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Polska i Polacy
w poezji autorów piszcych po polsku w Izraelu
Erec Israel – czy będziesz dla mnie ziemiĊ obiecanĊ?…
utopiono mnie w gâębokiej wodzie obcoœci
czy starczy siâ by odbiý się od gruntu
jestem nie doœý Polakiem jestem nie doœý Ůydem
jestem nie doœý czâowiekiem – w zakĊtku œwiata
pomiędzy ůydami i arabami klecę niezdarne zdania po polsku
pochylam się nad sobĊ – a przecieů nie o sobie mówię
nad Galilem chmury nad mojĊ gâowĊ chmury nad œwiatem chmury
Aleksander Rozenfeld, Rzecz o języku i wolnoœci, czyli list do przyjacióâ

Poeci polscy w Izraelu

Do niedawna jednym z zapomnianych i sâabo rozpoznanych przez literaturoznawców miejsc powstawania polskiej literatury byâ Izrael1. A przecieů
istniaâa tam ona od samego poczĊtku tego paľstwa, œciœlej – nawet przed jego powstaniem, bo juů w okresie tzw. brytyjskiego mandatu Palestyny
(1922–1948). Piœmiennictwo to jest niewĊtpliwym fenomenem kulturowym.
Dlaczego? Ryszard L|w, izraelski historyk literatury polskiej, wyjaœnia:

1 Pierwsze pogâębione syntezy zaczęây powstawaý dopiero w ostatnim dziesięcioleciu. Por.
Famulska-Ciesielska 2008; Famulska-Ciesielska, Ůurek 2012.
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W badaniach literackich mówi się o dwóch rodzajach literatury polskiej:
pisanej w kraju i tej tworzonej po róůnych emigracjach. Literatura polska
pisana w Izraelu jest jednak poza tym podziaâem. CechĊ przeciętnego pisarza-emigranta jest tęsknota za krajem, nieustannie – w zasadzie – wyraůana chęý powrotu. Tutejsi autorzy dokonujĊ jednak innego oglĊdu polskiej rzeczywistoœci i samej Polski. Na wiele spraw mamy spojrzenie
odmienne niů inni pisarze ůyjĊcy poza PolskĊ. W Izraelu nastĊpiâa pewna
wypadkowa wszystkich moůliwych sytuacji. Tu nie ma emigrantów, którzy by chcieli wskutek „odkorkowania” Polski wróciý do niej i w niej
osiĊœý. Polska nie jest ojczyznĊ pisarzy piszĊcych po polsku, tylko Izrael.
I jest to decyzja podjęta z wolnego wyboru. Przez to narodowe aspiracje
literatury polskiej sĊ piszĊcym tutaj obce. Jeůeli w ogóle istniejĊ w Izraelu
aspiracje narodowe u pisarzy piszĊcych po polsku, to sĊ one ůydowsko-izraelskie (Ůurek 2000, 134).

Z tej perspektywy pisarze ci sĊ kontynuatorami dziewiętnasto- i dwudziestowiecznej tradycji kultury polsko-ůydowskiej.
PatrzĊc na tzw. literaturę polsko-izraelskĊ z punktu widzenia historii piœmiennictwa, moůna wskazaý kilka faz jej powstawania i rozwoju, wiĊůĊcych się z falami imigracji do Izraela (alijami) polskich Ůydów. Zasadniczo wyróůnia się następujĊce alije: 1) syjonistycznĊ (do roku 1939),
2) „ocaleľców” z Zagâady, przybywajĊcych do Izraela nielegalnie w latach
1945–1948 (w wyniku tej aliji – jak twierdzĊ badacze – jedna trzecia
mieszkaľców nowo powstaâego paľstwa Izrael pochodziâa z Polski
i uůywaâa na co dzieľ języka polskiego) (zob. Stankowski 2000, 104).
W latach 50. i 60. w wyniku następnych trzech fal repatriacyjnych (dobrowolnych lub przymusowych) – 1948–1953, 1957–1959 oraz 1968–
1970 – przybyâo znad Wisây ponad 163 tysiĊce polskich Ůydów (zob.
Kossewska 2009, 113). Ich dynamikę regulowaâa zmieniajĊca się co jakiœ
czas polityka wâadz PRL-u wobec Ůydów.
Relacja do Polski i Polaków autorów piszĊcych po polsku przybywajĊcych
do Izraela byâa niezwykle skomplikowanĊ kwestiĊ. Wpâyw na jej ksztaât
z jednej strony miaây bowiem wielowiekowe wspólne doœwiadczenia (pozytywne oraz negatywne) Polaków i Ůydów mieszkajĊcych w Rzeczypospolitej;
z drugiej strony – zaciĊůyâa na niej Zagâada i powojenna trauma ocalonych,
którzy pozostali w PRL-u, wywoâana pogromami, postawami antysemickimi
oraz ostatecznie kampaniĊ antysyjonistycznĊ z koľca lat 60. XX wieku. Mimo
tych wszystkich tragicznych doœwiadczeľ polscy Ůydzi mieszkajĊcy w Izraelu,
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a zadomowieni w polszczyŭnie, sĊ z PolskĊ nadal zwiĊzani emocjonalnie. Ryszard L|w stwierdza:
RedagujĊc „Kontury”, namawiam autorów, by publikowali teksty zwiĊzane przede wszystkim z ich przyjazdem do Izraela, aklimatyzacjĊ w nowej ojczyŭnie, jak zaczęli pracowaý, jak uczyli się hebrajskiego, jak to
wszystko przebiegaâo. Bardzo mi trudno jednak tego rodzaju teksty uzyskaý. SĊ jakieœ zapory psychologiczne, których ci ludzie przekroczyý nie
potrafiĊ. Najczęœciej dzieje się tak, ůe zaczynajĊ rozprawiaý, jak przyjechali do Izraela, i po trzech zdaniach wracajĊ do Polski… WracajĊ do
Polski okupacyjnej, wracajĊ do Zagâady… (Ůurek 2000, 134).

