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Opowieci pani Haliny
Kiedy dwa lata temu wybiera³am siê na swoje pierwsze spotkanie z Halin¹ Birenbaum, moja wiedza o Holocaucie by³a  jak mi siê wydawa³o  doæ du¿a. Oparta
g³ównie na lepszej czy gorszej literaturze i nierzadko wypaczaj¹cym prawdziwy obraz filmie, dawa³a mi poczucie,
¿e wiem, czego mogê siê spodziewaæ, co zapewne us³yszê.
Zna³am te¿ wiele dramatycznych faktów z ¿ycia Autorki
wierszy prezentowanych w tej ksi¹¿ce. Nie mog³am jednak spodziewaæ siê, ba!, nawet przeczuæ tego, co siê naprawdê wydarzy. Spotkanie z pani¹ Halin¹ to dowiadczenie zupe³nie wyj¹tkowe, wrêcz pora¿aj¹ce. Nie da siê
go zamkn¹æ w kategorii prelekcji czy wyk³adu przedstawiaj¹cego zbiór jakich faktów. Halina Birenbaum w p r ow a d z a w wiat Shoah, który jest wiatem jej dzieciñstwa.
Kiedy siedzia³am naprzeciw Niej i s³ucha³am Jej relacji,
mia³am wra¿enie, ¿e otwieraj¹ siê przede mn¹ drzwi, za
którymi zobaczy³am postaci z jej opowiadañ. Te drzwi to
mury getta, brama obozu, ale i bariera nietolerancji, niechêci, a mo¿e szowinizmu czy wrêcz nienawici. Powoli
stawa³am siê obserwatorem, widzia³am z bliska to, czego
dowiadczy³a pani Halina. A Ona coraz szerzej uchyla³a
drzwi i pokazywa³a mi TAMTO. Niczym przewodnik czy
mistrz wprowadzaj¹cy ucznia w obc¹ rzeczywistoæ, zapro-
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si³a mnie do wiata swojego dzieciñstwa, przedstawi³a mi
swoich rodziców, braci, bratow¹, opowiedzia³a o swej
pierwszej mi³oci. Wtajemnicza³a mnie w swoje dawne
¿ycie, a rzeczywistoæ, któr¹ poznawa³am, pora¿a³a.
Relacja pani Haliny by³a wstrz¹saj¹ca. Nie by³a to
chronologicznie opowiedziana historia jej ¿ycia. Pani Birenbaum nie wyg³osi³a starannie przygotowanej, wyg³adzonej prelekcji. Mówi³a chaotycznie, jak gdyby chcia³a
wyrzuciæ z siebie naraz ca³y nagromadzony ból. Przedstawia³a krótkie historie, miniopowieci, ukazuj¹ce codzienne, szare ¿ycie ¿ydowskiego dziecka w czasach, gdy takie
dzieci nie mia³y prawa ¿yæ. I nagle dodawa³a s³owo, zdanie, mo¿e dwa, i zaczyna³am czuæ grozê, zaczyna³am rozumieæ, by³am wstrz¹niêta.
Zobaczy³am wtedy, ¿e pani Halina jest TAM. Sta³a
siê jakby nieobecna, wy³¹czona z rzeczywistoci swojego
wyst¹pienia przed s³uchaczami. Wesz³a w tamten wiat,
który ca³y czas w niej ¿yje i który J¹ trawi, i którego Ona
wcale nie chce zapomnieæ, bo TAM s¹ wszyscy ukochani,
bo to po prostu Jej wiat. Zobaczy³am dzieciñstwo pani
Haliny, ¿ycie i mieræ Jej bliskich.
Dziêki spotkaniom z Halin¹ Birenbaum, dziêki spotkaniom z jej ksi¹¿kami mo¿emy spróbowaæ zobaczyæ tamten
wiat z bliska, zrozumieæ, poczuæ. Autorka dobrze wie, jak
wa¿ne jest rozmawianie z m³odymi ludmi. wiadomoæ
dokonanego z³a, niezapominanie o nim mog¹ stanowiæ próbê przekroczenia progu jego mo¿liwoci. Poza tym dla pani
Haliny bardzo wa¿na wydaje siê pamiêæ  pamiêæ o tych,
którzy pozostali w TAMTYM. Wstrz¹saj¹ca relacja pani
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Birenbaum nie obejmuje statystyk bez imion i twarzy, ale
ukazuje naszym oczom obrazy, oblicza tych, których Ona
ci¹gle nosi w sercu. Poznajemy J¹ i Jej najbli¿szych z czasów Zag³ady. Poznajemy tych, których Ona zapamiêta³a. Nawet jeli w pamiêci pani Haliny nie maj¹ ju¿ oni
imion, tak jak nie maj¹ te¿ i w naszej, nawet jeli ca³e ich
rodziny zosta³y wymordowane, nie odeszli w zupe³nym
zapomnieniu.
