Ma∏gorzata Melchior, Zag∏ada a to˝samoÊç. Polscy ˚ydzi ocaleni „na aryjskich papierach”. Analiza doÊwiadczenia biograficznego.
[Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004, 468 stron]
„Gdy ˚yd znalaz∏ si´ po aryjskiej stronie, mia∏ przed sobà dwie ewentualnoÊci: zostaç «na powierzchni» albo pójÊç pod ziemi´” – zapisa∏ jesienià 1943 roku Emanuel Ringelblum. Sam próbowa∏ tej drugiej
mo˝liwoÊci ratunku. Ukrywa∏ si´ przez rok, z blisko 40 innymi osobami w schronie „Krysia” wybudowanym pod oran˝erià przy willi na Grójeckiej w Warszawie. Badania Ma∏gorzaty Melchior obejmujà t´ grup´ polskich ˚ydów, którzy prze˝yli Zag∏ad´ „na powierzchni”, dzi´ki przybraniu aryjskiej to˝samoÊci.
Przeprowadza 26 wywiadów z osobami (5 m´˝czyzn i 21 kobiet), którzy Êwiadomie podj´li decyzj´
o ukrywaniu si´. Analizuje te˝ zgromadzone w archiwach relacje Ocalonych oraz publikowane i niepublikowane wspomnienia.
Deklaruje, ˝e interesujà jà przede wszystkim powojenne losy ˚ydów, którzy prze˝yli dzi´ki „fa∏szywym papierom”. Analizuje skutki to˝samoÊciowe ukrywania si´: pozostaç Polakiem, wróciç do personaliów przedwojennych czy ˝yç z podwójnà to˝samoÊcià? Jednak opis konsekwencji ˝ycia pod przybranà
to˝samoÊcià to tylko jedna treÊç ksià˝ki. W Zag∏adzie a to˝samoÊci... znajdziemy te˝ wnikliwy opis i ciekawà analiz´ samego doÊwiadczenia ukrywania si´.

Ukrywanie si´
Ârodkowa cz´Êç ksià˝ki – odtworzenie okupacyjnego doÊwiadczenia ˚ydów ukrywajàcych si´ po
„aryjskiej stronie” – mog∏aby si´ z∏o˝yç na osobnà prac´. Melchior ma ÊwiadomoÊç, ˝e potoczna wiedza
na ten temat jest zaniedbana. W polskiej literaturze zagadnienie ukrywania si´ d∏ugo opisywano jednostronnie – w kontekÊcie pomocy udzielanej ˚ydom przez Polaków1, a najbardziej wyczerpujàca praca
Secret City: the Hidden Jews of Warsaw, 1940–19452 Gunnara S. Paulssona nie zosta∏a jeszcze przet∏umaczona na j´zyk polski. Melchior sporo miejsca poÊwi´ca na uporzàdkowanie podstawowych wiadomoÊci: odtworzenie struktury demograficznej w przedwojennej Polsce, opis tworzenia si´ dzielnic zamkni´tych, omówienie stosunków polsko-˝ydowskich, periodyzacj´ i wyliczenie sposobów wychodzenia z get1

Por.: W. Bartoszewski, Z. Lewinówna (opr.), Ten jest z Ojczyzny mojej. Polacy z pomocà ˚ydom 1939—1945, Znak,
Kraków 1969; T. Prekerowa, Konspiracyjna Rada Pomocy ˚ydom w Warszawie 1942–1945, PIW, Warszawa 1982;
M. Arczyƒski, W. Balcerak, Kryptonim „˚egota”. Z dziejów pomocy ˚ydom w Polsce 1939–1945, Czytelnik, Warszawa
1979; I. Borowicz (red.), Polskie podziemie polityczne wobec zag∏ad ˚ydów w czasie okupacji niemieckiej. Referaty
z sesji, G∏ówna Komisja Badaƒ Zbrodni Hitlerowskich w Polsce–-Instytut Pami´ci Narodowej, Warszawa 1988.
2 G. Paulsson, Secret City: the Hidden Jews of Warsaw, 1940–1945, Yale University Press, New Haven–London 2002.
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ta warszawskiego na „aryjskà stron´”. Jednak te historyczne i statystyczne informacje s∏u˝à autorce Zag∏ady a to˝samoÊci... jako t∏o. Przez kontekst ogólny oglàda losy poszczególne, bada Holokaust z punktu widzenia doÊwiadczeƒ jednostkowych. Korpus ksià˝ki tworzà cytaty z wypowiedzi Ocalonych, których
Melchior nazywa wspó∏autorami pracy.
„Obejrzano mnie od góry do do∏u. Ca∏a trójka orzek∏a, ˝e gdy otrzymamy niezb´dne dokumenty, b´d´ mog∏a swobodnie poruszaç si´ po mieÊcie” – czytamy w jednej z relacji. Melchior wylicza warunki konieczne do przetrwania pod przybranà to˝samoÊcià: dobry wyglàd, Êwietna znajomoÊç j´zyka polskiego,
pieniàdze i kontakty wÊród Polaków. Na podstawie Êwiadectw odtwarza codziennà egzystencj´ ˚ydów po
„drugiej stronie muru”: organizowanie potrzebnych dokumentów (skàd je zdobywano, ile kosztowa∏y),
szukanie pracy i mieszkania. A˝ wreszcie bardzo wyczerpujàco opisuje proces stawania si´ „Aryjczykiem”,
„prawdziwym” Polakiem, katolikiem, nie-˚ydem. By∏y to zabiegi maskowania semickiego wyglàdu, takie
jak farbowanie w∏osów, zapuszczanie wàsów, specjalny ubiór, jak kapelusz czy okulary, a nawet operacje
chirurgiczne. Zdobywanie umiej´tnoÊci panowania nad mimikà: „Znalaz∏am wtedy sposób na ˝ycie, na
ukrywanie prawdziwych uczuç pod maskà weso∏ka. Du˝o wk∏ada∏am wysi∏ku w udawanie dzielnego, pogodnego dziecka i w rozbawianie wszystkich naoko∏o”. W stawaniu si´ „kimÊ innym” niezwykle wa˝na by∏a tak˝e zmiana sposobu zachowywania si´ i mówienia: „Ona wyglàda∏a wspaniale, ale mia∏a jednà wad´,
˝e mia∏a taki zaÊpiew, który zdradza∏ jej przebywanie w Êrodowisku ˝ydowskim”. Konieczne okazywa∏o
si´ nauczenie si´ modlitw, Êwiàt i obyczajów katolickich, poznanie typowo polskich przepisów kulinarnych oraz opanowanie nowej biografii.

