O tym, jak z wewnàtrz getta patrzono
na stron´ aryjskà
Z profesorem Israelem Gutmanem rozmawia Barbara Engelking
Barbara Engelking: Panie Profesorze, jak w czasie wojny ˚ydzi w getcie spostrzegali Polaków?
Israel Gutman: Trudno mi oddzieliç to, co dzisiaj wiem i co myÊl´, od tego, coÊmy myÊleli w getcie.
W getcie pojawiali si´ prawie wy∏àcznie Polacy-policjanci, urz´dnicy skarbowi lub cz∏onkowie kolumn dezynfekcyjnych. Te dezynfekcje w getcie by∏y okropne. Poza tym Polacy w∏aÊciwie nie istnieli.
B.E.: Ale Polacy byli tak˝e dla getta êród∏em zaopatrzenia, kontrahentem handlowym.
I.G.: To si´ wiedzia∏o teoretycznie, interesowaliÊmy si´, po ile dzisiaj chleb, jak stojà kartofle. Polacy byli
w tle tych cen, ale nie istnieli jako ludzie. Nie by∏o poczucia, ˝e jest jakiÊ kontakt z Polakami i ˝e za tym
kontaktem stoi jakaÊ polityka, jakieÊ stanowisko, jakiÊ sposób odniesienia si´ do nas, ˚ydów. Mówi´
z punktu widzenia zwyk∏ego cz∏owieka. Ja osobiÊcie nigdy samodzielnie nie wyszed∏em z getta. Przez
krótki czas wychodzi∏em w zorganizowanej grupie, na placówk´, do pracy, do sprzàtania. Gdy szliÊmy ulicami, widzieliÊmy, ˝e ludzie stojà, patrzà na nas – niektórzy patrzyli, bo to by∏o ciekawe zjawisko, tu i tam
– byç mo˝e – mo˝na by∏o uchwyciç wzrok kogoÊ, kto nam wspó∏czu∏, ale przede wszystkim – Êmiech.
To najbardziej bola∏o.
B.E.: Dlaczego?
I.G.: WstydziliÊmy si´ i by∏o ci´˝ko na sercu. Jak d∏ugo byliÊmy mi´dzy sobà, to byliÊmy mi´dzy sobà. Ka˝dy wiedzia∏, w jakiej on jest sytuacji, jak on wyglàda, jakie jest jego ubranie, jaka jest jego twarz wym´czona, nieludzka. Ale on wiedzia∏, ˝e wszyscy jesteÊmy w tym samym stanie, to jest nasze Êrodowisko, to, co
si´ dzieje, to jest nasz los. KiedyÊmy wychodzili – piàtkami, w kolumnie – i si´ patrzy∏o na nas – to byliÊmy troch´ jak dzikusy, jak ludzie, którzy wychodzà z jakiegoÊ podziemia...
B.E.: Co okazywali Polacy na wasz widok? Âmiech? Pogard´?
I.G.: JakieÊ zadowolenie, które im pewno dodawa∏o pewnoÊci siebie – ˝e sà tacy, którzy sà ni˝ej ni˝ oni.
B.E.: Czy tak wówczas Pan myÊla∏, ˝e Polacy si´e cieszà, ˝e ktoÊ jest ni˝ej?
I.G.: Nie wiem, czy tak wtedy myÊla∏em. Ale kiedy dzisiaj próbuj´ to zrozumieç – dochodz´ do wniosku,
˝e to tak. To nie musi oznaczaç, ˝e to by∏a wrogoÊç, chocia˝ pewno wrogoÊç te˝ by∏a. Ale g∏oÊno Êmieli
si´... najcz´Êciej wyrostki.
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B.E.: Co wiedziano w getcie o Polakach?
I.G.: To, co si´ ukazywa∏o w prasie podziemnej, a dosyç du˝o si´ ukazywa∏o. ˚ydowska prasa podziemna dostawa∏a konspiracyjnà pras´ polskà i z tego wnioskowa∏a, jaki jest stosunek do ˚ydów. Najwa˝niejsze pytanie, które sobie ˚ydzi zadawali, by∏o – czy anstysemityzm polski, który by∏ ju˝ w latach przedwojennych bardzo silny, zmienia si´, czy pozostaje taki, jak by∏. Zastanawiano si´, jaki wp∏yw na antysemityzm ma to, ˝e Polska jest krajem okupowanym, ˝e Niemcy robià to, co robià ˚ydom – jakie wra˝enie to
wywo∏uje na Polakach. Ludzie ró˝nie na to patrzyli. Wyciàgali wnioski cz´sto na podstawie jakichÊ przypadkowych opowiadaƒ, na podstawie tego, co mówi∏o dziecko, które wydostawa∏o si´ przez szpary na
stron´ „aryjskà“ – a mówilo si´ o wielu wypadkach, ˝e zwyk∏e kobiety biorà te dzieci do domu, dajà im
coÊ do jedzenia. Z drugiej strony okaza∏o si´, ˝e – nie tylko policjanci, ale i przechodnie – gonià ich, bijà, prowadzà z powrotem do getta. By∏y ró˝ne opinie, na przyk∏ad Abraham Lewin w swoim dzienniku
notowa∏, ˝e antysemityzm jest s∏abszy, ˝e si´ zmieni∏o na lepsze. Ale inni twierdzili, ˝e wprost przeciwnie, ˝e propaganda niemiecka wp∏ywa na wzrost antysemityzmu wÊród Polaków.
