, ¿e uporanie siê z problemem odpowiedzialno�ci za Holokaust i roli
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Polaków, jakakolwiek by nie by³a, jest dla m³odego pokolenia warunkiem

zbudowania na nowo w³asnej historycznej to¿samo�ci. Nie idzie tu jedy-

nie o ustalenie faktów, ani nawet o oddanie sprawiedliwo�ci zarówno tym,

którzy zginêli ratuj¹c ¯ydów, jak i tym, którzy patrzyli obojêtnie lub czê-

sto bezpo�rednio czy po�rednio na Holokau�cie skorzystali. Równie wa¿-

ne jest przemy�lenie na nowo dziejów relacji polsko-¿ydowskich, które

w Holokau�cie znalaz³y tragiczny fina³. Nie chodzi tu oczywi�cie o zbio-

row¹ odpowiedzialno�æ, ale o znajomo�æ i zrozumienie w³asnych dziejów

i relacji z innymi narodami i grupami, a z tego punktu widzenia stosunki

polsko-¿ydowskie maj¹ szczególne znaczenie.

Uczyæ o Holokau�cie to, po pierwsze, przekazaæ prawdê o faktach

i zinterpretowaæ je uwzglêdniaj¹c z jednej strony ówczesny, historyczny

stan ludzkiej �wiadomo�ci, a z drugiej nasze dzisiejsze pogl¹dy moralne

i spo³eczne. Po drugie, nauczanie o Holokau�cie to kszta³towanie zbioro-

wej pamiêci historycznej. Z tej pamiêci wiele w przesz³o�ci wymazano,

wiele zniekszta³cono. W komunistycznej Polsce powojennej sz³o o ukszta³-

towanie jednolitego stanu zbiorowej �wiadomo�ci i to¿samo�ci Polaków,

zgodnego z socjalistyczno-nacjonalistyczn¹ wizj¹ �wiata. Tolerancja i plu-

ralizm kulturowy nie nale¿a³y do warto�ci, które chciano wspieraæ. Dzie-

je Polski przedstawiano w taki sposób, aby mo¿na by³o lansowaæ tezê

o ideale, jakim mia³o byæ spo³eczeñstwo monokulturowe, czyste etnicz-

nie, jednolite pod ka¿dym wzglêdem. Pami¹tki po innych kulturach elimi-

nowano ze spo³ecznej �wiadomo�ci, z programów nauczania i z oficjal-

nych wizerunków miast i regionów. Zmarginalizowaniu i zapomnieniu

uleg³y ¿ydowskie cmentarze, synagogi i inne zachowane pami¹tki. Sam

Holokaust podporz¹dkowano oficjalnej pañstwowej ideologii, po 1968

roku zdominowanej przez antysemityzm. Teraz, buduj¹c spo³eczeñstwo

pluralistyczne oraz kszta³tuj¹c otwarto�æ i tolerancjê, musimy przywróciæ

tym pami¹tkom nale¿ne im miejsce, a przede wszystkim opowiedzieæ

o wk³adzie ̄ ydów do kultury polskiej i o obecno�ci w polskim spo³eczeñ-



stwie niezwykle bogatej kultury ¿ydowskiej. Po trzecie wiêc, nauczanie

o Holokau�cie to przypomnienie roli ¯ydów w Polsce i w polskiej kultu-

rze oraz ukazanie niepowetowanych strat, jakie przynios³a Zag³ada pol-

skiemu spo³eczeñstwu, eliminuj¹c z niego trzy miliony obywateli i ich

dorobek. Po czwarte, uczyæ o Holokau�cie znaczy ostrzegaæ przed nie-

bezpieczeñstwem. Nietolerancja, ksenofobia i antysemityzm nie wygas³y

w Europie, czêsto mówi siê o ich nasileniu. S¹ obecne tak¿e w Polsce. Po-

kazanie Holokaustu we wszystkich jego wymiarach stanowi przestrogê.

Podsumowuj¹c, nauczanie o Holokau�cie to kszta³towanie idei plu-

ralistycznego spo³eczeñstwa, pokazanie, do czego mo¿e doprowadziæ nie-

tolerancja i ideologia czysto�ci rasowej, to kszta³towanie postaw sprzyja-

j¹cych budowaniu nowej, wspólnej, pluralistycznej, otwartej i tolerancyjnej

Europy, a w niej Polski, która zdolna bêdzie uporaæ siê ze swoim dzie-

dzictwem.
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Ireneusz Krzemiñski

W �wietle pó�niejszej historii

By³ rok 1967, Warszawa, pocz¹tek zimy, wczesny wieczór, korytarz w bu-

dynku Wydzia³u Filozofii Uniwersytetu na rogu Krakowskiego Przedmie-

�cia i Traugutta. Jeden z kolegów, Andrzej S., zacz¹³ mi t³umaczyæ, jak

naiwnie wierzê w to, co mówi¹ moje kole¿anki, Irena i Helena. Przecie¿

to ¯ydówki! � powiedzia³ z emfaz¹, patrz¹c na mnie z ironicznym u�mie-

chem. � No to co z tego?! � zaprotestowa³em. Wszystko by³o dla mnie

niezrozumia³e i nowe. � Jak to? Nie wiesz? Przecie¿ ¯ydom nigdy nie

mo¿na ufaæ, bo zawsze maj¹ co innego na my�li, ni¿ mówi¹, a w³a�ciwie

� w³asne interesy, o których nie mamy pojêcia! � Co te¿ ty mówisz? Prze-

cie¿ s³yszê, co mówi¹, dyskutujemy od kilku miesiêcy, dlaczego mia³bym

w to w¹tpiæ?! � Nie powiniene� im ufaæ, jeste� naiwny, ¿e chcesz siê z ni-

mi przyja�niæ! Przekonasz siê sam! � odpowiedzia³ mój rozmówca i wrê-

czy³ mi kopertê. Znalaz³em w niej plik kartek wyja�niaj¹cych z³o ¿ydow-

skiego syjonizmu i formu³uj¹cych najczystsze antysemickie oskar¿enia.

Kilka miesiêcy potem mój kolega by³ w partyjnej awangardzie, przeciw-

stawiaj¹c siê ogó³owi protestuj¹cych studentów.

Je¿eli wspominam, niezdarnie literacko, tamt¹ rozmowê, to dlatego,

¿e wprawi³a mnie ona w zdumienie, które wci¹¿ we mnie trwa. Z mojego

rozmówcy bi³a co najmniej niechêæ, osobista niechêæ do naszych kole¿a-

nek! Dyskusje, o których mowa, toczy³y siê wówczas na Uniwersytecie
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w ramach tzw. Sodów, czyli studenckich spotkañ dyskusyjnych. Na d³u-

go przed premier¹ Dziadów i pó�niejszym marcowym protestem atmosfe-

ra na uczelni by³a pe³na namiêtno�ci spo³eczno-politycznych i gor¹cych

dyskusji. Generalnie chodzi³o o zakres swobody ¿ycia spo³ecznego, wol-

no�ci s³owa i stowarzyszania siê oraz dopuszczalno�ci ich ograniczeñ.

Wyra�nie kszta³towa³y siê dwa ró¿ne stanowiska, które w tamtym jêzyku

mo¿na wyraziæ jako takie, z których pierwsze opowiada³o siê za demo-

kratyzacj¹ czy te¿ � jak to siê mówi³o � liberalizacj¹, kontynuacj¹ pa�-

dziernika �56 i drugie, wed³ug którego nale¿a³o zjednoczyæ siê z parti¹

i zadbaæ o interesy narodowe, co by³o nowo�ci¹ w socjalistycznej retory-

ce. Te dyskusje mieli�my na my�li, niezwykle wa¿ne dla nas, osiemnasto-

latków wkraczaj¹cych w doros³e, choæ studenckie ¿ycie.

Zapamiêta³em tê rozmowê na ca³e ¿ycie; wielokrotnie przyp³ywa³a

z pamiêci, aby byæ ilustracj¹ postawy nienawi�ci, postawy z o r g a n i z o -

w a n e j  n i e n a w i � c i. Bo oto jaki� abstrakcyjny � jakby siê mog³o wy-

dawaæ � pogl¹d spo³eczny, spo³eczny stereotyp ca³kowicie determinowa³

spojrzenie na ¿ywych, konkretnych ludzi. Kwalifikacja, e t y k i e t a: to

¯ydówki! � ca³kowicie decydowa³a o osobistym stosunku mego kolegi

do naszych kole¿anek, konkretnych, niepodobnych do siebie osób. Co wiê-

cej, przynajmniej dla jednej z nich okre�lenie �¯ydówka� niewiele zna-

czy³o, jak i dla mnie samego. A jednak przypisana jej identyfikacja deter-

minowa³a ca³y sposób interpretowania tego wszystkiego, co dzia³o siê

miêdzy ni¹ a moim nienawidz¹cym koleg¹. By³a to postawa bezintere-

sowna, w której nienawi�æ nie zale¿a³a zupe³nie od prawdziwych, kon-

kretnych czynów i pogl¹dów nienawidzonej osoby. Ocenê moraln¹ przy-

pisano jej jako przedstawicielce s p o ³ e c z n e j  k a t e g o r i i.

Rozmowa, któr¹ przytaczam, znalaz³a pó�niej swoje znacznie szer-

sze, rzec mo¿na, spo³eczno-polityczne rozwiniêcie w postaci partyjno-

pañstwowej, zorganizowanej kampanii antysemickiej, wystêpuj¹cej ofi-

cjalnie pod has³em antysyjonizmu, który by³ traktowany jako jakie� niemal
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mistyczne zagro¿enie i narodu, i � socjalizmu! Zdeterminowa³o to moj¹

postawê w³a�ciwie na ca³e ¿ycie i nakaza³o szukaæ w socjologicznej wiedzy

i socjologicznych badaniach sojusznika przeciwko temu, co u�wiadomi³a

mi i czym mnie przerazi³a rozmowa z koleg¹ S. Naukowa wiedza nie mo¿e

przecie¿ sprzyjaæ nienawi�ci, sprzyjaæ organizowaniu ludzkiego my�lenia

i dzia³ania przeciwko innym ludziom. Wiedza musi pozwoliæ roz�wietlaæ

nie tylko psychologiczne mechanizmy nienawi�ci, ale te¿ sprzyjaæ takiemu

spojrzeniu na �wiat, które nie pozwala s¹dziæ przez pryzmat z góry przyjê-

tych, spo³ecznie usankcjonowanych uprzedzeñ i ideologicznych uproszczeñ.

Wiedza o II wojnie �wiatowej, w tym te¿ o szczególnej Zag³adzie

¯ydów, by³a istotnym wyposa¿eniem ca³ego mojego pokolenia. Wszak

wychowywali�my siê na wojennych filmach oraz na nieustannie obec-

nym w propagandzie i na lekcjach historii nienawistnym oskar¿aniu hitle-

rowskich Niemiec i faszyzmu za ca³e z³o �wiata, z którego � oczywi�cie �

ratowaæ mia³ s o c j a l i z m. Jeszcze w szkole podstawowej by³em cz³on-

kiem ko³a historycznego, a najnowsza historia interesowa³a mnie najbar-

dziej. Na �cianie mego pokoju wisia³a miêdzy innymi mapa Polski z za-

znaczonymi na niej obozami koncentracyjnymi i obozami zag³ady. Ale

dopiero do�wiadczenie marca 1968 roku nada³o tamtej szkolnej wiedzy

jakby nowy wymiar, pokaza³o, ¿e owa ideologicznie zorganizowana nie-

nawi�æ to nie jest tylko rzeczywisto�æ faszystowskich Niemiec.

Holokaust mo¿e byæ potraktowany jako swego rodzaju apogeum ta-

kiej z o r g a n i z o w a n e j  n i e n a w i � c i, nienawi�ci zorganizowanej wo-

kó³ uczuæ narodowych, ale te¿ i wokó³ pewnego, narodowo-rasistowsko

uzasadnionego projektu lepszego �wiata. Z ca³¹ pewno�ci¹ Holokaust to

apogeum ideologicznej nienawi�ci do ¯ydów, apogeum ideologicznego

antysemityzmu przenikaj¹cego ¿ycie europejskie od Wielkiej Rewolucji

Francuskiej i wzmacniaj¹cego � w nowoczesnym jêzyku politycznym �

dawne, chrze�cijañskie dziedzictwo antysemickie. W tym wiêc sensie

nauczanie o Holokau�cie to konieczno�æ albo ukazania historycznych



27

konsekwencji zjawiska obecnego w ró¿nych formach w tradycji ca³ej

Europy, z jej kulturowo-religijnym zró¿nicowaniem, albo przynajmniej

refleksji nad tym, jak to z³e dziedzictwo sprzyja³o Zag³adzie.

Wydaje siê jednak, ¿e nauczanie o Holokau�cie to co� wiêcej. Bez

szczególnej formy niemieckiego nazistowskiego rasizmu Zag³ada by³aby

niemo¿liwa. Holokaust jako przedsiêwziêcie spo³eczne nie by³by mo¿li-

wy do zrealizowania nawet w oparciu o zajad³y antysemityzm, czy ten

n o w o c z e s n y ,  i d e o l o g i c z n y , czy ten t r a d y c y j n y, r e l i g i j n y.

Do tego konieczna by³a nowa ideologia polityczna, która powi¹za³a ze

sob¹ tre�ci antysemickie z mitologi¹ rasowo-narodow¹ i podporz¹dkowa-

³a je projektowi t o t a l i t a r n e g o , n o w e g o  � w i a t a. Nazistowska ide-

ologia Holokaustu zas³uguje szczególnie na badanie i przypomnienie, jej

groza bowiem wynika z faktu, ¿e skompilowano j¹ z wielu ró¿nych w¹t-

ków europejskiej i niemieckiej bogatej tradycji, aby stworzyæ �miercio-

no�ny orê¿. Do rasizmu i narodowo-rasowej mitologii koniecznie dodaæ

trzeba by³o populizm totalitarnego projektu rzekomo l e p s z e g o urz¹-

dzenia �wiata. To pozwala³o napiêtnowaæ ̄ ydów � tak jak piêtnowano w in-

nym, komunistycznym projekcie totalitarnym kapitalistycznych i feudal-

nych �wyzyskiwaczy� � ale te¿ w imiê wizji budowy nowego, lepszego

�wiata wykluczyæ ich z ludzkiej rodziny, z tej ludzko�ci, która godna jest

podj¹æ trud nowego ¿ycia. Realizacja totalitarnego idea³u wymaga³a elimi-

nacji tych zagra¿aj¹cych �elementów�: w wersji niemiecko-nazistowskiej �

¯ydów, w wersji komunistyczno-rosyjskiej � wyzyskiwaczy proletariatu.

Zauwa¿my wiêc, jak wa¿ne jest wszechstronne uczenie o tej zbrodni

XX wieku. Po pierwsze, mówi o tym, w jak z³y i gro�ny spo³eczny prze-

s¹d mo¿e siê przerodziæ religia, jak najg³êbsze ludzkie uczucia religijne

mog¹ ulec diabelskiemu zaprawdê wypaczeniu. Po drugie, to najbardziej

wstrz¹saj¹cy przyk³ad dzia³ania ideologii, ideologii jako systemu pojmo-

wania �wiata, ale te¿ i programowania zarówno ¿ycia zbiorowego, jak

i ¿ycia indywidualnego. Takiego zorganizowania, które kszta³tuje ludz-
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kie spojrzenie na �wiat i wnika w g³¹b � wydawa³oby siê � intymnych

emocji, wydziedziczaj¹c niejako cz³owieka z jego w³asnych, indywidual-

nych mocy psychicznych i moralnych. Po trzecie wreszcie, to przyk³ad

z³a szczególnego w XX stuleciu � z³a nierozerwalnie splecionego z p o l i -

t y k ¹ i u¿ywaj¹cego g³êbokiego ludzkiego pragnienia ¿ycia w lepszym

�wiecie do zaprzeczenia ludzkiej wolno�ci, godno�ci i przekre�lenia ca³ej

europejskiej tradycji, która stwarza³a ludzk¹ osobê�

Z perspektywy, któr¹ tu przyjmujê, Holokaust by³ centralnym punk-

tem przedsiêwziêcia istnie szatañskiego, jakie zaprojektowano w XX stu-

leciu, przedsiêwziêcia budowania n o w e g o  � w i a t a i � oczywi�cie �

n o w e g o  c z ³ o w i e k a. Holokaust by³ Zag³ad¹ ̄ ydów, o czym nie mo¿-

na zapominaæ, ale zarazem zag³ada, próba fizycznego unicestwienia ca³ej

¿ydowskiej spo³eczno�ci by³a zamachem na ca³¹ tradycjê i cywilizacjê

Europy, by³a zamachem nie tylko na ludzki dorobek, ale i na samego Boga,

bez którego kultura ta na pewno tak by siê nie ukszta³towa³a. Dlatego

pamiêæ o ¿ydowskiej Zag³adzie jest i byæ powinna pamiêci¹ o tradycji

duchowej, z której wyrastamy, z której siê wywodzi nawet i laicka Euro-

pa, choæby tradycjê tê traktowa³a jak odleg³¹ przesz³o�æ. Ale w³a�nie oba

przywo³ane totalitarne przedsiêwziêcia XX wieku mia³y na celu wydzie-

dziczenie n o w y c h  s p o ³ e c z e ñ s t w  i  n o w y c h  l u d z i z pamiêci

i tradycji, by stali siê jak fala gnana przez przywódców swych partii i o¿y-

wiana wrogimi do i n n y c h uczuciami.

Jest jeszcze jedna sprawa, która wi¹¿e siê z pamiêci¹ o Zag³adzie i któ-

ra nabiera aktualno�ci nie tylko w Polsce, ale te¿ w od niedawna ¿yj¹cych

w wolno�ci spo³eczeñstwach Europy Wschodniej. Sprawa ogromu cierpieñ,

jakie przynios³a II wojna i do�wiadczenie dwóch nieludzkich totalitaryzmów.

Skomplikowane do�wiadczenie Polaków ukazuje z jednej strony, jak dale-

ce tradycyjnie antysemickie postawy (i te religijne, i te polityczno-ideolo-

giczne) wspomaga³y zbrodniê niemieckich hitlerowców, a z drugiej poka-

zuje, ¿e dopiero przekroczenie zrytualizowanej niechêci do ¯ydów, jak¹
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ny w polskiej rzeczywisto�ci okupacyjnej polega³ na tym, ¿e ludzie antyse-

micko nastawieni stali siê wspó³twórcami i wspó³uczestnikami zorganizo-

wanej pomocy ¯ydom. Zarazem uczenie o Holokau�cie w Polsce musi

ukazywaæ, jak dalece ideologiczne wyposa¿enie ludzi, które dawa³a przed-

wojenna antysemicka Narodowa Demokracja duchowo i psychologicznie,

a czasem nawet czynnie, jak w przypadku Jedwabnego i ca³ej tamtejszej

okolicy, zbli¿a³o ich do g³ównych, niemieckich morderców.

Uczucia narodowe trzeba tu jakby zawiesiæ, aby rozprawiæ siê z w³a-

sn¹ zbrodnicz¹ tradycj¹; nie po to, aby zapomnieæ o w³asnym narodzie,

ale by go widzieæ lepiej i kochaæ m¹drzej. Zw³aszcza ¿e w Polsce pamiêæ

o Zag³adzie to powinno byæ � znowu mo¿e paradoksalnie � odzyskiwanie

pamiêci o obecno�ci �wiata ¿ydowskiego w polskim ¿yciu spo³ecznym,

w polskich dziejach i nade wszystko w polskiej kulturze. Nawet i dzisiaj

trudno sobie wyobraziæ kulturê ¿ydowsk¹, i tê w Izraelu, i tê w Ameryce,

bez tego, co wynios³a z wieków swego istnienia w Polsce, bez wp³ywu

polskiej kultury. Tym bardziej trudno sobie wyobraziæ polsk¹ kulturê bez

udzia³u w niej wielkich, polskich i ¿ydowskich zarazem, twórców. Cho-

dzi o to, aby pamiêæ o ¿ydowskiej Zag³adzie przynios³a uczucie wspólno-

ty, a nie rywalizacji o to, kto tak naprawdê �bardziej siê nacierpia³�. W tym

le¿y ca³a trudno�æ nauczania o straszliwej przesz³o�ci: w Polsce bardzo

dok³adnie trzeba ukazywaæ tê szczególn¹, specyficzn¹ zbrodniê hitlerow-

skich Niemiec, bo na tej skrwawionej ziemi równie¿ Polacy nacierpieli

siê bardzo. Ukazuj¹c szczególny zamys³ nazistowskich Niemiec, ogrom

zniszczenia i cierpienia zadanego ¯ydom, trzeba pokazywaæ wspólnotê

miêdzy tym cierpieniem a cierpieniem polskim, ukraiñskim, litewskim

lub rosyjskim... Uczenie o tej zbrodni powinno zmieniaæ spojrzenie m³o-

dych ludzi na �wiat: trzeba dbaæ, aby z o r g a n i z o w a n a  n i e n a w i � æ

nie mog³a w nim zago�ciæ pod ¿adnym pozorem.
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Bohdan Michalski

Uczmy wszystkiego od pocz¹tku

Basia czyta wspomnienia z getta, p³acze. Taki obrazek zapamiêta³a jej

matka i w tej lekturze upatrywa³a �ród³a ogromnych problemów z czasów

dojrzewania córki. Basia postanowi³a bowiem zostaæ ¯ydówk¹ i rozpo-

czê³a poszukiwania wyimaginowanych ¿ydowskich przodków. Dlaczego

wra¿liwej Basi nie pozwolono spokojnie dojrzewaæ, a w jej psychice ko-

chaj¹cy rodzice musieli zamieniæ siê we wrogów ukrywaj¹cych przed ni¹

wyobra¿one ¿ydowskie korzenie? Dlaczego nasze dzieci, trzecie powo-

jenne pokolenie, musz¹ prze¿ywaæ katusze nad lektur¹ ksi¹¿ek o Holo-

kau�cie?

Nie mog¹c niestety zaoszczêdziæ im (tak uwa¿am) szokuj¹cej praw-

dy o wieku �zagadki z³a�, wiedzy, która przekracza odporno�æ nawet do-

ros³ych, postêpujmy ostro¿nie, tak by wiedza ta nie okalecza³a, lecz jak

szczepionka uodpornia³a na z³o. Czy jest to mo¿liwe? Nie wiem. W edu-

kacji o Holokau�cie bowiem skutki s¹ nieznane, oczywisty jest jedynie

zamiar. Uczymy po to, by unikn¹æ w przysz³o�ci bêd¹cego specjalno�ci¹

minionego stulecia ludobójstwa na masow¹ skalê.

Warunkiem pokojowego wspó³istnienia grup o odmiennej to¿samo-

�ci, tj. kulturze, historii czy religii, jest tolerancja. Warunkiem ustrojo-

wym tolerancji, jak uczy praktyka, jest demokracja. Sz³oby zatem o wpo-

jenie naszym dzieciom przekonania, ¿e jedynym gwarantem unikniêcia
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tragicznych do�wiadczeñ obu totalitaryzmów s¹ mechanizmy demokra-

tyczne. Ale czy na pewno demokracja to panaceum na nietolerancjê? Nie-

stety, nie do koñca. W demokratycznej Polsce nadal jeste�my nietoleran-

cyjni. Nie lubimy ¯ydów, Rosjan, Cyganów, Rumunów i Niemców.

W demokratycznych Stanach Zjednoczonych wybuchaj¹ co pewien czas

ostre konflikty etniczne, z kolei demokratyczni Francuzi nie znosz¹ Ara-

bów, a Niemcy Polaków i Turków. Demokracja mo¿e byæ wiêc co najwy-

¿ej warunkiem koniecznym i wystarczaj¹cym tolerancji na poziomie pañ-

stwowym. Niewielki jednak ma ona wp³yw na to, co czuj¹ w g³êbi swoich

serc obywatele. My�lê, ¿e wiedza o Holokau�cie powinna przede wszyst-

kim s³u¿yæ zmiêkczaniu tych serc.

Czy tolerancji wobec dawnego wroga mo¿na siê nauczyæ? I czy wie-

dza o ludobójstwie mo¿e byæ tutaj pomocna? Droga do tolerancji, a dalej

do pojednania i przebaczenia prowadzi bez w¹tpienia poprzez wiedzê

o Holokau�cie. Wiedzê o szczególnej eksplozji z³a w Europie, jaka mia³a

miejsce w latach 40. ubieg³ego stulecia. Wiedza ta powinna uczyæ wra¿li-

wo�ci na cierpienia innych, zmuszaæ do analiz etycznych, do refleksji nad

ludzk¹ natur¹ i mechanizmami konfliktów. Nie s¹dzê jednak, by wraz

z jej upowszechnieniem miêdzy narodami, grupami etnicznymi czy jed-

nostkami zapanowa³a harmonia i pokój. Innymi s³owy, nie s¹dzê, aby upo-

wszechnienie wiedzy o Holokau�cie wyeliminowa³o antysemityzm!

By w przysz³o�ci da³ siê on ograniczyæ, potrzeba czego� wiêcej. Wie-

dza o Holokau�cie musi staæ siê jednym z elementów szerszej edukacji,

osadzonej w �interdyscyplinarnym� kontek�cie wiedzy historycznej, psy-

chologicznych technik rozwi¹zywania konfliktów, socjologicznej wiedzy

o stereotypach itd.

Pos³u¿ê siê tutaj osobi�cie do�wiadczonym przyk³adem, który nie raz

ju¿ przytacza³em. �Ja wiem, ¿e ̄ ydzi nie pij¹ krwi, ale jedna kropla chrze-

�cijañskiej krwi do macy zawsze jest potrzebna� � taka refleksja nasunê³a

siê starszemu panu podczas dyskusji przeprowadzonej w Instytucie Dia-
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logu Judeo-Chrze�cijañskiego Akademii Teologii Katolickiej1  w Warsza-

wie wiosn¹ 1996 roku po referacie rabina Julesa Harlowa. Z kolei rabin

Harlow na konferencji po�wiêconej relacjom miêdzy ¯ydami a chrze�ci-

janami, zorganizowanej miesi¹c wcze�niej przez Instytut Polski w Sztok-

holmie, o�wiadczy³: �Polska jest ostatnim krajem na �wiecie, który ja i mo-

ja ¿ona chcieliby�my odwiedziæ�2. Gdy dowiedzia³ siê, ¿e ojciec mój zosta³

rozstrzelany w Powstaniu Warszawskim 1944 roku przez Niemców,

stwierdzi³: �Po raz pierwszy patrzê na Polaków jako na ofiary�.

Zarówno rabin, jak i chrze�cijañski uczestnik dialogowych spotkañ

mieli zapewne dostateczn¹ wiedzê o Holokau�cie, a pomimo to my�la³y

za nich stereotypy wyros³e na bia³ych plamach ich wiedzy historycznej.

W tym przypadku o nietolerancji i wrogo�ci decydowa³ w wiêkszym stop-

niu brak wiedzy ogólnej, ni¿ brak wiedzy o Holokau�cie. Tragiczne w skut-

kach dla ¯ydów oskar¿enie o mord rytualny pozostaje w sprzeczno�ci

z elementarn¹ wiedz¹ na temat judaizmu, w którym krew stanowi g³ówne

tabu. Nietraktowanie z kolei Polaków jako ofiar drugiej wojny �wiatowej

wynika z braku elementarnej wiedzy historycznej o tej wojnie (nie trzeba

dodawaæ, ¿e ilo�æ ofiar w Polsce w�ród ¯ydów i Polaków by³a zbli¿ona,

z tym tylko, ¿e Polaków zginê³o oko³o 10%, a ¯ydów uratowa³o siê (sic!)

mniej ni¿ 10%; racjonalny odbiór tych proporcji jest bardzo trudny).

Z drugiej jednak strony nie mo¿na lekcewa¿yæ znaczenia wiedzy

o Holokau�cie. Odmitologizowana wiedza o Holokau�cie dla nas, Pola-

ków, ma szczególne znaczenie. Jan T. Gross, autor S¹siadów, pisa³:

Czy opinia publiczna w Polsce gotowa jest g³êboko osadzon¹ wiedzê o mar-
tyrologii spo³eczeñstwa podczas drugiej wojny, opart¹ na straszliwych do-

1 Obecnie Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego.
2 Rabin Jules Harlow po konferencji w Sztokholmie zmieni³ swoje negatywne nasta-

wienie i by³ wielokrotnie w Polsce, anga¿uj¹c siê w polsko-¿ydowskie pojednanie. Sta³ siê
tak¿e jednym z autorów polsko-szwedzkiego programu edukacji wielokulturowej Holo-
kaust a wspó³czesne formy uprzedzeñ religijnych i etnicznych.



�wiadczeniach wiêkszo�ci polskich rodzin, poszerzyæ o wiedzê na temat
cierpieñ zadawanych wówczas przez Polaków ¯ydom?3

W stosunkach polsko-¿ydowskich upowszechnienie wiedzy o Holo-

kau�cie byæ mo¿e spowoduje, ¿e niektórzy ̄ ydzi przestan¹ widzieæ w Po-

lakach g³ównie oprawców, a Polacy dostrzeg¹ w koñcu cierpienia najbli¿-

szych s¹siadów i przyjm¹ do wiadomo�ci haniebn¹ prawdê, ¿e czasami

nie Niemcy, lecz my, Polacy, byli�my ich powodem. Stanie siê tak tylko

wówczas, je�li oba narody (które tak wiele ³¹czy³o w przesz³o�ci) przesta-

n¹ koncentrowaæ siê wy³¹cznie na w³asnym bólu i bêd¹ w stanie zrozu-

mieæ ból drugiej strony. �Jak mo¿esz byæ moim przyjacielem � zastana-

wia³ siê pewien cadyk � je�li nawet nie wiesz, co mnie boli?� Nie miejmy

jednak z³udzeñ, zapomnijmy o doros³ych, pojednanie polsko-¿ydowskie

dokona siê bowiem dopiero za spraw¹ trzeciego pokolenia po Holokau-

�cie. Dlatego uczmy nasze dzieci wszystkiego od pocz¹tku.

3 J. T. Gross, S¹siedzi. Historia zag³ady ¿ydowskiego miasteczka, Warszawa 2000, s. 104.
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Stanis³aw Krajewski

Uczyæ wszêdzie,
a szczególnie w Polsce!

Istniej¹ powody uniwersalne, powody europejsko-chrze�cijañskie i powo-

dy specyficznie polskie. Czy te uniwersalne dotycz¹ wszystkich? Trudno

by³oby dowie�æ, ¿e w Indiach czy w Japonii maj¹ siê uczyæ o Zag³adzie

¯ydów gdzie� w Europie. Tyle by³o masakr i ludobójstw na przestrzeni

historii w ka¿dym zak¹tku globu. Powinni uczyæ siê wiêc o tych, które ich

bezpo�rednio dotycz¹. A jednak i w Japonii interesuj¹ siê Szoa! Przyje¿d¿a-

j¹ do O�wiêcimia. Czuj¹ tam obecno�æ z³a. Auschwitz sta³ siê symbolem,

który jest czytelny na ca³ym �wiecie. Trochê zapewne dlatego, ¿e kultura

zachodnia jest obecna wszêdzie. A w tej kulturze po�wiêcono problemowi

Zag³ady wiele intelektualnej i emocjonalnej energii. Dlaczego? Czym ró¿ni

siê to ludobójstwo od innych?

Jedn¹ drog¹ odpowiedzi jest wskazanie �rodków u¿ytych przez hitle-

rowskie Niemcy. Otó¿ zorganizowano prawdziwe fabryki �mierci. U¿yto

najlepszych organizatorów i nowoczesnej wiedzy, by najskuteczniej dzia-

³a³a ta�mowa produkcja. Produktem by³a �mieræ. Zag³ada ¯ydów sta³a siê

wiêc memento: oto do czego mo¿e prowadziæ rozwój techniki bez postêpu

moralnego. (Nale¿y dodaæ, ¿e jeszcze dobitniej obrazuje problem bezdro¿y

postêpu naukowego inny przyk³ad � bomba atomowa). Druga odpowied�

na pytanie o wyj¹tkowo�æ Zag³ady wskazuje na zasiêg zamierzenia. Niem-
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cy chcieli usun¹æ z powierzchni ziemi wszystkich ̄ ydów. W kolejnych kra-

jach wdra¿ali system, który pozwoli³by uj¹æ ka¿dego ¯yda � równie¿ star-

ców i niemowlêta. Nie chodzi³o wiêc o cele wojenne. Jest wiadome, ¿e

czasem zabijanie ¯ydów przeszkadza³o w realizacji celów wojennych, bo

na przyk³ad wymaga³o u¿ycia �rodków transportu, które mog³yby siê przy-

daæ ¿o³nierzom. To staje siê zrozumia³e, gdy zwa¿ymy na trzeci¹ odpo-

wied� na pytanie o wyj¹tkowo�æ. Otó¿ celem by³o oczyszczenie �wiata.

Mordowanie ¯ydów nie by³o przyjemne. By³o natomiast rozumiane jako

niezbêdny krok w celu realizacji wielkiej wizji ideologicznej: panowania

lepszej rasy i usuniêcia spo�ród ludzko�ci uosobienia z³a, czyli � wed³ug

Hitlera � ̄ ydów. Te okoliczno�ci s¹ warte studiowania, bo mówi¹ co� wa¿-

nego o naszej cywilizacji. Wskazuj¹ te¿ czwart¹ odpowied�: chodzi³o nie

o kogokolwiek, ale w³a�nie o ¯ydów.

W Europie i w Ameryce Pó³nocnej, a tak¿e w innych krajach, których

kultura ma europejskie korzenie, Zag³ada musi byæ widziana jako kulmina-

cja wielowiekowego antysemityzmu. Nie musia³a siê wydarzyæ, ale gleba

przygotowana przez chrze�cijañstwo umo¿liwi³a rozwój morderczego an-

tysemityzmu. Ta gleba to chrze�cijañska wizja ¯ydów jako �narodu bogo-

bójców� i jako ludzi zatwardzia³ych w odrzucaniu prawdy nauczanej przez

Ko�ció³, a zatem zas³uguj¹cych na poni¿enie i szykany. Prowadzi³o to wrêcz

do diabolizacji ¯ydów. A czy¿ nie jest s³uszne pozbycie siê diab³a? Gdy na

Zachodzie zdano sobie sprawê, ¿e w centrum chrze�cijañskiej Europy �zwy-

czajny� antysemityzm móg³ siê przekszta³ciæ w akcjê systematycznego

mordowania ka¿dego ¯yda, wywo³a³o to szok. Szczególnie, gdy sta³o siê

jasne, ¿e niema³o osób czynnie b¹d� biernie wspiera³o Zag³adê, a ci, którzy

byli przeciw, tylko wyj¹tkowo traktowali to jako sprawê priorytetow¹. Ten

szok doprowadzi³ do g³êbokiego przewarto�ciowania stosunku Ko�cio³ów

do ̄ ydów i do ¿ydowskiej religii. To z kolei sta³o siê podstaw¹ historycznie

nowego zjawiska: dialogu chrze�cijañsko-¿ydowskiego prowadzonego z po-

zycji partnerskich. Ten dialog postêpuje naprzód, choæ wielu chrze�cijan
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i ¯ydów wci¹¿ nie wierzy w sens partnerstwa z drug¹ stron¹, która opacz-

nie pojmuje prawdê.

Zag³ada wp³ynê³a te¿ zasadniczo na postawy ̄ ydów. Wywo³a³a deter-

minacjê w d¹¿eniu do uzyskania ¿ydowskiej suwerenno�ci w Ziemi Izraela.

A to, co siê tam dzieje, ma znaczenie dla �wiata. Jerozolima jest wa¿na dla

chrze�cijan, a tak¿e dla wyznawców islamu. Jej obecnych losów nie da siê

zrozumieæ bez wiedzy o Zag³adzie, która pozostawi³a g³êbokie, niezagojo-

ne rany. A mówi¹c ogólniej, ¯ydzi odgrywaj¹ szczególn¹ rolê w historii

chrze�cijañstwa. Judaizm jest korzeniem. Stosunek do ̄ ydów jest wiêc czê-

�ci¹ sk³adow¹ postawy wobec w³asnych korzeni. ¯ydzi europejscy zostali

w wiêkszo�ci wymordowani. Gdyby losy wojny potoczy³y siê inaczej, nie

by³oby ju¿ ¯ydów � dzieci zamordowa³yby matkê. Dlatego tragedia ¿y-

dowska jest szczególnym wyzwaniem dla Zachodu.

Polska nale¿y do Europy i do �wiata chrze�cijañskiego, wiêc wszyst-

kie powy¿sze argumenty powinny zostaæ przyjête. Tymczasem nie by³o

w Polsce szoku porównywalnego z tym, co sta³o siê na Zachodzie. To dla-

tego w Polsce trudniej ni¿ na Zachodzie umiera jedno z najbardziej �miercio-

no�nych oszczerstw w historii � oskar¿enie ̄ ydów o �mord rytualny�. Ma-

lowid³o obrazuj¹ce to oskar¿enie w katedrze sandomierskiej ci¹gle nie mo¿e

siê doczekaæ tabliczki informuj¹cej, ¿e nie odpowiada prawdzie. Po wojnie

Polacy op³akiwali swoje krzywdy i straty. Polskie poczucie, ¿e Polacy s¹

ofiarami par excellence, wiêc nikt nie móg³ ucierpieæ bardziej, kaza³o mó-

wiæ o Zag³adzie ¯ydów jako o fragmencie, a raczej fragmenciku strat pol-

skich. W O�wiêcimiu latami nic nie wspominano o tym, ¿e znaczna wiêk-

szo�æ ofiar to byli ¯ydzi. Ju¿ tylko w celu odk³amania tego obrazu warto

uczyæ polsk¹ m³odzie¿ o Zag³adzie.