Stosunek polskich Ůydów z Izraela do Polski i Polaków cechuje, jak widaý,
równoczeœnie sentyment i resentyment (zob. Ůurek 2000, 134). W tym szkicu przedmiotem obserwacji i namysâu sĊ wybrane utwory liryczne tworzĊcych w Izraelu autorów naleůĊcych do róůnych pokoleľ2. Ich teksty odsâaniajĊ, często o wiele mocniej, niů czyni to proza, caâĊ gâębię bardzo
osobistych przeůyý byâych obywateli RP.

2

W ciĊgu ponad siedemdziesięciu lat powstawania literatury polskiej w Izraelu pojawiâo się
wiele waůnych ksiĊůek poetyckich. Byây to między innymi tomiki wierszy: Haliny Birenbaum –
Nawet gdy się œmieję (Rzeszów 1990), Nie o kwiatach (Kraków 1993), Jak moůna w sâowach (Kraków
1995), Echa dalekie i bliskie – spotkania z mâodzieůĊ (Kraków 2001), Moje ůycie zaczęâo się od koľca
(Oœwięcim 2010); Natana Grossa – Co nam zostaâo z tych lat (Tel Awiw 1971), Wiersze buntu i Zagâady (Hajfa 1975), Okruszyny mâodoœci (Tel Awiw 1976); Filipa Istnera – To juů (Sztokholm 1989);
Renaty Jabâoľskiej – Obca (Tel Awiw 1999), Chwile (Tel Awiw 2000), To co jest (Tel Awiw 2000),
Dziwy (Tel Awiw 2001), Oddech (Tel Awiw 2001), Oczekiwania (Tel Awiw 2001) oraz Inny wymiar
(Tel Awiw 2001), Chamsin (Olsztyn 2002), Delete (Tel Awiw 2006), Statyœci (Goâdap 2008), Blask
(Goâdap 2009), …i tyle. Wiersze wybrane (Goâdap 2010), Inna (Goâdap 2015); Jehudy Lejb Knoblera – Wspomnienia z lat ludobójczych 1939–1945 (Kraków 1996), Z nowym rokiem w sĊdne dni. Z lat
zagâady (Kraków 1999), Skarůysko-Kamienna – wspomnienia z Werku Ce. Chmura w sercu – wiersze
o zagâadzie (Kraków 2000), Do Jordanu od Szreniawy i Wisây (Kraków–Budapeszt 2009); Soni Mandel-Joffe – Zmierzchy jesienne (Tel Awiw 1989), Moja gwiazda (Tel Awiw 1991), Serce (Radom
1992), Drzewa przed mym oknem (Tel Awiw 1994), Œwiatâa i cienie (áódŭ 1997); Lucyny Miller-Kwiat – Dzieci miasta áodzi (Hajfa 1989) oraz Bajki dla grzesznych dzieci (b.m.w. 1996); Meira Perisco – Rzecz pamięci (áódŭ 1998); áucji Pinczewskiej-Gliksman – Wczoraj (Tel Awiw 1993), Nostalgia (Olsztyn 1995), Na aryjskich papierach (Jerozolima–Lublin 1996), Dwadzieœcia wierszy (Tel
Awiw 2002), Wiersze zebrane (Tel Awiw 2004); Adama Szypra – Z poddasza snów (áódŭ 1991),
Nowy Jork – strach w raju (áódŭ 1992), Diabeâ Ůyd (áódŭ 1993), Wiersze wybrane (áódŭ 1996), Wygnanie (Kraków 1998), Ůycie po prĊd (Warszawa 2001); Stanisâawa Wygodzkiego – Drzewo ciemnoœci
(Londyn 1971), Podróů zimowa (Londyn 1975), Poůegnanie (Londyn 1979; 2. wyd. Warszawa 1990),
Wybór poezji (wyd. dwujęzyczne polsko-hebrajskie, przeâ. H. Paruz, Londyn 1987).
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Obszar sentymentu
Irit Amiel, jedna z najbardziej dziœ znanych, obok Idy Fink, pisarek polsko-izraelskich, ocalaâa z Zagâady, pisaâa w roku 2002 – ponad póâ wieku po
Holokauœcie – w wierszu ***Nie pojadę…:
Nie pojadę do Portugalii latem ani do Kalkuty zimĊ
Nie wejdę na Everest ani na Kilimangaro
Pojadę jesieniĊ do Warszawy w poszukiwaniu
zapomnianych szeleszczĊcych sâów
Rozwianych dawno wiatrem dymów
i jedwabnych straconych cieni
ubiegâego wieku
(Amiel 2002, 17)