B.E.: Czy mo˝na powiedziç, ˝e ˚ydzi si´ interesowali Polakami?
I.G.: Ogromnie. Mo˝e nie tyle interesowano si´ sytuacjà Polaków, bo ˚ydzi byli bardzo zaj´ci sobà – prze˝ycie ka˝dego dnia wymaga∏o tyle si∏ duchowych i fizycznych, ˝e ju˝ nie by∏o wiele miejsca na inne sprawy. Ale dla ˚ydów by∏o bardzo wa˝ne, co Polacy o nich myÊlà, co czyni i jaki jest stosunek do ˚ydów podziemia polskiego. Polacy byli jedyni, którzy byli poza tym murem, którzy niby byli blisko nas. Wszystko inne to by∏ daleki, obcy Êwiat.
B.E.: Jaki by∏ wobec tego stosunek ˚ydów do Polaków?
I.G.: Nasz stosunek? Oczekiwania. Nic innego… ˚e mo˝e coÊ si´ uczyni, mo˝e si´ coÊ oka˝e…
B.E.: Ale co? Czego oczekiwaliÊcie?
I.G.: To by∏o oczekiwanie, ˝e coÊ si´ musi zmieniç. Ka˝dy, kto ˝y∏ w getcie, myÊla∏ o tym, ˝e ˝yje w jakimÊ zwariowanym Êwiecie, ˝e ten Êwiat oszala∏. I ˝e musi nastàpiç coÊ, jakaÊ kardynalna zmiana. Czyta∏em u To∏stoja, ˝e ch∏opi rosyjscy ˝yli strasznym ˝yciem, i w∏aÊciwie jedyna ulga, jakà mogli mieç, to ta,
˝e nocami Ênili, ˝e ˝yjà w innym Êwiecie. To si´ tak˝e nam cz´sto zdarza∏o – myÊmy Ênili w nocy, ˝e to
si´ koƒczy, ˝e jesteÊmy w normalnym Êwiecie. ˚ycie w getcie by∏o oczekiwaniem na zmian´ i jednoczeÊnie t´sknotà za przesz∏oÊcià – mimo ˝e tak trudno by∏o ˝yç z Polakami.
B.E.: Ale oczekiwanie, ˝e wojna si´ skoƒczy, nie by∏o chyba adresowane do Polaków, a raczej do
Êwiata. Jakie by∏y bezpoÊrednie oczekiwania wobec Polaków?
I.G.: By∏o oczekiwanie, ˝e powróci co by∏o, ˝e Polska wróci. Ja mia∏em przyjació∏ Polaków, bo chodzi∏em
do polskiej szko∏y powszechnej na Marymoncie, gdzie w sposób zupe∏nie naturalny si´ przyjaêni∏em
z Polakami. MyÊla∏em niekiedy, czy móg∏bym z kimÊ nawiàzaç kontakt, ale nie by∏o ˝adnej mo˝liwoÊci.
B.E.: A w pierwszym roku wojny, jeszcze przed gettem?
I.G.: W pierwszym roku... Moja matka chodzi∏a na wieÊ albo na przedmieÊcia, ˝eby coÊ kupiç. Wraca∏a do
domu i p∏aka∏a... Przynosi∏a jakieÊ warzywa, kartofle, ale po drodze cz´sto ktoÊ na ulicy rzuci∏ jakiÊ kamieƒ albo przekleƒstwo. Ten okres, który poprzedza∏ getto, on si´ wry∏ w pami´ç, có˝ mog´ na to poradziç... Pami´tam na przyk∏ad, jak po wkroczeniu do Warszawy, Niemcy rozdawali zup´ z kot∏ów. Ja po-
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szed∏em, stanà∏em w kolejce i widzia∏em jak polscy ch∏opcy podchodzà i wskazujà – ten ˚yd, ten ˚yd...
Wyszed∏em z tej kolejki. Pami´tam, jak chodzi∏em po wod´ i tam te˝ by∏y takie sytuacje.