Jest te¿ wiele dodatkowych, specyficznie polskich okoliczno�ci. Zginê-

³o 90 procent polskich ¯ydów. Zmieni³o to ludzki i spo³eczny krajobraz Pol-

ski. Co wiêcej, to w Polsce dzia³a³y fabryki �mierci. Czy mo¿na nie uczyæ siê

o tym, co wydarzy³o siê tu¿ obok tak niedawno? To czê�æ historii Polski. Nie



da siê z Zag³ad¹ porównaæ ¿adnej tragedii, która pozostaje w zasiêgu zbioro-

wej pamiêci. Ginê³y ca³e rodziny i nie pozostawa³ nikt, nie tylko, ¿eby pocho-

waæ, ale nawet, ¿eby wspomnieæ. Ca³a ówczesna Polska by³a �wiadkiem tych

wydarzeñ. Ta rola �wiadka tragedii nie pozostaje bez skutków psychologicz-

nych. Ich powa¿niejsze zbadanie jeszcze nie nast¹pi³o. Podejmuj¹ ten pro-

blem niektóre utwory literackie i filmowe, jednak bez znajomo�ci realiów nie

mo¿na ich zrozumieæ. Nie ucz¹c o Zag³adzie, uniemo¿liwimy zrozumienie

niektórych wierszy Mi³osza, Szymborskiej, Baczyñskiego czy Ficowskiego.

Polacy byli nie tylko �wiadkami Zag³ady. Niektórzy j¹ wspó³tworzyli.

Choæ g³ównymi i ostatecznymi winowajcami byli Niemcy, nie zawsze udzia³

Polaków by³ wynikiem przymusu okupanta lub dzia³añ zdegenerowanych

osób z marginesu. Wymordowanie ̄ ydów w Jedwabnem w lipcu 1941 roku

dopiero w roku 2000 sta³o siê przedmiotem publicznej dyskusji. Przez dzie-

siêciolecia by³ to temat tabu. Nie mówiono publicznie, choæ ka¿dy w mia-

steczku o tym wiedzia³. Jedwabne nie by³o jedyne. Wci¹¿ nie wiadomo,

jaki ma zakres to tabu. Wiadomo natomiast, i¿ jest o czym nauczaæ.

Polacy s¹ s³usznie dumni z liczby polskich �sprawiedliwych�, uhono-

rowanych w Izraelu za pomaganie ¯ydom w czasie wojny. Ja te¿ uwa¿am,

¿e to ich nale¿y uwa¿aæ za najlepszych reprezentantów Polski. Jednak mo¿-

na doceniæ czyny �sprawiedliwych� tylko wtedy, gdy bêdzie siê uczyæ o kon-

tek�cie ich dzia³alno�ci, pokazywaæ, dlaczego wymaga³a bohaterstwa. Prze-

zwyciê¿yæ trzeba by³o nie tylko strach przed bezwzglêdno�ci¹ niemieckiego

okupanta, ale te¿ czêsto przed niechêci¹ polskich s¹siadów. Na skutek wy-

mordowania ¯ydów, Polacy przejmowali domy i zasoby swoich s¹siadów.

Wp³yw tego na Polskê ówczesn¹ � a tak¿e dzisiejsz¹, w której odbywa siê

debata o reprywatyzacji � jest rozpoznany w niewielkim stopniu. Uczenie

o tym wszystkim jest wprowadzaniem w trudn¹, ale potrzebn¹ prawdê o ¿y-

ciu. A wreszcie � w Polsce, tak jak w Izraelu i wszêdzie, potrzebne jest

kszta³cenie, które pokazuje, jak nauczanie pogardy mo¿e prowadziæ do za-

bijania. Szoa dostarcza lekcji pogl¹dowej.
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Stanis³aw Obirek SJ

D³ugi cieñ Be³¿ca

Dzi� nie mo¿na pisaæ ani mówiæ o Holokau�cie w Polsce nie uwzglêdnia-

j¹c tego, co siê wydarzy³o 10 lipca 1941 roku w Jedwabnem. Pozostawia-

j¹c szczegó³owe ustalenia historykom chcia³bym przywo³aæ wypowied�

rabina Jacoba Bakera z Jedwabnego, który na pytanie, czy oczekuje prze-

prosin od Polaków powiedzia³:

Oczekujê szczerej skruchy, to najlepsze przeprosiny. I najlepszy sposób,
¿eby wyci¹gn¹æ pojednawcz¹ d³oñ do ¯ydów. Wielu z nich, zw³aszcza
w Izraelu, pamiêta Polskê, dobrze j¹ wspomina. Mo¿e pana to zdziwi, ale
¯ydzi s¹ wdziêczni Polsce, ¿e przez tysi¹c lat by³a ich domem, da³a im
schronienie, tu najpiêkniej rozkwit³a nasza kultura. Co to za piêkny kraj,
Polska! Jaka piêkna przyroda. Pamiêtam Jedwabne, jakie to piêkne miejsce.
Pamiêtam Jedwabne. Móg³bym powiedzieæ: do diab³a z Polakami, niech
przepadn¹. Jednak proszê mi wierzyæ, ja tak nie czujê. ¯ydzi tak nie czuj¹.
Nie my�limy o zem�cie, tylko Bóg ma prawo siê m�ciæ. Chcieliby�my tyl-
ko, ¿eby mordercy, je�li jeszcze jacy� ¿yj¹, zostali ukarani. Oni tak, bo za-
s³u¿yli na karê. Ale zwykli Polacy, zwykli mieszkañcy Jedwabnego? Oni
byli porz¹dni, byli�my dobrymi s¹siadami, przyjació³mi.

I dodawa³ w tej samej rozmowie, przeprowadzonej przez Krzysztofa

Darewicza z Nowego Jorku dla �Rzeczpospolitej�:

Wierzê, ¿e choæ nie ma ju¿ ¯ydów w Polsce, to o tej naszej przyja�ni nie
wolno zapominaæ. Trzeba j¹, wykazuj¹c dobr¹ wolê po obu stronach, utrzy-
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mywaæ i umacniaæ. Jestem przekonany, ¿e nawet ze �wiadomo�ci¹ tego, co
siê sta³o w Jedwabnem, jest to mo¿liwe.

Rabin Baker urodzi³ siê w 1914 roku. Jest wiêc starym i m¹drym

cz³owiekiem. Takich ludzi spotka³em wielu, starszych nawet, ale wiêcej

m³odszych � chrze�cijan i ¯ydów. Jestem przekonany, ¿e przyja�ñ nie

tylko jest mo¿liwa pomiêdzy chrze�cijanami i ¯ydami, ale ¿e ona ju¿ jest

faktem, jej nie trzeba postulowaæ czy do niej wzywaæ, j¹ trzeba opisywaæ

i o niej jak najwiêcej mówiæ. I w³a�nie w owym mówieniu o takich przy-

ja�niach upatrujê jedyn¹ mo¿liwo�æ sensownego (tzn. pozwalaj¹cego na

odkrycie sensu g³êboko ukrytego w tragedii Holokaustu) mówienia o tym,

co wydarzy³o siê ludzko�ci w czasie II wojny �wiatowej. Bo Holokaust to

nie jest tylko tragedia narodu ¿ydowskiego, to jest dramat nas wszystkich

i wszyscy jeste�my za niego odpowiedzialni.

Chcê opowiedzieæ o mojej próbie (która zaledwie siê rozpoczê³a)

zrozumienia Holokaustu. Jest ona naznaczona miejscem mojego urodze-

nia w Tomaszowie Lubelskim i wzrastania w Narolu. Oba miasteczka s¹-

siaduj¹ z Be³¿cem � jednym z miejsc, gdzie by³y niemieckie obozy zag³a-

dy ̄ ydów, a w którym w niespe³na rok (od lutego do listopada 1942 roku)

zosta³o bestialsko zamordowanych 600 000 ¯ydów europejskich i 1 500

polskich chrze�cijan, którzy próbowali pomagaæ prze¿yæ swoim ¿ydow-

skim s¹siadom1. Wielokrotnie obóz w Be³¿cu odwiedza³em, najpierw jako

dziecko (niezupe³nie zdaj¹c sobie sprawê z tego, co widzia³em) i pó�niej

ju¿ jako ksi¹dz. Patrzy³em na to miejsce oczyma moich go�ci. Ka¿da wi-

zyta pog³êbia³a �wiadomo�æ, ¿e o ofiarach powinni�my pamiêtaæ w³a�nie

1 Wzmianka o �mierci 1500 Polaków nios¹cych pomoc ¯ydom znajdowa³a siê na
tablicy upamiêtniaj¹cej �mieræ 600 000 ¯ydów, jednak z braku pisemnych dowodów
zrezygnowano z niej. Moim zdaniem nie ma powodu do wymazywania �ladów o ich
istnieniu. Nie nale¿y te¿ traciæ nadziei, ¿e nowe badania potwierdz¹ zasadno�æ pierwotnego
zapisu. Wymienieni w tek�cie ¯ydzi (Abraham Cykiert i Henryk Luft) utwierdzili mnie
w takim przekonaniu.
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my, chrze�cijanie i ¯ydzi. Ci¹gle jeszcze mam przed oczyma g³êbokie

wzruszenie mojego przyjaciela z dalekiego Melbourne, Abrahama Cy-

kierta, który tego samego wieczoru po powrocie do Krakowa napisa³ po-

ruszaj¹cy tekst2. Abraham prze¿y³ getto ³ódzkie i piek³o O�wiêcimia. Byæ

mo¿e dlatego tak wyra�nie us³ysza³ g³osy ofiar Be³¿ca, ale dziêki jego

wra¿liwo�ci te g³osy mo¿emy us³yszeæ i my.

Inaczej o Be³¿cu mówi pan Henryk Luft z Izraela, który nale¿y do

tych nielicznych szczê�liwców, którym uda³o siê stamt¹d zbiec. Swoj¹

historiê opowiada bez ¿alu. To, co zachowa³, to uczucie wdziêczno�ci:

Ze Lwowa przyjechali�my nad ranem, uda³o mi siê wy�lizn¹æ z wagonu,
razem ze mn¹ dwóch innych wyrostków. Oni pobiegli w jedn¹ stronê i zo-
stali zastrzeleni na miejscu, mnie siê uda³o. Zapuka³em do okna. Otworzy³a
mi starsza kobieta, da³a chleba i ciep³ego mleka. Pokaza³a, jak doj�æ do
Rawy Ruskiej � tam mieli�my krewnego aptekarza. Po drodze spotka³em
ch³opa z furmank¹, na pytanie, czy daleko do Rawy, powiedzia³ � wsiadaj.
Obudzi³em siê przy tych samych torach kolejowych w Be³¿cu. Kaza³ mi po
prostu zej�æ z wozu i pojecha³. Cudem nadesz³a kobieta z dwiema bañkami
mleka, z³apa³em za jedn¹ i idê. Na pytanie ukraiñskich policjantów odpo-
wiedzia³a � to nasz. To mnie uratowa³o. D³ugo by opowiadaæ. Ale po co do
tego wracaæ.

Pan Henryk wróci³ do Be³¿ca, szuka³ domu, który ocali³ mu ¿ycie,

ale tam wszystko siê zmieni³o. Takich historii jest wiêcej. Trzeba je zapa-

miêtaæ i opisaæ.

Do Be³¿ca wracam chêtnie. Chodzê po tym zapomnianym cmenta-

rzysku europejskich ¯ydów, my�lê o tych 1 500 chrze�cijan, którzy wraz

z 600 000 ¯ydów zostali zamordowani. My�lê o Abrahamie Cykiercie,

o Henryku Lufcie, o tych, którzy pomagali, a o których nikt nie pamiêta.

Jak w³¹czyæ pamiêæ o Be³¿cu, o ̄ ydach tomaszowskich i narolskich w pa-

2 A. Cykiert, Milczenie Be³¿ca, �Wiê�� 2001, nr 4, s. 59-62.



miêæ zbiorow¹ mojej ma³ej ojczyzny? My�lê i nic nie mogê wymy�liæ.

Byæ mo¿e takie w³a�nie inicjatywy, jak wydanie tej ksi¹¿eczki, stanowi¹

jak¹� odpowied�? Byæ mo¿e. Chcia³bym w to wierzyæ i dlatego napisa-

³em tych kilka zdañ o d³ugim cieniu Be³¿ca.
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Tanna Jakubowicz-Mount

W duchu pojednania

Jaki jest cel ewolucji cz³owieka? Niektórzy uwa-
¿aj¹, ¿e jeste�my tu po to, ¿eby uzyskaæ bosk¹
wiedzê o ³¹czeniu przeciwieñstw i godzeniu
sprzeczno�ci.

David Lynch

Mam g³êbokie prze�wiadczenie, ¿e duch nowych czasów to duch pojed-

nania. Pojednania cz³owieka ze �wiatem, ludzi z lud�mi, cz³owieka z sa-

mym sob¹. Zdaje siê, ¿e zaczynamy rozumieæ, i¿ nie ma sensu kierowaæ

ludzkiej energii przeciwko ¿yciu. Ale jeszcze daleka droga do urzeczy-

wistnienia tego pojednania. Je¿eli nie chcemy naszym dzieciom przeka-

zywaæ dziedzictwa przemocy, to musimy uzdrowiæ korzenie z³a. A to ozna-

cza rzucenie �wiat³a na ciemne strony naszego umys³u. Je�li uczyæ

o Holokau�cie, to nie tylko ods³aniaæ prawdê o przesz³o�ci, ale pokazy-

waæ, jak te same mechanizmy funkcjonuj¹ w �wiecie tu i teraz, w ró¿nych

spo³eczeñstwach oraz w samym cz³owieku.

Holokaust � historia ci¹gle ¿ywa

Pytanie, dlaczego nietolerancja, ksenofobia, nacjonalizm, faszyzm

i fundamentalizm podnosz¹ g³owy nie tylko w Polsce, ale tak¿e w wielu

miejscach �wiata, zmusza do g³êbokiej refleksji. Nie jestem odosobniona
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w moim przekonaniu, ¿e ¿yjemy w czasach kryzysu to¿samo�ci. Cz³owiek

prze³omu wieków � czasu transformacji � czuje siê zagro¿ony przez zmien-

no�æ i nieprzewidywalno�æ �wiata i obawia siê zatracenia swoich granic,

utraty swojej odrêbno�ci. Nauczyciele duchowi ró¿nych tradycji mówi¹, ¿e

najbardziej widoczne znaki czasu przemiany to chaos, pustka duchowa i lêk

przed �nieznanym�. Kiedy grunt usuwa nam siê spod nóg, czepiamy siê

kurczowo jakiej� okre�lonej to¿samo�ci i przynale¿no�ci: narodowej, poli-

tycznej czy religijnej. Jestem Polakiem, katolikiem, ̄ ydem, Niemcem. Lêk

przed nieznanym �wiatem znajduje swoje uj�cie w lêku i nienawi�ci wobec

tzw. �obcych�. Tak odradza siê nacjonalizm i faszyzm, daj¹c pozorne po-

czucie to¿samo�ci i mocy. Têsknota za uporz¹dkowanym, podzielonym

�wiatem jawi mi siê jako najwiêksze zagro¿enie. Bo w³a�nie obraz �wiata

naznaczony podzia³ami, w³a�nie ta opozycja �ja� � �nie ja� jest �ród³em

lêku, wrogo�ci, cierpienia i przemocy. Tym pilniejsze wydaje mi siê prze-

kazanie m³odym ludziom wiedzy o do�wiadczeniu Holokaustu. Mamy do

wyboru dwie drogi: albo dominacja starego porz¹dku opartego na ludzkiej

niewiedzy i strachu, albo tworzenie nowego modelu wspó³istnienia na ba-

zie jasnego umys³u, otwartego serca i wspó³odczuwania.

Wspólnota cierpienia

Zgadzam siê z Janem Grossem, który powiedzia³, ¿e uporanie siê ze

spu�cizn¹ Holokaustu wymaga od nas przede wszystkim ewolucji i prze-

miany duchowej. Co to znaczy? Wyjdê od w³asnego przyk³adu jako ilu-

stracji pracy nad sob¹, która mo¿e byæ trudna, ale niezwykle pomocna.

Pytanie, jak spotkaæ �obcego� w sobie i w innych, przenika nie tylko moj¹

pracê z lud�mi, ale tak¿e wnika g³êboko w moje ¿ycie i praktykê ducho-

w¹. Od 5 lat ka¿dego roku w listopadzie siadam do medytacji na rampie

w Brzezince � tam, gdzie poci¹gi z ca³ej Europy osi¹ga³y swój kres. Ra-

zem ze mn¹ siedzi wielka miêdzynarodowa grupa ludzi � przyjezdnych

z ca³ego �wiata � ̄ ydów, Niemców, Francuzów, Japoñczyków, Polaków,
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ludzi ró¿nych narodowo�ci, religii, wyznañ i kolorów skóry. A wszystko

w ramach odosobnieñ prowadzonych przez �Zakon Pokoju�, organizacjê

miêdzywyznaniow¹ za³o¿on¹ przez buddyjskiego nauczyciela, Berniego

Glassmana.

Celem tej medytacji jest dawanie �wiadectwa o tym, co prze¿ywa-

my, do�wiadczaj¹c swojej obecno�ci w tym miejscu wobec straszliwej

zbrodni, która zosta³a tu dokonana. Najpierw dozna³am szoku, zdaj¹c so-

bie sprawê, jak niesamowicie precyzyjnie zorganizowana by³a ta ca³a

maszyneria �mierci. Prze¿y³am wielki gniew na oprawców, którzy dali

sobie prawo, aby staæ siê panami ¿ycia i �mierci i zniszczyæ miliony ludz-

kich istnieñ. Potem wesz³am g³êbiej w proces uto¿samienia siê z wieloma

osobami z mojej rodziny, które zginê³y w O�wiêcimiu. Chcia³am po³¹-

czyæ siê z nimi w cierpieniu, poczuæ ca³¹ sob¹ ich rozpacz, strach przed

�mierci¹, odarcie ze wszystkiego... W krematorium w krêgu z innymi g³o-

�no wypowiada³am ich imiona.

Kiedy pojecha³am drugi raz, poczu³am, ¿e mogê uto¿samiæ siê nie

tylko z ofiarami. Zaczê³am odkrywaæ w sobie tego �obcego�, oprawcê

ukrytego w cieniu mojej szlachetnej duszy. Odezwa³o siê moje wewnêtrz-

ne dziecko, w swoim czasie naznaczone piêtnem upiorów ostatniej woj-

ny. Tak zranione i upokorzone, ¿e marzy³o o zem�cie, ¿eby wzi¹æ odwet

na swoim prze�ladowcy, zadaæ ból i patrzeæ, jak siê mêczy. Wtedy poja-

wi³ siê wiersz:

Ze zranionego dziecka mo¿esz wzrastaæ jako zraniony oprawca,
Albo zraniony uzdrowiciel.
Tymi samymi rêkami, z t¹ sam¹ energi¹
Mo¿esz zabijaæ lub uzdrawiaæ.
Co wybierasz?
Czy ty, który ranisz i zabijasz, widzisz ludzi przed sob¹,
Czy zjawy utkane z twojego bólu, lêku i poni¿enia.
Czy wolisz roztrzaskaæ to lustro przed sob¹, ni¿ zobaczyæ
Swój w³asny cieñ?
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Podczas naszych spotkañ w O�wiêcimiu widzia³am, jak dzieci Holo-

kaustu i dzieci oficerów SS p³aka³y w swoich ramionach. Po �Ciemnej

Nocy Duszy� to pokolenie robi ogromny wysi³ek, ¿eby usi¹�æ razem, po-

czuæ g³êboko cierpienie drugiego i po³¹czyæ siê w intencji p³yn¹cej z ser-

ca, aby odpu�ciæ wzajemne urazy, aby sobie nawzajem wybaczyæ.

Jak uczyæ w szkole o Holokau�cie?

Postaram siê teraz uogólniæ i zobiektywizowaæ to do�wiadczenie, ¿eby

sformu³owaæ sensowny program przekazywania wiedzy o Holokau�cie.

Nie o to chodzi, by dzieliæ �wiat na oprawców i ofiary i ostrzeliwaæ siê zza

stosu trupów. Bo w ten sposób podsyca siê tylko nienawi�æ i tendencje

odwetowe. Chodzi o to, ¿eby g³êboko ods³oniæ korzenie z³a i ujawniæ praw-

dê. Bo tylko to, co ujawnione, mo¿e byæ rozbrojone. Tak wiêc proponujê,

aby program nauczania o Shoah zawiera³ nastêpuj¹ce etapy:

1. Dawanie �wiadectwa prawdzie. Dawanie �wiadectwa prawdzie o na-

szym ¿yciu i do�wiadczeniu ma dzia³anie oczyszczaj¹ce i uzdrawia-

j¹ce. Dobrze by³oby zaprosiæ �wiadków � ludzi, którzy byli jak naj-

bli¿ej bezpo�redniego do�wiadczenia prze�ladowañ lub podsuwaæ

dzienniki, pamiêtniki, wywiady, filmy z lud�mi bezpo�rednio do�wiad-

czonymi Holokaustem (tak¿e kasety zawieraj¹ce wywiady z ofiarami)1.

2. Pokazywanie wspólnoty cierpienia. Nie ma takiego bólu na �wie-

cie, który nas nie dotyka. Sprawa ludobójstwa jest wspólnym bólem

ca³ej ludzko�ci i domaga siê rozwi¹zañ na skalê globaln¹. Ofiara

i oprawca czêsto wywodz¹ siê z tego samego korzenia cierpienia, roz-

paczy i upokorzenia.

3. Spotkanie �obcego� w sobie i w innych � praca warsztatowa pole-

gaj¹ca na ods³anianiu mechanizmu projekcji � pokazaniu, w jaki spo-

1 Zobacz archiwum Spielberga: www.vhf.org (Survivors of the Shoah. Visual History
Foundation).
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sób boimy siê spotkaæ ze swoj¹ ciemn¹ stron¹, a tak¿e jak nierozpo-

znane � trudne, bolesne, mroczne i napiêtnowane aspekty nas samych

� rzutowane s¹ na �wiat i w ten sposób kreujemy swoich wrogów

i zwracamy swoj¹ agresjê w stronê innych, czyni¹c z nich ofiary na-

szej niechêci do siebie samych. W ten sposób równie¿ przysparzamy

�wiatu cierpienia. Tak zwani �obcy� ukazuj¹ nam nasze niechciane

oblicze. Proponujê warsztat, który od jakiego� czasu prowadzê pod-

czas zgromadzeñ miêdzynarodowych �Spotkanie Obcego�. Sednem

tej pracy jest rozpoznanie, zrozumienie, przyjêcie i pojednanie skon-

fliktowanych czê�ci nas samych. Cz³owiek, który przyjmuje siebie

w ca³o�ci, nie rzuca cienia na �wiat.

4. Praca nad mechanizmem frustracji i deprywacji � pokazanie, w ja-

ki sposób spo³eczni frustraci szukaj¹ gorszych od siebie, aby na nich

odreagowaæ swoj¹ z³o�æ do �wiata.

5. Praca nad mitami, stereotypami i uprzedzeniami. Nale¿y uczyæ,

jakie s¹ mity i stereotypy dotycz¹ce ró¿nych narodowo�ci uwik³anych

w konflikt i w jaki sposób je rozbrajaæ.

6. Uwra¿liwienie dzieci i m³odzie¿y na takie warto�ci, jak: warto�æ ludz-

kiego ¿ycia i ¿ycia w ogóle, tolerancja dla odrêbno�ci drugiego cz³o-

wieka, prawda o fundamentalnym prawie wszystkich ludzi do ¿ycia

wolnego, godnego i spe³nionego, wspó³odczuwanie z cierpi¹cymi,

wspó³zale¿no�æ i powi¹zanie wszystkich ¿yj¹cych istot.

7. Pokazanie wspólnych korzeni wszystkich religii i tradycji ducho-
wych. Tak jak powiedzia³am do Jego �wi¹tobliwo�ci Dalaj Lamy

podczas jego pobytu w Polsce:

Wierzê w to, ¿e ludzko�æ jest jak jedno wielkie, piêkne i mocne drzewo,
którego korzenie czerpi¹ ze wspólnego gruntu, bêd¹cego pod³o¿em ró¿-
nych kultur i tradycji duchowych. Pieñ jest wspólny, a korona z tysi¹ca-
mi ga³êzi i milionami li�ci odzwierciedla nasze �wiête ró¿nice i �wiêt¹
wspólnotê. Powinni�my powo³aæ sk³adaj¹cy siê z mêdrców ró¿nych tra-



dycji Kr¹g Starszyzny �wiata, aby wspólnie kultywowaæ nasze Drzewo
¯ycia.

My�lê, ¿e bardzo powoli dokonuje siê ju¿ nasza ewolucja z postaci

homo tribus (czyli cz³owiek plemienny), który widzi �wiat jako pole wal-

ki i walczy o zachowanie swojego terytorium i przetrwanie, i który powo-

dowany jest lêkiem wobec �obcego�, w cz³owieka typu homo holos (cz³o-

wiek ca³y), który jest w stanie po³¹czyæ siê z ca³¹ wspólnot¹ � ludzk¹,

ziemsk¹ i kosmiczn¹. Wierzê w to, ¿e jedynym miejscem, gdzie ta trans-

formacja mo¿e siê wydarzyæ, jest ludzkie serce. Kiedy wystarczaj¹co du¿o

spo�ród nas bêdzie wiedzia³o, jak u¿yæ swojej naturalnej umiejêtno�ci

kochania i uzdrawiania, jak wyzbyæ siê nienawi�ci i chêci ranienia oraz

zast¹piæ stary model relacji oprawca � ofiara modelem opartym na mi³o-

�ci i partnerstwie, wtedy nie bêdziemy nowym pokoleniom przekazywaæ

dziedzictwa przemocy.
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Stefan Wilkanowicz

Spróbujmy zrozumieæ!

Przed kilkoma laty, zastanawiaj¹c siê nad wojn¹ ba³kañsk¹, doszed³em do

przekonania, ¿e ¿aden Europejczyk nie powinien zdaæ matury, je�li nie

potrafi sensownie odpowiedzieæ na trzy pytania:

1. Dlaczego Auschwitz?

2. Dlaczego Ko³yma?

3. Dlaczego Sarajewo?

Brak odpowiedzi oznacza, ¿e nie rozumie podstawowych faktów hi-

storycznych i mo¿e siê okazaæ bezbronny wobec nowych konfliktów.

A tak¿e mo¿e nie rozumieæ tragedii, które wydarzy³y siê na innych konty-

nentach (Kambod¿a, Rwanda) i za które Europa ponosi czê�æ odpowie-

dzialno�ci.

Przygotowuj¹c dla internetowego serwisu �EuroDialog�1 dossier na

temat antykultury nienawi�ci i kultury solidarno�ci, skupione g³ównie

wokó³ konfliktów w krajach by³ej Jugos³awii, zauwa¿yli�my, ¿e metody

wywo³ywania nienawi�ci i agresji s¹ we wszystkich wymienionych wy-

padkach podobne lub takie same. S³u¿¹ budzeniu nienawi�ci rasowej, kla-

sowej i etnicznej. Mog¹ byæ stosowane w ró¿nych warunkach i wobec

1 www.znak.com.pl/eurodialog
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ró¿nych wrogów, realnych b¹d� sztucznie stwarzanych dla takich czy in-

nych celów. Stosuje siê je i dzisiaj, bêd¹ stosowane w przysz³o�ci. Trzeba

je wiêc znaæ i umieæ im zapobiegaæ oraz siê im przeciwstawiaæ.

Niezale¿nie od podobnych metod propagandy ka¿da z tych tragedii

ma swoj¹ specyfikê. Szoa ma szczególny charakter nie ze wzglêdu na

ilo�æ ofiar (�nienawi�æ klasowa� poch³onê³a ich wiêcej), ale ze wzglêdu

na inne okoliczno�ci. Po raz pierwszy postanowiono zg³adziæ ca³y naród,

ze starcami i dzieæmi w³¹cznie. Zastosowano do tego racjonalne metody

przemys³owe. A równocze�nie nadano temu procesowi quasi-mistyczny

charakter, traktuj¹c Zag³adê jako niemal zbawczy obowi¹zek wobec na-

rodu niemieckiego oraz ludzko�ci. Jaka� soteriologia a rebours, zbawie-

nie oparte wy³¹cznie na nienawi�ci. Racjonalno�æ i demoniczno�æ �ci�le

po³¹czone.

Mo¿na i nale¿y badaæ wszelkie polityczne, ekonomiczne i psycholo-

giczne czynniki, które do Zag³ady prowadzi³y lub j¹ u³atwia³y. Jest to

konieczne dla zapobie¿enia podobnym tragediom. Ale trzeba mieæ pe³n¹

�wiadomo�æ, ¿e zdobyta wiedza nie wszystko wyja�nia, ¿e jest tu jeszcze

jaka� tajemnica, jaka� g³êbia z³a, która nam umyka i która wymaga jakiej�

duchowej odpowiedzi, a nie tylko fachowych pedagogicznych zabiegów.

Podobnie jest z Hitlerem i jego wyznawcami. Mo¿na zrozumieæ przy-

czyny antysemityzmu Hitlera, ale trudno poj¹æ jego demoniczny charak-

ter. Trudno tak¿e do koñca zrozumieæ, w jaki sposób wszczepia³ on t³u-

mom demoniczne wirusy. W jaki sposób zwykli, do�æ przyzwoici ludzie

stawali siê fanatycznymi katami, nie porzucaj¹c jednocze�nie poczciwych

cnót mieszczañskich.

Nie da siê ukryæ, ¿e to wszystko stawia przed nauczycielami i wy-

chowawcami karko³omne zadanie. Jak to wszystko przekazaæ? Jak prze-

kazywaæ nieprzekazywalne? Jak daæ wiedzê i duchow¹ odpowied�?

Realistycznie podchodz¹c do tych zadañ, nale¿y najpierw wyposa-

¿yæ uczniów w encyklopedyczn¹ wiedzê, bo jej najczê�ciej brakuje, a bez



niej trudno o cokolwiek. Dalej trzeba tê wiedzê przekazywaæ nie tylko

jako co�, co siê jedynie wydarzy³o, ale jako co�, co siê mo¿e jeszcze wy-

darzyæ. Brzmi to szokuj¹co, ale to nie zabieg psychologiczny dla szoko-

wania m³odzie¿y. Cz³owiek jest zdolny do wielkiego z³a i m³odzi ludzie

o tym wiedz¹. Wiedz¹ tak¿e, ¿e w naszych spo³eczeñstwach istniej¹ truci-

zny, które prowadz¹ do nienawi�ci i przemocy. �Nienawi�æ jest teraz w mo-

dzie� � napisa³ jeden z licealistów, odpowiadaj¹c na ankietê �M³odzie¿

i przemoc�. Inni s¹ pesymistami, czuj¹ siê bezsilni wobec z³a. Ale s¹ i ta-

cy, którzy chc¹ z nim walczyæ, którzy szukaj¹ sposobów przeciwdzia³a-

nia. Oni mog¹ byæ najlepszymi nauczycielami swoich rówie�ników. Oni

nieraz najg³êbiej prze¿ywaj¹ tragediê Szoa i inne dramaty naszych cza-

sów. I lepiej rozumiej¹ swoich rówie�ników. Czyñmy ich wiêc pe³nowar-

to�ciowymi partnerami w realizacji wspólnego obowi¹zku poznawania

tej tragedii i wyci¹gania z niej wniosków.

Ale wystrzegajmy siê izolowania Szoa od innych dramatów. Mamy

bowiem budowaæ szerok¹ solidarno�æ ludzi przeciw pogardzie, nienawi-

�ci i przemocy, zarówno tych, którzy czuj¹ siê szczególnie zwi¹zani z tra-

gedi¹ Zag³ady, jak i tych, którym bliskie s¹ inne katastrofy ludzko�ci.
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Robert Szuchta

Przeciw milczeniu i obojêtno�ci
(Dlaczego uczê o Holokau�cie? � refleksje nauczyciela)

Droga do Auschwitz wybrukowana by³a kamieniami obojêtno�ci

Urodzi³em siê i mieszkam w Warszawie, która przed drug¹ wojn¹ �wiato-

w¹ by³a jednym z najwiêkszych skupisk ¿ydowskich na �wiecie. ¯ydow-

scy mieszkañcy mojego miasta mieli tu swoje ulice i domy, sklepy i te-

atry, warsztaty pracy, szko³y, a tak¿e synagogi. Wydawali wiele czasopism

i ksi¹¿ek, studiowali �wiête ksiêgi judaizmu. Marzyli o budowie pañstwa

¿ydowskiego w Palestynie, ale i rozwa¿ali, jak u³o¿yæ zgodne wspó³¿ycie

z Polakami we wspólnym domu � Polsce. Ich kultura promieniowa³a na

ca³y �wiat i wzbogaca³a kulturê polsk¹. Ten �wiat przesta³ istnieæ w wyni-

ku Holokaustu � zaplanowanej, instytucjonalnie zorganizowanej i syste-

matycznie przeprowadzonej eksterminacji sze�ciu milionów dzieci, ko-

biet i mê¿czyzn. Jedynym i wystarczaj¹cym powodem ich zabicia by³o to,

¿e urodzili siê ¯ydami.

Wiele lat po tych wydarzeniach, jako uczeñ polskiej szko³y, na pró¿-

no szuka³em w podrêcznikach do historii informacji, jak ¿yli i jak zginêli

polscy ¯ydzi. Z ksi¹¿ek I. B. Singera dowiedzia³em siê, ¿e �Polacy i ¯y-

dzi ¿yli razem 800 lat, ale siê nie z¿yli�. Przekona³em siê, jak trudno jest

wple�æ historiê ̄ ydów i ich Zag³ady w nurt polskiej historii. Do niedawna
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przy okazji uroczysto�ci upamiêtniaj¹cych ostatni¹ wojnê na pierwszym

planie stawiano mêczeñstwo i heroizm narodu polskiego. Szko³y i dru¿y-

ny harcerskie obiera³y za patronów polskich bohaterów wojennych. We

wspominkach nie by³o miejsca dla ¿ydowskich mieszkañców mojego

miasta, którzy latem 1942 roku szli na Umschlagplatz, sk¹d w bydlêcych

wagonach wiezieni byli w ostatni¹ podró¿ � po �mieræ w komorach gazo-

wych i krematoriach Treblinki. Nie by³o te¿ miejsca dla bohaterstwa garstki

m³odzie¿y ¿ydowskiej, która wiosn¹ 1943 roku rozpoczê³a powstanie

w getcie warszawskim. Dzi� jako nauczyciel nie mogê nie uczyæ o historii

i kulturze polskich ̄ ydów. Ci, którzy w nieludzki sposób umierali, wo³ali

do nas: �Pamiêtajcie, nie zapomnijcie, opowiedzcie o nas nastêpnym po-

koleniom�. S³yszê ci¹gle ten g³os. Wo³a do mnie z bruku ulic warszaw-

skich, z Umschlagplatz, z ruin komór gazowych w Auschwitz-Birkenau

i z p³on¹cej stodo³y w Jedwabnem. Nie mogê przej�æ obojêtnie wobec tego

wo³ania. Kto ma o tym opowiedzieæ? Ci, którzy mogli to zrobiæ, odeszli.

Wiele lat temu Theodor Adorno stwierdzi³, ¿e zadaniem wychowa-

nia po Auschwitz jest przeciwstawienie siê barbarzyñstwu. Wed³ug filo-

zofa Holokaust by³ �barbarzyñstwem�, a przera¿aj¹ce jest to, ¿e dopóki

istniej¹ warunki, które umo¿liwiaj¹ jego powrót, owo �barbarzyñstwo�

nadal jest mo¿liwe. Wspó³czesna historia Europy potwierdzi³a te obawy.

Rwanda, Srebrenica, Kosowo i wiele innych miejsc na �wiecie nie po-

zwalaj¹ nam zapomnieæ o zbrodni sprzed sze�ædziesiêciu lat. Zwi¹zek

pomiêdzy wspó³czesnym ludobójstwem i Holokaustem sk³ania mnie do

rozwa¿enia, co powinienem zrobiæ, aby moi uczniowie wiedzieli i starali

siê zrozumieæ, co siê wydarzy³o? Aby mogli przeciwdzia³aæ �barbarzyñ-

stwu�, przed którym przestrzega³ Adorno.

Uczê o Holokau�cie dlatego, ¿e przekazuj¹c wiedzê o historii Polski,

nie wolno mi zapominaæ, i¿ kilkaset lat ¿yli miêdzy nami ¯ydzi, tworzyli

w³asn¹ oryginaln¹ kulturê, wzbogacaj¹c¹ kulturê polsk¹. Trudno przecie¿

wyt³umaczyæ historiê Polski bez omówienia miejsca i udzia³u w niej ¯y-
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dów. Je�li pominê ten fragment polskiej historii, uczeñ otrzyma wiedzê

fragmentaryczn¹ i niepe³n¹, a to oznacza, ¿e obraz przesz³o�ci bêdzie fa³-

szywy. Historia Polski to dzieje pañstwa i spo³eczeñstwa wieloetniczne-

go, to dorobek wielu narodów zamieszkuj¹cych ziemie polskie, w tym

¯ydów. Ten �wiat przesta³ istnieæ ponad sze�ædziesi¹t lat temu, a jego

trwanie zosta³o w tak dramatyczny sposób przerwane przez Holokaust.

Uczê o Holokau�cie dlatego, ¿e dokona³ siê on na ziemiach polskich wbrew

woli Polaków, ale w ich obecno�ci. Rodzi to pytania o ró¿norodno�æ po-

staw wobec Zag³ady. Jak zachowywali siê Polacy wobec Zag³ady ¿ydow-

skich wspó³obywateli � s¹siadów? Jak zachowywa³y siê inne spo³eczno-

�ci Europy, �wiata? Co wiedziano? Co zrobiono? Choæ problem ten

wielokrotnie by³ i jest podnoszony w literaturze przedmiotu, to jednak

ci¹gle nie doczeka³ siê jednoznacznej oceny. Nie zwalnia mnie to jednak

jako nauczyciela od rozwa¿ania i dyskutowania z uczniami tej trudnej

i dla wielu bolesnej kwestii.