Co jest u tej autorki naleůĊcej do pokolenia dzieci Holokaustu (urodzonej
w 1931 roku, a przybyâej do Izraela nielegalnie w 1947 roku) przedmiotem
nostalgii? Przede wszystkim język („zapomniana szeleszczĊca mowa”) i bliscy
zgâadzeni podczas wojny, a symbolizowani przez „dawno rozwiane dymy”
oraz „jedwabne stracone cienie”. Dla Amiel Polska to – juů w innym wierszu
– Pompeja, miejsce hekatomby, erupcji wulkanu, gdzie dziœ moůna jedynie
prowadziý wykopaliska po anihilacji œwiata ůydowskiego (Moja Pompeja). SĊ to
więc „nowe obrazy starych ruin”, wyâaniajĊce się „jak wywoâane z czarnych
negatywów”, które w œwiecie wspóâczesnym nabierajĊ barw. Co przywoâuje
osoba mówiĊca w tym wierszu, co zostaâo przez niĊ zapamiętane z polskich
doœwiadczeľ? SĊ to „zburzone œciany”, „poůegnalne gesty”, „zaâzawione
uœmiechy” i „zupa Nic”. Z kolei w lirycznej konkluzji autorka stwierdza:
W mojej polskiej Pompei nie ma
œciennych malowideâ ani erotycznych scen
Moja polska Pompeja pachnie maciejkĊ
ůydowskim cymesem
i niezapominajkami
(Amiel 2001, 12–13)

Inna polsko-izraelska poetka, Aviva Shavit-Wâadkowska (urodzona w 1942
roku, w Izraelu od 1958 roku), podkreœla w jednym ze swoich wierszy
ogromnĊ przepaœý dzielĊcĊ Europę i Azję – Polskę i Izrael, a jednoczeœnie
uwypukla więzi âĊczĊce obie strony:
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Staraâam się zburzyý Katedry
pod ich ruinami
zagrzebaý pamięý
przesiĊknięte warstwami zieleni,
usiâowaâam porzuciý œcieůki
prowadzĊce przez Œródziemne Morze
(Shavit 2001, 28–29)

Wysiâki te, majĊce na celu wyrugowanie polskoœci i zadomowienie się w Izraelu, symbolizowane przez otoczenie się „zâocistymi piaskami” oraz czuâe gesty: obejmowanie jednĊ rękĊ kamieni Pierwszej ŒwiĊtyni, a drugĊ wznoszenie
domu, tego – jak podkreœla osoba mówiĊca w tekœcie – „juů ostatniego” –
speâzây na niczym. Proces zapuszczania korzeni na Bliskim Wschodzie koľczy się fiaskiem, gdyů pod wpâywem zapamiętanych przez niĊ w Europie
(Polsce) dŭwięków, na przykâad dzwonów katedr, w jej „ůyâach wzbierajĊ /
rzeki / póânocnymi prĊdami” (Shavit 2001, 28–29). Shavit-Wâadkowska zauwaůa teů, ůe owo rozdwojenie między chęciĊ a niemoůnoœciĊ oddzielenia ma
w kulturze ůydowskiej wymiar topiczny, sięgajĊcy aů do zapisanego w Torze
ofiarowania Izaaka przez Abrahama, który na górze Moria doœwiadczaâ tego
samego: to „wciĊů to samo rozdarcie / ůĊdajĊce ofiary”, jesteœmy „ciĊgle
wystawiani na próbę” (Shavit 2001, 28–29).
Bardzo interesujĊce sĊ doœwiadczenia polskoœci zapisane przez innego poetę polsko-ůydowskiego – Aleksandra Rozenfelda, urodzonego w 1941 roku,
który w Erec Israel przebywaâ czasowo w latach 1982–1987. Zawarta w jego
wierszach eksperiencja âĊczyâa się przede wszystkim z rewolucjĊ „Solidarnoœci” (1980–1981) oraz stanem wojennym (1981–1983) i zwiĊzanym z nim
udręczeniem, które wówczas, przebywajĊc poza PolskĊ, pisarz bardzo przeůywaâ. W 1986 roku ogâosiâ w Izraelu tom poezji Tam gdzie mnie nie ma.
Gdzie? Jestem, będĊcy zapisem owej traumy oraz – jednoczeœnie – rozrachunkiem z polskoœciĊ dokonanym z perspektywy izraelskiej:
Zbyt wiele doœwiadczyâem bólu by pomogâa
piguâka modlitwy o Adonai w Izraelu
nie zaznam spokoju
III
Ojcze nasz któryœ jest pokaů mi we œnie Polskę
moich przyjacióâ – za trzaskajĊcymi kratami więzieľ
niech usâyszę, ůe nie majĊ mi za zâe mojej ucieczki
(Rozenfeld 1986, 28)
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Choý Rzeczpospolita byâa dla niego miejscem, gdzie doœwiadczaâ po wielekroý odrzucenia (równieů z powodów antysemickich), to mimo wszystko
tęskni za niĊ. W swych wypowiedziach lirycznych często wskazuje na emocjonalne i kulturowe zwiĊzki istniejĊce pomiędzy PolskĊ a Izraelem:
***

