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Wed³ug dok³adnych danych na dzieñ 1 stycznia 2005 roku, na ogóln¹ liczbê
20 757 osób odznaczonych przez izraelski Instytut Pamiêci Zag³ady i Bohaterstwa
Yad Vashem w Jerozolimie medalem oraz zaszczytnym tytu³em Sprawiedliwego
wród Narodów wiata, Polacy zajmuj¹ pierwsze miejsce (5874), wyprzedzaj¹c
Holendrów (4639) i Francuzów (2500). W chwili przygotowywania przez Yad Vashem do wydania dwóch polskich tomów anglojêzycznej Encyklopedii Sprawiedliwych, liczba Polaków w spisie tych najszlachetniejszych ze szlachetnych
liczy³a tylko 5333 imiona i nazwiska. I tyle w³anie uwiecznionych zosta³o w pub1

likacji, która ukaza³a siê w³anie w Jerozolimie . Oba tomy licz¹ ³¹cznie 1018 stron
(w du¿ym formacie 22,5 × 28 cm) i zawieraj¹  z koniecznoci doæ zwiêz³e, od
kilkunastu do kilkudziesiêciu wierszy  szkice sylwetek Polaków, którzy otrzymali
tytu³ Sprawiedliwego oraz krótkie opisy zwi¹zanych z tym wydarzeñ.
Czytaj¹c suche z natury, jakby kronikarskie, relacje o zachowaniu siê tych ludzi
w obliczu gro¿¹cego im miertelnego niebezpieczeñstwa, przypominam sobie
przeczytane niegdy s³owa wybitnego polskiego uczonego wiatowej s³awy, mikrobiologa, immunologa i serologa prof. Ludwika Hirszfelda, który w okresie hitlerowskiej okupacji ukrywany by³ przez wielu swoich chrzecijañskich przyjació³.
Gdy zachorowa³a jego córka, Zofia, zajmowa³ siê ni¹ warszawski lekarz, dr Starkiewicz, który musia³ ukrywaæ przed hitlerowcami i ich pomocnikami fakt leczenia
nielegalnej pacjentki. Trudno mi o doktorze Starkiewiczu i jego ¿onie pisaæ bez
wzruszenia  wspomina³ prof. Hirszfeld.  Myl, ¿e tacy ludzie istniej¹, jest mi
ukojeniem. W g³owie siê nie mieci, ¿e tacy ludzie i zbrodniarze niemieccy mog¹
nale¿eæ do jednego gatunku. I rzeczywicie, czytaj¹c relacje o postêpowaniu Sprawiedliwych, wprost trudno uwierzyæ, ¿e nale¿eli oni do tego samego gatunku homo
sapiens, co ci, przed którymi ukrywali owych ¯ydów.

1

The Encyclopedia of the Righteous Among the Nations. Rescuers of Jews during the Holo-

caust. Poland [Encyklopedia Sprawiedliwych wród Narodów wiata. Ratuj¹cy ¯ydów w czasie
Holokaustu. Polska], red. Israel Gutman, red. tomu Sara Bender, Shmuel Krakowski, Yad Vashem,
Jerusalem 2004, t. I, II, s. 1018.
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Lektura relacji o dzia³alnoci Sprawiedliwych

pozwala

stwierdziæ,

¿e

w tej plejadzie Ludzi Szlachetnych reprezentowane by³y wszystkie warstwy
spo³eczeñstwa

polskiego

pod

hitle-

rowsk¹ okupacj¹, od intelektualistów
(Jaros³aw Iwaszkiewicz, Zofia Kossak-Szczucka,

Aleksander

Zelwerowicz

z ma³¿onk¹ i wielu innych), poprzez
ziemian,

urzêdników,

rzemielników,

robotników i ch³opów. Bardzo godnie
reprezentowani s¹ ksiê¿a oraz zakonnice, które w pe³ni zas³u¿y³y na okrelenie siostry mi³osierdzia, jakim wiele
z nich obdarzano.
Bardzo ró¿ne by³y te¿ motywy, którymi

kierowali

cz¹wszy

od

siê

Sprawiedliwi.