Uczê o Holokau�cie, bo jest on wyj¹tkowym wydarzeniem w historii

wspó³czesnej. Chcia³bym, by moi uczniowie rozumieli ow¹ wyj¹tkowo�æ,

potrafili samodzielnie j¹ oceniæ, aby umieli rozró¿niaæ akty ludobójstwa,

takie jak: pogromy, ludobójstwo czasów wojny trzydziestoletniej (1618-

1648), zag³ada Ormian w 1915 roku, eksterminacja ludno�ci polskiej w la-

tach II wojny �wiatowej, zbrodnie stalinowskie, które symbolizuje Archi-

pelag Gu³ag, czy czystki etniczne w by³ej Jugos³awii, Rwandzie i Kosowie.

Pozwoli im to zrozumieæ skalê i charakter poszczególnych aktów ludo-

bójstwa, które �przydarza³y� siê ludzko�ci na przestrzeni dziejów i na tym

tle dostrzec wyj¹tkowo�æ Holokaustu.

Z wyj¹tkowo�ci¹ Holokaustu wi¹¿e siê kolejny argument przema-

wiaj¹cy za uwzglêdnieniem go w szkolnym kursie historii. Rabin Byron

L. Sherwin, który po�wiêci³ 30 lat uczeniu o tym wydarzeniu, stwierdza,

i¿ jest ono �paradygmatycznym wspó³czesnym wydarzeniem historycz-

nym�. Porównuje on Holokaust do trzêsienia ziemi, uznaj¹c go za pierw-
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sze i najsilniejsze, po którym nastêpuj¹ wstrz¹sy wtórne. Skutki Holokau-

stu odczuwane s¹ do dzi�, a tymi kolejnymi wstrz¹sami s¹ akty terroru,

czystki etniczne, masowe mordy ludno�ci pope³niane w ró¿nych zak¹t-

kach �wiata. Refleksja, która towarzyszy nauczaniu o tym wydarzeniu,

wyczula na owe wstrz¹sy, ka¿e zastanowiæ siê, co mo¿emy zrobiæ, aby to

siê ju¿ nigdy nie powtórzy³o. A obawa przed powtórzeniem siê historii

nie jest przecie¿ bezpodstawna.

Uczê o Holokau�cie, aby moi uczniowie pamiêtali, co siê wydarzy³o,

aby nie milczeli w obliczu z³a, które, niestety, jest obecne w naszym ¿y-

ciu. Mówi siê, ¿e grzech zaczyna siê od s³owa. Jednak¿e grzech zaczyna

siê tak¿e od milczenia, które staje siê przyzwoleniem i mo¿e oznaczaæ

wspó³udzia³. Zofia Kossak-Szczucka, protestuj¹c przeciwko dokonuj¹cej

siê Zag³adzie ¯ydów, pisa³a w 1942 roku:

�wiat patrzy na tê zbrodniê, straszliwsz¹ ni¿ wszystko co widzia³y dzieje �
i milczy. Rze� milionów bezbronnych ludzi dokonywa siê w�ród powszech-
nego, z³owrogiego milczenia. [...] Tego milczenia d³u¿ej tolerowaæ nie mo¿-
na. Jakiekolwiek s¹ jego pobudki � jest ono nikczemne. Kto milczy w obli-
czy mordu � staje siê wspólnikiem mordercy. Kto nie potêpia � ten
przyzwala1.

Jestem przekonany, ¿e s³owa te zachowa³y sw¹ aktualno�æ do dzi�.

Prawda, któr¹ przekaza³a nam pisarka, musi byæ brana pod uwagê, je�li

chcemy, aby nigdy wiêcej nie powtórzy³o siê z³o. Tê prawdê chcê przeka-

zaæ swoim uczniom.

Wreszcie najbardziej oczywistym powodem, dla którego uczê o Ho-

lokau�cie jest to, i¿ jest on elementem nie tylko historii ¯ydów, ale histo-

rii powszechnej i historii Polski. Powinien wiêc byæ przedmiotem naucza-

nia w polskiej szkole. Chcia³bym, aby uczeñ koñcz¹cy szko³ê mia³

1 Z. Kossak-Szczucka, �Protest � odezwa konspiracyjnego Frontu Odrodzenia Pol-
ski� [w:] A.K. Kunert (oprac.), Polacy � ̄ ydzi. 1939-1945. Wybór �róde³, Warszawa 2001,
s. 213.



podstawow¹ wiedzê o mo¿liwie najwiêkszej liczbie zagadnieñ i rozumia³

je, wkracza bowiem w doros³e ¿ycie z baga¿em wykszta³cenia ogólnego.

Holokaust jest dla mnie wydarzeniem bez precedensu w dziejach wspó³-

czesnego �wiata. Ucz¹c o nim, uczulam swoich uczniów na zagro¿enia,

jakie nios¹ ze sob¹: nietolerancja, nacjonalizm, ksenofobia czy totalita-

ryzm. Wydaje mi siê, ¿e najlepszym na to sposobem jest nie tylko dostar-

czenie uczniom podstawowej faktografii Holokaustu, ale u�wiadomienie

i analiza mechanizmów, które go umo¿liwi³y. Jestem przekonany, ¿e chc¹c

kszta³ciæ cz³owieka otwartego, tolerancyjnego, wra¿liwego na cierpienie,

szanuj¹cego ¿ycie i godno�æ drugiego cz³owieka, powinienem daæ mu

rzeteln¹ wiedzê o czasach, w których ludzi pozbawiano w nieludzki spo-

sób godno�ci i ¿ycia. Mimo i¿ nauczanie o Holokau�cie nie jest zadaniem

³atwym, to warto podj¹æ ten trud w nadziei, ¿e chocia¿ trochê zmienimy

siebie, innych i �wiat, który stanie siê mniej okrutny i bardziej do zniesie-

nia. Ja w to wierzê.
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Sergiusz Kowalski

To oczywiste

Dlaczego uczyæ o Zag³adzie? A dlaczego nie? Przecie¿ wydarzy³a siê na

ziemiach polskich i to ca³kiem niedawno, za pokolenia moich rodziców.

Nie pytamy, czy uczyæ � uczymy o rzeczach du¿o dawniejszych, dobrych

i z³ych. O dynastiach polskich królów, ich dokonaniach i klêskach, o roz-

biciu dzielnicowym i wolnej elekcji, o Sejmie Czteroletnim, o konfedera-

cji barskiej i Targowicy, o rozbiorach, powstaniach i pracy pozytywnej.

O odzyskaniu niepodleg³o�ci, o �mierci prezydenta Narutowicza i o za-

machu majowym. O drugiej wojnie �wiatowej, o walce i cierpieniach na-

rodu polskiego.

Dlaczego wiêc nie uczyæ o Zag³adzie, która poch³onê³a miliony ¿y-

dowskich obywateli Polski i ¯ydów z ca³ej Europy zwo¿onych i meto-

dycznie mordowanych w O�wiêcimiu, Brzezince, Treblince, Be³¿cu, So-

biborze? Czy to mniej wa¿ne? Nie ci, którzy mówi¹ �uczyæ�, powinni

przedstawiaæ swoje racje, ale ci, którzy nadal pytaj¹: �a w³a�ciwie dlacze-

go?�. To jest w istocie powód najwa¿niejszy. Trzeba uczyæ. Po prostu

dlatego, ¿e to mia³o miejsce. Dlatego, ¿e jest czê�ci¹ � czê�ci¹ jak¿e istot-

n¹ � polskiej nowo¿ytnej historii. Nie ma znaczenia, ¿e obozy �mierci

zorganizowali Niemcy, niemieccy nazi�ci. Zorganizowali je tu, w Polsce,

i zg³adzili w nich miliony ¯ydów, w znacznej czê�ci polskich obywateli.

Temat jest wiêc nie do pominiêcia, nawet je�li nadal nauka historii � i li-



57

teratury � trzymaæ by siê mia³a przedawnionego, polonocentrycznego sche-

matu, tzn. wykre�laæ z dziejów polskiej kultury duchowej i materialnej

¯ydów, Niemców, W³ochów, Holendrów, Francuzów i innych jej licz-

nych, pierwszorzêdnych twórców.

Mo¿na jednak zadaæ inne pytanie. Nie �dlaczego?� � bo to zupe³nie

oczywiste � ale �po co?�, �w jakim celu?�. Takim celem jest odk³amanie

historii, niezbêdna jej korekta, a zw³aszcza wype³nienie ogromnej luki

pozosta³ej po komunistycznym nauczaniu. Wiele znalaz³oby siê takich

rzeczy, o których trzeba by uczyæ, bo nigdy dot¹d o nich nie uczono. Je�li

o ¯ydów chodzi, w peerelowskiej szkole na lekcjach historii mo¿na siê

by³o dowiedzieæ, ¿e w O�wiêcimiu hitlerowcy mordowali wszystkie eu-

ropejskie narody wed³ug alfabetycznej listy rozpoczynaj¹cej siê od Al-

bañczyków i Austriaków, a koñcz¹cej siê na ¯ydach � owszem, tak¿e

¯ydach � choæ w³a�nie ¯ydami byli w ogromnej wiêkszo�ci, o czym nie

wspominano, owi mordowani jako ¯ydzi Austriacy, Francuzi, Wêgrzy

czy nawet Niemcy. Kto w tamtej szkole mia³ okazjê nauczyæ siê czego-

kolwiek o �szmalcownictwie i granatowej policji, o formacji Baudienst,

w której s³u¿y³a polska m³odzie¿, o warszawskim pogromie wielkanoc-

nym 1940 roku, o wydawaniu ̄ ydów przez ksiê¿y po spowiedzi [...], o Je-

dwabnem i Radzi³owie, o niewinnym obrzêdzie »palenia Judasza« w cza-

sie wojny [...], o szklankach wody, sprzedawanych za z³ote monety ̄ ydom

st³oczonym w »poci¹gach �mierci«. Tak¿e o »akcji kolejowej« z roku 1945,

w ramach której partyzanci Narodowych Si³ Zbrojnych wyci¹gnêli z po-

ci¹gów i rozstrzelali oko³o 200 repatriantów ¯ydów, przesiedleñców ze

wschodu [...], o powojennych zabójstwach ¯ydów wracaj¹cych z wygna-

nia do domów, o pogromie kieleckim i krakowskim i o setkach innych

nierozpoznanych donosów wojennej i powojennej rzeczywisto�ci�1.

1 J. Tokarska-Bakir, Obsesja niewinno�ci, �Gazeta Wyborcza� 2001, z 13-14 I,
s. 22-23 (w ramach dyskusji o Jedwabnem).
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Nauka szkolna � tak¿e nauka historii � nie by³a w komunistycznych

czasach czysto marksistowsk¹ propagand¹. Owszem, pomija³a fakty nie-

wygodne dla re¿imu � na przyk³ad wymordowanie przez Stalina wiêkszo-

�ci przywódców KPP � ale te¿ pomija³a inne fakty niewygodne dla histo-

rycznego wizerunku Polski, niezmiennie, powiadano, tolerancyjnej,

niesplamionej kolaboracj¹, walcz¹cej �o wolno�æ nasz¹ i wasz¹�, czystej,

�wietlanej i piêknej, je�li pomin¹æ nielicznych reprezentantów odwiecz-

nego �obozu zaprzañstwa, wstecznictwa, ciemnoty i reakcji�. Zauwa¿-

my: wszystkie te zawi³e historyczne meandry prowadziæ mia³y moc¹ nie-

ub³aganej logiki dziejów ku rzeczywisto�ci PRL, kraju spe³nionych

marzeñ. Pominiêcia i zniekszta³cenia by³y czêsto celowe, nie powodowa-

ne wzglêdami propagandowymi, bowiem w�ród przekazuj¹cych wizjê

historii w czasach PRL znale�li siê równie¿ komunistyczni narodowcy �

prekursorzy, architekci i realizatorzy nies³awnej antysemickiej kampanii

1968 roku. Niektórzy z nich � jak Leszek Andrzej Szcze�niak � do dzi�

pisuj¹ poprawione, lecz utrzymane w tym samym duchu podrêczniki hi-

storii, niestety zalecane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wbrew

protestom czo³owych intelektualistów i wybitnych fachowców.

Zreszt¹ nie tylko oni, �moczarowcy�, tak¿e inni zwolennicy �le pojê-

tego patriotyzmu woleli nie przekazywaæ m³odzie¿y wiedzy o ciemniej-

szych kartach polskiej historii, w tym o niedomogach polskiej tolerancji.

Dopiero od niedawna pojawi³y siê w prasie (jeszcze nie w podrêcznikach)

liczne artyku³y i eseje podejmuj¹ce polsko-¿ydowskie tematy bez zwy-

czajowego, schematycznego fa³szu i niedomówieñ.

Pisa³ na przyk³ad � szczerze i z gorycz¹ � ksi¹dz Stanis³aw Musia³ SJ:

Przez co najmniej trzy wieki Ko�ció³ w Polsce tolerowa³, wspiera³ i zazwy-
czaj inicjowa³ procesy przeciw ¯ydom o tzw. mord rytualny � i to wbrew
nauczaniu papie¿y. W wyniku ponad stu procesów w tej sprawie ponios³o
�mieræ � poprzedzon¹ okrutnymi torturami � wieleset osób, nie mówi¹c ju¿
o ustawicznym lêku, w którym ¿y³y gminy ¿ydowskie, bo ka¿dy przypad-
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kowo znaleziony trup dziecka móg³ zostaæ przeciwko nim wykorzystany.
Ko�ció³ w Polsce z pob³a¿aniem traktowa³ upokarzanie ¯ydów, zw³aszcza
w �wiêta chrze�cijañskie, i nic przeciw tym praktykom nie czyni³. Za przy-
k³ad niech pos³u¿y cytat z dzie³a Zwierciad³o Korony Polskiej, urazy ciê¿-
kie i utrapienia wielkie, które ponosi od ¯ydów (z 1618 r.)2 pióra ks. Seba-
stiana Miczyñskiego. Autor pisa³ m.in.: »Nie ma kto ¯yda poskromiæ, a on
�wiêty i chwalebny zwyczaj zgin¹³, kiedy ch³opiêta i dzieci niewinne, oba-
czywszy w �wiêto w mie�cie ¯yda, mszcz¹c siê krzywdy Bo¿ej, gani³y mu
to kamieñmi, b³otem i za brodê targaniem«. Ko�ció³ w Polsce nie broni³
dobrego imienia ¯ydów i niczego nie podejmowa³ przeciw zalewowi wul-
garnego pi�miennictwa antysemickiego � poczynaj¹c od s³ynnej ksi¹¿ki
Z³o�æ ¿ydowska, autorstwa ks. Gaudencjusza Pikulskiego z po³owy XVIII
wieku3, bêd¹cej zbiorem nieprawdopodobnych oszczerstw przeciw ̄ ydom,
koñcz¹c za� na grafomañskiej dzia³alno�ci publicystycznej, uprawianej przez
ksiê¿y w okresie miêdzywojennym. Oto niektóre z grzechów Ko�cio³a w Pol-
sce jako instytucji, za które nale¿a³oby teraz ¯ydów przeprosiæ4.

Dodajmy, ¿e do dzi� biskup sandomierski nie spowodowa³ usuniêcia

� b¹d� choæby odpowiedniego skomentowania � wystawionego na widok

publiczny w tamtejszej �wi¹tyni obrazu mordu rytualnego, przyk³adu iko-

nografii starodawnego pomówienia drastycznie sprzecznego z wszelkim

duchem i liter¹ judaizmu.

Pisz¹ i inni, rekonstruuj¹c oddalaj¹cy siê od stereotypowego idea³u,

prawdziwszy obraz dawnych stosunków polsko-¿ydowskich. Niemcewicz

�uwierzy³ w »jad talmudowy« tocz¹cy wnêtrzno�ci ¯ydów � i przerazi³

siê�5 , �ksi¹¿ê Adam Czartoryski wraz z Komitetem Reform orzek³ w roku

2 S. Miczyñski, Zwierciad³o Korony Polskiej, urazy ciê¿kie y utrapienia wielkie, któ-
re ponosi od ¯ydów wyra¿ai¹ce synom Koronnym na Seym walny w roku pañskim 1618
przez [...], Kraków 1618.

3 G. Pikulski, Z³o�æ ¿ydowska przeciwko Bogu y bli�niemu prawdzie y sumieniu na
obia�nienie Talmudystów, Lwów 1758.

4 S. Musia³ SJ, Prosimy, pomó¿cie nam byæ lepszymi, �Gazeta Wyborcza�, 2001,
z 21 V, s. 24-25.

5 M. Janion, Do Europy tak, ale razem z naszymi umar³ymi, Warszawa 2000, s. 123.



1816, ¿e nie mo¿na jeszcze obdarowaæ ¯ydów prawami obywatelskimi,

gdy¿ najpierw trzeba ich »poprawiæ« � to znaczy uwolniæ od ciemnoty,

zabobonów i zepsucia moralnego, jakie widzimy w masach ludu ¿y-

dowskiego�6.

Maturê zda³a m³odziutko, i zaraz do Liege na medycynê! Bo w Warszawie
obowi¹zywa³ wtedy, szczególnie na tym fakultecie, ju¿ nie tylko numerus
clausus dla ̄ ydów, ale praktycznie � numerus nullus. »To by³y te najgorsze
czasy, wiesz, getta ³awkowego, kiedy studenci ¯ydzi musieli podczas wy-
k³adów staæ. Profesor Kotarbiñski te¿ wtedy wstawa³, ale Tatarkiewicz sia-
da³ � dodaje jakby zawstydzona. � Jednak ja ówczesny polski antysemi-
tyzm usprawiedliwiam bied¹« � podsumuje szybko7.

Trwa odbudowa zbiorowej pamiêci, póki co, dzie³o zaanga¿owanych

eseistów i dziennikarzy. Praca nad kanonem szkolnego nauczania � a tak-

¿e katechezy � jest w powijakach. Owszem, powstaj¹ podrêczniki o Za-

g³adzie, m.in. Roberta Szuchty i Piotra Trojañskiego. Ale dog³êbnej zmia-

ny wymaga jeszcze metodyka nauczania i generalne podej�cie nie

znaj¹cych tematu, szeregowych nauczycieli historii i literatury w ca³ej

Polsce. Nie chodzi przy tym o to, ¿eby Polaków upokorzyæ � z ofiar i bo-

haterów zamieniæ nagle w naród szmalcowników i katów � bowiem by³o-

by to równie k³amliwe odwrócenie stereotypu. Chodzi o to, ¿eby w wol-

nej Polsce nauczyciele i uczniowie uznali siê za spo³eczno�æ bardziej

zwyczajn¹. Czasem bohatersk¹, czasem niegodziw¹ � jak ka¿dy inny roz-

s¹dny naród.

6 Tam¿e, s. 104.
7 E. Berberyusz, Rzeczy �mieszne, �Rzeczpospolita� 1998, z 11 IV.
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Olga Goldberg-Mulkiewicz

Ludowy stereotyp
¯yda a Zag³ada

Nie masz ju¿, nie masz w Polsce ¿ydowskich miasteczek
W Hrubieszowie, Karczewie, Brodach, Falenicy.

Pró¿no by� szuka³ w oknach zapalonych �wieczek

Elegia ¿ydowskich miasteczek

� tak pisa³ w 1950 roku Antoni S³onimski, wspominaj¹c �wiat, który prze-

sta³ istnieæ. �wiat ten jednak, w czasie gdy wiersz powstawa³, ¿y³ we wspo-

mnieniach i pamiêci ludzi. £atwo go by³o tam odnale�æ. Dzi�, szukaj¹c

�wiata ¿ydowskiego, czêsto siêgamy do tego, co nam na ten temat przeka-

zuje tradycja. Nie rozpatruj¹c g³êbiej pojêcia tradycji, ograniczê siê do

podkre�lenia dwóch jej cech zasadniczych; przekazuje nam ona przesz³o�æ

w sposób selektywny oraz utrwala powsta³e kiedy� stereotypy. A wiemy

przecie¿, ¿e wielowiekowe s¹siedztwo spo³eczeñstwa polskiego z ludno-

�ci¹ ¿ydowsk¹, zamieszkuj¹c¹ w zwartych grupach przede wszystkim

miasta i miasteczka, musia³o doprowadziæ do powstania stereotypu ¯yda

i nastêpnie utrwalenia go w wielu komponentach tradycyjnej ludowej kul-

tury. Stereotyp ten powsta³, gdy obie kultury wspó³istnia³y na tym samym

terenie, a podstaw¹ dla jego utworzenia by³a inno�æ, która wyra¿a³a siê

w jêzyku, religii, obrzêdowo�ci, stroju i jak¿e wielu powszechnie nam

znanych cechach. Stereotyp ̄ yda wystêpowa³ w tradycji polskiej wsi obok
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pozosta³ych stereotypów �innych�: takich jak Niemiec, Wêgier, Cygan

czy kominiarz. Stereotyp ¯yda by³ jednak znacznie czê�ciej spotykany

i o wiele bogatszy zarówno w zakresie cech zewnêtrznych, jak i spe³nia-

nych funkcji. Wa¿ne wiêc dla naszych rozwa¿añ s¹ pytania: gdzie nale¿y

szukaæ dzi� tradycyjnego przekazu postaci ̄ yda oraz jak postaæ ta wygl¹-

da i jakie s¹ jej cechy zasadnicze?

Czêstotliwo�æ wystêpowania stereotypu ̄ yda w tradycji polskiej wsi

czy ma³ego miasteczka wi¹za³a siê w du¿ej mierze w wielo�ci¹ ról, jakie

¯yd w niej odgrywa³. Tê dychotomiê widzimy dobitnie w teatrze Bo¿ego

Narodzenia oraz obrzêdach kolêdniczych o charakterze wegetacyjnym,

tak zwanych �herodach�. Oba obrzêdy straci³y wspó³cze�nie na aktualno-

�ci, niemniej s¹ kontynuowane i wchodz¹ w zestaw przedstawieñ odgry-

wanych nie tylko w terenie, ale i na wszelakiego rodzaju konkursach dla

zespo³ów ludowych. Powielanie tradycyjnej postaci ¯yda spotykamy

wspó³cze�nie przede wszystkim w rze�bie, a szczególnie w figurkach prze-

znaczonych przede wszystkim dla turystów Polskê odwiedzaj¹cych. Prze-

�ledzenie, choæby na kilku tylko przyk³adach, wielorako�ci wspó³cze�nie

przekazywanego stereotypu ¯yda wydaje mi siê wa¿ne.

Wielorako�æ tê widzimy najdok³adniej, �ledz¹c rolê ¯yda w ludo-

wych jase³kach. ̄ ydem i wyobra¿eniem absolutnego z³a jest Herod � król

¿ydowski wydaj¹cy rozkaz zabicia niewini¹tek � ale te¿ i rabin � symbol

m¹dro�ci. W³a�nie ten ostatni zostaje przywo³any przez Heroda, aby wy-

czyta³ w swych ksiêgach i wyt³umaczy³ mu przysz³o�æ. Równie¿ w tym

samym przedstawieniu gromada wiejska, id¹c do Betlejem, wo³a ¯yda

s¹siada, aby poszed³ razem ze wszystkimi oddaæ cze�æ Dzieci¹tku. Jest on

wiêc uznawany przez wie� za jednego ze swoich. W intermediach tych¿e

przedstawieñ para ¿ydowska tañczy, �piewa, zabawia publiczno�æ przyj-

muj¹c na siebie rolê weso³ków. Przypatruj¹c siê roli ¯yda w dorocznych

obrzêdach o charakterze wegetacyjnym, widzimy wyra�nie, ¿e jest on

bohaterem rozmaitych scen o charakterze magicznym, zwi¹zanych przede
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wszystkim z magi¹ urodzaju. On prowadzi kozê � symbol p³odno�ci i gdy

ta upada, wskrzesza j¹, co symbolizuje powrót do ¿ycia zamar³ej w okre-

sie zimowym przyrody. Z magi¹ p³odno�ci kojarzy siê równie¿ i strój ̄ yda

� czêsto bowiem jest on garbaty, ubrany w ko¿uch w³osem na wierzch,

przepasany powrós³em � a przecie¿ to wszystko cechy postaci o charakte-

rze magicznym. Wielorako�æ ról ¯yda wi¹¿e siê oczywi�cie z ró¿norod-

no�ci¹ stroju, w którym wystêpuje. Jest on zró¿nicowany tak, jak i odgry-

wana przezeñ rola, lecz w przeciwieñstwie do powszechnie przyjêtego

mniemania ¯yd pojawiaj¹cy siê w obrzêdach dorocznych bardzo rzadko

wystêpuje w stroju chasydzkim, natomiast czêsto ma cechy karykaturalne

ustalone przez antysemityzm.

Ale nie tylko w obrzêdowo�ci dorocznej spotykamy postaæ ¯yda.

Dziedzin¹ twórczo�ci, która w ostatnich 40 latach rozpropagowa³a stereo-

typ polskiego ̄ yda nie tylko w kraju, lecz i za granic¹, jest ludowa rze�ba

i zabawkarstwo. Odrodzona po wojnie krakowska zabawka emausowa

kontynuuje swe tradycyjne formy i powiela postaci kiwaj¹cych siê, jak

przy modlitwie, chasydów. Kontynuacja ustalonej formy zabawki prowa-

dzi do kontynuacji jej ruchów, stroju, a co najwa¿niejsze, rysów twarzy,

które w przewa¿aj¹cej wiêkszo�ci nawi¹zuj¹ do antysemickich karykatur.

Zupe³nie inne natomiast s¹ postacie przedstawiane przez ludowych

rze�biarzy. Jak wiadomo, ludowa rze�ba �wiecka rozwinê³a siê w Polsce

dopiero w latach powojennych. Narzucona w pierwszym okresie rze�bia-

rzom ludowym tematyka mia³a nawi¹zywaæ do okresu sprzed 1939 roku.

A wiêc naturaln¹ kolej¹ rzeczy w rze�bach przedstawiaj¹cych ¿ycie wsi

przed ostatni¹ wojn¹ nie mog³o zabrakn¹æ postaci ¯yda. Sukces komer-

cyjny tej¿e figurki spowodowa³, ¿e jest ona czêsto wykonywana do dzi-

siejszego dnia. Chêæ przedstawienia postaci z okresu miêdzywojennego

powodowa³a, ¿e rze�biarze ludowi siêgali najczê�ciej do w³asnych wspo-

mnieñ, odtwarzaj¹c ca³y wachlarz postaci � przedstawicieli najró¿niej-

szych zawodów z ich charakterystycznymi atrybutami, w tradycyjnych,
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zró¿nicowanych strojach. Najczê�ciej by³y i s¹ to postacie, z którymi spo-

³eczno�æ polska mia³a bezpo�redni kontakt, a wiêc wêdrowni handlarze,

rzemie�lnicy, klezmerzy, rzadziej osoby reprezentuj¹ce wewnêtrzny �wiat

¿ydowski, jak rabini, uczniowie jeszybotów itp. Z tych to przyczyn w oma-

wianej rze�bie spotykamy w³a�ciwie tylko postacie mê¿czyzn. Czêsto,

zw³aszcza we wcze�niejszym okresie, autorzy poszczególnych rze�b pod-

kre�lali, ¿e ich dzie³o przedstawia konkretn¹, znan¹ im postaæ, ¿e starali

siê nadaæ figurce portretowe rysy twarzy.

Nie mno¿¹c przyk³adów z innych dziedzin ludowej twórczo�ci, jak

na przyk³ad pie�ñ czy przys³owie, czas zastanowiæ siê, jaki stereotyp ̄ yda

przekazuje nam tradycja ludowa. Jest on niew¹tpliwie niejednolity � ale

mo¿emy sprowadziæ go do dwóch zasadniczych kategorii. Tradycyjny,

znany w okresie miêdzywojennym i obecnie powielany w nie zmienionej,

wzglêdnie bardzo ma³o zmienionej formie oraz nowy, utworzony w okre-

sie, gdy tradycyjna spo³eczno�æ ¿ydowska przesta³a istnieæ. Ten ostatni

nawi¹zuje do wspomnieñ czasów wspó³istnienia, które s¹ jednocze�nie

wspomnieniami m³odo�ci jego twórców i podlegaj¹ wszystkim prawom

wspomnianego okresu, �gdy byli�my m³odzi i ¿yli�my bez trosk�.

Tak wiêc, zgodnie ze wspomnianymi ju¿ uwarunkowaniami, trady-

cja przekazuje nam obraz ̄ yda selektywnie. Tworz¹c rekonstrukcjê ¿ycia

spo³eczno�ci ¿ydowskiej w ma³ym miasteczku, musimy mieæ to na uwa-

dze. Ale wa¿niejsza wydaje mi siê konieczno�æ podkre�lenia, ¿e selekcja

ta dokonuje siê nie tylko w ramach komponentów ¿ydowskiej kultury, ale

i w kategoriach czasu, który jest przekazywany. Zgodnie z prawami zna-

nymi psychologom pamiêæ ludzka mo¿e wypieraæ czas, który wydaje siê

inny, okrutny i straszny. Czasem takim dla omówionego problemu jest na

pewno okres Zag³ady. Uwiecznienie tego czasu i ustosunkowanie siê do

losów ¿ydowskich s¹siadów w okresie Zag³ady wymaga³oby du¿ego za-

anga¿owania emocjonalnego, a to w spo³eczno�ci wiejskiej czy ma³omia-

steczkowej nie nast¹pi³o. Powielany stereotyp jest sztywny, ukazuje �wiat



¿ydowski w czasie, gdy istnia³, nie ustosunkowuje siê do pytania, co siê

z tym �wiatem sta³o, dlaczego go nie ma teraz. W znanym mi materiale,

obejmuj¹cym ponad 500 rze�b przedstawiaj¹cych postacie ¯ydów, tylko

kilka odnosi siê do okresu Zag³ady: �¯yd i ¯ydówka rozstaj¹ siê przed

wej�ciem do getta�, �¯yd powracaj¹cy po wojnie i szukaj¹cy rodziny�

itp. Okres Zag³ady nie jest wiêc przekazywany tradycyjn¹ drog¹ powiela-

nia stereotypów i dla przekazywania go nale¿y znale�æ inne sposoby.
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Monika Adamczyk-Garbowska

Córka genera³a Franco

Parê lat temu na pierwszych zajêciach seminarium magisterskiego po-

�wiêconego problemom przedstawiania Holokaustu w literaturze i filmie

amerykañskim przeprowadzi³am w�ród studentów, którzy zg³osili chêæ

uczestnictwa w dwuletnim kursie, krótk¹ ankietê maj¹c¹ na celu zoriento-

wanie siê, na ile bliska jest im tematyka Zag³ady. Byli to studenci czwar-

tego roku anglistyki, którzy szko³ê �redni¹ ukoñczyli w po³owie lat dzie-

wiêædziesi¹tych, kiedy to podrêczniki historii zosta³y ju¿ czê�ciowo

skorygowane i uzupe³nione, a program nauczania jêzyka polskiego obej-

mowa³ oprócz opowiadañ Tadeusza Borowskiego czy Zofii Na³kowskiej

tak¿e Zd¹¿yæ przed Panem Bogiem Hanny Krall i Pocz¹tek Andrzeja

Szczypiorskiego. Przyszli seminarzy�ci reprezentowali pokolenie dojrze-

waj¹ce w okresie, kiedy coraz wiêcej mówi³o siê w �rodkach masowego

przekazu o Zag³adzie � okres ten obejmowa³ m.in. uroczyste obchody

piêædziesi¹tej rocznicy powstania w getcie warszawskim, wyzwolenia

O�wiêcimia czy pogromu kieleckiego. Zak³ada³am wiêc, ¿e powinni mieæ

lepsz¹ orientacjê ni¿ pokolenia wcze�niejsze, uczêszczaj¹ce do szko³y �red-

niej w latach siedemdziesi¹tych, kiedy tematy ¿ydowskie stanowi³y tabu,

czy osiemdziesi¹tych, kiedy mimo rodz¹cej siê mody na tematykê ¿y-

dowsk¹ podrêczniki szkolne dalej przedstawia³y zafa³szowany obraz hi-

storii.
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Poprosi³am o krótkie zdefiniowanie nastêpuj¹cych pojêæ: Szoa,

Umschlagplatz, Endlösung, zidentyfikowanie kilku postaci historycznych,

organizacji i instytucji (Anna Frank, Dawid Sierakowiak, Dawid Rubino-

wicz, Emanuel Ringelblum, Jan Karski, ̄ egota, Yad Vashem) oraz poda-

nie daty powstania w getcie warszawskim. Dodatkowe pytania dotyczy³y

liczby ofiar obozów w Auschwitz-Birkenau, pochodzenia wiêkszo�ci

z nich oraz wydarzeñ roku 1968. Wreszcie zapyta³am, ilu ¯ydów miesz-

ka³o w Polsce przed 1939 rokiem, a ilu mieszka obecnie.

Okaza³o siê, ¿e tylko jedna osoba na dziesiêæ by³a w stanie odpowie-

dzieæ na wiêkszo�æ pytañ (z wy³¹czeniem tych o postacie Sierakowiaka,

Rubinowicza i Ringelbluma, których to nikt nie potrafi³ zidentyfikowaæ).

Pó�niej okaza³o siê, ¿e ten dobrze poinformowany student pracowa³ do-

datkowo jako przewodnik i czêsto oprowadza³ grupy z Izraela po Lublinie

i Majdanku. Spo�ród pozosta³ych osób tylko jedna poda³a poprawn¹ od-

powied� dotycz¹c¹ Szoa (ale za to wyczerpuj¹c¹, bo oprócz wyja�nienia,

¿e jest to hebrajskie okre�lenie Zag³ady, napisa³a tak¿e parê s³ów na temat

filmu Claude�a Lanzmanna). Tak¿e jedna osoba (ale ju¿ inna) poda³a czê-

�ciow¹ odpowied� dotycz¹c¹ Umschlagplatz, natomiast wiêkszo�æ wie-

dzia³a, co oznacza Endlösung. Dwie osoby poda³y wyja�nienia dotycz¹ce

Anny Frank, z tym, ¿e jedna stwierdzi³a, i¿ by³a to córka genera³a Franco

spisuj¹ca swoje wspomnienia... Z kolei osoba ta by³a jedyn¹ (nie wlicza-

j¹c wspomnianego wy¿ej studenta-przewodnika), która potrafi³a wyja�niæ,

kim by³ Jan Karski. Wszyscy zostawili puste miejsce pod has³em ¯egota

z wyj¹tkiem jednej osoby, która stwierdzi³a, ¿e by³a to �dzielnica, w któ-

rej zostali umieszczeni ¯ydzi�. Dwie osoby poda³y, czê�ciowo tylko jed-

nak poprawne, odpowiedzi dotycz¹ce Yad Vashem. Co do powstania

w getcie jedynie dwoje studentów zna³o poprawn¹ datê 1943 (bez sprecy-

zowania miesi¹ca), a jeden udzieli³ do�æ d³ugiej odpowiedzi o okoliczno-

�ciach powstania bez podania daty; dwoje wymieni³o datê 1941, za� inni

nie udzielili ¿adnej odpowiedzi. Co do ofiar obozów w Auschwitz-Birke-
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nau odpowiedzi obejmowa³y od stu tysiêcy (w wiêkszo�ci ¯ydów) do

o�miu milionów (w wiêkszo�ci ¯ydów lub w innej wersji � przedstawi-

cieli ró¿nych narodowo�ci) ofiar. W³a�ciwie ¿adna osoba nie poda³a pra-

wid³owych danych. Prawie wszyscy udzielili natomiast poprawnej odpo-

wiedzi dotycz¹cej marca 1968 roku. Pytanie o liczebno�æ ludno�ci

¿ydowskiej przed wojn¹ i obecnie najczê�ciej pozosta³o bez odpowiedzi,

a te osoby, które pokusi³y siê o podanie danych stwierdzi³y, ¿e dzisiaj

w Polsce jest bardzo ma³o ¯ydów, mo¿e 1 000, a przed wojn¹ by³o ich

byæ mo¿e oko³o 30 000, a mo¿e ponad 500 000.

Prawie wszyscy uczestnicy seminarium napisali potem znakomite

prace magisterskie na temat Holokaustu, w trakcie zajêæ i prowadzonych

przez siebie badañ wykazali ogromne zainteresowanie, wra¿liwo�æ i za-

anga¿owanie, a z perspektywy czasu nierzadko wspominali ze �miechem

lub zawstydzeniem, jak niewiele wiedzy w tej dziedzinie wynie�li ze szko³y

lub domu.

Moje obserwacje potwierdzily siê w trakcie rozmów kwalifikacyj-

nych (w lipcu 2001 roku) na kulturoznawstwo, kierunek przyci¹gaj¹cy

osoby o szerokich zainteresowaniach humanistycznych, nierzadko dzia-

³aj¹ce w ró¿nych klubach i stowarzyszeniach. Kiedy rozmowa zahacza³a,

najczê�ciej z w³asnej inicjatywy kandydatów, bo egzamin nie przewidy-

wa³ takiej akurat tematyki, o problematykê ¿ydowsk¹, zdarza³y siê stwier-

dzenia typu, ¿e interesuj¹ siê ¯ydami i Holokaustem, bo to �fajny temat�,

¿e termin Holokaust oznacza �prze�ladowanie mniejszo�ci w³oskiej� (wy-

ra�ne reperkusje ogl¹dania filmu ¯ycie jest piêkne), a tak¿e ¿e Majdanek

jest �najciekawszym�, ewentualnie �najstarszym zabytkiem� Lublina.

Mo¿e te ostatnie odpowiedzi nie powinny a¿ tak bardzo dziwiæ, skoro od

zaprzyja�nionych przewodników w Muzeum na Majdanku wielokrotnie

s³ysza³am, ¿e najbardziej nie lubi¹ oprowadzaæ polskich grup ze szkó³ i to

nie tyle ze wzglêdu na uczniów, ile na nauczycieli, bo najczê�ciej m³o-

dzie¿ nie jest przygotowana do zwiedzania obozu a nauczyciele �wciska-
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j¹� wizytê na Majdanku miêdzy inne punkty programu, tak ¿e zostaje nie-

ca³a godzina na zwiedzanie, podczas gdy powinno ono trwaæ co najmniej

2,5 godziny, nie mówi¹c o wcze�niejszym przygotowaniu. Wyró¿niaj¹

siê natomiast korzystnie � zdaniem przewodników � grupy izraelskie i nie-

mieckie, które przyje¿d¿aj¹ o wiele lepiej przygotowane.