Dwa sĊ tylko miejsca na ziemi gdzie tak wysoko wielbiĊ Boga
nad WisâĊ i nad Jordanem dwie katedry strzelajĊ w niebo
ta w Gnieŭnie i ta w Jerozolimie œciana z kamieni
pod którĊ Ůydzi pâaczĊ – dwa sĊ tylko narody na ziemi
tak nierozâĊcznie zwiĊzane z niebem
tak nieodwoâalnie skazane na piekâo
miâujĊce i nienawidzĊce jednako
...........
otoczone sĊ przez nieprzyjacióâ
i gdyby nie chroniĊce oko Boga
dawno by ziemie ich zostaây poůarte
a ludzie na pastwę dzikich zwierzĊt wydani
...........
dwa sĊ tylko miejsca na ziemi gdzie naleůy wielbiý Boga
nad WisâĊ i nad Jordanem
nad WisâĊ za to ůe nie sczeŭli do koľca
nad Jordanem za to ůe z martwych powstali
...........
O Izraelu o Polsko nie ma na ziemi drugich miejsc prócz was
do których serce chce z piersi wyskoczyý
i nie ma dwóch takich miast Jerozolimo i Warszawo
podobnych losami wyniesionych wiarĊ
(Rozenfeld 1986, 40)

Rozenfeld koncentruje się jednak gâównie na swojej skomplikowanej sytuacji egzystencjalnej bycia polskim pisarzem w Izraelu. Jak sam stwierdza,
czuje się niezdolny do tworzenia, bo nie umie pisaý „inaczej niů na dworcu”,
a najlepiej na tym „gâównym we Wrocâawiu”. SiedzĊc nad brzegiem Morza
Œródziemnego, z trudnoœciĊ wyobraůa sobie „gâos spikera” informujĊcy, „ůe
odjeůdůa pociĊg do Międzylesia / z toru przy peronie”, a zasâyszany na izraelskim wybrzeůu „huk fal w niczym nie przypomina / stukotu kóâ pociĊgu”.
Sytuacja ta jest dla niego formĊ egzystencjalnej i artystycznej œmierci – jego
poetycka wyobraŭnia niknie „przy âoskocie odrzutowców znad pustyni negev” (Rozenfeld 1986, 29), a on sam przeůywa rozdarcie:
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[..............]
ja w czerwieni ja w bieli z gwiazdĊ dawida
uwierajĊcĊ pod językiem idę na spotkanie dnia
[..............]
Dwóm ojczyznom i Bogu jednako posâuszny
nawlekam polskie sâowa na ůydowskiej ziemi
[..............]
hebrajska zgâoska i polska litera sĊ nadziejĊ œwiatu
(Rozenfeld 1986, 40)

Jest on paradoksalnie – jak sam zauwaůa – zakochany w języku polskim,
który w jego rozumieniu naleůy nie tylko do stricte polskiego, lecz takůe do ůydowskiego dziedzictwa kulturowego, a nadto jest biologicznĊ czĊstkĊ poety:
ech polszczyzno na czortaœ potrzebna
jeœli rozumiejĊ cię tylko na skrawku europy
a przecieů szumisz mi w gâowie pâyniesz falĊ przez serce
powodujesz skurcz gardâa nieustajĊcy
jesteœ mojĊ krwiĊ moim wzrokiem i sâuchem
(Rozenfeld 1986, 31)

Dla poetów piszĊcych po polsku w Izraelu Polska to po wielekroý kulturowe doœwiadczenia zapamiętane z dzieciľstwa i mâodoœci. áucja Gliksman
(urodzona w 1913 roku, przybyâa do Erec Israel wraz z armiĊ generaâa Wâadysâawa Andersa w 1942 roku) tak oto zarejestrowaâa wspomnienia z przedwojennej Polski:
ZimĊ, gdy wichry nad stawem
Wyây jak wilki,
Czytaliœmy wiersze – […]
Staffa dawne, najpierwsze,
Zawistowska Kazimiera
[..................]
Bronisâawa Ostrowska
[..................]
Tuwimy,
Sâonimscy i Lechonie
I Maria Pawlikowska
[..................]
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A ze wsi przychodzono poůyczaý
Zaczytane, podniszczone
Tomy Sienkiewicza
(Gliksman 1999, 6)

