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Stosunki polsko-˝ydowskie podczas drugiej wojny Êwiatowej – to temat w szczególny sposób z∏o˝ony i obcià˝ony emocjami. Nawet jednak w najbardziej za˝artej dyskusji dotyczàcej tej problematyki strony milknà, gdy przywo∏ane zostanà sylwetki Sprawiedliwych wÊród Narodów Âwiata. Od roku 1963, kiedy Instytut Yad Vashem rozpoczà∏ przyznawanie tytu∏u Sprawiedliwego wÊród Narodów Âwiata, odznaczenie to otrzyma∏o ponad 20 000 osób. Ponad 5300 spoÊród nich (dane na koniec 2000 roku) to Polacy.
Po tomach prezentujàcych Sprawiedliwych z Holandii i Francji, staraniem Instytutu Yad Vashem do ràk
badaczy i szerokiego kr´gu czytelników trafia w∏aÊnie dwutomowa encyklopedia poÊwi´cona Polakom
uhonorowanym tym zaszczytnym tytu∏em.
Ksià˝ka w porzàdku alfabetycznym prezentuje kolejnych Sprawiedliwych, opatrujàc ka˝de nazwisko
(lub kilka nazwisk, w zale˝noÊci od liczby osób zaanga˝owanych w konkretny przypadek) rodzajem noty biograficznej. Noty majà charakter narracyjny i ogniskujà si´ na historii ratowania. W krótkich z koniecznoÊci zapisach autorzy starali si´ jak najpe∏niej ukazaç sylwetk´ Sprawiedliwego, jego status ekonomiczny, wykszta∏cenie, poglàdy i zwiàzane z nimi motywacje ratowania, oraz mo˝liwie wiernie przedstawiç histori´ pomocy, wskazaç jej przebieg i okolicznoÊci. Wszystkie has∏a osobowe Encyklopedii... powsta∏y jedynie w oparciu o akta, jakie ka˝dy Sprawiedliwy posiada w Archiwum Instytutu Yad Vashem.
Wiele not opatrzonych jest zdj´ciem bohatera. Rozbudowany wst´p o charakterze historyczno-socjologicznym pióra profesora Israela Gutmana, mapa oraz s∏ownik podstawowych poj´ç przybli˝ajà nawet zupe∏nie niezorientowanemu w temacie czytelnikowi z∏o˝onoÊç stosunków polsko-˝ydowskich przed drugà wojnà Êwiatowà oraz przedstawiajà mu realia okupowanej Polski, ze szczególnym uwzgl´dnieniem reakcji Polaków na Holokaust. Autorzy Encyklopedii... zdecydowali si´ na prezentacj´ sylwetek Sprawiedliwych, którzy zostali uhonorowani do koƒca 1999 roku. Jako ˝e Instytut Yad Vashem kontynuuje nadawanie tytu∏u, spodziewany jest w przysz∏oÊci suplement, prezentujàcy kolejne postaci.
Historie, z jakich sk∏ada si´ prezentowana pozycja, to swoiste puzzle, które obrazujà g´stà sieç powiàzaƒ mi´dzyludzkich w okupowanej Polsce – na pierwszym planie mamy przeÊladowanych, wykluczonych ze wspólnoty obywatelskiej ˚ydów oraz decyzje bohaterskich Polaków, w tle – nie tylko hitlerowski
terror, ale tak˝e polskich szmalcowników, podejrzliwych sàsiadów, konfidentów. Choç autorzy publikacji
koncentrujà swe opowieÊci na tych pierwszych, nie sposób podczas lektury zapomnieç i o tych drugich.
Na kartach Encyklopedii... odnajdujemy postaci dobrze znane, jak Aleksander Kamiƒski czy Jan Karski, ale gros Sprawiedliwych to osoby niczym si´ nie wyró˝niajàce, w potocznym rozumieniu tego s∏owa
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przeci´tne, o zupe∏nie zwyk∏ych ˝yciorysach. Ze swojà zwyk∏oÊcià, dzi´ki ludzkiemu odruchowi solidarnoÊci, za którym poszli, stali si´ nagle bohaterami historycznej sceny. Trudno znaleêç jakiÊ wspólny mianownik ich biografii, z wyjàtkiem tego jednego: nara˝ali si´ na Êmierç, by ratowaç od Êmierci innego cz∏owieka, czasem zaprzyjaênionego, cz´sto zupe∏nie nieznajomego. Tak jak nie ma jednej cechy charakteru
czy osobowoÊci ∏àczàcej Sprawiedliwych, nie znajdziemy te˝ jednego motywu kierujàcego ich poczynaniami. PodkreÊlajà to autorzy publikacji, powo∏ujàc si´ na badania prowadzone w tym zakresie (m.in. Nehamy Tec, Elli Linde i Irit Czerniawski). Próby zarysowania typologii i zdefiniowania motywacji, choç wa˝ne i potrzebne, nie dajà nam ostatecznej odpowiedzi na pytanie, dlaczego pomagali. Encyklopedia... ukazuje t´ prawd´ w dobitny sposób.