pobudek

religijnych,

Popo-

przez wzglêdy humanitarne, osobiste, a tak¿e towarzyskie, czyli ratowanie
ludzi znajomych. Prof. Izrael Gutman, redaktor naczelny encyklopedii, podkrela w przedmowie, ¿e co najmniej po³owa Sprawiedliwych ratowa³a ¯ydów,
z którymi ³¹czy³a ich jaka bli¿sza lub dalsza znajomoæ. O motywach religijnych wiadczy nie tylko spora reprezentacja duchowieñstwa, ale tak¿e np. spostrze¿enie Bernarda Goldsteina uratowanego przez Janinê Pawlick¹, która
dwiga³a swój ciê¿ar, jakby spe³nia³a wiêty obowi¹zek religijny.
Godny podkrelenia jest tak¿e fakt sporego udzia³u m³odzie¿y, a nawet
dzieci, w wielkim dziele ratowania ludzi od niechybnej mierci. W wielu wypadkach dzieci rodziny ukrywaj¹cej wiedzia³y  bo przecie¿ nie sposób by³o tego
ukryæ przed nimi  ¿e w kryjówce w stodole czy za znajduj¹cym siê w szafie
tajnym wejciem do pokoiku z zamurowanym oknem, przebywa jedna czy wiêcej osób, o czym nie wolno im pisn¹æ przed nikim, nawet przed najlepszymi
kole¿ankami czy kolegami. Wiadomo, ¿e wspólne zagro¿enie wp³ywa na zbli¿enie ludzi i dlatego nie jest te¿ rzecz¹ przypadku, ¿e droga przez mêkê wielu m³odych ratuj¹cych i uratowanych zakoñczy³a siê na lubnym kobiercu.

SPRAWIEDLIWI

WRÓD

W£ ASNEGO NARODU

Na marginesie polskich tomów Encyklopedii Sprawiedliwych nasuwa siê
smutna refleksja na temat warunków, wynikaj¹cych nie tylko z hitlerowskiej
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okupacji, ale w bardzo wielu wypadkach tak¿e z niechêci polskiego otoczenia,
w jakich dzia³aæ musieli polscy Sprawiedliwi. W ksi¹¿ce Psiakrew, znowu
¯ydzi

2

 , pisa³em: Bohaterom, którzy przeladowanym pomagali, nale¿y siê naj-

g³êbszy ho³d, do jakiego cz³owiek jest zdolny. Ile by na ich temat pisano, jakich odznaczeñ by im nie wrêczano  to ma³o. Ci ludzie zrobili wiêcej, ni¿ ratowanie jednostek.
Oni  wbrew opinii otoczenia  uratowali przed spodleniem honor cz³owieczeñstwa.
Ale jednoczenie stwierdziæ wypada, ¿e we wszystkich opisach bohaterstwa brak zasadniczego elementu: przed kim w³aciwie Sprawiedliwi wród Narodów wiata ukrywali ¯ydów? Czy tylko przed Niemcami, czy te¿ mo¿e bardziej ni¿ przed Niemcami 
ukrywali oni ¯ydów przed s¹siadami-Polakami? Wiele  choæ wci¹¿ za ma³o  napisano na temat bohaterów, którzy ¿yciem przyp³acili sw¹ szlachetnoæ. Ale czy kto zbada³, jaki ich odsetek zgin¹³ na skutek p o l s k i e j d e n u n c j a c j i? Co wiêcej  do
dzi niektórzy ukrywaj¹ przed znajomymi swoje bohaterstwo z tamtych dni, bo tu i ówdzie le siê na tamto zachowanie patrzy.
W roku 1947 ukaza³ siê w Krakowie, nak³adem Centralnej ¯ydowskiej Komisji Historycznej, wstrz¹saj¹cy zbiór zeznañ ¿ydowskich dzieci, które prze¿y³y wojnê, pt. Dzieci
oskar¿aj¹. Dzieci nie tylko oskar¿a³y, ale mówi³y te¿ z wielk¹ mi³oci¹ i wdziêcznoci¹
o Polakach, którzy je podczas okupacji przygarnêli i udzielili schronienia. We wstêpie
Maria Hochberg-Mariañska stwierdza, ¿e nazwiska wielu szlachetnych Polaków zosta³y
na ich w³asn¹ probê w zbiorze tym pominiête. Ci odwa¿ni i szlachetni Polacy, których
nie powstrzyma³y drakoñskie kary okupanta, bali siê ju¿ w w o l n e j Polsce wrogiej
reakcji s¹siadów, o ile stanie siê wiadome, ¿e podczas okupacji ukrywali ¿ydowskie
dzieci. Nie wiem  pisze Hochberg-Mariañska  czy jaki cz³owiek poza granicami
Polski pojmie i zrozumie fakt, ¿e uratowanie ¿ycia ciganemu przez zbrodniarza bezbronnemu dziecku mo¿e okryæ kogo wstydem lub naraziæ na przykroæ.
Znana ¿ydowska pisarka Rachela Auerbuch, która w pierwszych latach po
zakoñczeniu II wojny wiatowej by³a niezwykle czynna w ¯ydowskiej Komisji
Historycznej  z biegiem lat przekszta³conej w istniej¹cy do dzisiejszego dnia
¯ydowski Instytut Historyczny  opowiada³a o wstrz¹saj¹cej dla niej rozmowie, jak¹ w pierwszych dniach dzia³alnoci wspomnianej Komisji przeprowadzi³a z 15-letnim ¿ydowskim ch³opcem, który wygl¹da³ na nie wiêcej ni¿ 1112
lat. Po wywiezieniu przez hitlerowców jego rodziców do którego z obozów
mierci zosta³ zupe³nie sam i jako do¿y³ wyzwolenia. Zapytany przez cz³onków komisji, w jaki sposób uda³o mu siê ukryæ przed Niemcami, ch³opiec odpowiedzia³: ja siê nie ukrywa³em przed Niemcami, bo oni nie wiedzieli, ¿e jestem
¯ydem i z mojego wygl¹du wcale nie mogli siê tego domyliæ. Ja siê ukrywa³em
przed z³ymi Polakami, g³ównie polskimi dzieæmi, które mnie bi³y i gdy przecho-
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Aleksander Klugman Psiakrew, znowu ¯ydzi