Natomiast w humorystycznym wierszu Rozmowa z PaniĊ CieœlakowĊ punktem wyjœcia do wspomnieľ o Polsce czyni wielkopolski krajobraz – a dokâadnie przeůywanĊ tam „polskĊ zimę”. W pogawędce sprowokowanej przez
tytuâowĊ bohaterkę, sâuůĊcĊ, osoba mówiĊca uœwiadamia sobie, ůe zupeânie
inna jest ta pora roku w Polsce, a inna choýby w Nowym Jorku czy Paryůu:
Ale nigdzie, pani Cieœlakowa,
Œnieg nie byâ taki czysty i œwieůy
Jak ten œnieg.
A na œniegu czyichœ stóp œlad –
Jak nikây œcieg.
(Gliksman 1988, 114)

Polska to u Gliksman takůe sentymentalnie przywoâywane elementy architektury i krajobrazu: „szarych ulic znany szlak”, „staw w áazienkach i âabędzie” czy „starego klonu œcięty pieľ” (Gliksman 2004, 17). Ta nostalgia wyraůa się w stwierdzeniach pokazujĊcych, ůe autorka tamtĊ rzeczywistoœciĊ
nadal ůyje:
Przecieů jest tylko przeszâoœý, zapomniana prawie,
Wszystko juů tak daleko i dawno – w Warszawie.
Przecieů jest tylko przeszâoœý jak węzeâ korzeni –
Tam, w opatowskim lesie, tam, w kaliskiej ziemi.
(Gliksman 2004, 19)

Nieco inaczej jest u Rozenfelda, u którego istnieje zbieůnoœý pomiędzy
krajobrazem polskim a izraelskim, będĊca powodem egzystencjalnych dylematów osoby mówiĊcej: „ten sam deszcz to samo sâoľce w kaůdej soœnie /
dopatruję się minionego krajobrazu” – „emigracja czy nowa ojczyzna – co
œwięciý – jaki los”? (Rozenfeld 1986, 32).
Dla Jael Shalitt (urodzonej w 1931 roku, a mieszkajĊcej w Izraelu od 1950
roku) Polska to „pejzaůe dzieciľstwa”, na które skâada się „nie tylko krajobraz / – obraz zakrzepây – / pajęcza osnowa rejestru oka”, „czas / wraůliwoœciĊ odbioru ryty / w pokâadach pamięci”, „wzwyů / tętnem wezbranego
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– w chwili wzruszenia – sâupka srebrzystej rtęci”, lecz takůe „dŭwięk” lasów,
„wielogâosowa muzyka potoków”, „melodia”, szept”, ich zapachy, „oddech
(…) niesâyszalny”, równieů „promieľ sâoľca / rozigrany, rozpylajĊcy œwietliste
emulsje” oraz doznania emocjonalne („marzenie / nieœmiaâe / skryte w sercu zakamarkach”) i zapamiętane detale architektoniczne: „kogut blaszany /
na dachu / zwiastujĊcy wiatrom” czy explicite nazwane elementy przyrodnicze: „ŭdŭbâo trawy / koniczyna / pszenica zâoto-pâowa”, a co najwaůniejsze:
„i w obcym mieœcie nagle u s â y s z a n e sâowa” (Shalitt 1988, 140). W wierszu Pejzaů dzieciľstwa II (Shalitt 1988, 141) zostaây z kolei nagromadzone
zapamiętane z czasów polskich krajobrazy i przedmioty codziennego uůytku.
Podobnie u Renaty Jabâoľskiej (urodzonej w 1935 roku, od 1957 roku przebywajĊcej w Izraelu) wyznacznikiem historii przeůytej w Polsce stajĊ się kaczeľce
(zob. Jabâoľska 2010, 29), pierwiosnki, niezapominajki, kasztany i bzy (zob.
Jabâoľska 2010, 64), „cisza âĊki i spokój wody w stawie” (Jabâoľska 2010, 68–
69), oleandry (zob. Jabâoľska 2010, 83) i topole (zob. Jabâoľska 2010, 99).
Nie da się pominĊý faktu, ůe w omawianym obszarze literackim w to, co
polskie jako dziecięce, mâodzieľcze, swojskie, bliskie, namacalne, nostalgiczne, wkrada się teů wspomnienie piekâa Zagâady, a takůe róůnych cierpieľ
sprawianych juů po wojnie przez polskich wspóâobywateli.
Obszar resentymentu
Bardzo duůe poruszenie na przeâomie wieków (takůe w literackim œwiecie
ůydowskim) wywoâaâa ksiĊůka SĊsiedzi Jana Tomasza Grossa (Sejny 2000).
Niedâugo po jej wydaniu Irit Amiel zareagowaâa na przypomnianĊ przez historyka tragedię z lipca 1941 roku, ogâaszajĊc w polsko-izraelskim almanachu „Kontury” liryk Jedwabne miasteczko (Amiel 2001, 13).
Z wiersza wyâania się mroczny obraz Polski okresu okupacji. Œwiat przedstawiony w utworze jest skontrastowany, nakreœlony za pomocĊ nazw tekstyliów, sĊ w nim: „lniani polscy châopi”, „pâócienni miejscy goje”, „jedwabiľska szaraľcza”, „parciane châopki” i „kretonowe sĊsiadki”, a z drugiej
strony: „ůydowskie jedwabne dzieci i cięůarne kobiety”, „aksamitne ůydowskie dziewczęta”, „ůydowscy atâasowi mâodzieľcy” oraz „szmaciani starcy
i staruszki”. Przedstawiciele œwiata ůydowskiego sĊ przez Polaków zarzynani
noůami kuchennymi, dŭgani widâami, bici batami i drĊgami oraz kamienowani. Œwiat polski jest przaœny, dziki, pierwotny jak materiaây (len, pâótno,
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kreton), z których uszyte sĊ ubrania Polaków. Œwiat ůydowski, podlegajĊcy
unicestwieniu, reprezentowany jest przez materie szlachetne, delikatne i piękne
(aksamit, atâas, jedwab). Ten poetycki obraz pogromu, wâaœciwie niespotykany w polsko-ůydowskiej liryce XX wieku, jest dopeâniony wizjĊ Niemców
(„stalowi wojacy”), którzy „przyglĊdali się zdumieni” rzezi i „ůywcem pâonĊcej drewnianej stodole”, wszystko fotografujĊc. Œwiat ůydowski ulega ostatecznej destrukcji po dokonanej przez sĊsiadów kradzieůy:
Potem na szaber ruszyâa jedwabiľska szaraľcza
[.......................................]
Napadâa na srebrne œwieczniki œnieůnobiaâe obrusy
puchowe koâdry adamaszkowe przeœcieradâa
Na to caâe zbyteczne poůydowskie mienie
(Amiel 2001, 13)