Wszystkie te przyk³ady wskazuj¹ na to, jak istotne jest po³o¿enie

wiêkszego nacisku na nauczanie o Zag³adzie. Wa¿ne te¿, aby tematyka ta

nie by³a poruszana w oderwaniu od historii ¯ydów w Polsce czy Europie.

To, co do niedawna by³o charakterystyczne dla wydawanych przewodni-

ków po ró¿nych miejscowo�ciach w Polsce, kiedy to ¯ydzi pojawiali siê

wy³¹cznie w kontek�cie Zag³ady, nie powinno mieæ miejsca w progra-

mach nauczania gimnazjum czy szko³y �redniej. Poprzez ukazanie bogac-

twa kultury i historii ¯ydów, ich wk³adu zarówno do kultury polskiej, jak

i �wiatowej, zwrócenie uwagi na fakt, ¿e przed wojn¹ w Polsce oprócz

twórczo�ci w jêzyku polskim rozwija³a siê bujnie twórczo�æ w jêzykach

jidysz i hebrajskim, i ¿e Polska to kraj przodków nie tylko dla Polonii

w Ameryce oraz innych krajach, ale i dla licznej, rozsianej po �wiecie

diaspory ¿ydowskiej, mo¿na stworzyæ odpowiednio szeroki kontekst dla

ukazania tragedii narodu ¿ydowskiego.

Kiedy wspomnia³am zaprzyja�nionemu amerykañskiemu profesoro-

wi, autorowi wielu ksi¹¿ek na temat Holokaustu, o tym, ¿e wiêkszo�æ mo-

ich studentów nie s³ysza³a nigdy o Annie Frank, powiedzia³, maj¹c z kolei

na uwadze ignorancjê w³asnych studentów i �amerykanizacjê� Holokaustu:

A po co im Anna Frank? Przecie¿ macie w jêzyku polskim pamiêtniki Da-
wida Rubinowicza i Dawida Sierakowiaka, które o wiele pe³niej i w bar-
dziej reprezentatywny sposób przedstawiaj¹ los ¯ydów w czasie Zag³ady!

Bez w¹tpienia mia³ racjê co do warto�ci wspomnianych tekstów, tyle tyl-

ko, ¿e pamiêtniki te s¹ jeszcze mniej znane w Polsce ni¿ dziennik Anny

Frank. Czêsto s³yszy siê u nas ubolewania nad niewiedz¹ cudzoziemców



na temat historii Polski, w tym historii Zag³ady, utyskiwania, ¿e studenci

izraelscy przyje¿d¿aj¹ z okre�lonym nastawieniem ideologicznym i po-

znaj¹ Polskê jako cmentarz, a nie kraj, gdzie przez wieki rozwija³a siê

swobodnie kultura ¿ydowska. Jest w tych stwierdzeniach na pewno sporo

prawdy, ale zanim zaczniemy pouczaæ innych, warto zacz¹æ od siebie

i przygotowaæ m³ode pokolenia do zetkniêcia z w³asn¹, czêsto bolesn¹

i trudn¹, ale jak¿e niezbêdn¹ dla ich intelektualnego i moralnego rozwoju

histori¹.
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Hanna Wêgrzynek

Co trzeci spo�ród nas

Chodz¹c ulicami Warszawy, zastanawiam siê, jak to miasto wygl¹da³o przed

II wojn¹ �wiatow¹. Wprawdzie urodzi³am siê wiele lat po jej zakoñczeniu,

ale jako historyk mam potrzebê poznania przesz³o�ci, a jako warszawianka

staram siê sobie wyobraziæ to niegdysiejsze miasto nazywane Pary¿em pó³-

nocy. Podobno by³o piêkne, piêkniejsze ni¿ dzi�, ale tak¿e inne.

Czy wielu warszawiaków zadaje sobie to samo pytanie? Prawdopo-

dobnie wiêkszo�æ interesuje siê dniem dzisiejszym. Ich tutejsze korzenie,

tak jak i moje, s¹ zbyt p³ytkie. W wiêkszo�ci przypadków ich rodzice czy

dziadkowie zamieszkali w Warszawie dopiero po 1945 roku, wype³niaj¹c

lukê po tych, którzy odeszli st¹d na zawsze. Tradycje rodzinne wielu wspó³-

czesnych warszawiaków tkwi¹ gdzie indziej, a to nie sprzyja refleksji o wy-

gl¹dzie i charakterze miasta w przesz³o�ci.

Na starych fotografiach nie zobaczymy chaotycznie porozrzucanych

klocków szarych blokowisk. Domy �ci�le do siebie przylegaj¹, samoistnie

tworz¹c ulice. Ca³e ci¹gi têtni¹ce ¿yciem, pe³ne ma³ych sklepików, jad³o-

dajni, warsztatów � takich, jakich obecnie jest ju¿ niewiele. Najwiêcej zdjêæ

zachowa³o siê z najbardziej reprezentacyjnych ulic. Rzadziej dokumento-

wano ¿ycie bocznych uliczek. A jak¿e ono musia³o byæ ciekawe!

To wszystko przeminê³o. Inni s¹ te¿ ludzie. Ówcze�ni inaczej siê

ubierali i zachowywali. Kobiety nosi³y kapelusze, taka by³a moda, ale
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i pewien wymóg narzucony przez obyczaje obowi¹zuj¹ce w okre�lonych

grupach spo³eczeñstwa.

Ogl¹daj¹c zdjêcia rozumiemy, ¿e moda siê zmienia. Ale w�ród t³u-

mu warszawiaków z okresu II Rzeczypospolitej znajdziemy jeszcze inn¹

odmienno�æ, nie wynikaj¹c¹ z mody, ale z religii i obyczaju. Mê¿czy�ni

w d³ugich czarnych p³aszczach i czapkach z niewielkim daszkiem. Kobie-

ty w perukach, w sukniach dok³adnie zas³aniaj¹cych ³okcie i kolana. Lu-

dzi tak ubranych ju¿ dzisiaj nie spotkamy.

Gwar przedwojennych ulic by³ tak¿e odmienny. Brzmia³ innymi

d�wiêkami, trochê twardymi i szorstkimi, pe³nymi d³ugiego �³�. To by³

jidysz, jêzyk ¯ydów aszkenazyjskich � tak¿e i polskich. Mieszanka nie-

mieckiego, hebrajskiego i polskiego. Inne te¿ by³y zapachy przedwojen-

nych ulic, przesi¹kniête gêsim t³uszczem, imbirem i czosnkiem. Nie spo-

sób w dzisiejszej Warszawie us³yszeæ ju¿ tych d�wiêków i poczuæ

zapachów.

Trudno te¿ uwierzyæ, ¿e s¹ takie miejsca na �wiecie, w Izraelu czy

w nowojorskim Brooklynie, których mieszkañcy, wspominaj¹c dawn¹

Warszawê, w�ród jej najwa¿niejszych ulic nie wymieniaj¹ Alei Jerozo-

limskich czy Ujazdowskich, ale Nalewki, Krochmaln¹, Gêsi¹ i ¯elazn¹.

To tam istnia³ odmienny �wiat opisany i spopularyzowany przez Izaaka

Baszewisa Singera w Szoszy, Rodzinie Muszkatów. Obok nas, Polaków,

¿y³a przez dwie�cie lat ¿ydowska Warszawa. Niby to samo miasto, ale

jak¿e odleg³e i nieznane.

Przed 1939 rokiem prawie jedn¹ trzeci¹ mieszkañców Warszawy sta-

nowili ̄ ydzi, by³o ich ok. 370 tysiêcy. Czy potrafimy sobie u�wiadomiæ, ¿e

w co trzecim domu nie celebrowano Gwiazdki, nie strojono choinki i nie

przychodzi³ tam �wiêty Miko³aj? Obchodzono za to zupe³nie inne �wiêta

o obco brzmi¹cych dla nas nazwach: Purim, Sukot, Chanuka. Id¹c ulic¹,

wyobra�my sobie, ¿e co trzecia osoba by³a reprezentantem innej kultury

i religii. O co trzeciej osobie nie potrafiliby�my dzisiaj nic powiedzieæ.



�wiata opisanego przez Singera czy utrwalonego na nielicznych fo-

tografiach ju¿ nie odnajdziemy. Zgin¹³ pomiêdzy pa�dziernikiem 1940

a majem 1943 roku. Kilkadziesi¹t tysiêcy mieszkañców Warszawy st³o-

czonych w getcie umar³o na skutek chorób, g³odu i represji, a blisko 300

tysiêcy z systematycznym i wyrachowanym okrucieñstwem zamordowa-

no w komorach Treblinki. Jedna trzecia mieszkañców miasta, stolicy eu-

ropejskiego pañstwa, przesta³a istnieæ wraz z jêzykiem, obyczajami i kul-

tur¹. Nie jest obojêtne, w jaki sposób to siê dokona³o. Nie mo¿na nie

wiedzieæ, jak wygl¹da³o ¿ycie i �mieræ co trzeciego z nas, warszawiaków.

Tragiczny los warszawskich ¯ydów mo¿na zamkn¹æ wymownym

stwierdzeniem � Holokaust, planowa zbrodnia dokonana przez hitlerow-

skie Niemcy. Nie mo¿na jednak zapomnieæ, ¿e dokona³a siê ona u nas.

Brak pamiêci jest naszym, polskim wstydem. �wiat warszawskich ̄ ydów

nie istnieje w �wiadomo�ci wspó³czesnych warszawiaków, którzy miesz-

kaj¹ teraz na Krochmalnej, ̄ elaznej i Grzybowskiej. Okazuje siê, ¿e z prze-

ra¿aj¹c¹ ³atwo�ci¹ mo¿na po prostu nie wiedzieæ o jednej trzeciej miesz-

kañców miasta, którzy zaledwie 60 lat temu mieszkali tu, pracowali,

tworzyli wraz z Polakami wspóln¹ historiê i kulturê.

Kiedy bêd¹c ju¿ na studiach dowiedzia³am siê, ¿e przed 1939 rokiem

w Warszawie mieszka³o a¿ 370 tysiêcy ̄ ydów, najpierw nie mog³am w to

uwierzyæ, a potem poczu³am siê ok³amana. W ksi¹¿kach, których wiele

przeczyta³am, nie pisano na ten temat. S¹dzê, ¿e w³a�nie to trzeba zmie-

niæ. Nie chcia³abym, ¿eby w przysz³o�ci który� z m³odych mieszkañców

Warszawy mia³ podobne odczucie jak ja, wtedy ju¿ studentka wydzia³u

historycznego. Nie chcia³abym, ¿eby poczu³ siê ok³amany przez �zawo-

dowców od historii�.
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Leszek Hoñdo

A s³oñce �wieci³o
i nie wstydzi³o siê

Mieszkam w Tarnowie, w którym przed II wojn¹ �wiatow¹ ponad 44 pro-

cent mieszkañców stanowili ¯ydzi. Dzi� pozosta³o niewiele �wiadectw

mówi¹cych o tym, ¿e ̄ ydzi to miasto budowali, wspó³tworzyli i wycisnê-

li piêtno na jego charakterze. Zachowa³ siê wspania³y ¿ydowski cmen-

tarz. Po wojnie w miejscu, gdzie dokonywano masowych egzekucji, po-

stawiono pomnik. Jego g³ównym elementem jest z³amana kolumna

pochodz¹ca ze zniszczonej przez hitlerowców Nowej Synagogi. Widnieje

na niej hebrajski napis: �S³oñce �wieci³o i nie wstydzi³o siê�1, który jest

krzykiem rozpaczy wobec tragicznego wydarzenia, jakim by³a Zag³ada

¯ydów.

Od II wojny �wiatowej minê³o kilkadziesi¹t lat. Dzi� dla dzieci i m³o-

dzie¿y okropno�ci tamtych lat � w tym Zag³ada ¯ydów � nie s¹ tak prze-

ra¿aj¹ce zarówno je�li chodzi o rozmiary zbrodni, jak i sposób, w jaki jej

dokonano. Zag³ada ¯ydów jest skrajnym przyk³adem tego, do czego pro-

wadzi rasizm i jego ideologia o wy¿szo�ci niektórych ras, nietolerancja

polegaj¹ca na zwalczaniu w ³onie tego samego spo³eczeñstwa grup ludzi

1 Napis wziêty z wiersza Nachmana Bialika o pogromie ¯ydów w Kiszyniowie.
Nawi¹zuje on do Ksiêgi Izajasza 24,23.
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ró¿ni¹cych siê pod wzglêdem �wiatopogl¹du lub zasadniczych tez poli-

tycznych czy te¿ ksenofobia, czyli niechêæ lub wrogo�æ wobec cudzo-

ziemców. Mimo ¿e konsekwencj¹ II wojny �wiatowej by³ fakt, i¿ genera-

cje w Polsce wychowane po wojnie prawie nie spotka³y siê z problemami

mniejszo�ci etnicznych, to wa¿ne jest uzmys³owienie konsekwencji rasi-

zmu i umieszczenie ich w szerszym kontek�cie � nie tylko innych konflik-

tów etnicznych, ale tak¿e systemu ocen i norm moralnych obowi¹zuj¹-

cych w dziedzinie stosunków i dzia³añ jednostek. Te jednostki ró¿ni¹ siê,

jak mo¿na przeczytaæ w Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka, ras¹,

kolorem skóry, p³ci¹, jêzykiem, wyznaniem, pogl¹dami politycznymi i in-

nymi, narodowo�ci¹, pochodzeniem spo³ecznym, maj¹tkiem, urodze-

niem... Te jednostki maj¹ liczne i ró¿norodne potrzeby, których same nie

s¹ w stanie zaspokoiæ. Nie mog¹ ¿yæ w izolacji. Kontakty miêdzy nimi

przybieraj¹ dwie formy: komunikacjê i kooperacjê. Nabieraj¹ one w kon-

tek�cie jednocz¹cej siê Europy nowego wymiaru. ̄ aden cz³owiek bowiem

nie nale¿y tylko do swej rodziny, regionu czy klasy, a jego zwi¹zki przy-

nale¿no�ci do wspólnot kulturowych i religijnych siêgaj¹ poza granice

narodu, z którego pochodzi. Dopiero w perspektywie Holokaustu widaæ,

¿e nienawi�æ i wrogo�æ w stosunku do tych, którzy s¹ inni, lub tych, któ-

rych stawia siê poza obszarem w³asnej grupy na podstawie irracjonalnych

przes³anek, mo¿e prowadziæ do zbiorowej przemocy i zbrodni.

Do�wiadczenia Holokaustu, odnosz¹ce siê do postaw i zachowañ lu-

dzi i grup spo³ecznych wobec potwornych aktów gwa³tu czy zbiorowej,

na ch³odno zadawanej �mierci, wa¿ne s¹ w wymiarze moralnym dla te-

ra�niejszo�ci i przysz³o�ci. W zetkniêciu z tragicznym losem ludno�ci ¿y-

dowskiej pojawia siê potrzeba poszukiwania nowej samo�wiadomo�ci

s¹siedztwa, która przezwyciê¿a podzia³y i szuka alternatywy dla nacjona-

lizmu, rasizmu, ekstremizmu i hegemonii. Z³o rodzi siê z niewiedzy. Wa¿-

ne jest, aby m³ody cz³owiek w trakcie edukacji szkolnej poznawa³ nie

tylko to, co ró¿ni i dzieli narody, spo³eczno�ci i kultury, ale tak¿e to, co je
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³¹czy. Ukazanie bogactwa i warto�ci wielokulturowego spo³eczeñstwa to

droga do kszta³cenia postawy szacunku i tolerancji.

Tragiczne losy ¯ydów maj¹ swoje odniesienia do wspó³czesno�ci.

Straszliwe zbrodnie nie odbywaj¹ siê w jednym momencie. S¹ jak gdyby

stopniowane przy mniej lub bardziej aktywnym lub te¿ pasywnym wspar-

ciu spo³eczno�ci, w której siê odbywaj¹. Pocz¹tkiem jest brak reakcji na

wyszydzanie i poni¿anie. Potem pojawia siê pozbawianie praw i wyizolo-

wanie. Na koñcu dochodzi przekonanie, ¿e ci �inni� nie tylko s¹ niepo-

trzebni, ale wrêcz przeszkadzaj¹ w �normalnym ¿yciu�. Uczenie o Holo-

kau�cie jest wiêc przypomnieniem, ¿e w ka¿dym miejscu i w ka¿dym

czasie mo¿e siê narodziæ zbrodnicza ideologia. Holokaust niesie ze sob¹

przes³anie, ¿e nale¿y reagowaæ �na pocz¹tku�, a nie wtedy, gdy ju¿ jest za

pó�no, co stanowi powszechn¹ praktykê we wspó³czesnym �wiecie.

Na przyk³adzie problematyki Holokaustu mo¿na pokazaæ uczniom

do�wiadczenia uniwersalne, przejawiaj¹ce siê zarówno w postawie jed-

nostki, jak i postawie spo³eczeñstwa. Bêd¹ to wybory moralne miêdzy

dobrem i z³em oraz sprawdzian odpowiedzialno�ci za w³asne czyny w eks-

tremalnych warunkach wojennych. Wyrazem tych decyzji by³y wówczas

ró¿norodne postawy wzglêdem ¯ydów, od ofiarnej, czêsto przekraczaj¹-

cej racjonalne granice pomocy, przede wszystkim w postaci ukrywania,

¿ywienia, pomocy finansowej, dostarczania fa³szywych dokumentów, a¿

po pod³e denuncjacje oraz szanta¿.

Mo¿e owo �uwra¿liwienie� sprawi, ¿e przestan¹ pojawiaæ siê pró-

by licytacji, do kogo nale¿y najwiêksze cmentarzysko � Auschwitz-Bir-

kenau, do ¯ydów, których zginê³o tam ponad milion, czy Polaków, któ-

rych zamordowano oko³o 75 tysiêcy. Wed³ug Jean-François Bouthors

takie rozumienie jest zgodne z nazistowskim pojmowaniem �wiata opar-

tym na kryteriach etnicznych. My�lenie ilo�ciowe jest zniewag¹ wobec

ka¿dej ofiary z osobna, obojêtnie, jaka by³a jej przynale¿no�æ etniczna.

Bowiem ka¿da �mieræ by³a wydarzeniem jedynym w swoim rodzaju.



Ka¿de morderstwo by³o pomno¿eniem pogardy wobec cz³owieka i jego

odmienno�ci2.

Samo wyja�nienie horroru ludobójstwa nie jest ³atwe. Du¿a czê�æ

m³odzie¿y dochodzi do wniosku, ¿e nigdy nie pojmie problemu Zag³ady

i dlatego nawet nie próbuje go zrozumieæ. Nauczanie o Holokau�cie musi

staæ siê trwa³ym elementem edukacji spo³ecznej, gdy¿ i uczeñ, i doros³y

powinien mieæ rzeteln¹ wiedzê na ten temat. Celem takiego nauczania

by³oby dostarczenie argumentów, które mo¿na wykorzystaæ w zwalcza-

niu uprzedzeñ i stereotypów odnosz¹cych siê do ludobójstwa, którego

Auschwitz jest bezsprzecznie symbolem. Uczeñ musi bowiem uporaæ siê

ze stereotypami, aby, dla przyk³adu, odnie�æ siê do czêsto powtarzanego

stwierdzenia (powsta³ego w oparciu o wielokrotnie przywo³ywan¹ opi-

niê, ¿e w przedwojennej Polsce by³ rozpowszechniony antysemityzm oraz

o nieznajomo�æ charakteru okupacji hitlerowskiej na ziemiach polskich),

¿e eksterminacja ̄ ydów nie by³aby mo¿liwa, gdyby Polacy nie wspó³pra-

cowali z Niemcami podczas Zag³ady. Sam fakt, ¿e zabicie ¯ydów tak¿e

z innych krajów Europy mia³o miejsce w³a�nie w Polsce, mia³o byæ tego

dowodem!

Wiedza jest potrzebna w sytuacji, gdy zaczynaj¹ siê pojawiaæ, tak¿e

w Polsce, dziwaczne twierdzenia neguj¹ce sam fakt ludobójstwa ¯ydów

lub tylko niektóre potworno�ci z systematycznego masowego mordu ¯y-

dów (tzw. k³amstwo o�wiêcimskie). Okazuje siê bowiem, ¿e i tak¿e w Pol-

sce pojawili siê zwolennicy i na�ladowcy Davida Irvinga.

Na koniec argument, który tak naprawdê jest dla mnie bardzo wa¿ny.

Dopóki s³owo �¯yd� bêdzie w s³owniku m³odzie¿y synonimem obelgi

i wyzwiska, dopóty mamy obowi¹zek uczyæ o Holokau�cie.

2 Jean-François Bouthors, Auschwitz � nakazy i warunki pojednania [w:] Pamiêæ
¿ydowska, pamiêæ polska. Akta kolokwium, które odby³o siê w Krakowie 10 i 11 czerwca
1995, Kraków 1996, s. 155.
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S³awomir Kapralski

Dlaczego warto uczyæ
o zag³adzie Romów?

Dlaczego warto i nale¿y uczyæ o zag³adzie Romów1 podczas II wojny

�wiatowej? Narzucaj¹c¹ siê odpowiedzi¹ jest to, ¿e jeste�my to winni tak

Romom, jak i prawdzie historycznej. Los Romów w czasie wojny stano-

wi³ do niedawna bia³¹ plamê w historiografii, a i obecnie wymaga wielu

jeszcze badañ, jak równie¿ szerszej popularyzacji ich wyników. Niewie-

dza o tym, co spotka³o Romów, ma równie¿ wymiar moralny: nie pozwa-

la dostrzec w nich ofiar prze�ladowañ rasowych wspartych ca³ym poten-

cja³em cywilizacyjnym nowoczesnej Europy, co z kolei utrudnia

uwolnienie siê od postrzegania Romów w kategoriach utrwalonych ste-

reotypów, które przyczyni³y siê do ich tragedii i ci¹gle jeszcze odpowie-

dzialne s¹ za dyskryminacjê tej spo³eczno�ci.

Jednak¿e oprócz konieczno�ci wype³nienia luki w faktografii (i do-

tarcia z t¹ wiedz¹ do szerokich krêgów spo³eczeñstwa), a tak¿e oprócz

potrzeby dyskusji nad moralnymi konsekwencjami uznania Romów za

ofiary nazistowskich prze�ladowañ, studiowanie zag³ady Romów stano-

1 U¿ywam terminu �Romowie� w jego �politycznym�, nie za� etnicznym rozumieniu,
jako rekomendowanego przez miêdzynarodowe organizacje romskie okre�lenia wszystkich
ludzi nale¿¹cych do grup nazywanych przez otoczenie Cyganami (Gypsies, Zigeuner itd.).
W krajach niemieckojêzycznych u¿ywa siê w takim kontek�cie okre�lenia �Sinti und Roma�.
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wi równie¿ istotne wyzwanie dla teorii socjologicznej. Pozwala ono mia-

nowicie na postawienie szeregu pytañ, które mog¹ siê przyczyniæ do roz-

woju refleksji nad mechanizmami pamiêci zbiorowej, zwi¹zkiem pamiêci

z to¿samo�ci¹ grupy oraz rol¹ tera�niejszych procesów spo³ecznych, poli-

tycznych i kulturowych w wytwarzaniu nowych perspektyw ujmowania

przesz³o�ci i nowych znaczeñ, jakich przesz³o�æ nabiera w tera�niejszo�ci.

Wydaje siê, ¿e w nauczaniu o zag³adzie Romów pojawiæ siê musz¹

przynajmniej cztery grupy problemów. Pierwsza z nich dotyczy tego, co

w³a�ciwie sta³o siê z Romami w czasie II wojny �wiatowej. Druga zwi¹-

zana jest z pytaniem o to, dlaczego Romowie nie wytworzyli �kultury

pamiêci� swej zag³ady bezpo�rednio po niej, dlaczego pamiêæ wojny zo-

sta³a przez nich samych st³umiona lub uznana za nieistotn¹. Trzecia grupa

zagadnieñ dotyczy pytania o to, dlaczego w³a�nie obecnie Romowie

(a przynajmniej pewne ich grupy) tak¹ kulturê pamiêci wytwarzaj¹ i w ja-

ki sposób proces ten jest zwi¹zany z przekszta³ceniami tradycyjnej kultu-

ry Romów oraz ich wspó³czesnym po³o¿eniem. Ostatnia wreszcie grupa

zagadnieñ dotyczy tego, jak nazwaæ to, co sta³o siê udzia³em Romów

w czasie II wojny �wiatowej i jak¹ rolê w interpretacji przesz³o�ci odgry-

waj¹ wspó³czesne dyskursy nadaj¹ce znaczenie minionym wydarzeniom.

Konkretnie rzecz ujmuj¹c, idzie tu o spór o to, czy Romowie byli � na

równi z ¯ydami � ofiarami Holokaustu, czy te¿ prze�ladowania, których

doznali, choæ tragiczne, by³y jednakowo¿ odmiennego rodzaju ni¿ te, któ-

re spotka³y ¯ydów, i w zwi¹zku z tym nie nale¿¹ do dyskursu Zag³ady.

Co siê wydarzy³o?

Je�li idzie o pierwsz¹ grupê problemów, to niew¹tpliwie warto po-

�wiêciæ uwagê formom nazistowskich prze�ladowañ Romów w okresie

bezpo�rednio poprzedzaj¹cym II wojnê �wiatow¹. Wed³ug niektórych

badaczy mo¿na mówiæ o trzech takich formach, czê�ciowo uporz¹dkowa-

nych chronologicznie, czê�ciowo wspó³wystêpuj¹cych i nak³adaj¹cych siê
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na siebie. Formy te to: (1) intensyfikacja i koordynacja istniej¹cych ju¿

uprzednio �rodków kontroli i przymusu stosowanych wobec Romów przez

w³adze; (2) tworzenie nowych zasad postêpowania z Romami, zmierzaj¹-

cych do zwiêkszenia kontroli i represyjno�ci, a w konsekwencji do usu-

niêcia Romów poza nawias spo³eczeñstwa przez zinstytucjonalizowan¹

politykê deportacji i osadzania ich w obozach koncentracyjnych; (3) za-

stosowanie wobec Romów ustawodawstwa i polityki rasowej, opartej na

ideologii dowodz¹cej ich biologicznej ni¿szo�ci, stanowi¹cej podstawê

dzia³añ wiod¹cych do ich fizycznego unicestwienia2.

Analiza powy¿szych problemów w procesie dydaktycznym mog³aby

przyczyniæ siê do g³êbszego zrozumienia fenomenu nazistowskich prze-

�ladowañ: czy by³y one niejako wpisane w logikê nowoczesnego spo³e-

czeñstwa, jak utrzymuje np. Zygmunt Bauman, czy te¿ stanowi³y feno-

men swojego rodzaju, daj¹cy siê wyja�niæ w kategoriach anty¿ydowskiej

obsesji nazistów, jak twierdzi np. Yehuda Bauer. Analiza prze�ladowañ

Romów oraz ideologii, które te prze�ladowania usprawiedliwia³y, pozwo-

li³aby równie¿ � co w procesie dydaktycznym szczególnie istotne � na

ukazanie roli nauki uprawianej w Trzeciej Rzeszy w przygotowywaniu

i uzasadnianiu decyzji politycznych, a tak¿e w tworzeniu klimatu daj¹ce-

go moralne przyzwolenie na mordowanie ludzi.

Równie istotny dla zrozumienia nazistowskich prze�ladowañ wydaje

siê problem procesu podejmowania decyzji odno�nie losu Romów: anali-

za niespójno�ci ideologicznych i konfliktów pomiêdzy ró¿nymi instytu-

cjami sk³adaj¹cymi siê na aparat zag³ady � szczególnie widocznych

w przypadku nazistowskiej polityki wobec Romów � przyczyni³aby siê

do g³êbszego zrozumienia nie tylko tragedii Romów, lecz równie¿ funk-

cjonowania hitlerowskiego pañstwa.

2 Zob. Guenter Lewy, The Nazi Persecution of the Gypsies. Oxford-New York 2000,
s. 14.
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Kolejn¹ niezwykle istotn¹ spraw¹ jest analiza samego procesu zag³a-

dy i jej rozmaitych form. O ile losy Romów w obozach koncentracyjnych

i miejscach zag³ady s¹ ju¿ do�æ dobrze znane, o tyle wiele pozostaje jesz-

cze do zrobienia, by móc obj¹æ ca³y ogrom tragedii, która sta³a siê udzia-

³em tej grupy. Wiêkszo�æ ginê³a bowiem w dora�nych egzekucjach wy-

konywanych przez wojsko i policjê, czy te¿ � zw³aszcza na terenach by³ego

ZSSR � w konsekwencji dzia³ania specjalnych jednostek, których zada-

niem by³a eksterminacja okre�lonych kategorii ludno�ci. To za� prowadzi

nas do kwestii liczby ofiar, której dok³adne ustalenie jest zadaniem nie-

zwykle trudnym (je�li w ogóle mo¿liwym), tak ze wzglêdu na brak �ci-

s³ych danych dotycz¹cych zag³ady, jak i ze wzglêdu na szacunkowe tylko

oceny liczby Romów zamieszkuj¹cych Europê Wschodni¹ przed wojn¹.

Niemniej jednak analiza rozbie¿no�ci pomiêdzy liczbami podawanymi

przez rozmaitych uczonych (od 200 000 wg Yehudy Bauera, poprzez naj-

czê�ciej obecnie wystêpuj¹c¹ w literaturze liczbê 500 000, a¿ do ponad

miliona ofiar wg Iana Hancocka) stanowi³aby pouczaj¹cy przyk³ad tak

obiektywnych, jak i subiektywnych ograniczeñ naszej wiedzy.

Niema pamiêæ

Druga grupa problemów otwiera przed nami fascynuj¹c¹ perspekty-

wê rozwa¿añ nad relacj¹ pomiêdzy histori¹ jako tym, co siê wydarzy³o,

a histori¹ jako tym, co zosta³o zapamiêtane. Idzie tu o problem d³ugotrwa-

³ego milczenia Romów o swojej zag³adzie, spowodowanego tym, ¿e tra-

dycyjna kultura romska nie wytworzy³a dyskursu, w którym czas II wojny

�wiatowej i tragedia Romów mog³yby zostaæ przedstawione jako zjawi-

sko szczególne i bezprecedensowe, a tak¿e tym, ¿e pamiêæ historyczna

przyjmowa³a w tej kulturze bardzo specyficzn¹ postaæ i odgrywa³a mniej-

sz¹ rolê ni¿ w innych kulturach. Jak pisze wybitny znawca tradycyjnej

kultury romskiej, Lech Mróz, pamiêæ przesz³o�ci nie sta³a siê w tej kultu-

rze elementem to¿samo�ci grupy: ta ostatnia opiera³a siê na trosce o pod-
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trzymywanie w tera�niejszo�ci ponadczasowego idea³u �bycia Romem�

i jego obronie przed wp³ywami zewnêtrznymi poprzez radykalne oddzie-

lenia romskiego �wiata od otaczaj¹cej go obcej i wrogiej rzeczywisto�ci3.

Historia s³u¿y³a zwykle uprawomocnieniu roszczeñ do okre�lonego tery-

torium, z którego Romowie poprzez swój nomadyzm lub � w przypadku

osiedlenia � poprzez marginalizacjê i podporz¹dkowanie byli wyklucze-

ni. W pewnym sensie Romowie nie mieli po co pamiêtaæ swojej historii

jako ci¹gu nastêpuj¹cych po sobie zdarzeñ: ich to¿samo�æ zawsze zasa-

dza³a siê na do�æ delikatnej równowadze pomiêdzy reprodukowaniem

pewnego trwa³ego wzoru kulturowego a konieczno�ci¹ przystosowywa-

nia siê do sytuacji codziennego ¿ycia i zmiennych kontekstów, w jakich

reprodukcja ta mia³a miejsce. Zmiana przychodzi³a z zewn¹trz, nale¿a³a

do obcego, nieromskiego �wiata, w którym Romowie starali siê ¿yæ we-

d³ug w³asnych, ponadhistorycznych regu³, na tyle, na ile by³o to mo¿liwe.

Romowie nie s¹ �ludem bez historii�. Rzecz jednak w tym, ¿e próba

ujêcia ich dziejów w formie narracji zdarzeñ historycznych, które sta³y siê

udzia³em grupy, by³aby czym� obcym ich tradycyjnej kulturze. Narracja

taka nale¿y do �wiata nie-Romów, od którego Romowie tradycyjnie od-

gradzali siê murem rytualnych przepisów i z którego byli usuwani, czêsto

za mury z innego ni¿ rytua³y budulca. Aby wiêc uj¹æ swój los w formie

historii, musieliby Romowie przekroczyæ granice swojego �wiata, co

równa³oby siê dramatycznemu zagro¿eniu kulturowych podstaw ich eg-

zystencji. Z tego te¿ powodu pamiêæ ofiar wojennych prze�ladowañ, czê-

sto ¿ywa i prze¿ywana emocjonalnie przez jednostki i rodziny, nie mog³a

znale�æ kulturowego wyrazu na poziomie dyskursu grupy jako ca³o�ci.

By³a wiêc pamiêci¹ �niem¹�, a przeto nietrwa³¹ i skazan¹ na powolne

przemijanie.

3 Zob. Lech Mróz, Niepamiêæ nie jest zapominaniem. Cyganie-Romowie a holokaust,
�Przegl¹d Socjologiczny� 2000, XLIX/2, s. 89-114.
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By³a to te¿ czêsto pamiêæ wypierana ze �wiadomo�ci w ramach nie-

u�wiadamianego procesu obrony to¿samo�ci kulturowej, dokonuj¹cego

siê m.in. poprzez wymazywanie czasu, w którym jej zasady uleg³y za-

chwianiu. ¯ycie, przetrwanie w niesprzyjaj¹cych warunkach i ci¹g³a eg-

zystencja w³asnej grupy stanowi³y w tradycyjnej kulturze romskiej warto-

�ci najwy¿sze � dlatego te¿ pamiêæ o czasie Zag³ady, jakkolwiek ¿ywa

i bolesna we wspomnieniach jednostek i rodzin, nie zosta³a automatycz-

nie zgeneralizowana, zinstytucjonalizowana i przekszta³cona w fundament

to¿samo�ci grupowej jednocz¹cej (potencjalnie przynajmniej) wszystkich

Romów.

Nale¿y te¿ wspomnieæ o tym, ¿e Romowie podzieleni s¹ na szereg

grup, miêdzy którymi nie istnieje czêsto ¿adna komunikacja, ¿e ich kultu-

ra zasadza³a siê do niedawna na ustnym przekazie tradycji, nie pozosta-

wiaj¹c �róde³ pisanych, ¿e wreszcie s¹ oni w wiêkszo�ci lud�mi nie posia-

daj¹cymi formalnego wykszta³cenia. Wszystkie te czynniki równie¿

przyczyni³y siê do braku zainteresowania w³asn¹ przesz³o�ci¹ rozumian¹

jako historyczna narracja wydarzeñ, które sta³y siê udzia³em wszystkich

Romów.

Potrzeba historii

Sytuacja ta zaczê³a ulegaæ zmianie, pocz¹wszy od lat 50. Przekszta³-

cenia ekonomiczne, dobrowolne lub wymuszone przechodzenie na osia-

d³y tryb ¿ycia, procesy asymilacyjne oraz rosn¹ca rola formalnej edukacji

sprawi³y, ¿e tradycyjna romska kultura, oparta na odtwarzaniu w tera�-

niejszo�ci ponadhistorycznego wzorca �bycia Romem�, stawa³a siê coraz

bardziej anachroniczna i nie przystawa³a do rzeczywisto�ci, w której Ro-

mowie coraz czê�ciej musieli siê kontaktowaæ z nieromskim otoczeniem,

na zasadach sformu³owanych przez to ostatnie. Proces rozpadu tradycyj-

nej kultury romskiej, przy jednoczesnym braku alternatywy zwi¹zanej np.

ze skuteczn¹ integracj¹ Romów ze spo³eczno�ciami, w�ród których ¿yj¹,
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sprawi³, ¿e intelektuali�ci i dzia³acze organizacji romskich stanêli przed

problemem wypracowania nowych form kulturowych, z którymi Romowie

mogliby siê identyfikowaæ w zmienionej rzeczywisto�ci. Jedn¹ z takich form

kulturowych sta³a siê wizja Romów jako narodu w diasporze, posiadaj¹ce-

go w³asn¹ historiê i w niej zakorzeniaj¹cego sw¹ nowoczesn¹ to¿samo�æ.

Elementami wizji historii Romów, proponowanej przez romskie eli-

ty jako obszar budowania nowoczesnej to¿samo�ci, s¹: wspólne korzenie

w kulturze Indii, wspólnota d³ugotrwa³ego procesu interakcji z narodami

europejskimi, ¿yj¹c w�ród których Romowie ostatecznie ukonstytuowali

siê jako grupa (czy raczej szereg grup), wspólnota prze�ladowañ, jakich

Romowie doznawali od innych, których kulminacj¹ i zarazem nowym

wymiarem by³ okres II wojny �wiatowej, wreszcie � krótka jeszcze, lecz

istotna historia politycznej samoorganizacji Romów.

Przedstawiaj¹c tak¹ wizjê historii, romscy dzia³acze chc¹ podkre�liæ

dawno�æ romskiej tradycji i kultury (zwi¹zek z Indiami), przy jednocze-

snym definiowaniu siê jako lud par excellence europejski (maj¹cy nie-

zbywalne prawo do ¿ycia w�ród narodów Europy) oraz zwracaniu uwagi

na nowoczesny charakter proponowanej formy to¿samo�ci (samoorgani-

zacja polityczna przybieraj¹ca zreszt¹ rozmaite formy).

Do�wiadczenie prze�ladowañ w czasie II wojny �wiatowej pe³ni w tej

wizji historii rolê szczególn¹. Po pierwsze, uczynienie z niego jednego

z podstawowych wymiarów romskiej historii jest prób¹ ukazania Romów

jako ludu znajduj¹cego siê w centrum najwa¿niejszych wydarzeñ nowo-

¿ytnej historii europejskiej (nie za� jako ludu zmarginalizowanego, wege-

tuj¹cego poza histori¹).