, Wydawnictwo Ksi¹¿kowe Linia, Warsza-

wa 1991.
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dzi³ jaki Niemiec w mundurze, wo³ali «Jude, Jude» i wskazywali na mnie palcem. Ile tragizmu tkwi w tym dzieciêcym wyznaniu.
Znane s¹ te¿ inne przypadki, kiedy osoby, które z nara¿eniem ¿ycia ratowa³y
¯ydów w czasie wojny, póniej ba³y siê do tego przyznaæ przed s¹siadami. Po
pogromie

kieleckim

w

roku

1946

prof.

Stefania

Polacy ratuj¹cy ¯ydów byli nie

Skwarczyñska, potêpiaj¹c zbrodniê, wezwa³a jedno-

tylko Sprawiedliwymi wród

czenie na ³amach Tygodnika Powszechnego (11

Narodów wiata, ale tak¿e

sierpnia

1946)

do

sk³adania

wiadectw

postawy

Sprawiedliwymi wród W³asnego

prawdziwie chrzecijañskiej, manifestowanej prze-

Narodu.

cie¿ przez wielu Polaków podczas okupacji. Na wezwanie odpowiedzia³a na ³amach Tygodnika (27

padziernika 1946) Ewa Szmajdlerowa, której pomocy udzieli³o w owych latach
co najmniej 15 Polaków, ale nie mia³abym odwagi og³osiæ publicznie nazwisk
ludzi, którzy mi dopomogli  aby nie wyrz¹dziæ im niedwiedziej przys³ugi.
To by³o pisane prawie pó³tora roku po kapitulacji hitlerowskich Niemiec
Aldona Krajewska opisa³a na ³amach Gazety Wyborczej (18 maja 1990)
bohaterskie postêpowanie podczas okupacji mieszkañca Wawra, Stefana Getri,
który w swym mieszkaniu urz¹dzi³ kryjówkê dla czterech ¯ydów  ma³¿eñstwa z dwojgiem ch³opców. Rodzina ¿ony uwa¿a³a, ¿e to zbyt wielkie ryzyko,
ale on mówi³: Wy mo¿ecie odejæ  oni nie maj¹ dok¹d. Po jakim czasie Getri musia³ urz¹dziæ jeszcze jedn¹ kryjówkê  dla krewnych, uciekaj¹cych przed
frontem oraz s¹siadów z Wawra, którym grozi³o wysiedlenie. Powsta³y dwie
kryjówki: ¿ydowska i aryjska. Wspólna niedola oraz niebezpieczeñstwo nie
wzbudzi³y jednak uczuæ braterstwa. Przeciwnie, ¯ydzi ukrywali siê wiêc teraz
przed Niemcami i przed czêci¹ aryjsk¹. Skoñczy³a siê wojna, uratowani przez
rodzinê Getri wyszli po raz pierwszy na wiat³o dzienne. I wtedy Janina Getri
prosi³a ¿ydowsk¹ rodzinê, ¿eby nie mówiæ nikomu, ¿e to oni w³anie ich ukrywali. Wiêc nie mówili
W maju 1993 przyby³ z oficjaln¹ wizyt¹ do Polski ówczesny prezydent Izraela Chaim Herzog. Oprócz ró¿nych spotkañ na najwy¿szym szczeblu, uroczystego przemówienia na specjalnej sesji Sejmu, wielu przyjêæ i rautów, odby³o siê
tak¿e w gmachu sejmowym przy ulicy Wiejskiej w Warszawie  na specjaln¹
probê prezydenta pañstwa ¿ydowskiego  jego spotkanie z grup¹ polskich
Sprawiedliwych. Towarzysz¹ca prezydentowi izraelska ekipa telewizyjna skorzysta³a z okazji i zaplanowa³a kilka wywiadów ze Sprawiedliwymi, prosz¹c
mnie, abym pos³u¿y³ im jako t³umacz. Jako pierwszy stan¹³ przed kamer¹ eme3

rytowany profesor W.M. , który jako m³odzieniec uratowa³ od niechybnej

3

50
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mierci kilka ¿ydowskich kobiet w Radomiu. Po latach zosta³ uhonorowany nie
tylko tytu³em Sprawiedliwego, ale tak¿e nadano mu honorowe obywatelstwo
Izraela. W pewnej chwili izraelski dziennikarz, który przeprowadza³ z nim wywiad, zapyta³, jak na jego dzia³alnoæ okupacyjn¹ reagowa³o rodowisko, w którym ¿y³. To wszystko odbywa³o siê w cis³ej konspiracji, nawet przed najbli¿szymi mi ludmi  wyjani³ W.M. Dziennikarzowi telewizyjnemu nie chodzi³o
jednak o tamten okres, ale o póniejszy, ju¿ po zakoñczeniu hitlerowskiej okupacji. Mój Bo¿e, oprócz najbli¿szym mi osób nikomu nie opowiedzia³em i nie
opowiadam nie tylko o tym, co wtedy robi³em, ale tak¿e o otrzymaniu izraelskiego tytu³u Sprawiedliwego. Nie opowiedzia³em im nawet o zaproszeniu
mnie dzi na spotkanie z prezydentem Herzogiem. Dlaczego?  chcia³ tê
odpowied zrozumieæ izraelski dziennikarz. Gdy przet³umaczy³em to pytanie,
W.M. odpowiedzia³ bez ogródek: Bo wielu ludzi w Polsce do dzi jeszcze nie
akceptuje postêpowania niektórych ich rodaków wobec ¯ydów w tamtym okresie. Ty siê chyba pomyli³e i co przekrêci³e  powiedzia³ mi telewizyjny
dziennikarz.  On chyba tak nie powiedzia³, przecie¿ to jest zupe³ny nonsens

 Powtórzy³em wiêc kilkakrotnie jego pytanie i odpowied W.M. To jest

niemo¿liwe  mówi³, jakby sam do siebie, wytr¹cony zupe³nie z równowagi
dziennikarz.
Przy ró¿nych okazjach, g³ównie w ramach polsko-¿ydowskiego dialogu na
temat relacji miêdzy tymi narodami w okresie hitlerowskiej okupacji, poruszany by³ temat stosunku polskiego podziemia antyhitlerowskiego wobec Holokaustu, nie z perspektywy historycznej, ale w okresie jego trwania. G³os w tej
sprawie zabra³ m.in. redaktor dwóch polskich tomów Encyklopedii Sprawiedliwych, dr Shmuel Krakowski, który po 45 latach od zakoñczenia hitlerowskiej
4

okupacji Polski pisa³ : daleko jest jeszcze od pe³nego i obiektywnego przedstawienia
z³o¿onej problematyki stosunku podziemia polskiego do ludnoci ¿ydowskiej w najtragiczniejszym okresie jej dziejów, w okresie totalnej zag³ady [