W wierszu Amiel podobnie jak zobojętniali Niemcy zachowuje się Bóg,
a wâaœciwie – jak to okreœla poetka – pozostajĊcy „w niebiosach miâosierni
Bogowie”. Jest ich czterech – chrzeœcijaľski, ůydowski, buddyjski i muzuâmaľski. W Jedwabnym miasteczku to poetycko nakreœlone locus theologicus jest
równoczeœnie tragiczne i groteskowe, wymienione bowiem bóstwa w obliczu
hekatomby „wacianymi obâokami zatykali sobie uszy”, a nawet, wykonujĊc
gest archetypiczny, manifestujĊ swojĊ abnegację i caâkowitĊ biernoœý wobec
tragedii umierajĊcych: „odwracajĊc dostojne gâowy powoli popijali / Nektar
i Ambrozję” (Amiel 2001, 13). Postawa nazistów i Bogów jest tu jednaka –
wszyscy pozostajĊ nieczuâymi œwiadkami dokonujĊcej się na ich oczach eksterminacji.
W innym wierszu Amiel podkreœla ironicznie, ůe podczas Zagâady nie ocaleli w Polsce nawet mieszkajĊcy na terenie mocno nasyconym sacrum Ůydzi
częstochowscy, którzy nie zostali ocienieni „peânym âaski i miâosierdzia
spojrzeniem Czarnej Madonny”, musieli ruszyý swojĊ „Via Dolorosa” w ich
„œwiętym mieœcie” (Amiel 1999, 62). Od œmierci nie chroniâa takůe nawet
drobiazgowa znajomoœý elementów kultury i literatury polskiej – w Asocjacjach poetka przedstawia obraz âapanki, podczas której ukrywajĊca się na
strychu jedenastoletnia ůydowska dziewczynka, „aby pokonaý strach powtarzaâa / w duchu zapamiętane wiersze: »Rówienniki litewskie wielkich kniaziów, drzewa / Biaâowieůy Œwitezi Ponar…«”. Osoba relacjonujĊca w wierszu te wydarzenia podkreœla:
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Nie mogâa przecieů wiedzieý ůe w tej samej chwili
na Ponarach w cieniu tych samych drzew:
„Których cieľ padaâ niegdyœ na koronne gâowy…”
ginie inna jedenastoletnia dziewczynka która takůe
zna na pamięý piękne strofy
(Amiel 1996, 65–66)

W postscriptum do wiersza Amiel nakreœliâa (byý moůe w odniesieniu do
wâasnej osoby) dalsze losy pierwszej jedenastolatki:
A gdy się dowiedziaâa, nie byâa więcej
w stanie czytaý tej księgi, choý Wojski,
Telimena, Wielki Adam i sam pan Tadeusz
byli Bogu ducha winni
(Amiel 1996, 66)

Wraz z twórczoœciĊ Irit Amiel wkraczamy w obszar resentymentu powiĊzanego z traumĊ antysemityzmu (zob. Gross 1993, 177–183). W wierszu Nie
zdĊůyâam (Amiel 1996, 65) poetka kreœli krajobraz pozostaây po nazistowskim obozie œmierci:
Nie zdĊůyâam do Treblinki na czas
przyjechaâam spóŭniona o 50 lat
drzewa staây nago bo byâa jesieľ
Chciaâam uciec natychmiast bo jak
rekwizyt staâ tam rdzewiejĊcy pociĊg
i cicho szumiaâ las. Byâo pięknie
szaro, spokojnie, pusto i tylko wiatr
muskaâ ziemię drzewa kamienie i nas
gaszĊc naszĊ œwieczkę raz po raz.