To˝samoÊç
„[...] wzi´∏am sobie imi´ Felicja, bo to znaczy szcz´Êcie, a na nazwisko – Miklaszewska, bo to by∏ mój
ulubiony pisarz. [...] zale˝a∏o mi, ˝eby zachowaç mojà dat´ urodzenia, poniewa˝ jeÊli jest si´ w stresie, to
pierwsza rzecz, jakà mo˝na zapomnieç, to daty” – opowiada jedna z Ocalonych. Ukrywajàcy si´ ˚ydzi,
którzy posiadali fa∏szywe (sfabrykowane) metryki, zwykle mieli mo˝liwoÊç wyboru personaliów. Melchior
pisze o nich: „kreatorzy nowego wcielenia”. Tych, którzy mieli oryginalne dokumenty (metryki po zmar∏ych), nazywa „adaptatorami postaci”, bo musieli dopasowaç do istniejàcych dokumentów swój wyglàd,
sposób ubierania si´, mówienia, nauczyç si´ imion rodziców, daty urodzenia i imienin: „By∏am przebrana
za wieÊniaczk´, mówi∏am po wiejsku, papiery mia∏am na nazwisko G∏odek Wincentyna, a kole˝anki moje to by∏y same kuchty, które sobie pozna∏am na ulicy”. Melchior wy∏apuje subtelnoÊci i trafnie nazywa
ró˝nic´ w prze˝ywaniu przybranej to˝samoÊci przez osoby posiadajàce metryki oryginalne i fa∏szywe. Zastanawia si´ tak˝e, czy wraz ze zmianà nazwiska, wyglàdu, trybu ˝ycia, sposobu bycia i przyzwyczajeƒ nast´powa∏a w ukrywajàcym si´ przemiana osobowoÊci. Pyta swoich rozmówców, w jaki sposób traktowali
przybranà to˝samoÊç. Odpowiedê zamyka w trzech metaforach: „odgrywanie roli”, „narodzi∏ si´ nowy
cz∏owiek” i „niewiele trzeba by∏o zmieniaç”. Ta bardzo wnikliwa i ciekawa cz´Êç ksià˝ki, podobnie jak opis
samej sytuacji ukrywania si´, dotyczy czasu wojny.
„Interesujà mnie [...] nie tylko okupacyjne doÊwiadczenia osób ocalonych z Zag∏ady »na aryjskich papierach«, jakimi doÊwiadczenia te by∏y wówczas, ale tak˝e, a mo˝e przede wszystkim, jakimi wydajà si´
one po pewnym czasie, z perspektywy kolejnych lat ich ˝ycia i kolejnych etapów ich biografii” (s. 17)
– deklaruje Melchior. Jednak analiza powojennych skutków to˝samoÊciowych ukrywania si´ jest mniej
rozbudowana ni˝ cz´Êç poÊwi´cona okresowi okupacji: siedmiu z 26 rozmówców wróci∏o do identyfikacji ˝ydowskiej, trzynastu postanowi∏o nie wracaç do przesz∏oÊci i ukrywa∏o swe ˝ydowskie pochodzenie,
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szeÊciu wybra∏o to˝samoÊç „mieszanà”. Ostatnia cz´Êç pracy jest te˝ bardziej teoretyczna i napisana bardziej naukowym j´zykiem – dla mnie niekiedy trudne by∏o przejÊcie od licznie cytowanych w pierwszych
cz´Êciach ksià˝ki indywidualnych wypowiedzi rozmówców i wra˝liwych komentarzy autorki na ich temat
do suchych zestawieƒ i tabel. Jednak czyniàc to˝samoÊç centralnà kategorià opisu, Melchior sytuuje problematyk´ przybranej to˝samoÊci ukrywajàcych si´ na „aryjskich papierach” ˚ydów w szerszym kontekÊcie. Zag∏ada a to˝samoÊç... to ciekawa, wa˝na i potrzebna praca.
Marta Pietrzykowska