] Historiografia polska

szeroko zajê³a siê w zasadzie jednym tylko z wielu aspektów postawy podziemia polskiego wobec ¯ydów, a mianowicie pomoc¹ ¯ydom, znacznie wyolbrzymiaj¹c jej zakres. Temat [

] stosunku podziemia polskiego do ¯ydów w latach okupacji hitlerow-

skiej wci¹¿ jeszcze wywo³uje ¿ywe emocje, które obok nacisków politycznych znacznie
utrudnia³y rzeczow¹ analizê tego skomplikowanego problemu.
Krakowski stwierdza, ¿e do czasu rozpoczêcia przez hitlerowców masowych deportacji do obozów natychmiastowej zag³ady nie by³o powa¿niejszych kontaktów podziemia polskiego ze spo³eczeñstwem czy te¿ podziemiem ¿ydowskim. Polskie podziemie
koncentrowa³o swe wysi³ki g³ównie na tworzeniu odpowiednich struktur i budowaniu

4

Podziemie polskie wobec zag³ady ¯ydów, Odra nr 4 (355), kwiecieñ 1991.
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podziemnej si³y zbrojnej, która mia³a zawa¿yæ na dalszych losach Polski w chwili za³amywania siê okupacji niemieckiej. Zaznaczaj¹c, ¿e zupe³nie inna by³a w tym okresie problematyka zamkniêtych w gettach ¯ydów  mianowicie problem g³odu,
który sia³ nies³ychane w swych rozmiarach fizyczne
Nikt nigdy nie zada³ sobie trudu

wyniszczenie ludzi  autor podkrela, ¿e w tym okresie

ustalenia nawet przybli¿onej

ma³o jest przyk³adów konkretnej wspó³pracy podziemia

liczby Polaków, którzy ratowanie

polskiego z czynnikami ¿ydowskimi. Problematyka ¿ydow-

¯ydów przyp³acili swym ¿yciem.

ska by³a natomiast obecna w prasie konspiracyjnej oraz deklaracjach politycznych ró¿nych polskich organizacji pod-

ziemnych. Deklaracje te nie zawiera³y jednak najczêciej ustosunkowania siê do aktualnej
sytuacji ¯ydów, lecz jedynie projekty planowanej czy te¿ proponowanej polityki wobec ¯ydów po wyzwoleniu Polski spod okupacji hitlerowskiej

Ugrupowania socjalistyczne i de-

mokratyczne wypowiada³y siê za pe³nym równouprawnieniem ¯ydów w wyzwolonej Polsce. Wiêkszoæ jednak ugrupowañ politycznych polskiego podziemia deklarowa³o bardziej
czy mniej radykalne programy anty¿ydowskie, domagaj¹c siê przymusowej emigracji ¯ydów po wyzwoleniu Polski, a niektóre czynniki polityczne wypowiada³y siê nawet za zachowaniem gett dla ¯ydów, tak¿e po wypêdzeniu okupanta hitlerowskiego.
W takiej atmosferze w okupowanej Polsce dzia³ali w owych latach Polacy,
którzy wbrew takim i podobnym nawo³ywaniom, podawali pomocn¹ d³oñ gin¹cym ¯ydom. W wietle tego nale¿y stwierdziæ z ca³¹ pewnoci¹, ¿e Polacy
ratuj¹cy w okresie okupacji skazanych przez okupanta hitlerowskiego na zag³adê ¯ydów byli i s¹ nie tylko Sprawiedliwymi wród Narodów wiata, ale tak¿e
Sprawiedliwymi wród W³asnego Narodu.