Ta mocna identyfikacja z narodem ůydowskim i jego losem skutkuje przeůywanymi ciĊgle na nowo dylematami – czy powinna pozostaý ůywa, skoro
jej pobratymcy stali się ofiarami, i czy w zwiĊzku z tym nadal ma prawo nazywaý się ŮydówkĊ, czy w ogóle naleůy jeszcze do narodu wybranego? WĊtpliwoœci te odzywajĊ się w tej poezji zawsze w kontekœcie polskiego krajobrazu i wizyt w Polsce, będĊcej dla ocalonych z Zagâady cmentarzyskiem ich
przodków, planów i nadziei… WĊtpliwoœci tych nie rozwiewa nawet czuây
gest córki: „A Dita powiedziaâa – widzisz, dobrze ůe nie zdĊůyâaœ, / a teraz
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jesteœ mojĊ starĊ mamĊ i objęâa mnie mocno / i zaœmiaâa się smutno”
(Amiel 1996, 65).
Polska jako obszar przeůywanego resentymentu pojawia się takůe w poezji
Jael Shalitt. Na przykâad w liryku Powrót (Shalitt 1992, 76–77), dedykowanym
Stanisâawowi Wygodzkiemu i opatrzonym mottem pochodzĊcym z jego poezji („Daleko, strasznie, dawno kiedyœ… / Jak rękĊ z czarnej tablicy starte /
œlady kredy”), poetka dokonuje podsumowania swoich relacji z PolskĊ z perspektywy Izraela (liryk zostaâ podpisany: „Warszawa–Tel-Aviv, 1987”):
„z ogromnej odlegâoœci innego czasu / wracam do nazw / tych samych
miejsc o innych treœciach”. Powrót do Polski to doœwiadczenie raniĊce: „jestem tu / a nikt o tym nie wie nawet prochy matki”. Œwiat ůydowski stanowi
tu jednĊ z warstw postholokaustowego polsko-ůydowskiego palimpsestu,
w którym ta przedwojenna rzeczywistoœý zostaâa „pod nowe ulice dawno
uprzĊtnięta”. Ůydzi pochodzĊcy z Polski i mówiĊcy po polsku czujĊ się we
wspóâczesnej Polsce obco. Osoba mówiĊca z wiersza stwierdza:
chodzę między ludŭmi których mój widok nie dziwi
a oczy nie czytajĊ
chodzę między ludŭmi mówiĊcymi tym samym językiem
o innych skojarzeniach
bâĊdzę po tym moim jak ůadne inne miasto w œwiecie
a mnie w nim nie ma
(Shalitt 1992, 76–77)

Naznaczenie osobowoœci traumĊ Holokaustu powoduje poruszanie się
wciĊů – mimo wieloletniego pobytu w Izraelu – „po straconych obszarach
dzieciľstwa / po nieistniejĊcych miejscach odtwarzajĊcej je wyobraŭni”, bycie sterowanym
przypadkowym znakiem
nazwĊ – powodujĊcĊ zamęt myœli
ulicĊ – która przeůyâa sama siebie
ůywĊ innoœciĊ zacierajĊcĊ œlady
zapamiętanego jej obrazu
(Shalitt 1992, 76–77)

Wszystko, co pozostaâo w Polsce, âĊczy się z ZagâadĊ. To tu, a nie w Jerozolimie umiejscowiona jest wedâug poetki Œciana Pâaczu, z której odpadajĊ
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ostatnie kamienie. Polska Ůydówka we wspóâczesnej Polsce czuje bardzo
mocno i namacalnie, ůe choý istnieje naprawdę, to pochodzi „z umarâego
œwiata” i tylko „udaje ůywĊ”. Spacer po tym palimpseœcie to nic innego jak
chodzenie po „cmentarzu wyobraŭni”, to miaůdůĊce zasâuchanie „w echo
wâasnych kroków”, to zapatrzenie „œlepymi oczyma pamięci w uâamki fragmentów”. Czy moůliwe jest zâagodzenie tej traumy, zlepienie kawaâeczków
„roztrzaskanej od nowa âamigâówki / utrwalonej kliszy nierzeczywistoœci”?
Poetka konkluduje negatywnie i nie pozostawia czytelnikowi zâudzeľ:
oglĊdam wâasne nie ma mnie
teraz
nie zostanie mi juů nic
(Shalitt 1992, 76–77)

