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Grzegorz Sierocki  

Tożsamość, zagrożenie, śmierć – obraz gehenny wojennej w literaturze polskich Żydów  

 

Świadectwa polskich Żydów z okresu II wojny światowej stanowią dla badaczy 

Zagłady bezcenną  spuściznę literacką. Są często jedynym śladem żydowskiej gehenny 

umożliwiającym nam poznanie straszliwego losu wielu milionów Żydów, którzy ginęli w 

hitlerowskich obozach Zagłady.  Świadectwa te przekazują bolesną prawdę o najczarniejszym 

rozdziale w historii ludzkości. Jest to często prawda niewygodna, zatajona, celowo pomijana 

w publicznej dyskusji. My – Polacy powinniśmy, a może nawet mamy obowiązek dokładnie 

zgłębiać problemy, rodzące się przy okazji debaty o polsko-żydowskiej przeszłości. Każda 

nowa praca na temat literackich świadectw Zagłady zbliża polskiego czytelnika do „Prawdy” 

o Holokauście. Do prawdy, której uznanie jest niezaprzeczalnie głównym warunkiem na 

drodze do polsko-żydowskiego porozumienia. W dialogu tym wspólna historia winna łączyć 

oba narody w szacunku dla ofiar hitlerowskiego systemu bez względu na narodowe animozje.  

Z tak ambitnym nastawieniem przystępowałem do pisania mojej pracy. Za pomocą 

tekstów literackich chciałem zgłębić podstawowe wyznaczniki żydowskiej egzystencji w 

czasie II wojny światowej. Równocześnie zdaje sobie sprawę, że niektóre z 

zasygnalizowanych przeze mnie problemów wymagają szerszego komentarza. Z pewnością 

każde z podejmowanych tu zjawisk mogłoby być osobnym temat poważnej rozprawy 

naukowej. Dlatego przedstawioną pracę traktuję jedynie jako początkowy krok w coraz 

pełniejszym odkrywaniu tych elementów, które budują żydowskie doświadczenie Zagłady. 

Tytułowe pojęcia – „tożsamość”, „zagrożenie”, „śmierć” to bez wątpienia słowa-klucze 

niezbędne do określenia przestrzeni ogniskującej się wokół żydowskiego bohatera literackich 

opowieści o Shoah.  

Starałem się dotrzeć do istoty żydowskiego doświadczenia Zagłady w oparciu o teksty 

mniej znane, trudno dostępne, wyklęte przez polską opinię publiczną. Do tego typu dzieł 

należy z pewnością Spowiedź Calka Perechodnika lub niektóre wiersze Władysław Szlengla. 

Ich antypolska wymowa połączona z demaskatorską intencją autorów sprawiły, że przez lata 

utwory te były pomijane w jakichkolwiek omówieniach literackich. Cykle liryczne: Z 

Otchłani czy Pieśń ujdzie cało to wyjątkowe zapisy żydowskiego losu, uderzające 

głębokością ludzkich uczuć i przemyśleń w perspektywie zbliżającej się śmierci. W moim 

mniemaniu do dziś pozostają one dziełami zapomnianymi. Jeżeli ktoś kiedyś powie, że za 

sprawą lektury mojej pracy odkrył choćby jeden tekst, jeden mały fragmencik, o którym 
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istnieniu wcześniej nie wiedział lub którego istnienia nigdy nie doceniał, będę w pełni 

usatysfakcjonowany rezultatami przeprowadzonych analiz.  

Refleksję nad tekstami literackimi poprzedzam krótką rekonstrukcją rzeczywistości 

historycznej. Oczywiście polityka Adolfa Hitlera czy stosunki polsko-żydowskie w 

przededniu wybuchu II wojny światowej to zagadnienia rzetelnie opracowane przez 

historyków, a także badaczy literatury. Jednak nie sposób mówić o Zagładzie Żydów, nie 

dotykając choćby fragmentarycznie faktów historycznych. Jeżeli nawet informacje te nie są 

zbyt odkrywcze, uważam ich przytoczenie za konieczność, gdyż obecność ich świadczy o 

kompetencji historycznej badacza. Przywołane źródła historyczne mogą być ponadto 

dodatkowym walorem całej pracy.  

We współczesnych badaniach literackich przewija się bardzo często refleksja nad 

tożsamością człowieka, poziomem jego samoidentyfikacji, itp. W zasadzie od tego tematu 

rozpoczynam także swoje rozważania, gdyż żydowska tożsamość to niezbywalny produkt 

nazistowskiej doktryny. To on pozwolił Niemcom oddzielić Żydów od reszty społeczeństwa i 

zachwiać ich wewnętrznym poczuciem własnego „ja”. Zmaganie się z traumą Żydowskości to 

bez wątpienia jeden z naczelnych tematów twórczości żydowskiej, nie tylko tej wojennej. W 

mojej pracy prezentuję zaledwie dwie strategie radzenia sobie z bolesną skazą. W toku 

sprecyzowanych badań na pewno znajdzie się o wiele więcej różnych modeli traktowania 

własnej tożsamości, a rozdział ten może otworzyć przed czytelnikami nowe pole badawczych 

dociekań.  