BY£O

ICH ZNACZNIE WIÊCEJ

Dwa polskie tomy Encyklopedii Sprawiedliwych zawieraj¹  jak pisa³em 
5333 imiona i nazwiska. W rzeczywistoci jednak by³o ich o wiele wiêcej. Dla
przyk³adu: w swej ksi¹¿ce o stosunkach polsko-¿ydowskich w okresie hitlerowskiej okupacji Polski

5

Kazimierz Iranek-Osmecki przytacza nastêpuj¹cy frag-

ment opublikowanego przez Tygodnik Powszechny (1 stycznia 1967) listu
Ró¿y Reibscheid-Feliks (dawniej Stenko) z Tel Awiwu: Sumienie nie daje mi spokoju, ¿e pomijam milczeniem czyny tych Sprawiedliwych

Jedni pomagali nam rok 

inni dwa miesi¹ce, niektórzy parê dni tylko, ale dr¿ê na wspomnienie, co by by³o, gdyby
nie pomogli nam na te parê dni? Nawet ten, który mi udzieli³ noclegu na jedn¹ noc tylko, niech bêdzie b³ogos³awiony. Chcê Szanownego Pana prosiæ, aby Pan w jakikolwiek
dostêpny Panu sposób przekaza³ moje podziêkowanie tym wszystkim moim wybaw-

