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Âwiadkowie
cudów
Âmierç spóênia si´ o minut´. Trzy rozmowy 
Teresy Toraƒskiej: Bristiger, G∏owiƒski, Rotfeld
Wydawnictwo Agora

Warszawa 2010 

„Zag∏ada jest tak strasznym obcià˝eniem psy-

chicznym, ˝e nie sposób si´ od niej uwolniç. Nie

mo˝na si´ odseparowaç. Ja nie potrafi´”, wy-

znaje Micha∏ G∏owiƒski. DoÊwiadczenie „obcià-

˝enia Zag∏adà” jest tym, co ∏àczy G∏owiƒskiego

z pozosta∏ymi rozmówcami Teresy Toraƒskiej –

z profesorem muzykologii Micha∏em Bristige-

rem i dyplomatà Adamem Danielem Rotfeldem.

Jednak wbrew pozorom tematem rozmów za-

wartych w najnowszej ksià˝ce Toraƒskiej

Âmierç spóênia si´ o minut´ nie jest ani Êmierç,

ani Zag∏ada, lecz jej opozycja: (prze)˚ycie. Dla

Ocala∏ych z Holocaustu ma ono struktur´ pa-

limpsestu – jest zbudowane na doÊwiadczeniu

Zag∏ady, które pomimo prób wymazania pozo-

stawia Êlady, g∏´bokie blizny. Wybitny historyk

˝ydowski Saul Friedländer okreÊla∏ t´ „w∏aÊci-

woÊç” Êwiadków Holocaustu jako deep memo-
ry (w opozycji do naszej codziennej common
memory, na której podstawie tworzymy spójnà

narracj´ ˝yciowà).

Wczytujàc si´ w rozmowy prowadzone przez

Toraƒskà, nie sposób oprzeç si´ wra˝eniu, ˝e

mamy do czynienia z takim w∏aÊnie ˝yciem pa-

limpsestowym, przeoranym „g∏´bokà pami´cià”.

Micha∏ Bristiger przyznaje: „Nas historia parali-

˝uje. Boimy si´, ˝e blizny p´knà i wylejà si´ z∏e

wspomnienia, a z nimi ból, gniew i ˝al, które

przeszkodzà w normalnym ˝yciu”, i dodaje, ˝e

historii nie da si´ zagasiç – „dopada, jak dopad∏

nas mord w Jedwabnem, przypominajàc, ˝e coÊ

nie zosta∏o za∏atwione”. Micha∏ G∏owiƒski wy-

znaje, ˝e po 60 latach ca∏y czas m´czà go sny

„holocaustowe” i wcià˝ dziwne mu si´ wydaje,

˝e ˝yje. Adam Daniel Rotfeld z kolei zaczyna

rozmow´ od g∏´bokiego poczucia niewyra˝al-

noÊci tego, co prze˝y∏: „Kilka lat temu próbowa-

∏em to opisaç. Zaczà∏em. I nagle pomyÊla∏em:

ale jak? Jakim j´zykiem? Czy sà s∏owa, którymi

da si´ opowiedzieç o dzieciach zamykanych do

szafy i trzymanych latami w chlewie?”. 

Trzy rozmowy sà próbà szukania tego w∏aÊnie

j´zyka, który by∏by w stanie wyraziç niewyra˝al-

ne, próbà werbalizacji wypartych wspomnieƒ

i wreszcie próbà powrotu do „tamtej rzeczywi-

stoÊci, totalnie ró˝nej od obecnej”, jak zaznacza

Rotfeld. Ka˝dy z rozmówców Toraƒskiej tworzy

w∏asny j´zyk opisywania ˝ydowskiej „zranionej

to˝samoÊci” (wg okreÊlenia amerykaƒskiego so-

cjologa Ervinga Goffmana) – gdzie indziej stawia-

jàc znaki zapytania, inaczej rozk∏adajàc akcenty

i innych dobierajàc s∏ów. W tej ró˝norodnoÊci

jest metoda. 

Maksymalizm losu
Wywiad z Micha∏em Bristigerem (ur. 1921) otwie-

ra Trzy rozmowy i jest niewàtpliwie najbardziej

wstrzàsajàcy, porównywalny do filmu grozy i akcji.