Po drugie, historyczna narracja losu Romów w czasie wojny stano-

wiæ mo¿e doskona³y czynnik jednocz¹cy rozmaite grupy, na jakie Romo-

wie siê dziel¹, poprzez u�wiadomienie im, ¿e w pewnych sytuacjach dzie-

jowych zró¿nicowania te nie odgrywa³y roli: ¿e byli oni traktowani (co do

zasady przynajmniej) jednakowo, dlatego ¿e byli �Cyganami�. W ten spo-
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sób jednolita narracja czasu zag³ady pozwala przedstawicielom ró¿nych

grup romskich (czêsto nie poczuwaj¹cych siê do zbyt bliskiej wspólnoty

lub wrêcz skonfliktowanych) wyobraziæ sobie wspólnotê losu Romów, co

mo¿e mieæ istotne konsekwencje dla tera�niejszych i przysz³ych form ich

politycznej wspó³pracy.

Po trzecie, rozwijana przez romskich dzia³aczy koncepcja narodowej

historii Romów przyczyniæ siê mo¿e do wytworzenia paradygmatu pa-

miêci zbiorowej, w którym mog¹ siê odnale�æ i zjednoczyæ rozproszone

pamiêci indywidualne czy rodzinne. W tym sensie wizja historii zogni-

skowana wokó³ zag³ady Romów mo¿e wytworzyæ dyskurs, który pozwoli

znale�æ formy ekspresji dla prze¿yæ wielu Romów milcz¹cych dotych-

czas o swoich cierpieniach z powodu braku jêzyka, w którym mogliby je

wyraziæ.

Cierpienie w przesz³o�ci pozostaje w zwi¹zku z cierpieniami tera�-

niejszymi. Jest to czwarty wymiar prezentowanej tu wizji historii: mo¿e

ona przedstawiæ wspó³czesne prze�ladowania Romów jako kontynuacjê

nazistowskich prze�ladowañ i przez to otoczyæ je podobn¹ aur¹ moralne-

go potêpienia. Taka delegitymizacja antyromskiej przemocy mo¿e mieæ

istotne znaczenie w procesie edukacji: pozwala wpisaæ istniej¹ce uprze-

dzenia wobec Romów oraz skierowane przeciw nim dzia³ania w powszech-

nie potêpiany rasizm wyrastaj¹cy z nazistowskiej inspiracji. Dla wielu

uczniów w rozmaitych krajach europejskich, których narody ucierpia³y

w czasie II wojny �wiatowej, bêdzie zapewne zaskoczeniem, ¿e z po-

wszechnie pogardzanymi �Cyganami� ³¹czy ich wspólnota cierpienia (choæ

Romowie cierpieli w nieporównanie wiêkszym stopniu).

Z politycznej wagi takiej wizji historii w pe³ni zdaj¹ sobie sprawê

romscy dzia³acze: wymienione powy¿ej wymiary historyczne splataj¹ siê

np. z programem politycznym Miêdzynarodowej Unii Romów (Interna-

tional Romani Union, IRU), wed³ug którego Romowie �s¹ prawomocn¹

czê�ci¹ kultury i spo³eczeñstwa europejskiego, a [�] z powodu swej szcze-
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gólnej historii i problemów, z jakimi siê stykaj¹, zas³uguj¹ oni na specjal-

ne traktowanie w ramach struktur europejskich. IRU postuluje uznanie

Romów za naród i dok³ada starañ na rzecz budowania jedno�ci wokó³

jego symbolu, ujednoliconego jêzyka romskiego. IRU domaga siê stwo-

rzenia specjalnego statusu dla Romów i Sinti jako nieterytorialnej (wielo-

pañstwowej lub ponadnarodowej) mniejszo�ci w Europie, aby chroniæ lud,

który do�wiadczy³ holokaustu w czasie II wojny �wiatowej, a w czasach

wspó³czesnych do�wiadcza przemocy, pogromów i ludobójstwa�4.

Widzimy w powy¿szym manife�cie splot wielu przedstawionych

wcze�niej elementów sk³adaj¹cych siê na autodefinicjê wspó³czesnych

Romów, a do�wiadczenie zag³ady wystêpuje w nim jako jedno z uzasad-

nieñ szczególnego statusu Romów.

Romscy intelektuali�ci � Andrzej Mirga i Nicolae Gheorghe � rozwi-

jaj¹c program IRU, pisz¹, ¿e �romskie elity polityczne nigdy nie domaga-

³y siê w³asnego terytorium i pañstwa. Aby wiêc uprawomocniæ swój pro-

gram, rozwija³y one inne elementy pojêcia narodu � wspólne korzenie

Romów, ich wspólne do�wiadczenia historyczne oraz wspólnotê kultury,

jêzyka i po³o¿enia spo³ecznego. Do�wiadczenie Porrajmos � romskiego

holokaustu w czasie II wojny �wiatowej � odegra³o wa¿n¹ rolê w kszta³to-

waniu poczucia narodowego w�ród romskiej diaspory�5. Równie¿ i w tym

przypadku mamy do czynienia z przyznaniem do�wiadczeniu zag³ady nie-

zwykle istotnej roli narodotwórczej.

Jak to nazwaæ?

W kontek�cie powy¿szych cytatów warto na koniec zwróciæ uwagê

na pojêcia u¿ywane do opisania tego, co sta³o siê z Romami w czasie

II wojny �wiatowej. W cytowanych fragmentach pojawia siê pojêcie rom-

4 Andrzej Mirga, Nicolae Gheorghe, �The Roma in the Twenty-First Century:
A Policy Paper�, Princeton: Project on Ethnic Relations 1997, s. 22.

5 Tam¿e, s. 18.
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skiego holokaustu (pisanego, co charakterystyczne, z ma³ej litery), a tak-

¿e pochodz¹ce z jêzyka romani s³owo �Porrajmos�, oznaczaj¹ce dos³ownie

�po¿eranie�, u¿ywane przez niektórych romskich intelektualistów dla opi-

su prze�ladowañ doznanych przez Romów w czasie wojny. Problemy pojê-

ciowe odzwierciedlaj¹ tu niezwykle skomplikowany problem natury po-

znawczo-etycznej: jak w³a�ciwie nazwaæ to, co spotka³o Romów w czasie

wojny? Pomimo wszelkich ograniczeñ naszej wiedzy posiadamy ju¿ sporo

informacji na temat tego, co siê sta³o w sensie wydarzeñ historycznych.

Ci¹gle jednak spraw¹ dyskusyjn¹ pozostaje dla wielu znaczenie tych wyda-

rzeñ czy te¿ okre�lenie istoty tego, co w czasie wojny sta³o siê z Romami.

Wed³ug wielu uczonych, zarówno romskich, jak i nie-romskich, Ro-

mowie byli na równi z ̄ ydami ofiarami Holokaustu (z du¿ej litery). Uczeni

ci (np. Ian Hancock, Gabrielle Tyrnauer, Sybil Milton czy Michael Zim-

mermann) uwa¿aj¹, ¿e zbrodnia pope³niona na Romach wpisuje siê w na-

zistowski plan czy te¿ intencjê ca³kowitej zag³ady ludzi �gorszych rasowo�

(¯ydów i Romów), przeprowadzony na wielk¹ skalê przy zastosowaniu

nowoczesnej technologii i biurokracji. Dla innych z kolei (Yehuda Bauer,

Steven Katz, Elie Wiesel czy ostatnio Guenter Lewy) Holokaust sta³ siê

udzia³em jedynie ¯ydów, by³ wiêc czym� wyj¹tkowym, jedynym w swo-

im rodzaju, za� prze�ladowania Romów, choæ niew¹tpliwie okrutne, nie

mia³y na celu eksterminacji ca³ej grupy z powodów rasowych. Dla drugiej

grupy badaczy tylko niektórzy Romowie byli skazani na zag³adê z powo-

dów rasowych (tzw. �mieszañcy cygañscy�), sama za� zag³ada nie by³a dzia-

³alno�ci¹ planowan¹ (z wyj¹tkiem akcji sterylizowania Romów w Trzeciej

Rzeszy), lecz dokonywa³a siê niejako �przypadkiem� na marginesie eks-

terminacji ¯ydów.

Nic dziwnego, ¿e uczeni nale¿¹cy do grupy pierwszej, zw³aszcza za�

romscy aktywi�ci, ostro polemizuj¹ z takimi pogl¹dami, co szczególnie

widoczne jest w pracach Iana Hancocka. W odmawianiu Romom �prawa

do Holokaustu� widzi on kontynuacjê wielowiekowej tradycji prze�lado-
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wañ Romów oraz ich marginalizacji, tej samej, która w istocie doprowa-

dzi³a do ich niemal ca³kowitej zag³ady w czasie wojny. Jednak¿e w wielu

oficjalnych dokumentach organizacji romskich stosowana jest mniej kon-

frontacyjna konwencja pojêciowa, wed³ug której Romowie byli ofiarami

holokaustu, którego relacja do Holokaustu ¿ydowskiego pozostaje spra-

w¹ otwart¹. Inna ze stosowanych konwencji opiera siê na lansowaniu ter-

minu �Porrajmos�, m.in. w celu skoncentrowania siê na romskim do�wiad-

czeniu zag³ady, bez odnoszenia go do losu ¯ydów.

Spór o definicjê tego, co spotka³o Romów ma oczywi�cie wielkie

znaczenie praktyczne dla procesu konstruowania nowoczesnej to¿samo-

�ci romskiej (jak równie¿ ¿ydowskiej o tyle, o ile ta ostatnia opiera siê na

pamiêci Holokaustu jako wydarzenia, które dotyczy³o tylko i wy³¹cznie

¯ydów). Jako w istocie rzeczy spór o warto�ci wydaje siê byæ sporem nie

do rozstrzygniêcia na gruncie nauk spo³ecznych. Jego analiza w procesie

dydaktycznym mo¿e jednak zwróciæ nasz¹ uwagê na rozmaite tera�niej-

sze uwik³ania pamiêci zag³ady, której czê�ci¹ jest nauczanie o Holokau-

�cie. W szczególno�ci pozwoli³aby na zrozumienie podwójnej roli pamiê-

ci: jako narzêdzia rozumienia historii i jako uzasadnienia rytua³ów

jednocz¹cych b¹d� tworz¹cych narody. Wed³ug Adi Ophira, autora tek-

stu, w którym owa podwójna rola pamiêci zosta³a przedstawiona jako an-

tynomia, im bardziej wykorzystujemy Holokaust jako element strategii

budowania lub podtrzymywania partykularnych to¿samo�ci, tym bardziej

tracimy szansê na zrozumienie historii, poznanie uniwersalnego aspektu

do�wiadczenia zag³ady i, w konsekwencji, na skuteczn¹ obronê przed

powtórzeniem siê tragicznych wydarzeñ z przesz³o�ci6.

W takim ujêciu znana formu³a Santayany, któr¹ przeczytaæ mog¹

m.in. wszyscy zwiedzaj¹cy Muzeum Auschwitz-Birkenau, a która g³osi,

6 Adi Ophir, On Sanctifying the Holocaust. An Anti-Theological Treatise, �Tikkun�,
1988, vol. 2, no. 1, s. 63.
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grzeszy³aby o�wieceniow¹ naiwno�ci¹. Rzecz bowiem nie w tym, czy

pamiêtamy, ale jak pamiêtamy. Byæ mo¿e wiêc racjê nale¿a³oby raczej

przyznaæ pesymistycznej wizji Nietzschego, zgodnie z któr¹ pamiêæ, wple-

ciona w dynamikê naszych tera�niejszych interesów, nieuchronnie od-

twarza zbrodniczy determinizm historii. Wolno jednak postawiæ pytanie

o to, czy pamiêæ inna ni¿ wpleciona w nasze interesy i strategie budowa-

nia to¿samo�ci jest w ogóle mo¿liwa jako fenomen spo³ecznie istotny.

Dotyczy to zw³aszcza pamiêci wydarzeñ tragicznych, pozostawiaj¹cych

traumê, w któr¹ � jak pisze Barbara Misztal � �to¿samo�ci zbiorowe an-

ga¿uj¹ siê najintensywniej�7. Im bardziej bowiem tragiczna przesz³o�æ,

tym mniejsza szansa, ¿e bêdzie ona zapamiêtywana w czysto intelektual-

ny, wolny od kontekstowych uwarunkowañ sposób.

Warto, by ci, którzy ucz¹ o Holokau�cie, jak równie¿ ich uczniowie

mieli �wiadomo�æ owych uwarunkowañ i swojej w³asnej roli w procesie

reprodukowania pamiêci. Studiowanie problemu zag³ady Romów mo¿e

w tym pomóc.

7 Barbara A. Misztal, The Sacralization of Memory, �European Journal of Social
Theory�, 2004, 7 (1), s. 74.
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Andrzej Mirga

O godne miejsce w�ród ofiar
Holokaust i eksterminacja Romów
w okresie II wojny �wiatowej

O eksterminacji Romów w okresie II wojny �wiatowej zwyk³o siê mówiæ

�zapomniany holokaust�. W istocie pozostaje nim nadal. Wiedza o zag³a-

dzie Romów, w przeciwieñstwie do wiedzy o Holokau�cie ¯ydów czy

ludobójstwie pope³nionym na innych narodach i mniejszo�ciach nie sta³a

siê jeszcze czê�ci¹ kanonu programów edukacji historii wspó³czesnej.

Pró¿no by szukaæ w podrêcznikach historii zarówno szkolnych, jak i uni-

wersyteckich, i to w wiêkszo�ci krajów Europy, choæby fragmentarycznej

informacji o losach tej mniejszo�ci w dobie nazizmu.

Czy obci¹¿a to w jakim� zakresie pañstwowe instytucje odpowie-

dzialne za programy nauczania? Czy mo¿e czê�æ odpowiedzialno�ci spa-

da na samych historyków, którzy nie uwzglêdniali albo pomijali w swych

badaniach losy �marginalnej� mniejszo�ci, i tym samym nie dostarczyli

bazy �ród³owej niezbêdnej w nauczaniu? Czy te¿ by³ to efekt kreowania

�dominuj¹cej narracji� o losach wspólnoty narodowej, w której zabrak³o

miejsca na uwzglêdnienie losów mniejszo�ci romskiej? Czy te¿ wreszcie

obci¹¿a to samych Romów, którzy z takich czy innych wzglêdów nie zdo-

³ali przedstawiæ �wiatu swojej historii cierpieñ i prze�ladowañ tak, by sta-
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³a siê ona czê�ci¹ �pamiêci zinstytucjonalizowanej� o II wojnie �wiatowej

w krajach europejskich?

Historia, zarówno ta spisywana przez badaczy, jak i �¿ywa� � jako

pamiêæ kultywowana, podtrzymywana i rytualizowana, nie jest czym� co

istnieje i funkcjonuje samo dla siebie. Przeciwnie, bywa s³u¿ebna, odpo-

wiada na zapotrzebowanie, jest te¿ instrumentalizowana, zw³aszcza wte-

dy, gdy mamy do czynienia z histori¹ dotycz¹c¹ jakiej� grupy etnicznej.

Historia spisana i prze¿ywana funkcjonuje równie¿ w szerszym kontek-

�cie stosunków politycznych i miêdzynarodowych, podlega wiêc prze-

warto�ciowywaniu. Wreszcie stanowi centralny element to¿samo�ci na-

rodowej czy grupowej, w podtrzymaniu których zinstytucjonalizowana

edukacja odgrywa podstawow¹ rolê.

Próbuj¹c wiêc odpowiedzieæ na powy¿sze pytania, warto wpierw

zwróciæ uwagê na to, ¿e historii siê uczy, ¿e pamiêæ historyczna jest nie

tylko rezultatem osobistych prze¿yæ i przekazu, ale przede wszystkim jej

opracowywania przez historyków i dydaktyków. Pañstwa czy mniejszo-

�ci narodowe, za którymi sta³y ich pañstwa, dysponowa³y mo¿liwo�ciami

uczenia w³asnej historii, a tym samym kszta³towania pamiêci historycz-

nej. Romowie nigdy takiej szansy nie mieli; nie dysponowali w³asnym

etnicznym szkolnictwem jak inne mniejszo�ci narodowe, a w szko³ach,

do których ewentualnie uczêszczali, uczyli siê historii dominuj¹cej spo-

³eczno�ci, nie za� w³asnej.

W ma³ej osadzie cygañskiej, przyczepionej do wsi Czarna Góra na

polskim Spiszu, w której siê urodzi³em i spêdzi³em dzieciñstwo, pamiêæ

o wojnie by³a prawie nieobecna. W moim domu rodzinnym jedynie mama

wraca³a wspomnieniami do tego okresu, ale i ona sporadycznie. Niejako

przy okazji snu³a wieczorami opowie�ci o Niemcach i o losach w³asnych

lub osób jej bliskich. Dowiadywali�my siê, ¿e Czarna Góra by³a w czasie

wojny przy S³owacji (za ks. Tiso), ¿e nasz ojciec by³ w obozie jenieckim

gdzie� na pó³nocy Niemiec, który wyzwolili Anglicy. ̄ e matka jako m³oda
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dziewczyna (w chwili rozpoczêcia wojny mia³a 17 lat) prze¿y³a kilka ³apa-

nek w osadzie cygañskiej w Czarnym Dunajcu, ¿e spo�ród wielu wywiezio-

nych do O�wiêcimia nieliczni wrócili; jedna z ofiar wróci³a i mia³a wytatu-

owany numer obozowy na przedramieniu� Fragmenty wspomnieñ mamy

z okresu wojny dla nas dzieci pozostawa³y impresjami o czym�, czego do-

�wiadczyli nasi rodzice. Szko³a i lekcje historii dope³nia³y obraz horroru

II wojny, lecz nie przyczynia³y siê do zrozumienia, czym nazizm i wojna

by³y dla Romów i dlaczego Romowie byli mordowani i prze�ladowani�

Jednostkowa pamiêæ ofiar, je�li nawet obecna w takiej formie, jak powy¿ej

przywo³ana, nie znajdowa³a uogólniaj¹cej formu³y w refleksji na temat lo-

sów Romów w czasie wojny. Ta bowiem wymaga³a wyj�cia poza jednost-

kowe ramy pamiêci, prze�ledzenia i rekonstrukcji wydarzeñ, ich przebiegu

i skali, odkrywania i opracowania �róde³ zastanych, a wiêc elit zdolnych do

scalenia do�wiadczeñ i ich uogólnienia, tworzenia narracji historycznej i jej

upowszechniania.

Historiografia i uczenie historii nie mo¿e siê obyæ bez wykszta³conych

elit. Romowie takich elit nie mieli ani przed wojn¹, ani zaraz po wojnie. Nie

by³o te¿ w�ród Romów jednostek, które uwieczni³yby tragedie w³asne czy

grupy we wspomnieniach albo udokumentowa³y jeszcze inaczej te prze¿y-

cia. Papusza � Bronis³awa Wajs � i jej poemat �Krwawe ³zy�1 czy o�wiê-

cimskie obrazy Karla Stojki pozostaj¹ wyj¹tkiem2. Ten brak elit, w tym

szczególnie historiografów, jest odczuwalny do dzi�. Wiêkszo�æ prac po-

�wiêconych eksterminacji Romów to dzie³o historyków nie-Romów.

Kszta³towanie �wiadomo�ci historycznej to tak¿e zadanie elit poli-

tycznych. Organizacje etniczne Romów, nieliczne, zaczê³y siê pojawiaæ

1 B. Wajs [pseud. Papusza], Krwawe ³zy [w:] Lesie, ojcze mój, t³um. i przygotowy-
wa³ do druku J. Ficowski, Warszawa 1990, s. 66-81. Warto tak¿e zajrzeæ na stronê
www.kmareka.com/growinganewskin.htm, tekst o Papuszy autorstwa Gigi Thibodeau (The
Life and Poetry Papusza).

2 The story of K. Stojka: A Childhood in Birkenau, Washington D.C. 1992.
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w Europie w latach 60. i 70. Pierwszy kongres Romów w Londynie w 1971 r.

zainicjowa³ szerszy ruch etniczny Romów w Europie. Doprowadzi³ te¿ do

powstania IRU (International Romani Union, Miêdzynarodowej Unii Ro-

mów) w 1972 r. Skupione w IRU elity podnios³y kwestiê eksterminacji

Romów i zaczê³y domagaæ siê godnego miejsca w�ród ofiar nazizmu. Sta-

rania IRU o uznanie holokaustu Romów stanowi³y wiêc element budowa-

nia szerszej �wiadomo�ci historycznej w romskiej spo³eczno�ci.

Jednak brak romskich elit intelektualnych czy politycznych nie jest

argumentem, który wyja�nia³by milczenie czy te¿ indyferentyzm history-

ków wobec losów tej mniejszo�ci w czasie wojny. Istotniejsze by³y, jak

mo¿na s¹dziæ, przebieg i rozstrzygniêcia procesu norymberskiego w kwe-

stii zag³ady Romów, z drugiej za� strony losy starañ niemieckich Sintów

i Romów o zado�æuczynienie ofiarom wojny ze strony nowo powsta³ej Re-

publiki Federalnej Niemiec w latach 50. i 60. W procesie norymberskim

zag³ada Romów, jej przebieg czy te¿ skala zosta³y potraktowane marginal-

nie, w�ród �wiadków nie by³o ¿adnego Roma; inne dokumenty i �wiadec-

twa potwierdzaj¹ce eksterminacjê Romów by³y nieliczne. W zarzutach

postawionych Hermannowi Göringowi, opartych na art. 6 Karty Miêdzyna-

rodowego Trybuna³u Wojskowego (przestêpstwa konspiracji, przeciwko

pokojowi, wojenne i przeciwko ludzko�ci), Romów wymieniono w oskar-

¿eniu Göringa o zbrodnie wojenne, nie pojawili siê natomiast w oskar¿eniu

o zbrodnie przeciwko ludzko�ci. W wyst¹pieniu sêdziego Roberta Jacksona

otwieraj¹cego proces Romowie zostali wymienieni w kontek�cie ekspery-

mentów w obozach koncentracyjnych (pierwsze ofiary to cztery kobiety

romskie w Dachau). W mowach koñcowych prokuratorów: angielskiego,

francuskiego i rosyjskiego pojawi³y siê odniesienia do ludobójstwa pope³-

nionego na Romach, lecz Romowie nie zostali wymieni, jak np. ̄ ydzi w sen-

tencji wyroku Göringa3. Wiêcej uwagi i miejsca po�wiêcono Romom w ko-

3 M. Rooker, The International Supervision of Protection of Romany People in Eu-
rope, Nijmegen 2002, s. 38-51.
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lejnych procesach, tzw. medycznym, przeciwko wymiarowi sprawiedliwo-

�ci i przeciwko Einsatzgruppen. Jednak¿e w tych procesach s¹dzeni byli

nazi�ci ni¿szej rangi. Proces norymberski nie sta³ siê punktem zwrotnym

dla Romów w takim stopniu, w jakim sta³ siê nim dla ¯ydów; Holokaust

¯ydów zosta³ potwierdzony i os¹dzony, za� eksterminacja Romów jedynie

wzmiankowana. Dopiero w procesie przeciwko Adolfowi Eichmannowi

w 1962 w Jerozolimie zbrodnie pope³nione przeciwko Romom by³y szerzej

przedstawione i dowiedzione. Nie stanowi³o to jednak wystarczaj¹cego bod�-

ca, by historycy zainteresowali siê Romami i podjêli ¿mudne studia nad

losami tej spo³eczno�ci w czasie wojny.

Starania niemieckich Sintów i Romów o zado�æuczynienie i rekom-

pensatê za prze�ladowania i represje, ju¿ w Republice Federalnej Nie-

miec, nieskuteczne przez kilka dekad, ilustruj¹ trudno�ci, z jakimi ta mniej-

szo�æ i ewentualnie historycy podejmuj¹cy tê tematykê musieli siê borykaæ.

Nowe Niemcy by³y zobowi¹zane przez aliantów do zado�æuczynienia ofia-

rom nazizmu. Zobowi¹zania realizowano w oparciu o trzy ustawy fede-

ralne, z których pierwsz¹ uchwalono w 1953, kolejne dwie stanowi³y re-

wizjê pierwszej (w 1956 i w 1963)4. Dotyczy³y za� zado�æuczynienia

ofiarom prze�ladowañ z powodów politycznych, rasowych, religijnych

i ideologicznych. O ile kwestia zado�æuczynienia ¯ydom za Holokaust

by³a oczywista i wype³niona po bezpo�rednich negocjacjach z tzw. Claims

Conference (Conference on Jewish Material Claims Against Germany),

o tyle podobne ¿¹dania niemieckich Sintów i Romów w³adze nowych Nie-

miec kwestionowa³y. Mogli oni jedynie kierowaæ indywidualne pozwy

do s¹dów niemieckich, powo³uj¹c siê na wspomniane ustawy. S¹dy nie-

mieckie oddala³y je, uzasadniaj¹c, ¿e Romów czy Sintów nie prze�ladowa-

no z powodów rasowych, lecz spo³ecznych (uwa¿ano ich za aspo³ecznych).

4 Zob. United States Holocaust Memorial Museum, German Compensation for Na-
tional Socialist Crimes (www.ushmm.org/assets/frg.htm).
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Innymi s³owy, s¹dy niemieckie kwestionowa³y fakt ludobójstwa pope³nio-

nego na tej mniejszo�ci � zaplanowanej polityki eksterminacji ze wzglêdów

rasowych5. Pogl¹d ten by³ szeroko podzielany w spo³eczeñstwie niemiec-

kim, tak¿e przez elity. Nie maj¹c pewnego oparcia w rozstrzygniêciach

procesu norymberskiego, nie dysponuj¹c szersz¹ baz¹ �ród³ow¹ dokumen-

tuj¹c¹ zbrodnie pope³nione przez nazistów na tej mniejszo�ci, nie maj¹c

wsparcia licz¹cych siê historyków i elit politycznych, niemieccy Sintowie

i Romowie do pocz¹tków lat 80. nie byli w stanie podwa¿yæ interpretacji

stosowanej przez s¹dy niemieckie.

G³osy wsparcia, nieliczne, pojawi³y siê ze strony samych ̄ ydów, ofiar

prze�ladowañ, �wiadków eksterminacji Romów, jak choæby Szymona Wie-

senthala. Z pocz¹tkiem lat 60. zacz¹³ on zbieraæ dokumenty �wiadcz¹ce

o zag³adzie Romów, a w 1965 r. przekaza³ je do Centralnego Biura Doku-

mentacji Zbrodni Nazistowskich w Ludwigsburgu. W ksi¹¿ce �Mordercy

po�ród nas� (The Murderers Among Us)6 z 1967 r. zamie�ci³ rozdzia³ o prze-

�ladowaniach Romów. Podobne przes³anki, wsparcia starañ niemieckich

Sintów i Romów przed s¹dami niemieckimi, motywowa³y Donalda Kenric-

ka i Grattona Puxona do zebrania w ca³o�æ dostêpnych �róde³ archiwalnych

i przyczynkarskich prac po�wiêconych tej tematyce z wielu krajów Europy.

Rezultatem badañ by³a ksi¹¿ka �The Destiny of Europe�s Gypsies�7 opubli-

kowana w 1972 r. Przyczyni³a siê ona do prze³amania dominuj¹cej narracji

o Holokau�cie w kolejnych dekadach.  Dostarczy³a ona równie¿ silnych

argumentów samym Romom w staraniach o uznanie przez Niemcy prze�la-

dowañ tej spo³eczno�ci za zbrodniê ludobójstwa. Szczególn¹ rolê odegra³a

tu organizacja Verband Deutscher Sinti und Roma z Heidelbergu i jej lider

5 S. Milton, Persecuting the Survivors: The Continuity of Antigypsism [w:] S. Tebbut
(red.), Sinti and Roma: Gypsies in German Speaking Society and Literature, Oxford 1998.

6 S. Wiesenthal, The Murderers Among Us. The Simon Wiesenthal Memoirs, New
York 1967.

7 D. Kenrick, G.Puxon, The Destiny of Europe�s Gypsies, New York 1972.
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Romani Rose. Wsparci przez niemieck¹ organizacjê Gesselschaft für be-

drohte Völker z Getyngi niemieccy Sintowie i Romowie podjêli szereg spek-

takularnych dzia³añ, które mia³y wstrz¹sn¹æ opini¹ publiczn¹ w Niemczech.

To tego typu dzia³ania, jak demonstracja w by³ym obozie koncentracyjnym

w Bergen-Belsen w 1979, i strajk g³odowy w Dachau w 1980 r., II �wiato-

wy Kongres Romów w Getyndze w 1982 r. doprowadzi³y do z³o¿enia przez

rz¹d federalny Helmuta Schmidta (w 1982 r.) deklaracji uznaj¹cej odpo-

wiedzialno�æ Niemców za holokaust Sintów i Romów, a wiêc potwierdza-

j¹cej, ¿e byli oni prze�ladowani z powodów rasowych8. Deklaracja Schmidta

doprowadzi³a do powstania w landach fundacji wspieranych przez rz¹d,

które rozpatrywa³y pozwy i wyp³aca³y rekompensaty Sintom i Romom,

obywatelom Niemiec � ofiarom nazistowskich prze�ladowañ.

Deklaracja Schmidta prze³ama³a pewn¹ barierê �wiadomo�ciow¹,

przynajmniej w�ród elit politycznych w Niemczech, co nie znaczy, ¿e

w ca³ym spo³eczeñstwie. �rodowiska ¿ydowskie z kolei przejawia³y nie-

kiedy opór wobec uznania zag³ady Romów  za dokonan¹ z tych samych

rasowych pobudek jak w ich przypadku. Wed³ug Wiesenthala, gdy w 1985

r. obchodzono rocznicê wyzwolenia obozu w Bergen-Belsen, Centralna

Rada ¯ydów w Niemczech odmówi³a Sintom niemieckim miejsca w�ród

mówców. Jego osobista interwencja w tej sprawie nie przynios³a pozy-

tywnego rezultatu, zwróci³ siê wiêc do ówczesnego kanclerza Helmuta

Kohla, który w swoim przemówieniu wspomnia³ o tragedii Sintów i Ro-

mów9. Podobnie gdy w 1979 r. powstawa³a Rada Muzeum Holokaustu

w Waszyngtonie, przedstawiciel Romów nie znalaz³ siê w�ród jej cz³on-

ków. Dopiero po kilku latach Ion Hancock, reprezentuj¹cy IRU (Interna-

8 Y. Matras, The Development of the Romani Civil Rights Movement in Germany
1945-1996 [w:] S. Tebbut (red.), Sinti and Roma�, Oxford 1998.

9 S. Wiesenthal, Jews and Gypsies: Genocide of Non-Jewish Victims in the Holo-
caust as Seen by a Survivor of the Holocaust [w:] I. W. Charny (red.), Encyclopedia of
Genocide, Vol. I, A-H, Santa Barbara 1999, s. 502-505.



tional Romani Union, czyli Miêdzynarodow¹ Uniê Romów), zosta³ za-

proszony do Rady. Prze³amanie wspomnianej bariery dokona³o siê rów-

nie¿ w krêgach historyków; coraz wiêcej badaczy w Niemczech i innych

krajach podejmowa³o tematykê zag³ady Romów. Szczególn¹ rolê w tym

procesie odegra³ wspomniany Hancock ze swoimi licznymi publikacjami

na ten temat.

To, co sta³o siê udzia³em niemieckich Sintów i Romów, sta³o siê rów-

nie¿ udzia³em Romów w innych krajach Europy dekadê pó�niej, po upad-

ku komunizmu i muru berliñskiego. Dzi� w uroczysto�ciach rocznicowych

upamiêtniaj¹cych zag³adê Romów czy ¯ydów uczestnicz¹ czêsto repre-

zentanci obu spo³eczno�ci. Rocznicowe ceremonie drugiego sierpnia (data

likwidacji tzw. Zigeunerlager) w O�wiêcimiu-Brzezince s¹ ju¿ sta³ym ele-

mentem programu obchodów w tym miejscu i gromadz¹ corocznie rzesze

Romów z ca³ej Europy oraz przedstawicieli w³adz pañstwowych i rz¹dów

wielu krajów, w tym Izraela. W Heidelbergu w 1997 roku powsta³o Cen-

trum Kultury i Dokumentacji Niemieckich Sinti i Romów (Documenta-

tion and Cultural Centre of German Sinti and Roma)10, sta³a ekspozycja

istnieje w Muzeum o�wiêcimskim, wiêcej uwagi zag³adzie Romów po-

�wiêca obecnie amerykañskie Holocaust Memorial Museum w Waszyng-

tonie. W ten sposób pamiêæ o zag³adzie Romów staje siê powoli czê�ci¹

zinstytucjonalizowanej pamiêci o Holokau�cie. Czas jednak najwy¿szy,

by sta³a siê ona tak¿e czê�ci¹ �wiadomo�ci historycznej, zarówno Romów,

jak i nie-Romów. To za� mo¿e zapewniæ w³¹czenie historii Romów (w tym

historii ich prze�ladowañ i zag³ady) do programów nauczania, gdy¿ �zro-

zumienie a nie odmowa zrozumienia czyni mo¿liwym przeciwdzia³anie

powtórzeniu siê horroru�11.

10 Zob. www.sintiundroma.de/english.html
11 T. Todorov, Facing the Extreme: Moral Life in the Concentration Camps, New

York 1996, s. 277.
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Natalia Aleksiun

Historia i pamiêæ Zag³ady
� �ladami Centralnej ¯ydowskiej
Komisji  Historycznej

Icchak Schipper, historyk ¯ydów polskich, który znalaz³ siê w obozie

koncentracyjnym w Majdanku, t³umaczy³ wspó³wiê�niowi, Aleksandro-

wi Donatowi:

[�] wszystko zale¿y od tego, kto przeka¿e nasz testament nastêpnym po-
koleniom, kto napisze dzieje tego okresu. Historia zwykle pisana jest przez
zwyciêzców. Wszystko, co wiemy o zamordowanych ludach, jest tym, co
ich mordercy chcieli powiedzieæ o swoich ofiarach. Je�li nasi mordercy
zwyciê¿¹, je�li oni napisz¹ dzieje tej wojny, nasze zniszczenie opisane zo-
stanie jako jedna z najpiêkniejszych kart dziejów ludzko�ci i przysz³e poko-
lenia bêd¹ im dziêkowa³y jako nieugiêtym uczestnikom krucjaty. Ka¿de ich
s³owo bêdzie �wiête. Albo te¿ wyma¿¹ oni pamiêæ o nich ca³kowicie, tak
jakby nas nigdy nie by³o, jakby nigdy nie by³o Polskich ¯ydów, getta war-
szawskiego, ani Majdanka1.

W�ród znanych mi �wiadectw z czasów Zag³ady s³owa Schippera

brzmi¹ szczególnie przejmuj¹co, choæ nie opisuje on bezpo�rednio doko-

1 Alexander Donat, The Holocaust Kingdom. A Memoir, New York, Chicago, San
Francisco 1965, s. 210-211.
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nywanych wówczas zbrodni. Schipper mia³ �wiadomo�æ nierozerwalne-

go zwi¹zku miêdzy przechowaniem dokumentacji, która pozwoli³aby na

zrekonstruowanie losu i zag³ady poszczególnych rodzin i spo³eczno�ci

polskich ¯ydów jako takiej, a kszta³tem pamiêci o nich.

W istocie, ju¿ w okresie okupacji wielu ̄ ydów podjê³o starania o po-

zostawienie �ladu po dokonywanych wówczas zbrodniach, prowadz¹c

dzienniki i pozostawiaj¹c pisane �wiadectwa. Wedle Emanuela Ringel-

bluma �wszyscy w czasie tej straszliwej wojny prowadzili przewa¿nie

dzienniki�2. W wielu gettach, obozach pracy, a nawet obozach zag³ady

¯ydzi starali siê spisaæ i przechowaæ oficjalne dokumenty i w³asne �wia-

dectwa. Wysi³ek podejmowano indywidualnie, organizowano archiwa,

z których najwiêksze, Oneg Szabat (Rado�æ Tory), powsta³o w getcie war-

szawskim. Archiwum to za³o¿one zosta³o ju¿ jesieni¹ 1939 r. przez wspo-

mnianego historyka i dzia³acza spo³ecznego Emanuela Ringelbluma.

Po latach prze�ladowañ i codziennej walki o przetrwanie pozostali

przy ¿yciu ¯ydzi polscy przyk³adali ogromn¹ wagê do zbierania doku-

mentacji historycznej dotycz¹cej Zag³ady. Widzieli w tym dzia³aniu nie

tylko formê zemsty na winnych pope³nionych na ̄ ydach zbrodni, ale rów-

nie¿ moralny obowi¹zek wobec tych, którzy zginêli. Z tak¹ w³a�nie moty-

wacj¹ Filip Friedman rozpocz¹³ zbieranie materia³ów dotycz¹cych dzie-

jów i zag³ady ¯ydów we Lwowie latem 1944 r., wkrótce po wyzwoleniu

miasta spod niemieckiej okupacji. Jedn¹ z pierwszych instytucji zorgani-

zowanych w Wilnie przez grupê ocala³ych ¯ydów by³o za³o¿enie mu-

zeum ¿ydowskiego, gdzie Abba Kovner i Abram Suckewer zbierali doku-

menty dotycz¹ce Zag³ady.

W�ród wysi³ków podejmowanych przez ocala³ych z Zag³ady polskich

¯ydów szczególne miejsce zajmuje praca Centralnej ̄ ydowskiej Komisji

2 O zjawisku powszechnego spisywania pamiêtników w getcie warszawskim wspo-
mina Emanuel Ringelblum, por. E. Ringelblum, Kronika getta warszawskiego: wrzesieñ
1939 � styczeñ 1943, Warszawa 1983, s. 490.
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Historycznej. 29 sierpnia 1944 r. w Lublinie, zaledwie miesi¹c po wy-

zwoleniu miasta spod okupacji niemieckiej, grupa piêciu polskich ̄ ydów

zebra³a siê by dyskutowaæ o utworzeniu Historisze Komisje (Komisji Hi-

storycznej) przy dzia³aj¹cym w mie�cie Komitecie ¯ydowskim. Cztery

miesi¹ce pó�niej Komisja Historyczna przemianowana zosta³a na Cen-

traln¹ ¯ydowsk¹ Komisjê Historyczn¹ w Polsce, z Filipem Friedmanem

na czele. W marcu 1945 siedziba komisji przeniesiona zosta³a z Lublina

do £odzi. Wiosn¹ i latem 1945 r. utworzone zosta³y regionalne, woje-

wódzkie i lokalne komisje historyczne w Krakowie, Warszawie, Bia³ym-

stoku, Katowicach, Gliwicach, Bytomiu, Bêdzinie i Przemy�lu. Korespon-

denci wys³ani zostali do wielu innych miejscowo�ci, takich jak np.