5

Kazimierz Iranek-Osmecki, Kto ratuje jedno ¿ycie

Polska Orbis, Londyn 1968.
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com. Mojej wdziêcznoci nie mogê niestety wykazaæ w inny sposób, gdy¿ stan zdrowia
i warunki nie pozwalaj¹ na to. A oto moi wybawcy: 1) Ksi¹dz kanonik Wojciech Bartosik, Wawrzeñczyce, powiat Miechów; 2) Prof. Sarna (WSH w Krakowie), w czasie wojny w³aciciel maj¹tku k. Proszowic, obecnie Kraków; 3) W³odzimierz Bukowski, obecnie Kraków (w czasie wojny w³aciciel dóbr ziemskich Makocice, pow. Proszowice; 4)
Helena Bukowska (¿ona Jana), obecnie w £odzi; 5) Jadwiga Goetel (¿ona Ferdynanda
Goetla), obecnie w Warszawie; 6) ks. dr. Ferdynand Machay, koció³ NMP w Krakowie;
7) rodzina Lach, Kraków, w³aciciel domu przy ul. Dobrego Pasterza; 8) Wiktoria
Krawczyk, dozorczyni, Kraków, Kociuszki 52; 9) Jan Wiecheæ, Kraków (w czasie wojny
pracowa³ w firmie Krischer, Zwierzyniecka 6); 10) in¿. Karol Kulczycki, Warszawa
(¿ona Julia); 11) rodzina Micha³ i Maria Stêpiñski, Makocice 12, powiat Proszowice.
Ka¿dy z wy¿ej wymienionych czyni³ dla nas bardzo du¿o, nara¿aj¹c w³asne ¿ycie. Tyle
Ró¿a Reibscheid-Feliks z Tel Awiwu.
Szuka³em w obu polskich tomach Encyklopedii Sprawiedliwych i nie znalaz³em tam ani jednego z wymienionych imion i nazwisk. Czy autorka listu, ze
wzglêdu  jak pisze  na stan zdrowia i warunki nie zg³osi³a ich nazwisk do
Yad Vashem? Nie wiem. W ka¿dym razie jeden z tego wynika wniosek: liczba
oficjalnie uznanych polskich Sprawiedliwych jest chyba znacznie mniejsza ni¿
liczba Polaków, którzy podali przeladowanym ¯ydom pomocn¹ d³oñ.
W lutym br., z okazji Miêdzynarodowych Targów Ksi¹¿ki w Jerozolimie,
bawi³a w Izraelu Joanna Olczak-Roniker, autorka ksi¹¿ki W ogrodzie pamiêci,
powiêconej historii rodziny znanego i bardzo zas³u¿onego wydawcy Jakuba
Mortkowicza, który zacz¹³ dzia³aæ w roku 1903, a wiêc jeszcze w Warszawie
pod rosyjskim zaborem. Swoj¹ dzia³alnoæ wydawnicz¹ w s³u¿bie literatury
polskiej kontynuowa³ i znacznie rozwin¹³ w II Rzeczypospolitej. Okres hitlerowskiej okupacji wdowa po Jakubie Mortkowiczu oraz jej córka Hanna Olczak-Mortkowicz z maleñkim dzieckiem, w³anie pisark¹ Joann¹ Olczak-Ronikier,
prze¿y³y jedynie dziêki pomocy wielu polskich przyjació³. Gdy opowiedzia³a
o tym na wieczorze autorskim w Tel Awiwie, zapyta³em, czy babcia, matka lub
ona sama z³o¿y³y wniosek do Yad Vashem o przyznanie tym ludziom tytu³ów
Sprawiedliwych, bo nie jest to przecie¿ tylko sprawa ich osobistej i prywatnej
wdziêcznoci, ale ma ona tak¿e wymiar o wiele szerszy, rzek³bym nawet ogólnonarodowy. Okaza³o siê, ¿e ¿adnych kroków w tym kierunku ani babcia, ani
matka, ani tak¿e ona sama nie podjê³y. Nie jest wykluczone  a to jest tylko
moje przypuszczenie  ¿e wiadomie lub niewiadomie u podstaw tego leg³o