Ale obraz sytuacji nie jest jednoznaczny. Póêniej dwukrotnie Polacy uratowali mi ˝ycie. Lekarz na
Majdanku w rewirze, który widzia∏, ˝e jestem ranny i podtruty gazami z bunkra, wiedzia∏, ˝e przyjecha∏em z powstania w getcie. Da∏ mi lekarstwo, którego nie wolno by∏o dawaç ˚ydom, nie wiem, co to by∏o, ale uratowa∏ mi ˝ycie. Drugi to W∏odzimierz Zawadzki, szrajber w bloku 9A w OÊwi´cimiu. Uratowa∏
mnie, da∏ mi jedzenie i co nie mniej wa˝ne – ciep∏y, przyjazny, ludzki stosunek. Zatrzyma∏ mnie przez jakiÊ czas na bloku chorych. Szorowa∏em pod∏ogi, nie marz∏em i doszed∏em do siebie.
B.E.: ZeszliÊmy na obóz, a ja chcia∏abym wróciç jeszcze do getta. Czy w opowieÊci o getcie nie ma
Polaków?
I.G.: Nie ma jako pojedynczych ludzi. Chocia˝ oczywiÊcie byli tacy Polacy, którzy przychodzili do getta,
do swoich przyjació∏ i znajomych. Ale to by∏ dalszy ciàg kontaktów przedwojennych. WiedzieliÊmy o tym,
ale to nie by∏o w getcie popularne, bo to dotyczy∏o tej warstwy zasymilowanych ˚ydów, których si´ nie
lubi∏o, bo oni byli obcy, bo oni ˝yli inaczej, mieszkali gdzie indziej.
Ja w getcie, w zimnym pokoju, przykryty po oczy szmatami czyta∏em polskà literatur´ i poezj´ i to
nie by∏ tylko j´zyk, to byli tak˝e ludzie. I cz´sto mia∏em przed oczami polski krajobraz – PowiÊle, na którym si´ urodzi∏em, i Lasek Bielaƒski, ko∏o którego póêniej mieszka∏em – sosny i kasztany... Bywali wówczas niezwykli ludzie. Do nas, do naszego „gniazda” [siedziby organizacji Haszomer Hacair – B.E.] przy
Nalewkach 23 przychodzi∏a ukradkiem polska harcerka – Irena Adamowicz – zaprzyjaêniona ze starszymi kolegami z organizacji. W imieniu naszej organizacji jeêdzi∏a obarczona ró˝nymi zadaniami po ca∏ym
okupowanym kraju. By∏a w Wilnie, dotar∏a do Kowna i pierwsza opowiada∏a tam o masowym mordowaniu ˚ydów. W jednej z relacji wspomnieniowych czyta∏em, ˝e na spotkaniu z cz∏onkami Haszomer Hacair w którymÊ getcie mówi∏a o tym, co si´ dzieje „w naszym ruchu”. Irena by∏a pobo˝nà katoliczkà, ale myÊl´, ˝e w tych latach prze˝ywa∏a g∏´boko i w∏àczy∏a si´ w nieszcz´Êcie ˚ydów.
B.E.: Co Pan Profesor – majàc 16 lat i znajdujàc si´ w getcie, myÊla∏ o Polakach?
I.G.: Nie mog∏em marzyç o tym, ˝e wyjd´ z getta. Nie mia∏em pieni´dzy, mia∏em twarz takà, ˝e ka˝dy
czyta∏ z niej, ˝e jestem ˚ydem – czarne kr´cone w∏osy, czarne oczy i nos, jaki mia∏em. Dobrze mówi∏em
po polsku, ale jeszcze trzeba by∏o mieç przyjació∏ takich, którzy by to wzi´li na siebie – ja marzyç o tym
nie mog∏em.
B.E.: By∏y przecie˝ przypadki, ˝e ktoÊ zdesperowany wychodzi∏ z getta bez pieni´dzy, z nie najlepszym wyglàdem, i bez przyjació∏, a prze˝y∏.
I.G.: Ale to przypadki, przewa˝ne tacy ludzie wpadali. Ponadto ja nale˝a∏em do Haszomer Hacair, tu byli
moi przyjaciele, mój dom. Niekiedy zastanawiam si´, dlaczego Abraham Gepner nie wyszed∏? By∏ zamo˝ny, mia∏ wszelkie mo˝liwoÊci, oddanych ludzi wÊród Polaków. G∏owa jego i siwe wàsy nadawa∏y mu wyglàd
polskiego szlachcica. MyÊl´, ˝e nie by∏ w stanie ˝yç w ukryciu przed ludêmi. W Zak∏adzie Zaopatrywania,
gdzie by∏em przez pewien czas goƒcem, razem ze mnà pracowa∏ Rawicki, bundysta z W∏oc∏awka. Du˝o
rozmawialiÊmy, przyjaêniliÊmy si´, chocia˝ on by∏ o wiele starszy ode mnie. Radzi∏ si´ mnie, czy ma oddaç
córk´ na stron´ „aryjskà” – mia∏ takà mo˝liwoÊç. Jak ja mog∏em mu radziç! Gdybym ja mia∏ takà mo˝liwoÊç
i móg∏ swojà siostrzyczk´ ratowaç... Ja w ogóle nie mog∏em marzyç o wyjÊciu, nie by∏o ˝adnej szansy na to.