Czêstochowa, Wroc³aw, Piotrolesie, Parczew. W okresie najbardziej in-

tensywnego rozwoju Komisja mia³a 25 oddzia³ów.

Statut Komisji zapowiada³ za³o¿enie archiwum, biblioteki i wyda-

wanie materia³ów opisuj¹cych los ¯ydów w czasie II wojny �wiatowej

w celu gromadzenia informacji niezbêdnych do �cigania zbrodniarzy wo-

jennych. Jedn¹ z najwa¿niejszych dziedzin dzia³alno�ci Komisji by³o stwo-

rzenie archiwum. W�ród materia³ów zbieranych przez komisjê by³y zdjê-

cia, dokumenty, relacje ofiar i �wiadków zbrodni hitlerowskich, wiersze,

pamiêtniki, piosenki �piewane w gettach, obozach i oddzia³ach partyzanc-

kich, opisy zabaw dzieciêcych i przys³owia. Zbierano równie¿ gettowe pie-

czêcie i monety, obiekty rytualne, a nawet urny z prochami zamordowa-

nych ¯ydów dla przysz³ego muzeum. W archiwum Komisji ju¿ w 1946 r.

znalaz³o siê oko³o siedem tysiêcy dokumentów i ponad trzy tysi¹ce zdjêæ.

W�ród zadañ, jakie postawili przed sob¹ za³o¿yciele i wspó³pracow-

nicy Komisji, szczególne miejsce zajmowa³o spisywanie �wiadectw oca-

la³ych. Uczestnicy spotkania za³o¿ycielskiego Komisji Historycznej je-

sieni¹ 1944 postanowili, ¿e bêd¹ gromadziæ zbiór �wiadectw ¯ydów,

którzy zdo³ali prze¿yæ okupacjê niemieck¹ w Polsce, i przygotowali kwe-

stionariusz na temat ich do�wiadczeñ. W sprawozdaniu z dzia³alno�ci
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Komisji w 1946 r. Noe Grüss odnotowa³ 1800 �wiadectw zebranych w ko-

misji, prywatnych domach i domach dziecka. W odezwie skierowanej do

�wszystkich ̄ ydów w Polsce� Towarzystwo Przyjació³ Centralnej Komisji

Historycznej apelowa³o:

My, ta ma³a garstka ¯ydów cudem ocala³ych z r¹k morderców, obowi¹zani
jeste�my uczyniæ wszystko, co jest w naszej mocy, aby te prze¿yte okrop-
no�ci, ten straszny czas uwieczniæ dla przysz³ych pokoleñ. [...] Obowi¹z-
kiem ka¿dego ¯yda jest opisaæ swoje prze¿ycia, gdy¿ ka¿dy ¿yj¹cy, �wia-
domy ¯yd, ró¿nie prze¿ywa³ rozmaite zdarzenia. Kto sam nie mo¿e pisaæ,
niech siê niezw³ocznie uda do najbli¿szej Komisji historycznej, gdzie jego
prze¿ycia zostan¹ spisane. ¯aden fakt okrucieñstwa, ¿aden fakt samopo-
�wiêcenia siê nie powinien byæ przemilczany3.

Do celów Komisji nale¿a³o badanie przede wszystkim dziejów ¯y-

dów polskich pod niemieck¹ okupacj¹ i edukowanie w tym zakresie za-

równo ¯ydów, jak i szerokiej polskiej publiczno�ci4. Za³o¿ona zosta³a bi-

blioteka, a Komisja rozpoczê³a wydawanie licznych prac, zarówno

�ród³owych, jak i pierwszych opracowañ historycznych. Komisja zaini-

cjowa³a badania zarówno na temat zbrodniarzy, jak i �wiadków oraz ¿y-

dowskich ofiar. Jednym z wa¿nych jej zadañ by³a popularyzacja badañ

naukowych w zakresie zbrodni dokonanych na ¯ydach w Polsce w latach

drugiej wojny �wiatowej. Komisja wydawa³a liczne prace, które wyzna-

czy³y ich kierunek. Najpierw wydano zbiory �róde³, w�ród nich pamiêtni-

ki Ró¿y Bauminger, Gusty Dawidsohn-Draenger i Noemi Szac-Wajnkranc.

Nauczanie o Holokau�cie niesie ze sob¹ wiele wyzwañ. Jednym z nich

jest niebezpieczeñstwo skupienia ca³ej uwagi na szczegó³owym studio-

waniu zbrodni i zg³êbianiu mechanizmów, które sprawi³y, ¿e ideologia

3 Archiwum ̄ ydowskiego Instytutu Historycznego, Centralny Komitet ̄ ydów w Pol-
sce (CK¯P), Komisja Historyczna, 336/31, Sprawozdania Towarzystwa Przyjació³ ¯y-
dowskiej Komisji Historycznej, s. 21-22.

4 Noe Gruss, Rok pracy Centralnej ¯ydowskiej Komisji Historycznej, £ód� 1946, s. 9.



nazistowska przybra³a taki, a nie inny kszta³t. Nauczanie o Zag³adzie mo¿e

byæ tak¿e szans¹ upamiêtnienia jej ofiar. W jednym ze swoich wyk³adów

Elie Wiesel mówi³ o samotno�ci gin¹cych, kiedy �wszystko, czego chcie-

li, to by ich pamiêtano�5. Zarówno w czasie Zag³ady, jak i po zakoñczeniu

wojny polscy ¯ydzi zrobili wiele, by pamiêæ o nich ocala³a. My�lê, ¿e

same te starania o przekazanie prawdy o dokonywanych zbrodniach, o oca-

lenie pamiêci o ¿yciu ¿ydowskim pod niemieck¹ okupacj¹, stanowi¹ mo-

ralne zobowi¹zanie do przekazywania wiedzy i do pamiêci. W tym sensie

próby przekazania prawdy o losie ¯ydów pod okupacj¹ niemieck¹ stano-

wi¹ te¿ fascynuj¹c¹ kartê w dziejach ¿ydowskiego oporu.

5 Elie Wiesel, The Holocaust as Literary Inspiration [w:] Dimensions of the Holo-
caust. Lectures at Northwestern University, Evanston, Illinois 1996, s. 16.
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Jolanta Ambrosewicz-Jacobs

Postawy m³odzie¿y polskiej
wobec Holokaustu
� badania z lat 1997-2000

Holokaust jest czê�ci¹ polskiej historii, lecz wiedza o Holokau�cie nie jest

przekazywana w szkole w stopniu wystarczaj¹cym, a je�li jest, to zazwy-

czaj nie w powi¹zaniu z wiedz¹ o aktualnych wydarzeniach i bez troski

o kszta³t przysz³o�ci.

Wyniki badañ z 1997, 1998 i 2000 roku1 pozwol¹ na przyjrzenie siê

postawom m³odzie¿y polskiej wobec Holokaustu, postawom bêd¹cym

odbiciem zarówno wiedzy, jak i emocji, które Holokaust wzbudza2.

W badaniach w roku 1997 wziê³o udzia³ 568 uczniów3. Badania z lat

1998 i 2000 obejmowa³y losow¹, reprezentatywn¹ próbê 1002 uczniów.

1 Wcze�niejsze ogólnopolskie badania na temat stosunku Polaków do ¯ydów i Ho-
lokaustu w�ród doros³ej ludno�ci Polski przeprowadzono w 1992 r.; por. I. Krzemiñski
(red.), Czy Polacy s¹ antysemitami? Wyniki badania sonda¿owego, Warszawa 1996.

2 Badania w 1997 roku by³y finansowane z grantu Rabbi Marc Tanenbaum Founda-
tion for the Advancement of Interreligious Understanding. Dane empiryczne w latach 1998
i 2000 zosta³y zebrane i opracowane w ramach projektu �Alternatywne metody nauczania
w przezwyciê¿aniu uprzedzeñ etnicznych� (granty z Centralnej Rezerwy Badañ W³asnych
Uniwersytetu Jagielloñskiego z lat 1998, 1999 i 2000 oraz z Open Society Foundation �
RSS 122/98).

3 Badaniami objêto m³odzie¿ szkó³ podstawowych i �rednich z Polski po³udniowej.
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12,0%

88,0%
tak

nie

Wiedzê o zbrodniach pope³nionych

w Oœwiêcimiu i w innych obozach koncentracyjnych powinno siê przekazywaæ

nastêpnym pokoleniom jako lekcjê dla ca³ej ludzkoœci:

Przeprowadzono je przy u¿yciu kwestionariusza zawieraj¹cego 78 pozy-

cji (w tym 14 pytañ otwartych). Dodatkowo kwestionariusz zawiera³ me-

tryczkê z 9 pytaniami dotycz¹cymi nastêpuj¹cych danych uczniów: p³ci,

wieku, miejsca zamieszkania, typu szko³y, ocen szkolnych, wykszta³ce-

nia rodziców, wyznawanej religii, stopnia religijno�ci i czêstotliwo�ci

uczêszczania do ko�cio³a.

Kwestionariusz by³ wype³niany dobrowolnie i audytoryjnie w 93 wy-

losowanych szko³ach ponadpodstawowych w 10 regionach Polski4. Wy-

pe³nianie kwestionariusza zajê³o �rednio 45 minut. Ten sam kwestio-

nariusz zosta³ te¿ wype³niony w trzech eksperymentalnych i trzech

kontrolnych klasach: w Krakowie, Warszawie i £om¿y.

W roku 1997 stwierdzenie, i¿ wiedzê o zbrodniach, które mia³y miej-

sce w O�wiêcimiu, nale¿y przekazywaæ nastêpnym pokoleniom jako lek-

cjê dla ludzko�ci potwierdzi³o 90,3 procent respondentów z próby, 94,9

procent uczniów szkó³ �rednich i 100 procent uczniów z klas z autorskimi

programami nauczania.

W y k r e s  1

4 Badania wykona³ Instytut Badañ Rynku i Opinii Publicznej CEM z Krakowa. Tyl-
ko dwie szko³y nie zgodzi³y siê wzi¹æ udzia³u w badaniu.
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Jak widaæ na wykresie (nr 1), w 1998 roku 88 procent badanych z re-

prezentatywnej ogólnopolskiej próby 1002 uczniów potwierdzi³o podob-

ne w tre�ci stwierdzenie. Wiêcej uczniów (95,8 procent) z klas ekspery-

mentalnych, objêtych programami nauczania wykraczaj¹cymi poza

obowi¹zkowe ramy programowe, a skierowanymi na poszerzenie otwar-

to�ci wobec mniejszo�ci narodowych i religijnych, potwierdzi³o ten s¹d

(etap I, badania w 1998), a dwa lata pó�niej (etap II, badania w 2000)

pozytywnej odpowiedzi udzielili wszyscy uczniowie z badanych klas au-

torskich w Warszawie i Krakowie (tabela 1).

T a b e l a  1

Niemniej jednak dla 57,1 procent ogó³u uczniów badanych w roku

1997 anty¿ydowskie graffiti nie by³o powodem zak³opotania czy wstydu

(dla 65,9 procent uczniów szkó³ podstawowych w ma³ych miastach i dla

Wiedzê o zbrodniach pope³nionych w O�wiêcimiu i w innych  
obozach koncentracyjnych powinno siê przekazywaæ nastêpnym  

pokoleniom jako lekcjê dla ca³ej ludzko�ci 

Etap Grupa Liczba  
odpowiedzi 

Tak (%) Nie (%) 
 

Wszystkie klasy 
eksperymentalne 

71 95,8 4,2 

Warszawa 17 94,1 5,9 

Kraków 30 93,3 6,7 

I 

£om¿a 24 100,0 � 

Wszystkie klasy 
eksperymentalne 

69 98,6 1,4 

Warszawa 17 100,0 � 

Kraków 28 100,0 � 

II 

£om¿a 24 95,8 4,2 
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64,1 procent licealistów). Anty¿ydowskie napisy wprawia³y w rozbawie-

nie 16,8 procent uczniów. Rok pó�niej 30,6 procent respondentów w pró-

bie ogólnopolskiej nie zgodzi³o siê ze stwierdzeniem, i¿ anty¿ydowskie

napisy przeszkadzaj¹ im lub ich zawstydzaj¹, natomiast w klasach autor-

skich tylko 6,1 procent uczniów stwierdzi³o, ¿e graffiti im nie przeszka-

dza (nikt z klasy warszawskiej). Podczas gdy ró¿nice pomiêdzy wynikami

badañ w 1997 i 1998 mog¹ byæ wyt³umaczone metodologi¹ (kwestiona-

riusz z 1998 zawiera³ piêæ mo¿liwo�ci wyboru odpowiedzi, a kwestiona-

riusz zastosowany rok wcze�niej tylko 3), to postawy w klasach autor-

skich wydaj¹ siê byæ dowodem wiêkszej �wiadomo�ci m³odzie¿y.

Rozk³ad odpowiedzi w badaniach z 1998 roku ujawnia, i¿ 12,8 pro-

cent ogó³u badanych (7,6 procent licealistów oraz 20,5 procent uczniów

szkó³ zawodowych i tylko 2 uczniów z klas autorskich) uwa¿a, ¿e wiele

zbrodni w O�wiêcimiu i innych obozach koncentracyjnych w rzeczywi-

sto�ci nie mia³o miejsca (wykres 2).

W y k r e s  2

Nikt z uczniów klas autorskich w Krakowie i Warszawie zarówno w I,

jak i w II fazie badañ nie wyra¿a³ w¹tpliwo�ci, i¿ zbrodnie ludobójstwa

mia³y miejsce (tabela 2).

Wiele zbrodni w Oœwiêcimiu i w innych obozach koncentracyjnych

w rzeczywistoœci nie mia³o miejsca:

12,8%

87,2%

tak - nie mia³o miejsca

nie - mia³o miejsce
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T a b e l a  2

Dla porównania, które jednak¿e nie powinno przyczyniaæ siê do na-

szego lepszego samopoczucia, 28,8 procent z badanych w 1997 roku 223

uczniów z trzech szkó³ na Manhattanie my�la³o podobnie5. W Szwecji

Wiele zbrodni w O�wiêcimiu i w innych obozach koncentracyjnych 
nie mia³o miejsca 

PRÓBA OGÓLNOPOLSKA I KLASY EKSPERYMENTALNE  
W I ETAPIE 

Grupa Liczba 
odpowiedzi 

Tak (%) 
 

Nie (%) 
 

Ca³o�æ 962 12,8 87,2 
Liceum 314   7,6 92,4 

Technikum 375 11,5 88,5 

Próba  
ogólnopolska 

Szko³a  
zawodowa 

273 20,5 79,5 

Klasy eksperymentalne  78  2,6 97,4 

KLASY EKSPERYMENTALNE 

Etap Grupa Liczba 
odpowiedzi 

Tak (%) 
 

Nie (%) 
 

Wszystkie klasy  
eksperymentalne 

68 2,9 97,1 

Warszawa 16 � 100,0 

Kraków 29 � 100,0 

I 

£om¿a 23 8,7 91,3 

Wszystkie klasy  
eksperymentalne 

71 1,4 98,6 

Warszawa 17 � 100,0 

Kraków 30 � 100,0 

II 

£om¿a 24 4,2 95,8 
 

5 Badania w³asne autorki w ramach ewaluacji programu edukacyjnego Simon Wie-
senthal Center w Nowym Jorku.
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zbadano 8000 uczniów w 120 szko³ach i stwierdzono, ¿e 34 procent z nich

nie by³o pewnych, czy Holokaust w istocie mia³ miejsce6. Reakcja rz¹du

Szwecji by³a jednak szybka. Do wszystkich domów rozes³ano ksi¹¿kê

informuj¹c¹ o Zag³adzie.

W badaniach ogólnopolskich w roku 1998 na pytanie: �Czy s¹dzisz,

¿e Polacy w czasie wojny pomagali ¯ydom?�, respondenci odpowiadali:

�tak � tyle, ile mogli� (46,2 procent), �trudno powiedzieæ� (42,9 procent).

Zaledwie 9,3 procent badanych uczniów (28,8 procent z klas ekspery-

mentalnych) stwierdzi³o: �mogli zrobiæ wiêcej�, a 1,6 procent � �nie po-

magali wcale� (wykres i tabela 3).

W y k r e s  3

Opinie na temat, czy Polacy mogli uratowaæ wiêcej ¯ydów w czasie

wojny, s¹ spolaryzowane. Wiêcej ni¿ po³owa badanej m³odzie¿y nie by³a

pewna b¹d� unika³a odpowiedzi. Niew¹tpliwie uczniowie powinni uczyæ

siê o wzajemnych relacjach polsko-¿ydowskich w przesz³o�ci, aby zrozu-

mieæ, co wydarzy³o siê w czasie wojny.

6 �Gazeta Wyborcza�, 1997, z 13 VI. s. 5.

1,6%

9,3%

42,9%

46,2%tak, tyle ile mogli

trudno powiedzieæ

mogli zrobiæ wiêcej

nie pomagali wcale

Czy s¹dzisz, ¿e Polacy w czasie wojny pomagali

¯ydom?
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Czy s¹dzisz, ¿e Polacy w czasie wojny pomagali ¯ydom? 
PRÓBA OGÓLNOPOLSKA I KLASY EKSPERYMENTALNE  

W I ETAPIE 
Grupa Liczba 

odpo- 
wiedzi 

Tak � 
tyle, ile 
mogli 
(%) 

Trudno 
powie- 
dzieæ 
(%) 

Mogli 
zrobiæ 
wiêcej 

(%) 

Nie po- 
magali 
wcale 
(%) 

Ca³o�æ 962 46,2 42,9   9,3 1,6 
Liceum 310 50,3 36,5 11,6 1,6 
Techni- 
kum 

377 49,6 39,5 10,1 0,8 

Próba 
ogólno- 
polska 

Szko³a 
zawo- 
dowa 

275 36,7 54,9   5,5 2,9 

Klasy  
eksperymentalne 

  73 57,5 13,7 28,8 � 

KLASY EKSPERYMENTALNE 
Etap Grupa Liczba 

odpo- 
wiedzi 

Tak � 
tyle, ile 
mogli 
(%) 

Trudno 
powie- 
dzieæ 
(%) 

Mogli 
zrobiæ 
wiêcej 

(%) 

Nie 
poma- 

gali 
wcale 
(%) 

Wszystkie  
klasy ekspery- 
mentalne 

64 56,2 17,2 26,6 � 

Warszawa 14 50,0 14,3 35,7 � 
Kraków 28 67,9   3,6 28,5 � 

I 

£om¿a 22 45,5 36,4 18,1 � 
Wszystkie  
klasy ekspery- 
mentalne 

64 70,3   6,2 23,5 � 

Warszawa 14 42,9 14,3 42,8 � 
Kraków 29 86,2   3,4 10,4 � 

II 

£om¿a 21 66,7   4,8 28,5 � 

T a b e l a  3
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41,4%

51,2%

7,4%tak

nie

nie wiem

Czy ¯ydom nale¿y siê specjalne

traktowanie i opieka z powodu strat

i cierpieñ, które odnieœli w czasie wojny?

Postawy polskich uczniów wobec Holokaustu, postawy wobec ¯y-

dów oraz postawy wobec cudzoziemców i mniejszo�ci etnicznych s¹ wza-

jemnie ze sob¹ powi¹zane. Brak konsekwencji w odpowiedziach doty-

cz¹cych Holokaustu mo¿e byæ wyja�niony brakiem wiedzy uczniów na

ten temat i przez emocje zwi¹zane z patriotyzmem oraz przywi¹zaniem

do wizerunku szczególnej roli Polaków w historii. Inny powód braku kon-

sekwentnej postawy mo¿e wynikaæ z konfliktów (dziedziczonych spo-

³ecznie), które wywo³uje temat Holokaustu oraz skierowanych na ich zni-

welowanie mechanizmów obronnych. Dane z badañ mog¹ byæ tak¿e

zinterpretowane jako wyraz szczególnego rodzaju wspó³zawodnictwa miê-

dzy obydwoma narodami o moraln¹ wy¿szo�æ, co stanowi podtrzymanie

tezy wysuniêtej przez zespó³ badaczy warszawskich pod kierunkiem prof.

Ireneusza Krzemiñskiego7. Wyniki badañ ilustruj¹ tezê o obawie, jakoby

przyznanie innemu narodowi prawa do wiêkszych strat i cierpienia mog³o

pomniejszyæ straty i cierpienia w³asne. 51,2 procent badanych z próby

ogólnopolskiej odpowiedzia³o negatywnie na pytanie o opiekê nale¿n¹

¯ydom za cierpienia wojenne (wykres i tabela 4).

W y k r e s  4

7 I. Krzemiñski (red.), Czy Polacy s¹ antysemitami ..., s. 20, 103-114, 193.
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T a b e l a  4

Czy ¯ydom nale¿y siê specjalne traktowanie i opieka z powodu 
 strat i cierpieñ, które odnie�li w czasie wojny? 

PRÓBA OGÓLNOPOLSKA, I KLASY EKSPERYMENTALNE  
W I ETAPIE 

Grupa Liczba 
odpowie- 

dzi 

Tak 
(%) 

Nie wiem 
(%) 

Nie 
(%) 

Ca³o�æ 993 7,4 41,4 51,2 
Liceum 327 4,6 33,9 61,5 
Techni-
kum 

389 9,0 43,4 47,6 

Próba 
ogólno- 
polska 

Szko³a 
zawodowa 

277 8,3 47,3 44,4 

Klasy ekspery- 
mentalne 

  81 8,6 28,4 63,0 

KLASY EKSPERYMENTALNE 

Etap Grupa Liczba  
odpowiedzi 

Tak 
(%) 

Nie wiem 
(%) 

Nie 
(%) 

Wszystkie klasy 
eksperymen- 
talne 

71 7,0 29,6 63,4 

Warszawa 17   5,9 29,4 64,7 

Kraków 30 13,3 26,7 60,0 

I 

£om¿a 24 � 33,3 66,7 

Wszystkie klasy 
eksperymen- 
talne 

69 14.5 26,1 59,4 

Warszawa 16 25,0 37,5 37,5 

Kraków 29 10,3 20,7 69,0 

II 

£om¿a 24 12,5 25,0  62,5 
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Kiedy nazi�ci tworzyli getta i obozy �mierci, wiêkszo�æ z nich zloka-

lizowali na okupowanych ziemiach polskich. Holokaust jest czê�ci¹ pol-

skiej historii, ale obecne programy nauczania nadal nie kieruj¹ uwagi m³o-

dych Polaków na fakty zwi¹zane z Holokaustem oraz jego implikacjami

na przysz³o�æ.

Przy wyja�nianiu braku konsekwencji w odpowiedziach uczniów na

pytania dotycz¹ce Holokaustu powinni�my wzi¹æ pod uwagê równie¿

czynniki rozwojowe (badani uczniowie byli w wieku 16�18 lat, w okresie

¿ycia, gdy dokonuj¹ siê zmiany we w³asnym wizerunku, a tak¿e ulega

zmianie perspektywa spo³eczna m³odzie¿y) oraz opinie m³odzie¿y na te-

mat powodów anty¿ydowskich nastawieñ pewnych ludzi. W�ród tych

wskazywanych przez nich powodów wystêpuj¹:

�  �negatywne opinie o ¯ydach w �rodowisku� (64,4 procent),

�  �konflikty z przesz³o�ci� (51,6 procent),

�  �niechêæ niektórych ludzi do obcych� (50,2 procent),

�  �brak bezpo�redniego kontaktu z ¯ydami� (46,9 procent)8.

Typowa klisza odwo³uj¹ca siê do mechanizmu koz³a ofiarnego nie

by³a wybierana jako powód najczêstszy (�odpowiedzialno�æ samych ¯y-

dów za te nastawienia� to 14,4 procent wyborów). Wydaje siê zatem, i¿

uczniowie powtarzaj¹ opinie, które s³ysz¹ w domu lub w mediach. Nieko-

niecznie musz¹ byæ one g³êboko zakorzenione, st¹d brak konsekwencji

w wypowiedziach9.

Uczenie o Holokau�cie, podobnie jak wiêkszo�æ nauczania w Polsce,

nie jest po³¹czone z naturaln¹ ciekawo�ci¹ ucznia. Uczenie historii w spo-

sób odwo³uj¹cy siê do wyobra�ni i zainteresowañ jest skuteczniejsze ni¿

przekazywanie informacji o faktach historycznych z podrêcznika. Fakty

8 M³odzie¿ mia³a do wyboru 9 podanych odpowiedzi, z których mo¿na by³o wybraæ
wiêcej ni¿ jedn¹ b¹d� napisaæ w³asn¹ opiniê.

9 Opiniê tak¹ wyrazi³ amerykañski psycholog, Lane Arye, który mieszka³ w War-
szawie w latach 90. przez 4 lata.



10 M. Weitzman, Coming to Grips with Teaching the Holocaust, �Momentum: Jour-
nal of the National Catholic Educational Association� 1988 (II), s. 55-57.

s¹ istotne, ale du¿e liczby nie mówi¹ wszystkiego. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e

ka¿da ofiara ludobójstwa umiera³a w samotno�ci, i tylko raz. Dlatego te¿

dokumenty �wiadków, takie jak pamiêtniki, dzienniki, fotografie, rysunki

i filmy powinny byæ wykorzystane na lekcjach historii w du¿o wiêkszym

zakresie. Niestety, historia mówiona (oral history) wkracza do progra-

mów nauczania dopiero w szko³ach wy¿szych, i to nie na wszystkich uni-

wersytetach.

Holokaust mo¿e byæ przedmiotem nauczania zintegrowanego w po-

staci wielodyscyplinarnych projektów. Nauczanie o nim nie powinno byæ

ograniczone do obecno�ci w klasie w postaci nag³ówka w podrêczniku

czy faktu historycznego. Nauczanie o Holokau�cie wymaga rozpoznania

kontekstu, wykorzystania �róde³, analizy moralnych wyborów i postaw

ludno�ci wobec Zag³ady oraz powojennych reakcji wobec Holokaustu10.

Nauczanie to mo¿e odbywaæ siê nie tylko podczas lekcji historii czy lite-

ratury, ale tak¿e na lekcjach wiedzy o spo³eczeñstwie lub religii.

W nauczaniu o Holokau�cie istotne jest tak¿e odniesienie do aktual-

nych przejawów antysemityzmu, po³¹czone z analiz¹ �róde³ uprzedzeñ

i nienawi�ci, które w sprzyjaj¹cych warunkach mog¹ doprowadziæ do dys-

kryminuj¹cych zachowañ. Po Holokau�cie antysemityzm powinien znik-

n¹æ. Tak siê jednak nie sta³o. I to jest w³a�nie jeden z powodów, dlaczego

nale¿y uczyæ o Holokau�cie.
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Problematyka
Holokaustu w Internecie

Internet, czyli miêdzynarodowa sieæ komputerowa stworzona w celu wy-

miany informacji, daje nowe mo¿liwo�ci w uczeniu siê i nauczaniu na

temat Holokaustu. Zasoby sieci na ten temat s¹ wyj¹tkowo obszerne

(przede wszystkim w jêzykach angielskim i niemieckim) i obejmuj¹ za-

równo opracowania historyczne, teksty �ród³owe, jak i materia³y ikono-

graficzne. Grupy dyskusyjne umo¿liwiaj¹ wymianê my�li i informacji

z u¿ytkownikami Internetu na ca³ym �wiecie.

W�ród przedstawionych witryn znajduj¹ siê zarówno takie, które

po�wiêcone s¹ wy³¹cznie tematyce Holokaustu, jak i takie, w których

Holokaust jest czê�ci¹ dzia³añ dydaktycznych, popularyzatorskich i tera-

peutycznych, czêsto zwi¹zanych z problematyk¹ antysemityzmu, ucze-

niem tolerancji czy sytuacj¹ mniejszo�ci ¿ydowskiej w Polsce. Wybór

przedstawionych witryn jest rozszerzon¹ wersj¹ listy stron opracowanych

przez ówczesnych studentów Annê Dziadyk (socjologia) oraz Andrzeja

Ca³a (psychologia), w ramach kursu Anatomia i dynamika uprzedzeñ

prowadzonego przez Jolantê Ambrosewicz-Jacobs w roku akademickim

2000/2001 w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagielloñskiego.

Wiêcej odno�ników do stron internetowych znale�æ mo¿na pod adre-

sem http://tolerance.research.uj.edu.pl
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Amcha. National Israeli Center for Psychosocial Support

of Survivors of the Holocaust and the Second Generation

www.amcha.org

Wersje jêzykowe: angielska, hebrajska

�Amcha� to s³owo, dziêki któremu ¯ydzi rozpoznawali siê jako ocaleni

z Zag³ady. Organizacja, która dzia³a pod t¹ nazw¹ w Izraelu, stanowi sieæ

wsparcia dla osób ocalonych i ich rodzin. Tworz¹ j¹ psycholodzy, peda-

godzy i pracownicy socjalni. Skupiaj¹ siê na psychicznych skutkach do-

�wiadczeñ zwi¹zanych z Holokaustem (Post-Traumatic Stress Disorder,

PTSD).

Strona zawiera bardzo obszern¹ bibliografiê ksi¹¿ek i artyku³ów

o PTSD i Ocalonych (szczególnie o losach dzieci) oraz nastêpnym poko-

leniu ¿yj¹cym ze spu�cizn¹ Holokaustu. Czê�æ materia³ów mo¿na uzy-

skaæ w postaci dokumentów Word lub zakupiæ.

Witryna oferuje tak¿e szczegó³owe kalendarium konferencji wraz

z mo¿liwo�ci¹ zg³oszenia uczestnictwa. Zawiera dzia³y s³u¿¹ce poszuki-

waniom krewnych i informuj¹ce o mo¿liwo�ciach odzyskania maj¹tku

czy dzie³ sztuki utraconych podczas wojny.

American Friends of the Ghetto Fighter’s House

www.friendsofgfh.org

Wersja jêzykowa: angielska

Amerykañskie przedstawicielstwo izraelskiego The Ghetto Fighters� House

Museum stawia sobie za zadanie upowszechnianie historii oporu ¿ydow-

skiego w czasie wojny, wspomaganie GFH Museum oraz edukacjê. Pro-

muje program The International Book – Sharing Project (dyskusja miê-

dzy szko³ami w Izraelu i Stanach na temat ksi¹¿ek o Holokau�cie).

Prowadzi wyk³ady i seminaria dla nauczycieli. Witryna oferuje mo¿liwo�æ

zakupu ksi¹¿ek w wiêkszo�ci po�wiêconych losom dzieci podczas Holo-

kaustu i Januszowi Korczakowi.
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Anne Frank House

www.annefrank.nl

Wersje jêzykowe: angielska, holenderska, niemiecka, hiszpañska

Muzeum Anny Frank powsta³o w domu, w którym ukrywa³a siê ona w cza-

sie wojny i gdzie napisa³a swoje pamiêtniki. Sw¹ ofertê edukacyjn¹ kieru-

je przede wszystkim do ludzi m³odych. Na stronie zamieszczono frag-

menty pamiêtnika, biografiê Anny oraz kilka artyku³ów (m.in. o roli

poczucia humoru w zapobieganiu uprzedzeniom).

Anti-Defamation League

www.adl.org

Wersja jêzykowa: angielska

Organizacja, powo³ana do ¿ycia w 1913 roku, postawi³a sobie za cel nie

tylko walkê z nietolerancj¹, ale równie¿ propagowanie wiedzy o Holo-

kau�cie, prawach cz³owieka, g³oszenie wolno�ci religijnej, a tak¿e infor-

mowanie o zagro¿eniu terroryzmem, nienawi�ci w Internecie i szkodli-

wo�ci symboli nawo³uj¹cych do nienawi�ci. Funkcjonuj¹cy na stronie

internetowej Instytut �World of Difference� zajmuje siê przygotowaniem

nauczycieli szkó³ �rednich i podstawowych do walki z uprzedzeniami. Na

terenie szkó³ wy¿szych tak¹ funkcjê spe³nia �Campus of Difference�,

a w firmach prywatnych i urzêdach pañstwowych „Workplace of Diffe-

rence”. Organizacja na swoich stronach zamieszcza æwiczenia, przewod-

niki i programy maj¹ce pomóc w kszta³towaniu tolerancji i wzajemnego

zrozumienia. Organizacja prowadzi sklep internetowy, gdzie mo¿na za-

mawiaæ czasopisma, ksi¹¿ki, kasety video, jak równie¿ materia³y do na-

uczania o Holokau�cie, wielokulturowo�ci i prawach cz³owieka.

Anti-Semitism and Xenophobia Today

www.axt.org.uk

Wersja jêzykowa: angielska
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Antisemitism and Xenophobia Today to serwis internetowy, w którym

publikowane s¹ wysokiej klasy analizy na temat przejawów rasizmu, kse-

nofobii, a w szczególno�ci antysemityzmu, ze �wiadomo�ci¹ szerszego

kontekstu politycznego i spo³ecznego, w którym te zachowania wystêpu-

j¹. AXT stanowi integraln¹ czê�æ dzia³añ Institute for Jewish Policy Rese-

arch (JPR), który funkcjonuje jako grupa niezale¿nych ekspertów i inte-

lektualistów z siedzib¹ w Londynie. Wype³niaj¹c za³o¿one cele, JPR pe³ni

rolê badawcz¹ i opiniotwórcz¹, wp³ywaj¹c na kszta³t sceny politycznej.

Pracownicy JPR zajmuj¹ siê poszerzaniem �wiadomo�ci obywatelskiej

poprzez zabieranie g³osu w publicznych dyskusjach, a tak¿e dostarczanie

informacji na temat bie¿¹cych wydarzeñ politycznych. AXT to strona, na

której mo¿na znale�æ wiele rzetelnych i obiektywnych analiz (np. demo-

graficznych, trendów migracyjnych, istotnych werdyktów s¹dowych, zna-

cz¹cych przejawów dyskryminacji).

Beit Warszawa

www.beit-warszawa.org.pl

Wersje jêzykowe: polska, angielska

Towarzystwo Kultury ̄ ydowskiej Beit Warszawa jest egalitarn¹ ¿ydowsk¹

organizacj¹ spo³eczn¹ propaguj¹c¹ ¿ycie duchowe i kulturalne ̄ ydów. �Beit�

to po hebrajsku �dom�. Towarzystwo Kultury ¯ydowskiej Beit Warszawa

jest domem otwartym dla wszystkich, którzy chc¹ wspó³tworzyæ postêpo-

w¹ spo³eczno�æ ¿ydowsk¹, nie tylko w Warszawie, ale równie¿ w ca³ej Pol-

sce. Tworzenie spo³eczno�ci ¿ydowskiej oznacza mo¿liwo�æ wspó³uczest-

niczenia we wszelkich przejawach ¿ycia duchowego i kulturalnego ̄ ydów,

w sensie zarówno �wieckim, jak i religijnym. To odpowied� dla ludzi szu-

kaj¹cych swojej drogi w liberalnym judaizmie lub pragn¹cych rozszerzyæ

swoje zainteresowania zwi¹zane z kultur¹ i histori¹ ̄ ydów polskich. Na stro-

nie internetowej Beit Warszawa mo¿na znale�æ informacje o obchodach �wi¹t

¿ydowskich i innych wydarzeniach organizowanych przez Towarzystwo.
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Beyond the Pale. The History of Jews in Russia

www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale

Wersje jêzykowe: angielska, rosyjska

Wersja on-line oryginalnej wystawy z 1995 roku, prezentowanej na tere-

nie Rosji. Ukazuje historiê ¯ydów w Europie i Rosji, ich kulturê, ¿ycie

codzienne oraz religiê. Jej celem jest u�wiadamianie wielkiego niebezpie-

czeñstwa p³yn¹cego z nietolerancji i uprzedzeñ poprzez pokazanie anty-

¿ydowskich mitów, jakie naros³y przez wieki, dyskryminacji i izolacji,

które doprowadzi³y do Zag³ady. Ekspozycjê tworz¹ archiwalne zdjêcia,

rysunki, obrazy, dokumenty � opatrzone krótkim komentarzem. Porusza-

nie siê po wystawie u³atwia przewodnik. Materia³ podzielony jest na blo-

ki: �Wieki �rednie�, �Rozwój wspó³czesnego antysemityzmu�, �¯ydzi

w carskiej Rosji�, �¯ydzi w Zwi¹zku Radzieckim�, �Nazizm i Holokaust�,

�¯ydzi rosyjscy po 1941 roku�, �Demokracja i prawa mniejszo�ci�. War-

to zwróciæ szczególn¹ uwagê na rzadziej prezentowane materia³y: plakaty

propagandowe, karykatury i �redniowieczne freski.

Center for Holocaust and Genocide Studies

www.chgs.umn.edu

Wersja jêzykowa: angielska

Centrum Badañ nad Holokaustem i Ludobójstwem to placówka akade-

micka, dzia³aj¹ca przy University of Minnesota, której celem jest rozwój

badañ nad Holokaustem. Centrum skupia siê nie tylko na zbrodniach po-

pe³nionych przez nazistów na ¯ydach, lecz równie¿ na innych przypad-

kach ludobójstwa, które mia³y miejsce w XX wieku. Podejmuje problemy

takie jak rze� Ormian w 1915 roku, eksperymenty medyczne na ludziach

wykonywane przez nazistów, sytuacja Romów i Sinti, Polaków i �wiad-

ków Jehowy, homoseksualistów i innych ofiar nazizmu.
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Center for Holocaust, Genocide & Peace Studies

www.unr.edu/chgps/blank.htm

Wersja jêzykowa: angielska

Center for Holocaust, Genocide & Peace Studies dzia³a przy University of

Nevada, Reno. Zajmuje siê studiami nad Holokaustem, uprzedzeniami,

a tak¿e wspó³czesnymi konfliktami na tle etnicznym. Oprócz licznych kur-

sów oferowanych studentom Uniwersytetu, Centrum wspó³dzia³a przy

tworzeniu filmów dokumentalnych i fabularnych na temat Holokaustu.