ich poczucie ca³kowitej asymilacji z narodem polskim, one co prawda by³y
w okresie okupacji nara¿one na mieræ jako ¯ydówki, ale czu³y siê Polkami. Dlatego ani babcia, ani matka pisarki (ona sama mia³a po zakoñczeniu wojny 10 lat)
nie zwróci³y siê do izraelskiej, a wiêc ¿ydowskiej instytucji, przyznaj¹cej dyplo-
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my i medale Sprawiedliwym. Inaczej chyba rzecz by siê mia³a, gdyby Polska jako
pañstwo ustanowi³a sposób uhonorowania ludzi, którzy podczas hitlerowskiej
okupacji z nara¿eniem w³asnego ¿ycia ratowali innych przed mierci¹.
Istnieje jeszcze jeden, niezwykle istotny aspekt tego problemu. Chocia¿
nikt nigdy nie zada³ sobie trudu ustalenia nie tylko dok³adnej, ale nawet przybli¿onej liczby Polaków, którzy ratowanie ¯ydów przyp³acili swym ¿yciem, wiadomo jednak  i ogólnikowo fakt ten by³ i jest niejednokrotnie przytaczany
w rozmaitych dysputach  ¿e by³o takich bardzo wielu. W przypadku, kiedy
zginêli nie tylko ukrywaj¹cy, ale tak¿e ukrywani  a tak by³o w przyt³aczaj¹cej
czêci  nie ma ¿adnych wiadków i nikt w Izraelu, tak¿e Yad Vashem, nie jest
w stanie tego zbadaæ czy sprawdziæ. W takich wypadkach posz³y w zapomnienie nie tylko imiona i nazwiska ¿ydowskich ofiar, ale wraz z nimi zginê³a na
wiecznoæ równie¿ wszelka pamiêæ o tych, którzy zap³acili najwy¿sz¹ cenê za
swoj¹ szlachetnoæ. Przez kilka dziesiêcioleci, w PRL, przyznanie siê do tego,
¿e ojciec, wuj czy stryj, szwagier czy kuzyn, ukrywa³ ¯ydów i z tego powodu
zgin¹³ z r¹k hitlerowców, nie by³o w modzie. I chyba z tego samego powodu
nikt w Polsce dotychczas nie podj¹³ siê dok³adnego zbadania w³anie tej sprawy
 ilu Polaków i w jakich okolicznociach zap³aci³o ¿yciem za ratowanie ¯ydów.
Mo¿e siê okazaæ, i w du¿ym stopniu jest to nawet prawdopodobne, ¿e wielu
z owych szlachetnych Polaków zginê³o w wyniku denuncjacji Polaka  powanionego s¹siada czy zawistnego krewniaka. Zajêcie siê tym problemem i ujawnieniem ca³ej dostêpnej prawdy na ten temat powinno byæ nakazem spo³ecznego sumienia. Sprawa powszechnej lustracji dla oczyszczenia atmosfery jest
w³anie obecnie problemem niezwykle szeroko w Polsce dyskutowanym i omawianym. Tym bardziej konieczna jest taka historyczna lustracja w odniesieniu
do tych, którzy zginêli z r¹k hitlerowskich siepaczy za to, ¿e w okresie szalej¹cego bestialstwa chcieli byæ godni miana Cz³owieka.
I na zakoñczenie  zdaje siê, ¿e spraw¹ honoru polskich wydawców powinno byæ uczynienie wszystkiego, co mo¿liwe, aby dwa polskie tomy Encyklopedii
Sprawiedliwych ukaza³y siê w jêzyku polskim. Czy nie warto powo³aæ jakiego
konsorcjum, które podejmie siê sp³acenia tego honorowego d³ugu, jaki spo³eczeñstwo polskie winne jest Sprawiedliwym?
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