Lektura krótkich biogramów Sprawiedliwych pokazuje, ˝e nawet w kraƒcowo trudnej sytuacji mo˝na byç cz∏owiekiem. Co wi´cej, to w∏aÊnie pod ciÊnieniem sytuacji ekstremalnej mo˝e ujawniç si´ nieoczekiwany potencja∏ dobra (vide przyk∏ady przedwojennych antysemitów, którzy podczas wojny nie wahali si´ pospieszyç ˚ydom z pomocà). Ale i odwrotnie: nie ma takiej ideologii czy religii, która przez sam
fakt jej wyznawania dawa∏aby gwarancj´ uczciwego i ludzkiego zachowania w sytuacji ekstremalnej. Historie ratowania ˚ydów zestawione w prezentowanej publikacji nie dostarczajà ∏atwych odpowiedzi, ale
stawiajà wobec tajemnicy ludzkiej wolnoÊci, która w obliczu Êmiertelnego niebezpieczeƒstwa ka˝e wyciàgnàç r´k´ do potrzebujàcego, ale mo˝e tak˝e pomocy odmówiç.
Publikacje, takie jak omawiana Encyklopedia..., mimowolnie stawiajà przed nami zagadnienie liczby,
zarówno ratujàcych, jak i ratowanych. Jak oblicza w swoim s∏owie wst´pnym Israel Gutman, mo˝na zak∏adaç, ˝e 30 000–35 000 ˚ydów (czyli oko∏o 1% ca∏ej populacji polskich ˚ydów) zdo∏a∏o przetrwaç drugà
wojn´ Êwiatowà na terenach okupowanej Polski dzi´ki pomocy i poÊwi´ceniu Polaków. Prawie 6000 spoÊród owych Polaków zosta∏o wyró˝nionych tytu∏em Sprawiedliwego wÊród Narodów Âwiata. Ale, jak podkreÊlajà autorzy publikacji, rzeczywista liczba osób pomagajàcych ukrywajàcym si´ ˚ydom nigdy nie b´dzie znana, podobnie jak nieznana pozostanie liczba osób, które by∏y ratowane. Sprawiedliwi reprezentujà wi´c nie tylko siebie, ale tak˝e wszystkich bezimiennych, którzy w obliczu szalejàcego wokó∏ z∏a drugiej wojny wybrali dobro i nie pozostali oboj´tni na cierpienia bliêniego.
Intencjà autorów Encyklopedii... by∏ ho∏d bohaterom, którzy ryzykujàc w∏asne ˝ycie, nieÊli pomoc
przeÊladowanym. Jest to wi´c pomnik, jaki Yad Vashem stawia Sprawiedliwym w imieniu ca∏ego narodu
˝ydowskiego. Dla innych nacji publikacja b´dzie mieç charakter informacyjno-edukacyjny. Ale dla Polaków ksià˝ka ta mo˝e mieç wymiar dodatkowy. Osoby, które czynnie ratowa∏y ˚ydów w Polsce podczas
drugiej wojny Êwiatowej, stanowi∏y znikomy odsetek spo∏eczeƒstwa polskiego. Nie cieszy∏y si´ tak˝e szacunkiem wspó∏ziomków, mimo i˝ ich heroizm by∏ nie mniejszy ni˝ ten okazywany na polu walki. Po wojnie ich zas∏ugi rozciàgano na ca∏oÊç spo∏eczeƒstwa, uniemo˝liwiajàc tym samych uczciwà dyskusj´ o relacjach polsko-˝ydowskich w czasie wojny. Encyklopedia... mo˝e wi´c pomóc jednym w umacnianiu narodowych mitów, wybuja∏ych na stereotypie Polaka, który w ka˝dych okolicznoÊciach walczy∏ z okupantem oraz robi∏ wszystko, by pomóc mordowanym ˚ydom, ale mo˝e si´ tak˝e staç szansà, by polskie zas∏ugi i winy uczciwie zwa˝yç. Publikacja Instytutu Yad Vashem to nie tylko powód do dumy, ale tak˝e êród∏o rzetelnej wiedzy, w jaki sposób Polacy pomagali ˚ydom w czasie wojny. A tam, gdzie ÊwiadomoÊç w∏asnych zas∏ug jest nie tylko powszechna, ale tak˝e precyzyjna i rzetelna, ∏atwiej uznaç w∏asne zaniedbania
i winy. Mo˝e wi´c prezentowana pozycja stanie si´ nie tylko laurkà, ale tak˝e podglebiem rzeczowej dyskusji o postawach Polaków w czasie drugiej wojny Êwiatowej.
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