Zresztà sam Bristiger dowcipnie stwierdza, ˝e

po swoich prze˝yciach wojennych przesta∏ cho-

dziç do kina, poniewa˝ nic ju˝ nie jest w stanie

go zaskoczyç. W istocie – w jego historii jak

w filmie przemykajà krajobrazy, zmieniajà si´

dyktatury i kolory mundurów. Pod fa∏szywym

polskim nazwiskiem i z dziewczynà u boku po-

konuje setki kilometrów w ucieczce przed nazi-
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stami. Po drodze nami´tnie czyta (w czasie woj-

ny 476 ksià˝ek!) i prowadzi dzienniki (które po

wojnie doszcz´tnie niszczy). W koƒcu wsiada

do w∏oskiego eszelonu i, udajàc ˝o∏nierza armii

w∏oskiej, przemierza w zawierusze wojennej pó∏

Europy (jak mówi – bez biletu), docierajàc do fa-

szystowskiej Bolonii, by tam znów si´ zmagaç

ze swoim ˝ydowskim losem. Po drodze kilka-

krotnie staje oko w oko ze Êmiercià i tak na-

prawd´ tylko niewiarygodny przypadek (a mo˝e

przeznaczenie?) ratuje mu ˝ycie. Opowiada

o tym wszystkim z du˝à dozà humoru, przecho-

dzàcego momentami w kpin´ i cynizm. Rzadko

mówi si´ w ten sposób o traumatycznych prze-

˝yciach wojennych. Bristiger potrafi. A mo˝e w∏a-

Ênie nie potrafi inaczej i Êmiech ma byç próbà

wyzwolenia? 

Minimalizm s∏ów 
Rozmowa z Micha∏em G∏owiƒskim (ur. 1934)

koncentruje si´ na czasach komunistycznych

i zawiera w sobie interesujàcà analiz´ polskiego

antysemityzmu (zarówno tego endeckiego,

PRL-owskiego, jak i jego wspó∏czesnych od-

mian). Okupacyjne wspomnienia G∏owiƒskiego

sà dobrze znane dzi´ki jego wczeÊniejszej

ksià˝ce Czarne sezony (1998) i niedawno opu-

blikowanej autobiografii Kr´gi obcoÊci (2010).

W rozmowie z Teresà Toraƒskà G∏owiƒski wyst´-

puje w dwóch rolach – z jednej strony, jako litera-

turoznawca i badacz j´zyka (stàd tak du˝o uwag

o antysemickoÊci j´zyka i ciekawe szczegó∏y do-

tyczàce dzia∏alnoÊci IBL-u w czasach komuni-

stycznych); z drugiej, jako cz∏owiek noszàcy

w sobie olbrzymià traum´. W pewnym momen-

cie wyznaje: „Los nauczy∏ mnie: milcz zawsze

wtedy, gdy mówienie nie stanowi koniecznoÊci

absolutnej, bo mówienie, szczególnie o sobie,

mo˝e jedynie zaszkodziç. Milcza∏em”. To mil-

czenie uwiera∏o, sprawia∏o, ˝e G∏owiƒski d∏ugo

musia∏ prowadziç niejako zafa∏szowane ˝ycie,

a to w szczególnie bolesny sposób kszta∏tuje

to˝samoÊç. O swojej, jak sam jà nazywa, „˝y-

dowskiej biografii” zaczà∏ mówiç dopiero po

1989 roku – dopiero wtedy przesta∏ si´ baç. Do

dziÊ mówi o sobie, ˝e jest „raczej Polakiem ˝y-

dowskiego pochodzenia” ni˝ „polskim ˚ydem”. 

Umiar w ocenach 
Micha∏ G∏owiƒski zawdzi´cza ˝ycie mi´dzy inny-

mi Irenie Sendlerowej, póêniej opiece sióstr za-

konnych. Z kolei Adam Daniel Rotfeld (ur. 1938)

prze˝y∏ Zag∏ad´ dzi´ki mnichom greckokatolic-

kim – jako ma∏y ch∏opiec ukrywa∏ si´ w zakonie,

którego przeorem by∏ Klemens Szeptycki, naj-

prawdopodobniej zamordowany póêniej w stali-

nowskim wi´zieniu. Rotfeld jako doros∏y m´˝-

czyzna i cz∏owiek na wysokich stanowiskach

urz´dniczych powróci∏ do tego miejsca, piel´-

gnujàc pami´ç o w∏asnym ocaleniu i konserwu-

jàc tym samym pami´ç o heroicznoÊci swoich

wybawicieli. Zresztà zdanie, które uderza najbar-

dziej (szczególnie gdy wypowiada je cz∏owiek,

którego najbli˝si zgin´li z ràk nazistów), to wyzna-

nie, ˝e „osàdzanie ludzi rzuconych w ekstremal-

ne warunki jest zbyt ∏atwe” i on sam nie pami´ta

ludzi nieprzyzwoitych. Czy jest to efekt wyparcia

czy filtr dzieci´cych oczu patrzàcych na brutal-

noÊç wojny, pozostaje kwestià otwartà. Byç mo˝e

postawa ta pe∏ni podobnà funkcj´ co ∏agodna

kpina u Bristigera i milczenie u G∏owiƒskiego –

mo˝e jest sposobem na (prze)˚ycie w cieniu Za-

g∏ady i (naiwnà) próbà oswojenia historii „spusz-

czonej z ∏aƒcucha”? 