232

Rozmowa z Israelem Gutmanem
B.E.: Mia∏ Pan o to ˝al? Do Polaków?
I.G.: Ja nie powiem, ˝ebym mia∏ ˝al. Nie wiem, czy mo˝na ˝àdaç od ludzi, ˝eby ratowali ˚ydów. Ale mo˝na by∏o im pomóc aprowizacyjnie i daç choçby znak ˝ycia, ˝e si´ o nich myÊli, ˝e nie sà ca∏kiem osamotnieni.
B.E.: Jak daleko by∏a od getta strona „aryjska”?
I.G.: To by∏ inny Êwiat. Mo˝na by∏o coÊ zobaczyç, jak si´ przechodzi∏o przez most. Ca∏kiem inny Êwiat: ludzie ubrani czysto, normalnie, Êmieli si´, rodzina sz∏a razem, ludzie nieÊli kwiaty... Jakbym widzia∏ coÊ, co
si´ dzieje na Ksi´˝ycu. To nie budzi∏o niech´ci, ale uÊwiadamia∏o poczucie naszego g∏´bokiego upadku. Ja
si´ nie czu∏em gorszy, ale by∏em postawiony w pozycji gorszego i ka˝dy Niemiec, niemal ka˝dy Polak widzia∏ we mnie takà gorszà istot´.
Mo˝e niektórzy znajdowali satysfakcj´ w tym, ˝e ktoÊ jest na ni˝szym poziomie. Dla nich zrozumia∏e
by∏o to, ˝e moje miejsce jest w getcie. Mo˝e te˝ czu∏em si´ gorszy...? WczeÊniej, w szkole tego nie czu∏em.
Chocia˝ narasta∏o wówczas przekonanie, ˝e ˚ydzi sà obcy. Ale w czasie wojny to poczucie obcoÊci, mo˝e nawet wrogoÊci by∏o jeszcze silniejsze. By∏y rozmaite konflikty, jak choçby ten o wod´ czy zup´, a potem – szmalcownicy. Teraz ju˝ wiemy, ˝e to nie by∏y tylko m´ty spo∏eczne. Podobnie by∏o u nas z policjantami. MyÊl´, ˝e byli to byç mo˝e ludzie, którzy w normalnym ˝yciu i warunkach byliby odpowiedzialnymi obywatelami i trzymali si´ w ryzach, ale w pewnych sytuacjach wychodzi z nich coÊ zupe∏nie niespodziewanego... W ka˝dym cz∏owieku jest jakieÊ zmaganie wewn´trzne. I w czasach zmagaƒ i niedoli wy∏azi z ludzi to z∏o. Ale to z∏o oddzia∏ywuje te˝ w innym kierunku: wÊród innych ludzi wywo∏uje reakcj´
przeciwstawiania si´ i czynienia dobra. Kossak-Szczucka napisa∏a, ˝e cz∏owiek, który nie pomaga ˚ydom
i jest oboj´tny wobec ich losu, staje si´ wspó∏odpowiedzialny, bierze udzia∏ w tym grzechu, w tym mordzie. Co prawda w nast´pnym akapicie ona pisze, ˝e to nie znaczy, ˝e ˚ydzi przestali byç wrogami, ˝e nie
mamy z nimi porachunków politycznych.
WiekszoÊç tych ludzi, którzy byli sprawiedliwymi – prawdziwymi, nie takimi, którzy brali pieniàdze
– oni sà niezwyk∏ymi postaciami. Ja zadaj´ sobie pytanie – jak ja bym si´ zachowa∏ w takim wypadku. Jak
przyje˝d˝a do mnie przyjaciel, to sobie gadamy, wspominamy, omawiamy rzeczy, o których nie by∏o czasu pogadaç, ale po tygodniu ju˝ myÊl´ sobie – kiedy on weêmie swoje manatki i wyjedzie. Trzymaç obcych ludzi miesiàcami – to trzymaç dynamit! A doko∏a sàsiedzi, dzieci – które mogà wygadaç – i Niemcy
na ka˝dym kroku. To by∏a rzecz doprawdy niezwyk∏a, trudna do wyobra˝enia.
Przekona∏em si´, ˝e z∏o wywo∏uje w ludziach ró˝ne reakcje – niektórych kusi do siebie, a w innych
budzi potrzeb´ sumienia i potrzeb´ dobra. Ale niestety, to nie sà równe proporcje, czynienie dobra jest
o wiele rzadsze.
B.E.: Dzi´kuj´ Panu bardzo za rozmow´.