Resentymentem naznaczona jest takůe twórczoœý áucji Gliksman, która
z perspektywy izraelskiej i w kontekœcie nieobecnoœci w Polsce od 1939 roku
pisze rozliczeniowy wiersz Ostatni mazur 1968 (Gliksman 1998, 45), odnoszĊcy się do antysyjonistycznej kampanii, rozpętanej w PRL-u przez Wâadysâawa Gomuâkę, której efektem byâo ostateczne wygnanie z Polski Ůydów.
Wiersz stylizowany jest na monolog liryczny opuszczajĊcego ojczyznę polskiego Ůyda, doskonale znajĊcego polskĊ tradycję i zadomowionego w jej
wielowiekowej kulturze:
Zataľczmy mazura, panno Krysiu,
Jutro będziesz taľczyý z innymi,
Bo ja muszę odejœý stĊd dzisiaj,
Muszę szukaý miejsca na ziemi.
Ty zostaniesz ze zâotem warkoczy
I z oczami koloru nieba,
A ja muszę ludziom zejœý z oczu,
Muszę szukaý gdzie indziej chleba.
Muszę odejœý z mej wâasnej ziemi
I od grobu mej wâasnej matki –
Więc zataľczmy dziœ, panno Krysiu,
Mój to będzie mazur ostatni.
1969
(Gliksman 1998, 45)
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W wierszu jest obecny po wielekroý eksploatowany w literaturze europejskiej antysemicki topos Ůyda Wiecznego Tuâacza, szczególnie mocno odzywajĊcy się w polskim romantyzmie.
ZwiĊzek między antysemityzmem a polskĊ tradycjĊ literackĊ podkreœlany
jest przez autorkę takůe w wierszu List do przyjaciela (Gliksman 1998, 26),
który zostaâ opatrzony ironicznie brzmiĊcym w kontekœcie caâego wiersza
mottem z trzeciej częœci Dziadów Adama Mickiewicza: „Sâowianie, my lubim
sielanki”3. Polska – co podkreœla na poczĊtku wiersza Gliksman – to nie tylko „klony âazienkowskie” i „fale Wisây”, lecz takůe nazistowskie, niemieckie
obozy œmierci4, o których pragnęâoby się zapomnieý:
Nie mów, ůe na tej ziemi byâ kiedyœ Oœwięcim,
Ůe dymy krematoriów na niebie zawisây.
Nie mów o murach getta, o œmierci, o kaŭniach,
Nie mów o Treblince, Pâaszowie, Majdanku.
***

Mimo ůe zaprezentowany przeglĊd z koniecznoœci objĊâ tylko częœý tekstów lirycznych autorstwa wywodzĊcych się z Polski Ůydów mieszkajĊcych
w Izraelu, jest on symptomatyczny, pokazuje bowiem ich ogromne przywiĊzanie do pierwszej ojczyzny i stanowi wręcz œwiadectwo, ůe ludzie ci tak naprawdę nigdy jej nie opuœcili. Jak pisaâ Szlomo Leser (urodzony w 1921 roku, w Izraelu od 1948 roku) w jednym ze swoich utworów wydanych na
przeâomie lat 1994 i 1995 w tomie Wiersze wybrane:
Jak to ty kraju
Polaków
choý nieobecny
choý w dali
we mnie nadal tu ůyjesz
gdzie sâoľca spiekota

„Sâawianie, my lubim sielanki” – to fraza pochodzĊca z wypowiedzi Literata IV ze sceny
VII Salon warszawski (w. 1869). Gliksman w innym wierszu porównuje los Ůydów do dziejów
Adama Mickiewicza (zob. utwór Mickiewicz, Gliksman 2004, 31), a Ůydów z Pana Tadeusza do
zgâadzonych podczas Holokaustu (zob. wiersz Koncert Jankiela, Gliksman 2004, 69).
4 Gliksman wraca do motywu obozów œmierci m.in. w wierszu Ůydzi: „Zabici w Treblinkach, Majdankach / I dymem wniebowzięci, / Nigdzie nie pochowani,/ ŮyjĊcy tylko w pamięci” (Gliksman 2004, 22).
3
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ciepâo serc
nieraz zastępuje?
Ty trwasz we mnie
czuję
bo nie ja częœý ciebie
wcieliâem
lecz bo częœý mnie ty
zachowujesz
najdroůsze te koœci
koœci mego poczęcia
(Leser 1994–1995, 1)
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Sawomir Jacek urek: Poland and the Poles in poetical works
of the authors writing in Polish in Israel
The article is an attempt to analyse relations between Polish Jews, the country of their first
inhabitancy along with their Polish fellow citizens. It is an extremely complicated matter, because such relations are influenced by their fondness for the lost homeland and resentment
felt towards the Poles. The selected poems of the authors, representing different generations,
are analysed in the article. They reveal the whole variety of personal experiences and sentiments in a more emotive way than the works of prose. The article consists of two parts entitled: The image of sentiment and The image of resentment. They are based on the poetry of Irit
Amiel, áucja Gliksman, Renata Jabâoľska, Szlomo Leser, Aleksander Rozenfeld, Jael Shalitt
and Aviva Shavit-Wâadkowska.
Keywords: Poland, the Poles, literature, Polish and Israeli poetry