Witryna umo¿liwia kupno wielokrotnie nagradzanych filmów. Na stronie

mo¿na te¿ znale�æ aktualne informacje dotycz¹ce konfliktów oraz przeja-

wów dyskryminacji na �wiecie.

Centrum im. M. Anielewicza

www.centrum-anielewicza.uw.edu.pl

Wersja jêzykowa: polska

Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury ¯ydów w Polsce im.

Mordechaja Anielewicza powsta³o w 1990 r. na podstawie umowy po-

miêdzy Uniwersytetem Warszawskim i Fundacj¹ Jacka Fliderbauma.

Obecnie funkcjonuje jako zak³ad w Instytucie Historycznym Uniwersyte-

tu Warszawskiego.

Centrum prowadzi zajêcia zarówno dla studentów historii, jak i stu-

dentów innych kierunków, zainteresowanych zagadnieniami historii i kul-

tury ¯ydów polskich. W 2001 r. zosta³ stworzony blok tematyczny �Hi-

storia ¯ydów Polskich�, który stanowi jedn¹ z oferowanych w Instytucie

�cie¿ek specjalizacyjnych dla studentów starszych lat. Centrum organizu-

je objazdy naukowe. W 2001 r. przy Centrum powsta³ Fundusz im. Ireny

Grabowskiej-Kruszewskiej i Enty Marmelstein-Kotkowskiej w celu dofi-

nansowywania publikacji m³odych historyków i studentów.
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Centrum Kultury i Dialogu

www.ignatianum.edu.pl/centrum/

Wersje jêzykowe: polska (nie wszystkie teksty), angielska

Centrum Kultury i Dialogu powsta³o przy Wy¿szej Szkole Filozoficzno-

Pedagogicznej �Ignatianum� w Krakowie i jest kierowane przez O. Stani-

s³awa Obirka, SJ. Celem placówki jest zbli¿anie odleg³ych kultur, odnajdy-

wanie p³aszczyzn porozumienia. Centrum Kultury i Dialogu to organizacja

kieruj¹c¹ swoje propozycje do wszystkich, którzy zainteresowani s¹ przy-

sz³o�ci¹ kultury naszego pañstwa. Organizacja stawia sobie za cel kreowa-

nie dialogu pomiêdzy ró¿nymi kulturami, który zaowocowa³by wspólnymi

rozwi¹zaniami dzisiejszych problemów spo³ecznych. Centrum d¹¿y do kre-

owania prawdziwego dialogu, który � w oparciu o wszechstronn¹ akceptacjê

� prowadzi³by do wzajemnego wzbogacania siê i narodzin nowej kultury.

CKD prowadzi tak¿e dzia³alno�æ naukow¹; organizuje ró¿norodne sympozja

i wyk³ady, których zapisy (tak¿e d�wiêkowe) dostêpne s¹ na stronach interne-

towych. CKD wspomaga ponadto prace kilku instytucji dzia³aj¹cych przy

krakowskim Kolegium Jezuitów i prowadzi dzia³alno�æ naukow¹ we wspó³-

pracy z Wy¿sz¹ Szko³¹ Filozoficzno-Pedagogiczn¹ w Krakowie.

CKD zamieszcza na stronie informacje o organizowanych przez nie

sesjach naukowych (takich jak �Ku lepszemu poznaniu, czyli o stosunkach

polsko-izraelskich�), promocjach wydawniczych (np. ksi¹¿ki prof. Jana

Grosfelda ̄ ydowskie korzenie chrze�cijañstwa) oraz konferencjach s³u¿¹-

cych dialogowi (np. „Jesuits and Jews. Towards Greater Fraternity and Com-

mitment”). Istnieje tak¿e mo¿liwo�æ zamawiania publikacji ksi¹¿kowych.

Cybrary of the Holocaust

www.remember.org

Wersja jêzykowa: angielska

Jest to bardzo rozbudowana, obejmuj¹ca wiele zagadnieñ, lecz przejrzy�cie

zaprojektowana witryna, za³o¿ona przez organizacjê Alliance for a Better
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Earth. Sk³ada siê z kilku dzia³ów. Jednym z nich jest wirtualna ksiêgarnia

zawieraj¹ca ponad 2000 tytu³ów po�wiêconych Holokaustowi (wiele po-

zycji dostêpnych na stronie). W osobnym dziale znajduj¹ siê artyku³y i re-

cenzje nowo�ci wydawniczych.

Sekcja „A Guide for Teachers” oferuje kompleksowy zbiór materia-

³ów do zajêæ lekcyjnych, wymianê do�wiadczeñ i pomys³ów (m.in. rapor-

ty z eksperymentów i alternatywnych sposobów nauczania).

Znajduje siê tu równie¿ czê�æ po�wiêcona sztuce inspirowanej Holo-

kaustem � np. prace ocalonych artystów. Autorzy utworzyli te¿ specjalne

miejsce dla potomków ocalonych � �Children of Survivors Section�. Mog¹

tam podzieliæ siê odczuciami, opisaæ wp³yw Zag³ady na powojenn¹ histo-

riê ich rodzin. Niekiedy losy zaginionych w czasie wojny ludzi nie s¹

znane do tej pory. Dzia³ �Search and Unite� udziela pomocy w poszuki-

waniach, a tak¿e zajmuje siê odzyskiwaniem utraconej w³asno�ci. Strona

jest raz na miesi¹c aktualizowana.

David’s Holocaust Awareness Project

http://members.aol.com/dhs11/remember.html

Wersja jêzykowa: angielska

Autorem strony jest 11-letni David z New Jersey, który napisa³, czego do-

wiedzia³ siê o Holokau�cie. David zachêca do pog³êbiania wiedzy na ten

temat, tak by podobne wydarzenia nigdy ju¿ nie mia³y miejsca. Witryna

zawiera kilka zdjêæ oraz linków do najwa¿niejszych stron o Holokau�cie.

Wiêcej zdjêæ, z których korzysta³ David, mo¿na znale�æ pod adresem:

http://www.fmv.ulg.ac.be/schmitz/holocaust.html

Forum � ¯ydzi � Polacy � Chrze�cijanie;

Fundacja Kultury Chrze�cijañskiej �Znak�

www.znak.com.pl/forum

Wersja jêzykowa: polska, angielska
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Witryna ma za zadanie przyczyniaæ siê do wspó³pracy pomiêdzy chrze�-

cijanami a wyznawcami judaizmu. Tworzona jest przy wspó³pracy z Pol-

sk¹ Rad¹ Chrze�cijan i ¯ydów oraz EuroDialogiem, serwisem interneto-

wym po�wiêconym dialogowi miêdzykulturowemu. Na stronach znajduj¹

siê informacje i refleksje zwi¹zane ze stosunkami polsko-¿ydowskimi,

wymieniane s¹ do�wiadczenia, przedstawiane nowe propozycje. Strony

s¹ na bie¿¹co aktualizowane, mo¿na siê wiêc zapoznaæ z najnowszymi

wydarzeniami i szerokim przegl¹dem prasy. W sekcjach: �Rozmowy�,

�Tematy� i �Opinie� zamieszcza siê wypowiedzi publicystów, dziennika-

rzy, duchownych, zw³aszcza tych dzia³aj¹cych na rzecz dialogu i porozu-

mienia. Fundacja �Znak� oddaje te¿ g³os m³odzie¿y, na przyk³ad poprzez

konkurs �Dlaczego Auschwitz, Ko³yma, Kosowo?�. Dziêki zamieszczo-

nym tam wypowiedziom uczniowie mog¹ poznaæ pogl¹dy i odczucia swo-

ich rówie�ników, zapoznaæ siê z kalendarium tych tragicznych wydarzeñ

i sztuk¹ nimi inspirowan¹. Pod has³em �Ankiety i dyskusje� toczy siê

polemika: �M³odzi a Shoah�. Wkrótce stronê maj¹ wzbogaciæ dwa nowe

dzia³y, bardzo istotne dla budowy wiêzi polsko-¿ydowskiej: wybitni ¿y-

dowscy arty�ci w kulturze polskiej oraz galeria �Sprawiedliwych� � Pola-

ków, którzy ratowali ̄ ydów. Witryna jest te¿ �ród³em informacji o innych

instytucjach dzia³aj¹cych na rzecz dialogu.

Fundacja Forum Dialogu Miêdzy Narodami

www.dialog.org.pl

Wersje jêzykowe: polska i angielska

Celem Fundacji jest upowszechnianie tolerancji i kultury demokratycznej

oraz dzia³anie na rzecz zbli¿enia miêdzy narodami, które na przestrzeni

wieków, ¿yj¹c obok siebie, wspó³tworzy³y historiê, tradycjê i kulturê Pol-

ski. Fundacja pragnie, przybli¿aj¹c nie zawsze znan¹ przesz³o�æ miasta

i regionu, przyczyniæ siê do stworzenia warunków do wspó³¿ycia bez ste-
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reotypów, uprzedzeñ i obaw. W edukacyjnej sferze swojej dzia³alno�ci

Fundacja stara siê k³a�æ nacisk na pracê z m³odzie¿¹. Priorytetowe trakto-

wanie projektów do niej skierowanych motywowane jest prze�wiadcze-

niem, i¿ m³odzie¿ to grupa najbardziej ch³onna i otwarta na tego typu

przedsiêwziêcia. Realizowane s¹ miêdzy innymi takie projekty edukacyj-

ne, jak cykl „Spotkania na pograniczu� � zapoznanie mieszkañców �l¹-

ska z kultur¹ i problematyk¹ poszczególnych mniejszo�ci narodowych,

warsztaty �Tolerancja� � w formie dwudniowych sesji wyjazdowych prze-

znaczonych dla uczniów szkó³ �rednich. Zajêcia polegaj¹ w wiêkszo�ci

na prowadzeniu gier symulacyjnych, testów i psychozabaw przybli¿aj¹-

cych m³odzie¿y tematykê tolerancji, genezy i funkcjonowania stereoty-

pów oraz ¿ycia w wielokulturowym spo³eczeñstwie. Ciekaw¹ inicjatyw¹

by³a sesja naukowa w 60. rocznicê Nocy Kryszta³owej, po�wiêcona histo-

rii ̄ ydów na �l¹sku. Strona zawiera rozbudowan¹ ofertê edukacyjn¹ skiero-

wan¹ do m³odzie¿y i nauczycieli, jak równie¿ wiele odno�ników do innych

polskich stron zajmuj¹cych siê tolerancj¹ i edukacj¹ wielokulturow¹.

Fundacja im. Ronalda S. Laudera

www.lauder.pl

Wersje jêzykowe: polska, angielska

Polskie przedstawicielstwo Fundacji Ronalda S. Laudera z siedzib¹ w No-

wym Jorku rozpoczê³o dzia³alno�æ w 1991 roku. G³ówne cele Fundacji to:

konserwacja i ochrona ¿ydowskiego dziedzictwa kulturalnego w Polsce,

praca kulturalna i charytatywna na rzecz spo³eczno�ci ¿ydowskiej w Pol-

sce, pomoc w zaspokajaniu jej potrzeb kulturalnych i religijnych, wspie-

ranie inicjatyw maj¹cych na celu prezentacjê dorobku kultury, historii,

i tradycji ¯ydów w Polsce; wspieranie dzia³añ tworz¹cych nowe mo¿li-

wo�ci dialogu polsko-¿ydowskiego, szczególnie w sferze kultury.

Do zadañ Fundacji nale¿y objêcie programami edukacyjnymi osób

pochodzenia ¿ydowskiego, co realizowane jest poprzez otwieranie jesziw,
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szkó³ i przedszkoli ¿ydowskich oraz organizowanie kursów jêzyka he-

brajskiego, klubów m³odzie¿owych oraz obozów edukacyjnych.

Fundacja przygotowuje co roku Dni Ksi¹¿ki ¯ydowskiej, które od-

bywaj¹ siê jesieni¹, organizuje szabaty i �wiêta. Na stronie internetowej

mo¿na znale�æ przewodniki i informatory w formacie pdf.

Fundacja Judaica

www.judaica.pl

Wersje jêzykowe: polska, angielska, niemiecka

Pomys³ utworzenia Fundacji Judaica � Centrum Kultury ¯ydowskiej po-

wsta³ w Krakowie w koñcu lat 80. w czasie wielkich historycznych prze-

mian. Zrodzi³ siê w krêgach ludzi �wiata kultury, nauki i sztuki, przy udziale

pó�niejszego prezesa Wyznaniowej Gminy ̄ ydowskiej w Krakowie, Cze-

s³awa Jakubowicza. Fundacja rozpoczê³a swoj¹ dzia³alno�æ w 1991 roku,

a 24 listopada 1993 roku pod jej auspicjami w by³ej modlitewni otwarto

Centrum Kultury ¯ydowskiej.

G³ównymi celami tego przedsiêwziêcia s¹: ochrona ¿ydowskiego

dziedzictwa na Kazimierzu i zachowanie pamiêci o wielowiekowej obec-

no�ci ¯ydów w Polsce oraz o polsko-¿ydowskim s¹siedztwie, rozpo-

wszechnianie wiedzy o historii i kulturze ̄ ydów polskich w�ród m³odego

pokolenia, tworzenie platformy dla dialogu polsko-¿ydowskiego oraz pro-

mowanie warto�ci otwartego spo³eczeñstwa obywatelskiego.

Centrum to miejsce otwarte dla wszystkich. Program Fundacji jest

adresowany do publiczno�ci ¿ydowskiej i nie¿ydowskiej, zarówno pol-

skiej, jak i zagranicznej. Na program sk³adaj¹ siê wyk³ady, spotkania au-

torskie, promocje ksi¹¿ek, konferencje i seminaria, oferty letnie, pokazy

filmowe, koncerty oraz wystawy. Jednym z wa¿niejszych punktów pro-

gramu Fundacji jest organizowany od 1996 roku �Miesi¹c Spotkañ z Kul-

tur¹ ¯ydowsk¹ Bajit Chadasz (Nowy Dom)�. Odbywa siê on w pierw-

szym miesi¹cu roku ¿ydowskiego, Tishri, w czasie Wysokich �wi¹t
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i dedykowany jest zazwyczaj jednej postaci lub jednemu zagadnieniu. Fun-

dacja organizuje doroczny wyk³ad po�wiêcony pamiêci Aleksandra i Ali-

cji Hertzów, tematycznie zwi¹zany z problematyk¹ polsko-¿ydowsk¹.

Spotkania te zainaugurowa³ w 1999 roku Czes³aw Mi³osz wyk³adem o swej

przyja�ni z A. Hertzem. Kolejne wyg³osili m.in. Shoshana Ronen, Ry-

szard Kapu�ciñski, Karl Dedecius. Wyk³ady s¹ publikowane w dwujê-

zycznej wersji: polskiej i angielskiej.

Gedenkstätten für NS-Opfer in Deutschland

www.topographie.de/gedenkstaettenforum/uebersicht

Wersje jêzykowe: niemiecka, angielska, francuska

Witryna przygotowana przez berliñsk¹ �Stiftung Topographie des Terrors�

(Fundacja Topografia Terroru) obejmuje �miejsca pamiêci� ofiar nazizmu

w Niemczech (obszar RFN), pogrupowane wed³ug ich nazw w³asnych

i miejscowo�ci, w których siê znajduj¹. Opisy zawieraj¹ podstawowe infor-

macje historyczne, bibliograficzne, dane o mo¿liwo�ciach zwiedzania oraz

linki odsy³aj¹ce do innych witryn po�wiêconych tym miejscom.

Ghetto Fighters’ House

Holocaust and Jewish Resistance Heritage Museum – Israel

www.gfh.org.il

Wersje jêzykowe: angielska, hebrajska

The Ghetto Fighters� House zosta³o za³o¿one w 1949 roku przez ocala-

³ych bojowników getta i partyzantów na terenie Zachodniej Galilei. Po-

wsta³o jako pierwsze na �wiecie archiwum zbieraj¹ce dokumenty doty-

cz¹ce Holokaustu. Wkrótce zaczê³o funkcjonowaæ jako muzeum, instytut

badawczy i centrum edukacyjne. Tworzy wspólnotê ludzi, którzy prze-

trwali Zag³adê, opowiada ich historiê, przekazuje ich pos³anie. Podstawo-

we jednostki kompleksu to The Ghetto Fighters� House, muzeum eduka-

cyjne „Yad Layeled”, archiwum, biblioteka oraz centra edukacyjne.
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Witryna prezentuje sta³e wystawy historyczne i dokumentacyjne na

temat ¿ycia ¯ydów przed Holokaustem, ich losów w czasie Zag³ady oraz

oporu i powstania. Posiada unikatow¹ kolekcjê dzie³ sztuki powsta³ych

w obozach i gettach oraz powojennych prac, zarówno inspirowanych Ho-

lokaustem, jak i tworzonych po wp³ywem �rodków medycznych stosowa-

nych w leczeniu tzw. „syndromu obozu koncentracyjnego�. Du¿a czê�æ

kolekcji jest dostêpna na stronie internetowej Muzeum w ramach miêdzy-

narodowego projektu nauczania o Holokau�cie przez sztukê.

�Yad Layeled� po�wiêcone jest pamiêci dzieci � ofiar Holokaustu,

nastawione na m³odych zwiedzaj¹cych. W ramach zwiedzania prowadzo-

ne s¹ warsztaty artystyczne, projekcje filmów, dramy, spotkania ze �wiad-

kami. Przy muzeum powsta³a The Janusz Korczak International School

prowadz¹ca program The International Book-Sharing Project. Jest to

wspó³praca miêdzy szko³ami z Izraela i innych pañstw polegaj¹ca na wy-

mianie opinii na temat lektur zwi¹zanych z Holokaustem. Strona daje

mo¿liwo�æ przy³¹czenia siê do projektu.

Archiwum dysponuje olbrzymimi zbiorami, dostêpnymi w witrynie

poprzez wyszukiwarkê. Pracownicy biblioteki oferuj¹ pomoc w komple-

towaniu bibliografii.

Sekcje edukacyjne i Dzia³ zagraniczny organizuj¹ seminaria i szkolenia

dla grup nauczycieli i uczniów z ró¿nych krajów. The Pedagogical Center to

dwa internetowe dzia³y s³u¿¹ce pomoc¹ uczniom, studentom i nauczycielom.

Witryna zawiera te¿ dzia³ po�wiêcony Januszowi Korczakowi.

Haus der Wannsee-Konferenz. Gedenk- und Bildungsstätte

www.ghwk.de

Wersje jêzykowe: niemiecka, francuska, polska, angielska, hiszpañska,

hebrajska, rosyjska, arabska, duñska, holenderska, w³oska, czeska, szwedz-

ka, turecka

Dom Konferencji � Miejsce Pamiêci i Edukacji w Wannsee to miej-
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sce, gdzie 20 I 1942 roku czternastu czo³owych urzêdników III Rzeszy

ustali³o organizacyjne szczegó³y realizacji uprzedniej decyzji o deportacji

europejskich ¯ydów na Wschód i ich masowej zag³adzie. Od roku 1992

budynek pe³ni funkcjê miejsca pamiêci i edukacji historycznej. Witryna

informuje skrótowo o dzia³alno�ci placówki: ekspozycji muzealnej na te-

mat konferencji w Wannsee i zag³ady ¯ydów, mediotece zawieraj¹cej

ksi¹¿ki, dokumenty, mikrofilmy, kasety wideo oraz o organizacji jedno-

lub kilkudniowych programów edukacyjnych dla m³odzie¿y i doros³ych.

Dzia³ o�wiatowo-pedagogiczny wspó³pracuje w tym zakresie ze szko³a-

mi. Na stronie mo¿na obejrzeæ protokó³ Konferencji i zapoznaæ siê z jego

tre�ci¹ (niestety nie ma polskiego t³umaczenia). Starannie przygotowano

dzia³ odno�ników pogrupowanych wed³ug pañstw i tematów.

Holocaust History Project

www.holocaust-history.org

Wersja jêzykowa: angielska

Strona ta to archiwum zawieraj¹ce dokumenty, fotografie, nagrania i eseje

dotycz¹ce Holokaustu. Posiada te¿ materia³y zwalczaj¹ce zaprzeczanie

istnieniu Holokaustu. Na stronie mo¿emy znale�æ odpowiedzi nawet na

szczegó³owe pytania. Jej zalet¹ s¹ nie tylko informacje o dokumentach,

ale i mo¿liwo�æ ich druku (oryginalne zdjêcia) z transkrypcj¹ i t³umacze-

niem na jêzyk angielski. Dodatkowo istnieje alfabetyczny indeks s³ów

kluczowych z pytañ, które mo¿na wysy³aæ elektronicznie do specjalistów

zajmuj¹cych siê Holokaustem.

Holocaust Memorial Center

http://www.holocaustcenter.org

Wersja jêzykowa: angielska

Centrum powsta³o z inicjatywy rabina Charlesa H. Rosenzveiga w 1981

roku i mie�ci siê w Farmington Hills w stanie Michigan. Jego celem jest
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zachowanie pamiêci o ¯ydach zamordowanych podczas Zag³ady, poka-

zanie obojêtno�ci tych, którzy nie zrobili nic, aby temu zapobiec, ukaza-

nie bogactwa kultury ¯ydów europejskich oraz pomoc dla przysz³ych ge-

neracji w tworzeniu wolnych, otwartych spo³eczeñstw.

Na stronie znajduje siê dzia³ historyczny opisuj¹cy okres od pocz¹t-

ków nazizmu w Niemczech do koñca wojny, pokazuj¹cy chronologiczny

przegl¹d wydarzeñ ilustrowany licznymi zdjêciami archiwalnymi. Zalet¹

strony jest dostêp do bardzo obszernej, tematycznie pogrupowanej ksiê-

garni internetowej anglo- i niemieckojêzycznej. W sekcji �Museum Exhi-

bits On-line� znale�æ mo¿na jedynie zachêtê do odwiedzenia wystaw pre-

zentowanych na miejscu w HMC, bez dostêpu przez Internet. Wyj¹tkiem

jest interaktywna wystawa �Life Chance�. Daje ona mo¿liwo�æ wcielenia

siê w m³odego, wykszta³conego ¯yda, ¿yj¹cego w nazistowskich Niem-

czech i podejmowania ¿yciowych decyzji. Program pokazuje beznadziej-

no�æ wszelkich dzia³añ i bezsilno�æ ¯ydów w tamtym okresie.

Holocaust Museum & Studies Center

www.bxscience.edu/organizations/holocaust

Wersja jêzykowa: angielska

Muzeum powsta³o przy Bronx High School of Science w 1977 roku i jest

jedn¹ z najstarszych tego typu placówek w Stanach Zjednoczonych. Szczy-

ci siê tak¿e blisk¹ wspó³prac¹ z laureatami Nagród Nobla, Elie Wieselem

i Szymonem Wiesenthalem. Strona umo¿liwia obejrzenie niewielkiej czê-

�ci bogatych zbiorów Muzeum, m.in. plakatów propagandowych z cza-

sów II wojny �wiatowej oraz wystawy prac artystów, którzy ocaleli z Za-

g³ady. Sekcja �Holocaust Educational Guide� zawiera gotowe plany lekcji,

propozycje nietypowych zajêæ, krótkie opisy historyczne najwa¿niejszych

zagadnieñ zwi¹zanych z Holokaustem, liczne mapy oraz wskazówki me-

todyczne.
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Holocaust Teachers Resources Center

www.holocaust-trc.org

Wersja jêzykowa: angielska

Holocaust Teachers Resources Center na stronach www powstaje dziêki

Holocaust Education Foundation, Inc. G³ównym celem organizacji jest

zwalczanie uprzedzeñ poprzez rozpowszechnianie wiedzy o Holokau�cie.

Strona zbiera i porz¹dkuje materia³y edukacyjne. Wiele miejsca po�wiê-

cono planom lekcji, przygotowanym dla klas na ró¿nych poziomach na-

uczania. S¹ one bardzo dok³adnie opisane, równie¿ pod k¹tem metodycz-

nym. Lekcje czêsto opieraj¹ siê na konkretnej ksi¹¿ce (odpowiednie

rozdzia³y s¹ dostêpne na stronie). Ró¿norakie materia³y edukacyjne opi-

sane s¹ w dzia³ach: wideoteka na temat Holokaustu, przewodnik po mate-

ria³ach edukacyjnych (bardzo obszerny, pogrupowany tematycznie kata-

log ksi¹¿ek, kaset audio i wideo), przewodnik po literaturze zwi¹zanej

z losem dzieci w czasie II wojny �wiatowej (jest to zbiór pamiêtników,

wspomnieñ, ksi¹¿ek historycznych, dokumentów, beletrystyki i encyklo-

pedii).

Autorzy witryny zamieszczaj¹ kalendarz imprez edukacyjnych, kon-

ferencji, badañ, kursów oraz obchodów �Dni Pamiêci� odbywaj¹cych siê

na ca³ym �wiecie.

The Holocaust: A Tragic Legacy

http://library.thinkquest.org/12663

Wersja jêzykowa: angielska

Strona redagowana przez uczniów zrzeszonych w ThinkQuest (organiza-

cji promuj¹cej naukê przez Internet). Jej podstawow¹ zalet¹ jest interak-

tywno�æ. Odwiedzaj¹cy ma mo¿liwo�æ rozwi¹zywania moralnych dyle-

matów, bior¹c udzia³ w wirtualnym procesie norymberskim, sprawdzenia

swojej wiedzy w jednym z piêciu quizów czy obserwowania ¿ycia w wir-

tualnym obozie koncentracyjnym. Witryna zawiera tak¿e chronologiczny
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przegl¹d wydarzeñ z lat 1933-1945, po³¹czony ze s³ownikiem najwa¿-

niejszych terminów zwi¹zanych z Holokaustem. Nowoczesna szata gra-

ficzna oraz oryginalna forma przekazywania wiedzy sprawiaj¹, ¿e strona

ta jest szczególnie interesuj¹ca dla m³odzie¿y.

iEARN – The Holocaust/Genocide Project

www.iearn.org/hgp/

Wersja jêzykowa: angielska

The International Education and Resource Network (Miêdzynarodowa Sieæ

Pomys³ów Edukacyjnych) to program dla uczniów w wieku od 12 do 17

lat, skupiaj¹cy szko³y z ca³ego �wiata, w tym z Polski. Opiera siê na mo¿-

liwo�ciach komunikacyjnych Internetu: konferencje on-line, koresponden-

cja e-mail. Przewiduje tak¿e zajêcia warsztatowe i doroczny ogólno�wia-

towy zjazd uczestników. Obejmuje wiele interdyscyplinarnych zagadnieñ,

w tym blok dotycz¹cy Holokaustu i innych ludobójstw. W ramach iEARN

nauczyciele mog¹ korzystaæ z gotowych niestandardowych programów

zajêæ, wykorzystuj¹cych literaturê, historiê i sztukê. Uczniowie bior¹cy

udzia³ w programie redaguj¹ rocznik �An End to Intolerance� w ca³o�ci

dostêpny drog¹ internetow¹. Daje on mo¿liwo�æ poznania pogl¹dów i od-

czuæ m³odzie¿y z ca³ego �wiata na temat Holokaustu. Witryna zawiera

bardzo bogaty zbiór odno�ników do innych stron po�wiêconych Holo-

kaustowi.

Janusz Korczak

www.janusz-korczak.de

Wersje jêzykowe: niemiecka, angielska (kilka elementów)

Witryna po�wiêcona jest ¿yciu i spu�ci�nie Janusza Korczaka. Zawiera

jego biografiê, niemiecko- i angielskojêzyczn¹ literaturê o jego ¿yciu

i dzia³alno�ci oraz informacjê o t³umaczeniach dzie³ Korczaka w tych jê-

zykach. Przedstawione s¹ tak¿e filary korczakowskiej pedagogiki po-
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szanowania praw dziecka, opieraj¹cej siê na zasadzie, ¿e respektowanie

praw dziecka przez doros³ego uczy dziecko zauwa¿ania innych ludzi.

W witrynie zamieszczono spis instytucji w Niemczech nosz¹cych

imiê Janusza Korczaka. Podane s¹ tak¿e linki odnosz¹ce siê do Zag³ady

¯ydów.

Literature of the Holocaust

http://www.english.upenn.edu/~afilreis

Wersja jêzykowa: angielska

Strona przygotowana przez profesora literatury angielskiej z Uniwersyte-

tu Pensylwania, Alana Filreisa. Przedstawia bogat¹ bibliografiê odnosz¹-

c¹ siê do Holokaustu oraz listê odno�ników do stron internetowych o zbli-

¿onej tematyce.

Pañstwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w O�wiêcimiu

www.auschwitz.org.pl

Wersje jêzykowe: polska, angielska, niemiecka

Witrynê o�wiêcimskiego Muzeum, ilustrowan¹ archiwalnymi i wspó³cze-

snymi zdjêciami, warto odwiedziæ przed zaplanowaniem wyjazdu klaso-

wego. Mo¿na tam znale�æ dobrze opracowane, aktualne informacje orga-

nizacyjne (dojazd, zakwaterowanie, zasady i godziny zwiedzania) oraz

bardzo przystêpnie podane wiadomo�ci o historii obozu (za³o¿enie, roz-

budowa, krematoria i komory gazowe, liczba i narodowo�æ ofiar, wyzwo-

lenie). Wydaje siê, ¿e zakres informacji odpowiada w zupe³no�ci potrze-

bom uczniów szkó³ ponadpodstawowych. Niestety, archiwum muzealne

nie jest dotychczas dostêpne dla internautów � trwaj¹ prace nad skompu-

teryzowaniem zbiorów. Dzia³ edukacyjny oferuje wspó³pracê z nauczy-

cielami i m³odzie¿¹ szkoln¹ w zakresie wyk³adów, szkoleñ, lekcji muze-

alnych, konkursów itp. Sekcja Aktualno�ci informuje o zmianach na terenie

Muzeum (np. otwarciu dla zwiedzaj¹cych dodatkowych obiektów, nowych
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systemach informacyjnych) oraz wszelkich uroczysto�ciach zwi¹zanych

z dzia³alno�ci¹ Muzeum. W Internecie dostêpna jest równie¿ oferta wy-

dawnictwa Muzeum, m.in. publikacje naukowe, popularnonaukowe, lite-

ratura piêkna, albumy, przewodniki, katalogi, plakaty, pocztówki i filmy

edukacyjne. Niestety, nie mo¿na ich t¹ drog¹ zakupiæ. S¹ tu tak¿e dostêp-

ne informacje o Fundacji Pamiêci Ofiar Obozu Zag³ady Auschwitz-Bir-

kenau, która wspiera Muzeum.

Na terenie O�wiêcimia dzia³aj¹ równie¿:

· Miêdzynarodowy Dom Spotkañ M³odzie¿y – www.mdsm.pl

· Centrum Dialogu i Modlitwy, prowadzone przez ks. Manfreda

Deselaersa – www.centrum-dialogu.oswiecim.pl

· ¯ydowskie Centrum Edukacyjne (Auschwitz Jewish Center Fo-

undation) – www.ajcf.org

Placówki te organizuj¹ kilkudniowe sesje dla grup m³odzie¿y, maj¹ce na

celu edukacjê historyczn¹, religijn¹ i obywatelsk¹.

Muzeum Historii ¯ydów Polskich

www.jewishmuseum.org.pl

Wersje jêzykowe: polska, angielska

Strona internetowa Muzeum Historii ¯ydów Polskich dotyczy powstaj¹-

cego w Warszawie muzeum po�wiêconego pamiêci polskich ¯ydów. Or-

ganizacj¹ funduj¹c¹ muzeum jest Stowarzyszenie ¯ydowski Instytut Hi-

storyczny w Polsce. Przysz³e muzeum, prowadz¹c na szerok¹ skalê

dzia³alno�æ wystawiennicz¹ i edukacyjn¹, ma stanowiæ uzupe³nienie do-

tychczasowej naukowej, dokumentacyjnej i wydawniczej aktywno�ci ̄ y-

dowskiego Instytutu Historycznego. Przes³aniem projektu muzeum jest

ukazanie dziejów ¯ydów na ziemiach polskich i bogactwa ich kultury

oraz pomoc m³odym ¯ydom i Polakom w burzeniu przes¹dów i uprze-

dzeñ przez ukazanie prawdy o wzajemnych relacjach. Program historycz-

ny przygotowywany jest przez zespó³ ekspertów � historyków z Polski,
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Europy, Stanów Zjednoczonych, kierowany przez prof. Israela Gutmana

z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Pierwsze wieki ¿ycia ̄ ydów

w Polsce zostan¹ odtworzone w muzeum na podstawie badañ historycz-

nych. Powstan¹ repliki, dioramy i modele. W Polsce odnaleziono, sfoto-

grafowano i skomputeryzowano ju¿ ponad 40 tysiêcy eksponatów. Kolejny

etap to poszukiwania na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospoli-

tej, Bia³orusi, Ukrainie, w Rosji i na �wiecie, a tak¿e wspó³praca z muze-

ami ¿ydowskimi w Europie, USA i Izraelu, które posiadaj¹ wiele obiek-

tów pochodz¹cych z Polski lub zwi¹zanych z dziejami polskich ¯ydów.

Na stronie mo¿na znale�æ informacje o projekcie, a tak¿e krótki ilustro-

wany przewodnik po historii ¯ydów w Polsce.

Nadzieja – Hatikvah

www.nadzieja-hatikvah.org

Wersje jêzykowe: polska, angielska

Polsko-Izraelskie Towarzystwo Nadzieja � Hatikvah zosta³o za³o¿one je-

sieni¹ 2000 roku przez studentów i pracowników naukowych Wydzia³u

Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Wroc³awskiego. Hatikvah dzia³a tak¿e

jako studenckie ko³o naukowe przy Instytucie Studiów Miêdzynarodo-

wych Uniwersytetu Wroc³awskiego.

G³ównym celem Towarzystwa jest propagowanie wszechstronnych

kontaktów pomiêdzy spo³eczeñstwami, organizacjami spo³ecznymi i na-

ukowymi z Polski i Izraela oraz mniejszo�ci¹ ¿ydowsk¹ w Polsce. Wa¿-

nym celem dzia³alno�ci Hatikvah jest tak¿e walka z uprzedzeniami na tle

rasowym i etnicznym w�ród m³odych ludzi w Europie, a w szczególno�ci

w�ród m³odzie¿y Wroc³awia, oraz zapoznawanie m³odych ludzi z kultur¹

i histori¹ mniejszo�ci. Inne pola zainteresowañ Towarzystwa to: historia

¯ydów w Europie i w Polsce, Pañstwo Izrael, stosunki polsko-izraelskie

i polsko-¿ydowskie oraz edukacja miêdzykulturowa. Dzia³alno�æ Towa-

rzystwa opiera siê na organizacji i uczestnictwie w otwartych dyskusjach,
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spotkaniach i wyk³adach, miêdzynarodowych seminariach m³odzie¿o-

wych, pracy spo³ecznej, warsztatach dla studentów oraz wyjazdach sty-

pendialnych. Towarzystwo wydaje tak¿e czasopismo pt. �Hatikvah� uka-

zuj¹ce siê dwa razy w semestrze akademickim.

Do najwa¿niejszych projektów stowarzyszenia nale¿¹: cykl wyk³a-

dów �Mniejszo�ci narodowe w Polsce i na �wiecie�, wspó³praca z ME-

NiS w sprawie wymiany m³odzie¿y z Izraelem, �Edukacja pokojowa� �

kurs szkoleniowy dla osób prowadz¹cych zajêcia z edukacji miêdzykultu-

rowej, �Kolorowa tolerancja� � zamalowywanie napisów antysemickich,

rasistowskich w mie�cie, wolontariat � praca m³odzie¿y z ró¿nych krajów

na cmentarzach ¿ydowskich i w miejscach pamiêci.

Nizkor

www.nizkor.org

Wersje jêzykowe: angielska, niektóre dzia³y w jêzyku hiszpañskim i ro-

syjskim

�Nizkor� w jêzyku hebrajskim oznacza �bêdziemy pamiêtaæ� i w³a�nie za-

chowanie pamiêci o Holokau�cie jest g³ównym celem tej strony. Udostêp-

nia ona bardzo bogaty zbiór przejrzy�cie pogrupowanych informacji histo-

rycznych. Szczególnie przydatny wydaje siê dzia³ zawieraj¹cy 66 najczê�ciej

zadawanych pytañ dotycz¹cych Holokaustu wraz z odpowiedziami.

Osobna sekcja umo¿liwia zakup przez Internet pomocy naukowych

dla nauczycieli, takich jak: ksi¹¿ki, kasety wideo, plakaty czy gotowe pla-

ny lekcji. Witryna daje tak¿e mo¿liwo�æ skontaktowania siê z wieloma

organizacjami antyrasistowskimi i instytutami naukowymi zajmuj¹cymi

siê Holokaustem.

O�rodek �Brama Grodzka � Teatr NN�

www.tnn.lublin.pl

wersja jêzykowa: polska
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O�rodek jest samorz¹dow¹ instytucj¹ kultury w Lublinie, dzia³aj¹c¹ na

rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. W realizowanych pro-

gramach o�rodek nawi¹zuje do symbolicznego i historycznego znaczenia

swojej siedziby � Bramy Grodzkiej (bêd¹cej dawnym przej�ciem pomiê-

dzy miastem chrze�cijañskim i ¿ydowskim) oraz do po³o¿enia samego

Lublina � miasta/miejsca spotkañ kultur, tradycji i religii.

Teatr NN powsta³ w 1990 roku. Pocz¹tkowo jego dzia³alno�æ ukie-

runkowana by³a na realizacjê autorskich przedstawieñ. W miarê up³ywu

czasu twórcy Teatru zaczêli otwieraæ siê na inne, pozateatralne przedsiê-

wziêcia o charakterze spo³ecznym i edukacyjnym, wykraczaj¹ce poza sztu-

kê. O�rodek odbudowa³ swoj¹ siedzibê � XIV-wieczn¹ Bramê Grodzk¹

i przylegaj¹ce do niej kamienice, co przyczyni³o siê do o¿ywienia czê�ci

zniszczonego lubelskiego Starego Miasta.