˚ywio∏ rozmowy i Êwiadectwa 
Oprócz fascynujàcej treÊci rozmów, warto zwró-

ciç uwag´ na prawdziwà sztuk´ rozmowy, jakà

uprawia Teresa Toraƒska, autorka wspania∏ych

wywiadów (m.in. tomy My, 1994; Byli, 2006;

JesteÊmy, 2008). Paradoksalnie najwyrazistszà

cechà dziennikarstwa Toraƒskiej jest jej niewi-

docznoÊç. Byç mo˝e dlatego Trzy rozmowy
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czyta si´ miejscami jak wartkà powieÊç, innym

razem czuje si´ z kolei lekkie podskórne wrze-

nie „˝ywej” rozmowy. Autorka pozwala zaistnieç

swoim rozmówcom, nie jest nachalna, stawia

krótkie, zupe∏nie naturalne pytania, pozbawione

intelektualnego przesytu, cz´sto ogranicza si´

tylko do pojedynczych s∏ów. Czasami mo˝na

odnieÊç wra˝enie, ˝e celowo udaje niezrozumie-

nie i niewiedz´, stawiajàc to banalne pytanie

„dlaczego?” po to tylko, by pozwoliç swoim roz-

mówcom wyraziç siebie, pomyÊleç dalej – do

koƒca. 

Szczególnie teraz – kiedy ostatni Êwiadkowie

Zag∏ady odchodzà i wraz z nimi (tak cenna) pa-

mi´ç komunikatywna przechodzi stopniowo

w (nieuniknionà) pami´ç kulturowà – warto si´

ws∏uchaç w autentyczne g∏osy trzech Ocala∏ych

z Holocaustu. Mówià oni nie tylko w swoim imie-

niu, lecz sk∏adajà uniwersalizujàce Êwiadectwo.

W teologii ˝ydowskiej s∏owo to wià˝e si´ niero-

zerwalnie z nakazem pami´ci. W∏aÊnie – bo pa-

mi´ç jest g∏ównà bohaterkà tych przedziwnych

rozmów. 

Katarzyna Koƒczal 

Jak to jest byç
dzieckiem?
Alison Gopnik

Dziecko filozofem. Co dzieci´ce umys∏y mówià
nam o prawdzie, mi∏oÊci oraz sensie ˝ycia
prze∏o˝y∏a Magdalena Trzciƒska

Prószyƒski i S-ka

Warszawa 2010

W pierwszej ksi´dze Wyznaƒ Êwi´tego Augusty-

na odnajdujemy taki oto fragment: „Kto mi przy-

pomni grzechy, jakie pope∏ni∏em w niemowl´c-

twie? Wobec Ciebie wolny od grzechu nikt nie

jest, nawet dziecko, które zaledwie jeden dzieƒ

prze˝y∏o na ziemi. Kto wi´c mi przypomni? Mo˝e

ka˝de z tych maleƒkich dzieci, w których dostrze-

gam to, czego sam o sobie nie pami´tam?

Czym grzeszy∏em wówczas?”1. Wylicza nast´p-

nie filozof z Hippony liczne „wyst´pki” okresu

wczesnego dzieciƒstwa: ∏akomstwo, sk∏onnoÊç

do szanta˝owania innych p∏aczem, próby uczy-

nienia doros∏ych swymi niewolnikami, fizycznà

agresj´ wobec tych, którzy nie chcà si´ poddaç

dyktaturze, i wreszcie – trudnà do okie∏znania

zazdroÊç. WyjÊcie z niemowl´ctwa ma zwiàzek

z nabyciem umiej´tnoÊci pos∏ugiwania si´ j´zy-

kiem; rozwrzeszczany berbeç staje si´ ch∏op-

cem wkraczajàcym w okres nauki. Ciàgoty do

beztroskiej zabawy zostajà szybko poskromio-

ne i chocia˝ m∏ody Augustyn zdaje si´ cierpieç
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