W rozdziale II podejmuję kwestię zagrożenia „żydowskiej” egzystencji. Nie ukrywam, 

że skomponowanie tej części pracy przyniosło mi najwięcej trudności, bowiem mówię tu nie 

tylko o zagrożeniu niemieckim, ale także o zagrożeniu polskim i żydowskim. Starałem się 

umiejętnie dookreślić poziom poszczególnych zagrożeń, ich specyfikę, modele zachowań. 

Odważnie wypowiadam się na temat postępowania Polaków względem Żydów, przełamując 

w pewien sposób społeczne tabu. Nie zależy mi wcale na oczernianiu Polaków jako nacji, 

lecz na przedstawieniu niejednorodności polskich postaw wobec Zagłady. Myślę, że taka 

konkluzja badawcza jest czymś fundamentalnym dla pełnego i świadomego obcowania z 

tekstami Zagłady. Nie da się mówić o tragedii polskich Żydów, pomijając wątek 

współudziału Polaków w zbrodni na narodzie żydowskim. Takie uchybienie jest czymś 

niedopuszczalnym, od początku do końca narażającym czytelnika na fałszywy ogląd wojennej 

rzeczywistości. Zresztą świadectwa literackie starannie odgradzają od siebie ludzi ratujących 

Żydów od tych, którzy współpracowali z okupantem. I nam – odbiorcom Zagłady również 

jest potrzebna tego typu chłodna „selekcja” bez uogólniania postaw, ale też bez ich 
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mitologizacji. Mówmy o Polakach ratujących Żydów, lecz nie bójmy się także prawdy o 

antyżydowskich występkach w polskim społeczeństwie – taki cel przyświecał mi podczas 

przygotowywania tego rozdziału.   

Zresztą swoistym potwierdzeniem moich zamiarów jest rozdział czwarty. W jego 

ramach dokonuję krótkiej charakterystyki postępowania wojennych bohaterów. Początkowo 

rozdział ten nie znajdował się w planach pracy, lecz z biegiem czasu stwierdziłem, że nawet 

krótki fragment o obronie godności człowieka pozwoli czytelnikowi dostrzec 

wielowymiarowość straszliwej rzeczywistości Zagłady. Czas wojny był czasem bestialskim, 

złym, krańcowo zdehumanizowanym, lecz nie zabrakło w nim małej iskierki nadziei. Nadziei 

na co – może paść pytanie? Odpowiem słowami udręczonych Żydów. Nie nadziei na 

przeżycie, lecz nadziei zmiany na lepsze. Nadziei na odnalezienie człowieka w człowieku. 

Być może słowa te brzmią dzisiaj niezbyt jasno i mgliście, lecz dla Żydów miały one 

ogromną wartość. Bo poszukiwanie garstki przyjaciół wśród miliona ludzi nie było ówcześnie 

polisą na żydowskiej życie, lecz jedynie próbą obrony własnej godności. O takiej walce 

opowiada właśnie wspomniany rozdział.  

Niemal wszyscy Żydzi kończyli w podobny sposób. Ich wojennym przeznaczeniem 

była śmierć. Dlatego moja praca również kończy się na temacie żydowskiej śmierci. Kilka 

refleksji o tak wyjątkowym doświadczeniu w historii ludzkiej myśli, pokazuj nam, że również 

w tym wymiarze Żydzi zostali obdarci ze wszelkich znamion człowieczeństwa. Dlatego opis 

żydowskiej śmierci wymyka się niejako literackiej konwencji. Autorzy próbują sprostać 

okropieństwu tej wizji, stosując różne metody artystyczne, lecz żadna nie obrazuje 

ostatecznego efektu żydowskiego upodlenia. Żydowska śmierć w piecach krematoryjnych jest 

czymś jednostkowym, niewyrażalnym, zmieniającym percepcję ludzkiego oglądu. Warto o 

tym pamiętać, gdyż żadne cierpienie nie może równać się z pozbawieniem kogoś prawa do 

własnego grobu. A więc najpierw naznaczenie, potem upodlenie, następnie śmierć i … tylko 

śmierć, bo śladu po człowieku nie ma. Tak wyglądała realizacja nazistowskiego planu 

eksterminacji, którego to etapy wyszczególniam w przeciągu całej pracy.   

Mam pełną świadomość, że napisana przeze mnie praca podejmuje jedyny bardzo 

wąski wycinek literackich świadectw Zagłady. Te kilka tekstów literackich w żadnym razie 

nie da nam pełnego obrazu żydowskiej gehenny. Zaryzykuję stwierdzenie, że takiego obrazu 

nie dadzą nam nawet wszystkie teksty ocalałe z II wojny światowej. Zawsze pozostanie w nas 

poczucie „niedosytu”. Nigdy nie będziemy w stanie pojąć okropności nazistowskiego planu 

Zagłady i wczuć się w rolę człowieka skazanego na żydowską śmierć. Wiem jednak, że 

musimy pielęgnować pamięć o bolesnej przeszłości i zachęcać młode pokolenia do 



4 
 

obcowania z trudnymi tekstami Shoah. Już raz los ocalił tę przebogatą twórczość od 

niemieckiego kata. Nie pozwólmy by dziś, tym razem z naszej woli, pokryła się ona kurzem 

zapomnienia. Byłbym bardzo zadowolony, gdyby zadanie to spełniło się, choć w niewielkim 

stopniu za sprawą przedłożonej pracy.  

 