Dzia³alno�æ programowa O�rodka zwi¹zana jest z przywracaniem

pamiêci o nieistniej¹cym ju¿ lubelskim mie�cie ¿ydowskim. Swoje cele

O�rodek realizuje poprzez dzia³ania artystyczne, wystawy, spotkania, se-

sje, promocje ksi¹¿ek i czasopism, projekcje filmów, koncerty, dzia³ania

w przestrzeni publicznej. Prowadzi równie¿ dzia³alno�æ wydawnicz¹.

W 1998 roku O�rodek rozpocz¹³ realizacjê programu �Wielka Ksiêga Mia-

sta� � zbierane s¹ materia³y archiwalne zwi¹zane z histori¹ polsko-¿y-

dowskiego Lublina (zdjêcia, relacje mówione, dokumenty). W oparciu

o te materia³y powsta³a, wci¹¿ rozbudowywana, wystawa dokumentalna

opowiadaj¹ca o przedwojennym dwukulturowym Lublinie. Towarzyszy

jej program edukacyjny po�wiêcony ocalaniu dziedzictwa lubelskich ¯y-

dów.

O�rodek prowadzi program: �Zapomniana przesz³o�æ � wielokultu-

rowe tradycje Lubelszczyzny�. Jest on adresowany g³ównie do m³odego

pokolenia mieszkañców regionu oraz do ich nauczycieli. To w³a�nie szko³a

powinna staæ siê miejscem nauczania o przesz³o�ci i dziedzictwie kultu-

rowym. Celem nadrzêdnym programu jest przygotowanie m³odzie¿y do
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rozumienia swojej Ma³ej Ojczyzny i aktywnego uczestnictwa w jej ¿yciu.

O�rodek �Brama Grodzka � Teatr NN� prowadzi równie¿ projekt �Wirtu-

alna Biblioteka Lublina i Regionu Lubelskiego�, czyli komputerow¹ bazê

danych sk³adaj¹c¹ siê z Bazy Tekstowej, Bazy Ikonograficznej, Bazy

D�wiêkowej i Bazy Edukacyjnej.

Szczególn¹ form¹ wspó³pracy tej instytucji z nauczycielami s¹ Szkol-

ne Kluby Odkrywców ��cie¿kami Pamiêci�. Istniej¹ca obecnie sieæ liczy

prawie 100 klubów (z ca³ego województwa lubelskiego). W witrynie jest

równie¿ dzia³ �Ma³e Ojczyzny�. W sk³ad bazy wchodzi ponad 80 tek-

stów, które pochodz¹ z czasopism i publikacji wydawanych przez O�ro-

dek �Brama Grodzka – Teatr NN”.

Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie Przeciw

Antysemityzmowi i Ksenofobii

www.or.icm.edu.pl

wersja jêzykowa: polska

Celem Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita” jest krzewienie tolerancji

oraz przeciwdzia³anie przejawom antysemityzmu i ksenofobii. Swój pro-

gram Stowarzyszenie realizuje g³ównie poprzez inicjowanie i wspieranie

dzia³añ edukacyjnych, dokumentowanie przejawów uprzedzeñ i zwraca-

nie na nie uwagi spo³eczeñstwa. Stowarzyszenie promuje postawy otwarto-

�ci i poszanowania dla osób i grup o odmiennej identyfikacji etnicznej,

narodowej, religijnej, kulturowej lub spo³ecznej oraz przeciwdzia³a po-

stawom godz¹cym w godno�æ cz³owieka. Cz³onkami �Otwartej Rzeczpo-

spolitej� s¹ m.in. naukowcy, pisarze, dziennikarze oraz duchowni. Zaj-

muj¹ siê oni popularyzowaniem rzetelnej wiedzy o �ród³ach i skali takich

zjawisk, jak ksenofobia, antysemityzm, rasizm i zwracaj¹ na nie uwagê

w³adz, Ko�cio³ów, pedagogów, �rodowisk akademickich oraz mediów.

Stowarzyszenie wspó³pracuje z Helsiñsk¹ Fundacj¹ Praw Cz³owieka,

z Polsk¹ Akcj¹ Humanitarn¹ oraz Stowarzyszeniem �Nigdy Wiêcej�.
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Stowarzyszenie realizuje projekt �Szko³a Otwarto�ci�, którego ce-

lem jest analiza i opis podrêczników szkolnych z zakresu przedmiotów

humanistycznych pod k¹tem propagowania idei spo³eczeñstwa otwarte-

go. �Otwarta Rzeczpospolita� zamieszcza równie¿ na swojej stronie re-

cenzje naukowe omawiaj¹ce publikacje o charakterze antysemickim lub

skrajnie nacjonalistycznym.

Shoa.de

http://www.shoa.de

Wersja jêzykowa: niemiecka

Witryna jest czê�ci¹ projektu odnosz¹cego siê tak¿e do III Rzeszy, II woj-

ny �wiatowej i czasów powojennych. Obejmuje cztery dzia³y: �Tematy�

(w�ród kilkudziesiêciu: antysemityzm, Einsatzgruppen, getta, obozy

koncentracyjne, ustawy norymberskie i cyklon B), „Ofiary i bohatero-

wie�, �Oprawcy� oraz ��ród³a� (m.in. literatura o Hitlerze, filmy i nagra-

nia archiwalne).

Brak w³asnego forum dyskusyjnego, istnieje jednak odwo³anie do

forum �Aktion Kinder des Holocaust� (Akcja Dzieci Holokaustu) –

www.akdh.ch

Shoah Project

www.shoahproject.org

Wersja jêzykowa: niemiecka

Witryna �Shoah Project� zawiera kilka dzia³ów. Otwiera j¹ informacja

o nowo�ciach. Dzia³ �Dokumentacja� zawiera materia³y o obozie kon-

centracyjnym w Dachau. Przedstawiona jest tak¿e w nim praca Rolfa Kor-

nemanna Doppelmord, w której autor opisuje anty¿ydowsk¹ politykê ma-

j¹tkow¹ i mieszkaniow¹ nazistów. Dzia³ �Opór� zawiera informacje

o przejawach oporu wobec nazizmu w Niemczech (ruch studentów �Die

weisse Rose� i przejawy oporu m³odzie¿y � odwo³anie do witryny �Kids
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im Nazi-Regime�). Dzia³ �Internet� posiada linki odnosz¹ce siê do Zag³a-

dy ¯ydów, w tym sekcjê �Bez cenzury przeciw nazizmowi�. W dziale

po�wiêconym literaturze znale�æ mo¿na opowiadania, eseje i wiersze po-

�wiêcone tematyce Holokaustu, a w dziale bibliograficznym informacje

o niemieckojêzycznych nowo�ciach ksi¹¿kowych, recenzje oraz bogat¹,

pogrupowan¹ tematycznie bibliografiê.

Simon Wiesenthal Center

www.wiesenthal.com

Wersja jêzykowa: angielska

Simon Wiesenthal Center jest miêdzynarodow¹ organizacj¹ zajmuj¹c¹ siê

promocj¹ tolerancji, obron¹ praw cz³owieka i przechowywaniem pamiêci

o Holokau�cie. Na stronie przeczytaæ mo¿na krótkie wiadomo�ci ze �wia-

ta dotycz¹ce terroryzmu i innych przejawów nietolerancji (g³ównie z Bli-

skiego Wschodu), a tak¿e zdobyæ informacje o grupach neonazistowskich

i sposobach przeciwstawiania siê im. Dzia³ �Museum of Tolerance� doty-

czy edukacyjnej dzia³alno�ci Centrum. Zawiera tysi¹ce plików tekstowych

i zdjêæ, opisuj¹cych i dokumentuj¹cych historiê Zag³ady i II wojny �wia-

towej, wirtualne wystawy, a tak¿e liczne artyku³y i eseje. Znajduje siê tu

tak¿e przygotowana specjalnie dla nauczycieli bibliografia oraz zestaw

36 najwa¿niejszych pytañ i odpowiedzi dotycz¹cych Holokaustu.

Stowarzyszenie Romów w Polsce

www.stowarzyszenieromow.hg.pl

Wersja jêzykowa: polska

Stowarzyszenie Romów w Polsce to organizacja powsta³a w 1992 roku,

której podstawowym zadaniem jest dzia³anie na rzecz pe³nego uczestnic-

twa ludno�ci romskiej w ¿yciu narodu polskiego. Jednym z g³ównych ce-

lów Stowarzyszenia jest przypomnienie oraz upamiêtnienie eksterminacji

i holokaustu Romów. Ten cel Stowarzyszenie realizuje poprzez dzia³alno�æ
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naukow¹, wydawnicz¹, badawcz¹ oraz wystawiennicz¹. Stowarzyszenie

prowadzi równie¿ wielokierunkow¹ dzia³alno�æ zmierzaj¹c¹ do zmiany

panuj¹cych w polskim spo³eczeñstwie negatywnych stereotypów Romów.

Survivors of the Shoah. Visual History Foundation

www.vhf.org

Wersja jêzykowa: angielska

Fundacja zosta³a za³o¿ona przez Stevena Spielberga w 1994 roku. Jej ce-

lem jest zebranie opowie�ci naocznych �wiadków Holokaustu w formie

dokumentów filmowych nagranych na CD-romach i kasetach wideo. Do-

tychczas zebrano ponad 50 000 �wiadectw nagranych w 57 krajach i w 32

jêzykach. Na stronie zamieszczono informacje dotycz¹ce projektu i po-

wsta³ych dziêki niemu filmów edukacyjnych.

Aktualnie trwaj¹ prace nad katalogiem nagrañ i wykorzystaniem ar-

chiwum do potrzeb edukacyjnych w klasach szkolnych. Archiwum bê-

dzie dostêpne w nastêpuj¹cych instytucjach: Fortunoff Video Archive for

Holocaust Testimonies – Yale University, New Haven (USA), Museum of

Jewish Heritage – New York City (USA), Simon Wiesenthal Center – Los

Angeles (USA), United States Holocaust Memorial Museum – Washing-

ton D.C. (USA), Yad Vashem – Jerusalem (Izrael).

United States Holocaust Memorial Museum

www.ushmm.org

Wersja jêzykowa: angielska

Muzeum powsta³o w 1980 roku jako instytucja badaj¹ca i interpretuj¹ca

historiê Holokaustu. Strona daje mo¿liwo�æ zapoznania siê z szerok¹ dzia-

³alno�ci¹ naukow¹ i edukacyjn¹ placówki. Zamieszczono na niej infor-

macje na temat prowadzonych badañ, udostêpniono czê�æ zawarto�ci ar-

chiwów. Dokumenty prezentowane s¹ równie¿ w ramach kilku wystaw
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on-line. Witryna ma te¿ ofertê edukacyjn¹: �dla uczniów�, �dla rodzin�,

�dla nauczycieli�, �dla doros³ych�, �dla nauczycieli akademickich i na-

ukowców�. Dzia³y te rozwijaj¹ wiele zagadnieñ dotycz¹cych Holokaustu,

jak np. po³o¿enie dzieci i kobiet, ruch oporu, a tak¿e umo¿liwiaj¹ obejrze-

nie filmu z wyzwolenia Auschwitz. Czê�æ dla uczniów opisuje w przy-

stêpny sposób historiê nazizmu i Zag³ady. Materia³ uzupe³niaj¹ liczne zdjê-

cia i mapki oraz s³owniczek najwa¿niejszych pojêæ. Sekcja skierowana do

nauczycieli prezentuje kilka pozycji ksi¹¿kowych polecanych do naucza-

nia o Holokau�cie. Szerszy asortyment ksi¹¿ek jest dostêpny w interneto-

wym sklepie prowadzonym przez Muzeum.

Web’s Center for Holocaust Education

www.hopesite.ca

Wersja jêzykowa: angielska

Witryna zosta³a utworzona przez kanadyjsk¹ organizacjê Victoria Holo-

caust Remembrance and Education Society. Zawiera trzy dzia³y g³ówne:

�Remember�, �Reflect�, �Rekindle�.

�Remember� to zbiór wspomnieñ osób ocala³ych z Holokaustu (wy-

wiady, zapisy video, pamiêtniki). Osobna sekcja po�wiêcona jest dzieciñ-

stwu w czasie Zag³ady.

�Reflect� to miejsce, gdzie ka¿dy mo¿e zamie�ciæ swoj¹ opiniê,

wiersz, refleksjê. Znajduje siê tu tak¿e specjalny dzia³ zajmuj¹cy siê po-

moc¹ dzieciom osób ocala³ych z Holokaustu (grupy wsparcia, grupy tera-

peutyczne itp.). Dzia³ �Reflect� ma równie¿ po³¹czenie z przewodnikiem

po internetowych stronach na temat Holokaustu.

�Rekindle� mówi o potrzebie budowania nadziei. Przedstawia propo-

zycje dzia³añ przeciwko nietolerancji, uprzedzeniom i rasizmowi, które ka¿-

dy mo¿e podj¹æ. Podejmowane s¹ tutaj takie tematy, jak rasizm w szkole,

prawa cz³owieka, rozumienie innych kultur, nauczanie o Holokau�cie.
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Yad Vashem

www.yad-vashem.org.il

Wersje jêzykowe: angielska, hebrajska

Instytut Pamiêci Yad Vashem w Jerozolimie jest jedn¹ z najbardziej zna-

nych placówek zajmuj¹cych siê Holokaustem. Obszerna witryna interneto-

wa jest odzwierciedleniem licznych obszarów dzia³ania Instytutu. Dzia³

�About Yad Vashem� zawiera szczegó³owe informacje o historii i obecnej

dzia³alno�ci Instytutu, a tak¿e o planach na przysz³o�æ. W czê�ci po�wiêco-

nej Holokaustowi znale�æ mo¿na spis najczê�ciej zadawanych pytañ wraz

z odpowiedziami na temat Holokaustu, chronologiczne zestawienie wyda-

rzeñ, bibliografiê 200 ksi¹¿ek uznanych za najwa¿niejsze przez naukow-

ców i nauczycieli, setki dokumentów z tamtego okresu (przet³umaczonych

na jêzyk angielski), monografie spo³eczno�ci ¿ydowskich z Grodna, Lidy,

Olkiennik. Dzia³ �Remembrance� zawiera biografie ofiar. „Eleventh Hour

Collection Project� ma za zadanie zbieraæ �wiadectwa, dokumenty i dowo-

dy materialne od osób prywatnych. Czê�æ �On-line Exhibitions� prezentuje

kilka interesuj¹cych wystaw ze zbiorów muzeum. Szczególnie wzruszaj¹ca

jest ekspozycja �No Child�s Play� ukazuj¹ca zabawki z czasu Zag³ady.

Instytut Yad Vashem ma du¿e do�wiadczenie w nauczaniu o Holo-

kau�cie. W dziale �Education� znale�æ mo¿na ogólne wytyczne i wska-

zówki dotycz¹ce tego zagadnienia, informacje o warsztatach edukacyj-

nych dla nauczycieli, konferencjach. Istnieje te¿ �Pedagogical Resource

Center� dysponuj¹ce sporym wachlarzem pomocy edukacyjnych (kon-

takt przez e-mail). Strona oferuje gotowy program zajêæ dotycz¹cych

Holokaustu. Dzia³ �Research & Publications� przedstawia aktualnie pro-

wadzone przez Instytut projekty badawcze, a tak¿e daje mo¿liwo�æ zaku-

pienia przez Internet najnowszych publikacji (Yad Vashem Publications)

oraz materia³ów do lekcji (Teaching Units).

Czê�æ �The Righteous Among the Nations� to biografie, fotografie miejsc

pamiêci, statystyki dotycz¹ce �Sprawiedliwych W�ród Narodów �wiata�.
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YIVO Institute for Jewish Research

www.yivoinstitute.org

Wersja jêzykowa: angielska

Instytut Badañ nad Judaizmem i ¯ydami � YIVO � powsta³ w 1925 roku

w Wilnie jako placówka badaj¹ca kulturê i historiê ¯ydów w Europie

Wschodniej. Obecnie Instytut kontynuuje dzia³alno�æ w Nowym Jorku.

YIVO dysponuje archiwum oraz wielojêzyczn¹ bibliotek¹, niestety, nie-

dostêpnymi w Internecie. Spo�ród licznych programów realizowanych

przez Instytut na stronie dostêpne s¹ fragmenty wystaw fotograficznych

i dokumentacyjnych oraz spis publikacji YIVO (niektóre z nich mo¿na

zakupiæ przez sieæ). Witryna zawiera wiele informacji o jêzyku jidysz, np.

alfabet z mo¿liwo�ci¹ wys³uchania brzmienia g³osek.

¯ydowski Instytut Historyczny

www.jewishinstitute.org.pl

Wersja jêzykowa: polska

¯ydowski Instytut Historyczny, którego pocz¹tki siêgaj¹ roku 1928, zaj-

muje siê badaniami i edukacj¹ na temat historii i kultury ̄ ydów w Polsce.

Warszawska siedziba ¯IH mie�ci bogate archiwum oraz ró¿norodn¹ ko-

lekcjê dzie³ sztuki i przedmiotów u¿ytkowych kultury ¿ydowskiej. Na co

dzieñ Instytut zajmuje siê ochron¹, konserwacj¹ i zbieraniem eksponatów

oraz prezentowaniem kolekcji dokumentów i innych materia³ów. Instytut

organizuje tak¿e seminaria, konferencje, konkursy oraz kursy jêzyka he-

brajskiego. Wszystkie jednostki Instytutu pracuj¹ na rzecz uzupe³niania

wiedzy spo³eczeñstwa, przezwyciê¿ania stereotypów i przeciwstawiania

siê uprzedzeniom wynikaj¹cym z niewiedzy.

Do studiów o Holokau�cie szczególnie u¿yteczne s¹ archiwa Instytu-

tu; znajduje siê tam m.in. 7 200 relacji osób ocala³ych z Zag³ady.

Strona g³ówna Instytutu przedstawia kalendarz najbli¿szych wyk³a-

dów. W witrynie znajduje siê tak¿e opis trzech sta³ych wystaw Instytutu
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ukazuj¹cych ¿ycie i �mieræ warszawskiego getta, zdjêcia i dokumenty z Ar-

chiwum Ringelbluma oraz przedmioty ¿ydowskiej sztuki sakralnej i �wiec-

kiej. Na stronie znajduje siê równie¿ katalog zbiorów bibliotecznych

(70 000 pozycji), z których mo¿na korzystaæ na miejscu lub poprosiæ o wy-

konanie fotokopii. Istnieje równie¿ mo¿liwo�æ zakupienia wielu ksi¹¿ek.

¯ydzi w Polsce. Ocaliæ od zapomnienia � uczyæ dla przysz³o�ci

www.historiazydow.edu.pl

Wersja jêzykowa: polska (mapa strony w jêzyku niemieckim i angielskim)

�¯ydzi w Polsce. Ocaliæ od zapomnienia � uczyæ dla przysz³o�ci� to edu-

kacyjny serwis internetowy przeznaczony dla nauczycieli i uczniów, za-

wieraj¹cy podstawowe informacje z dziedziny historii i kultury ¯ydów.

Na stronê sk³ada siê m.in. materia³ dydaktyczny przydatny w nauczaniu

tej problematyki, dotycz¹cy szeroko rozumianej edukacji dla tolerancji.

Serwis powsta³ dziêki wspó³pracy Domu Anny Frank w Amsterdamie,

Fundacji im. Stefana Batorego, Ambasady Królestwa Niderlandów w War-

szawie i Stowarzyszenia Centrum Polsko-Niemieckie (które koordynuje

tworzenie i rozbudowywanie serwisu w Polsce). Serwis zawiera multime-

dialn¹ prezentacjê w postaci 24 slajdów wystawy �¯ydzi w Polsce. Swoi

czy Obcy�, po�wiêconej dziejom i tera�niejszo�ci ¯ydów w Polsce. Od

1998 roku wystawa pokazywana by³a w kilkudziesiêciu miastach polskich

i niemieckich. Ponadto w serwisie zamieszczono opracowanie �Dzienni-

ka Dawida Rubinowicza� bêd¹cego �wiadectwem losu ¿ydowskich dzie-

ci z czasów II wojny �wiatowej.

Strona zawiera równie¿ rozbudowan¹ ofertê edukacyjn¹ dla nauczy-

cieli i uczniów. W sekcji nauczycielskiej proponowane s¹ gotowe mate-

ria³y dydaktyczne i scenariusze lekcji, które bezpo�rednio nawi¹zuj¹ do

czê�ci merytorycznej serwisu. Prezentuje siê tu równie¿ wskazówki bi-

bliograficzne oraz bie¿¹ce informacje na temat seminariów i szkoleñ dla

nauczycieli. Struktura serwisu umo¿liwia jego rozbudowê poprzez za-



mieszczanie autorskich rozwi¹zañ dydaktycznych. Czê�æ serwisu kiero-

wana do uczniów zachêca do wyra¿ania opinii i przemy�leñ na tematy

zwi¹zane z w/w problematyk¹, do dzielenia siê swoimi pomys³ami i pre-

zentowania projektów edukacyjnych realizowanych w szko³ach. Zawiera

te¿ og³oszenia o konkursach oraz prace uczniów.
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Informacje o Autorach

Monika Adamczyk-Garbowska – profesor literatury amerykañskiej i po-

równawczej, kierownik Zak³adu Kultury i Historii ¯ydów Uniwersytetu

Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie. T³umaczka literatury amerykañ-

skiej i jidysz. Cz³onek redakcji rocznika Polin: Studies in Polish Jewry.

Opublikowa³a m.in.: Polska Isaaca Bashevisa Singera: Rozstanie i po-

wrót (1994) i (wspólnie z Antonym Polonskym) Contemporary Jewish

Writing in Poland: An Anthology (2001) oraz Odcienie to¿samo�ci. Lite-

ratura ¿ydowska jako zjawisko wielojêzyczne (2004). Laureatka Nagrody

im. Jana Karskiego i Poli Nireñskiej za rok 2004.

Natalia Aleksiun – historyk, asystent w Katedrze Bliskiego i Dalekiego

Wschodu Uniwersytetu Jagielloñskiego, doktorantka w Skirball Depart-

ment of Hebrew and Judaic Studies, New York University. W 2001 r. uzy-

ska³a doktorat na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego, za któ-

ry otrzyma³a nagrodê Prezesa Rady Ministrów w 2002. Autorka Dok¹d

dalej. Ruch syjonistyczny w Polsce 1944-1949 (2002) oraz kilkunastu ar-

tyku³ów na temat stosunków polsko-¿ydowskich, historii ¯ydów w Pol-

sce oraz historiografii ¿ydowskiej.

Jolanta Ambrosewicz-Jacobs – adiunkt w Instytucie Europeistyki Uni-

wersytetu Jagielloñskiego, cz³onek Rady Programowej panelu doradców
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przy Organizacji Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie/Biurze Insty-

tucji Demokratycznych i Praw Cz³owieka (Organization for Security and

Cooperation in Europe/Office for Democratic Institutions and Human

Rights, OSCE/ODIHR). Opublikowa³a m. in.: Me – Us – Them. Ethnic

Prejudices and Alternative Methods of Education (2003) i Tolerancja. Jak

uczyæ siebie i innych (2003). Zainteresowania badawcze: uprzedzenia spo-

³eczne, antysemityzm, edukacja miêdzykulturowa, polityka pojednania.

Olga Goldberg-Mulkiewicz – profesor Uniwersytetu Hebrajskiego w Je-

rozolimie. Urodzona w Gorlicach. W 1955 roku uzyska³a magisterium

z historii kultury materialnej na Uniwersytecie Jagielloñskim, a w 1967

doktorat z etnologii na Uniwersytecie £ódzkim. W latach 1955-1962 asy-

stent w Pracowni Sztuki Ludowej Instytutu Sztuki. W latach 1962-1967

starszy asystent w Katedrze Etnografii Uniwersytetu £ódzkiego. Od 1969

roku wyk³adowca etnologii w Departamencie Folkloru ̄ ydowskiego i Po-

równawczego Uniwersytetu Hebrajskiego, pó�niej jako docent, a nastêp-

nie profesor. Przez szereg lat by³a kierownikiem tego¿ Departamentu.

Zainteresowania badawcze: polska sztuka ludowa, ¯ydzi polscy, iraccy

oraz jemeñscy, przemiany oraz wzajemne zapo¿yczenia w tradycyjnej

kulturze polskiej i ¿ydowskiej.

Leszek Hoñdo � kierownik Zak³adu Kultury ¯ydów w Katedrze Juda-

istyki Uniwersytetu Jagielloñskiego, sekretarz Komisji Historii i Kultury

¯ydów Polskiej Akademii Umiejêtno�ci oraz przewodnicz¹cy Komitetu

Opieki nad Zabytkami Kultury ¯ydowskiej w Krakowie. Jego autorstwa

s¹ m.in.: Stary cmentarz ¿ydowski w Krakowie (1999), Inskrypcje starego

¿ydowskiego cmentarza w Krakowie (2000) oraz Cmentarz ¿ydowski w Tar-

nowie (2001). W 2002 roku otrzyma³ Nagrodê im. Jana Karskiego i Poli

Nireñskiej.
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Tanna Jakubowicz-Mount � psychoterapeutka. Wspó³autorka o�rodków

terapeutycznych: O�rodka Terapii i Rozwoju Osobistego, Laboratorium

Psychoedukacji, Holistycznego O�rodka Treningowego. Prowadzi Polskie

Forum Transpersonalne, którego celem jest ³¹czenie osób, d¹¿¹cych do

twórczego wspó³istnienia ludzi ró¿nych kultur, narodowo�ci i tradycji du-

chowych. Specjalizuje siê w prowadzeniu warsztatów edukacyjnych �Spo-

tkanie Obcego�. Najistotniejsz¹ intencj¹ jej pracy jest sprzyjanie takiej

przemianie ludzkiej �wiadomo�ci, aby duch naszych czasów by³ duchem

pojednania: cz³owieka z samym sob¹, cz³owieka z lud�mi, cz³owieka z

Ziemi¹.

S³awomir Kapralski � socjolog, pracownik O�rodka Studiów Spo³ecz-

nych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w War-

szawie oraz Recurrent Visiting Professor w Central European University

w Budapeszcie, cz³onek European Association of Social Anthropologists.

Wspó³organizator programów edukacyjnych w Centrum Kultury ¯ydow-

skiej na Kazimierzu w Krakowie. Najwa¿niejsze publikacje: Warto�ci a po-

znanie socjologiczne (1995), The Jews in Poland (1999), Reformulations:

Markets, Policies, and Identities in Central and Eastern Europe (2000),

Democracies, Markets, Institutions: Global Tendencies in Local Contexts

(2002). Zainteresowania badawcze: teoria kultury, nacjonalizm, etnicz-

no�æ i przemiany to¿samo�ci, antysemityzm i stosunki polsko-¿ydowskie,

sytuacja Romów w Europie Wschodniej.

Sergiusz Kowalski – socjolog, zajmuje siê analiz¹ dyskursu polityczne-

go i publicznego, a zw³aszcza ideologi¹ prawicy i skrajnej prawicy. Pra-

cuje w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Autor m.in. Krytyki soli-

darno�ciowego rozumu. Studium z socjologii my�lenia potocznego (1990),

Narodzin III Rzeczypospolitej (1996); t³umaczy³ na jêzyk polski pisma

Izaaka Berlina, Timothy’ego Gartona Asha i Ralpha Dahrendorfa. W ostat-
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niej ksi¹¿ce, Zamiast procesu. Raport o mowie nienawi�ci (z M. Tulli,

2003), poddaje analizie piêæ prawicowych gazet polskich. Pisuje tak¿e do

�Res Publiki� i �Gazety Wyborczej�.

Stanis³aw Krajewski � pracownik Instytutu Filozofii Uniwersytetu War-

szawskiego. Zajmuje siê logik¹ i filozofi¹ matematyki; autor ksi¹¿ek:

Twierdzenie Gödla i jego interpretacje filozoficzne: od mechanicyzmu do

postmodernizmu (2003), ̄ ydzi, judaizm, Polska (1997) oraz 54 komenta-

rze do Tory dla nawet najmniej religijnych spo�ród nas (2004), artyku³ów

o judaizmie, historii ¯ydów, dialogu chrze�cijañsko-¿ydowskim. Wspó³-

przewodnicz¹cy Polskiej Rady Chrze�cijan i ¯ydów od jej powstania

w 1989 roku. W latach 1992-1998 cz³onek Komitetu Wykonawczego Miê-

dzynarodowej Rady Chrze�cijan i ¯ydów. Od 1997 w Zarz¹dzie Zwi¹zku

Gmin Wyznaniowych ¯ydowskich w Polsce. Cz³onek Miêdzynarodowej

Rady przy Muzeum O�wiêcimskim, polski konsultant Amerykañskiego

Komitetu ¯ydów (AJC).

Ireneusz Krzemiñski – profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierow-

nik Pracowni Teorii Zmiany Spo³ecznej w Instytucie Socjologii UW, so-

cjolog (zwolennik socjologii humanistycznej) i publicysta. Badacz ruchu

spo³ecznego �Solidarno�æ�. Stypendysta Fundacji Ko�ciuszkowskiej. Pro-

rektor Wy¿szej Szko³y Komunikowania i Mediów Spo³ecznych im. J. Gie-

droycia w Warszawie. Cz³onek Zarz¹du Polskiego PEN Clubu, a tak¿e

Rady Konsultacyjnej Centrum Monitoringu Wolno�ci Prasy SDP. Opubli-

kowa³ m.in.: Socjologia i symboliczny interakcjonizm (1996), Bitwa o Bel-

weder (1991; wraz z M. Grabowsk¹), Czy Polacy s¹ antysemitami? (1996),

Co siê dzieje miêdzy lud�mi? (1992), �Solidarno�æ� � projekt polskiej

demokracji (1997), Druga rewolucja w ma³ym mie�cie. Zmiana ustrojowa

w oczach mieszkañców M³awy i Szczecinka (2001; wraz z P. �piewakiem).

Zajmuje siê badaniami nad antysemityzmem, ksenofobi¹, stereotypami
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narodowymi oraz stosunkiem do mniejszo�ci spo³ecznych, w tym rów-

nie¿ mniejszo�ci seksualnych.

Zdzis³aw Mach � absolwent socjologii Uniwersytetu Jagielloñskiego.

W 1984 roku doktoryzowa³ siê na Uniwersytecie Jagielloñskim, a w 1990

habilitowa³ siê w zakresie socjologii i antropologii spo³ecznej. W 1999

roku otrzyma³ tytu³ profesora. W latach 1991-1993 dyrektor Instytutu

Socjologii UJ; 1993-1999 dziekan Wydzia³u Filozoficznego UJ. Obecnie

kierownik Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagielloñskiego. Opubli-

kowa³ m.in.: Kultura i osobowo�æ w antropologii amerykañskiej (1989),

Symbols, conflict and identity (1993), Niechciane miasta: migracja i to¿-

samo�æ spo³eczna (1998). Zainteresowania badawcze: kulturowe kszta³-

towanie to¿samo�ci, etniczno�æ i nacjonalizm, migracje, teoria kultury,

integracja europejska.

Bohdan Michalski � dr hab., filozof, profesor Wy¿szej Szko³y Przedsiê-

biorczo�ci i Zarz¹dzania im. Leona Ko�miñskiego oraz Szko³y Wy¿szej

Psychologii Spo³ecznej. W latach 1994-1997 dyrektor Instytutu Polskie-

go w Sztokholmie i radca Ambasady R.P. w Sztokholmie. W 1996 roku

otrzyma³ �Nagrodê Pojednania� za podjêcie w Szwecji chrze�cijañsko-

-¿ydowskiego dialogu: �¯ydzi i Chrze�cijanie: kim jest twój bli�ni po Ho-

lokau�cie?�. Tematyka badawcza: etyka i polityka pojednania, tolerancja,

wielokulturowo�æ, uniwersalne prawa cz³owieka versus grupowe prawa

mniejszo�ci, eksperymentalne programy uczenia tolerancji. Jest tak¿e

cz³onkiem komitetu redakcyjnego 23-tomowego wydania krytycznego

Dzie³ zebranych Stanis³awa Ignacego Witkiewicza i autorem licznych prac

na temat jego pogl¹dów filozoficznych i estetycznych. Cz³onek Stowa-

rzyszenia Pisarzy Polskich.
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Andrzej Mirga  – etnolog, pierwszy student Uniwersytetu Jagielloñskie-

go pochodzenia romskiego. Wspó³za³o¿yciel Stowarzyszenia Romów

w Polsce. Autor szeregu publikacji, m.in.: Cyganie. Odmienno�æ i nieto-

lerancja (1994, z L. Mrozem), The Roma In The Twenty-First Century:

A Policy Paper, (1997, z N. Gheorghe), Romowie � proces kszta³towania

siê podmiotowo�ci politycznej (1998, w ksi¹¿ce pod red. P. Madajczyka

Mniejszo�ci narodowe w Polsce). Ekspert wielu organizacji miêdzynaro-

dowych, m.in. przewodnicz¹cy grupy specjalistów zajmuj¹cych siê spra-

wami Romów przy Radzie Europy. Stypendysta Fundacji Ko�ciuszkow-

skiej i Fundacji Rockefellerów; wyk³ada³ na Uniwersytecie Jagielloñskim

i Rutgers University w Stanach Zjednoczonych.

Stanis³aw Obirek SJ � studiowa³ filologiê polsk¹ na Uniwersytecie Ja-

gielloñskim, filozof i teolog. Wyk³adowca w Wy¿szej Szkole Filozoficz-

no-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie oraz dyrektor Centrum Kul-

tury i Dialogu. W latach 1994-1998 rektor Wy¿szego Seminarium

Duchownego i Kolegium Jezuitów. By³y wyk³adowca w Kolegium �wiê-

tego Krzy¿a w Worcester. W latach 1994-2001 redaktor naczelny kwartal-

nika ¯ycie Duchowe. Autor m.in. Jezuitów w Rzeczypospolitej Obojga

Narodów w latach 1564-1668 (1996), ostatnio wyda³ Sezon dialogu. Roz-

mów dwadzie�cia trzy (2002) i Co nas ³¹czy? Dialog z niewierz¹cymi

(2002).

Robert Szuchta – nauczyciel historii w LXIV Liceum Ogólnokszta³c¹-

cym im. Stanis³awa Witkiewicza w Warszawie. Specjalizuje siê w naucza-

niu o Holokau�cie, historii ¯ydów i innych mniejszo�ci narodowych na

ziemiach polskich. Autor artyku³ów o tematyce historycznej i metodycz-

nej dotycz¹cych nauczania o Holokau�cie i edukacji wielokulturowej.

Cz³onek Komisji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Nagrodzony w roku 1995 za wybitne osi¹gniêcia w pracy dydaktycznej
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przez Ministra Edukacji Narodowej. W 2000 roku otrzyma³ nagrodê Nie-

zale¿nej Fundacji Popierania Kultury Polskiej Polcul Foundation w Au-

stralii za dzia³alno�æ edukacyjn¹. Redaktor dodatku edukacyjnego do mie-

siêcznika �Mówi¹ wieki� pt. �Szkolne Mówi¹ wieki�, cz³onek Rady

Programowej Stowarzyszenia przeciwko Antysemityzmowi i Ksenofobii

�Otwarta Rzeczpospolita�. Wspó³autor publikacji (z P. Trojañskim) Ho-

locaust. Program nauczania o historii i zag³adzie ̄ ydów na lekcjach przed-

miotów humanistycznych w szko³ach ponadpodstawowych (2000) oraz

pierwszej w Polsce ksi¹¿ki pomocniczej do nauczania historii w szko³ach

ponadpodstawowych Holokaust: zrozumieæ dlaczego (2003).

Jerzy Tomaszewski – profesor historii, absolwent SGPiS i pracownik

naukowo-dydaktyczny tej uczelni. W latach 1970-2002 pracownik nauko-

wy Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie zatrudniony w Wy¿szej Szko-

le Gospodarki Krajowej w Kutnie. W latach 1970-1994 cz³onek Rady

Naukowej ¯ydowskiego Instytutu Historycznego (¯IH). Od 1990 kiero-

wa³ Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury ̄ ydów w Polsce im.

M. Anielewicza w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskie-

go. Autor licznych prac z zakresu historii gospodarczej i politycznej Pol-

ski, krajów Europy �rodkowej oraz dziejów mniejszo�ci narodowych

w Polsce, m.in.: Z dziejów Polesia (1963), Rzeczpospolita wielu narodów

(1985), Europa �rodkowo-Wschodnia 1944-1968 (1992), wspólnie

z Z. Landauem Gospodarka miêdzywojenna Polski w latach 1918-1939

(t. I-IV: 1967-1969) oraz z Z. Landauem i I. Kostrowick¹ Historia gospo-

darcza Polski XIX i XX w. (1975).

Hanna Wêgrzynek – historyk, absolwentka Uniwersytetu Warszawskie-

go, obecnie adiunkt w ¯ydowskim Instytucie Historycznym. Zajmuje siê

dziejami ludno�ci ¿ydowskiej na ziemiach polskich, a zw³aszcza stosun-

kami pomiêdzy chrze�cijanami a wyznawcami judaizmu. Autorka opra-



cowania Czarna legenda ̄ ydów. Procesy o rzekome mordy rytualne w daw-

nej Polsce (1999), raportu dotycz¹cego podrêczników historii Nauczanie

o ¯ydach w polskich szko³ach (1999) oraz wspó³autorka s³ownika Histo-

ria i kultura ¯ydów polskich (2000).

Stefan Wilkanowicz � wieloletni redaktor naczelny miesiêcznika �Znak�

(1978-1994); publikowa³ równie¿ w �Tygodniku Powszechnym�. Cz³onek

Papieskiej Rady ds. �wieckich (1985-1995). Przez szereg lat prezes Klubu

Inteligencji Katolickiej w Krakowie. Obecnie prezes Fundacji Kultury

Chrze�cijañskiej �Znak�, wiceprezes Krajowej Rady Katolików �wieckich,

wiceprezes Miêdzynarodowej Rady O�wiêcimskiej przy Prezesie Rady

Ministrów, wiceprezes Rady Fundacji Pamiêci Ofiar O�wiêcimia.