Autorka na spotkaniach z m³odymi ludmi, z czytelnikami mówi prostym, zrozumia³ym jêzykiem. U¿ywa jednak s³ów-kluczy, bez których zrozumienie wiata okupacyjnej po¿ogi wydaje siê niemo¿liwe. S¹ to pojêcia, które wprowadzaj¹ nasz¹ wyobraniê w tamt¹ rzeczywistoæ, takie jak:
getto, komando, kapo, marsze mierci  s³owa, które wiat
Zag³ady zmieni³, nada³ im nowe znaczenie, jak na przyk³ad
s³owo transport, czy wreszcie nazwy, które nios¹ w sobie
wielki ciê¿ar dramatycznego znaczenia, jak: Ausweis,
Umschlagplatz, Owiêcim, Treblinka, Majdanek.
Opowieci pani Haliny s¹ bardzo smutne, przejmuj¹ce. Jest w nich ca³e morze bólu, ale nie ma nienawici do
oprawców, nawet z³oci. Uczestnicy spotkañ z Halin¹ Birenbaum i Jej czytelnicy s¹ zawsze zaskakiwani emanuj¹c¹ od Autorki dobroci¹, mi³oci¹. Mi³oci¹, której nauczyli
J¹ Jej najbli¿si w tamtym okrutnym wiecie, dziêki której
mo¿e Ona teraz we w³aciwy sobie sposób przekazywaæ
nam prawdê nie tylko o straszliwej zbrodni, ale i o wielkiej dobroci niemia³o objawiaj¹cej siê na jej tle.
Pani Halina pisze, opowiada, spotyka siê z tymi, którzy chc¹ Jej s³uchaæ, poniewa¿ ma nadziejê, ¿e mo¿na oca-
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liæ pamiêæ zamordowanych i tworzyæ nadziejê na przysz³oæ, w której nie bêdzie miejsca na takie cierpienia, jakie
by³y jej udzia³em. Ona wci¹¿ z wielkim wysi³kiem cz³owieka niezwykle dowiadczonego pielêgnuje w sobie tê
wiarê i dlatego pisze: ufam zapisanym kartkom / w nadziei ¿e dotr¹ do ludzi / gdy wiat stanie siê / inny lepszy /
wierzê ¿e takim bêdzie.
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M£ODZIE A HOLOCAUST
Z Halin¹ Birenbaum
rozmawia Stefan Wilkanowicz
Stefan Wilkanowicz: Jak wygl¹da³y Pani pierwsze spotkania z dzieæmi i m³odzie¿¹ w Izraelu? Kiedy po raz pierwszy zaproszono Pani¹, aby opowiadaæ o swoich prze¿yciach?
Jak m³odzi ludzie reagowali, czego oczekiwali? Jaki by³ klimat tego spotkania?
Halina Birenbaum: Moje pierwsze spotkanie z m³odzie¿¹
to by³o wydarzenia zupe³nie przypadkowe. W tym czasie
nie mówiono w Izraelu na temat Holocaustu. Panowa³a
opinia, ¿e my, ¯ydzi z Europy, bylimy tchórzami, bo nie
bronilimy siê, a opowieci o Zag³adzie mog¹ zniszczyæ
ducha walki wród izraelskiej m³odzie¿y. Nie poruszano
wiêc tego tematu. Ale kiedy nauczycielka mojego syna
w trzecim oddziale szko³y powszechnej dowiedzia³a siê,
¿e ja prze¿y³am Holocaust. I zaprosi³a mnie. Powiedzia³a,
¿e bêdê mówi³a tylko do jednej klasy.
Nie zna³am jeszcze wtedy dobrze hebrajskiego i nigdy przed szersz¹ publicznoci¹ nie snu³am swoich wspomnieñ. Owszem, opowiada³am znajomym, kim by³am,
kim byli moi rodzice, co prze¿y³am... ale nie publicznie.
A ona mnie zaprosi³a i powiedzia³a, ¿e mi pomo¿e, ¿e-
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bym siê nie ba³a. Myla³am, ¿e to nauczycielka bêdzie
mówiæ, ja dodam jakie s³owo, potem ona bêdzie komentowaæ... itd. Tymczasem zebra³y siê trzy klasy. Ma³e dzieci
t³oczy³y siê, bo nie by³o miejsca, i g³ono krzycza³y, nie
mia³y pojêcia, o co chodzi. Ja sama, widz¹c ich takich
rozbawionych, rozkrzyczanych, poczu³am, ¿e moja opowieæ gdzie siê w tym gubi. To by³ przecie¿ inny wiat,
nawet inne wiat³o  promienne, pe³ne s³oñca i b³êkitu.
A TAM by³a szaroæ i ponuroæ nieba. W³aciwie,
o czym ja mam opowiadaæ, co TAM, WTEDY by³o?
Nagle wszystko znik³o mi sprzed oczu i czu³am tylko lêk.
Oni nie dawali mi dojæ do s³owa i krzyczeli. Nauczycielka mówi³a, ¿e jestem bohaterk¹, i im wiêcej mnie
chwali³a, tym oni bardziej ha³asowali.
Mia³am wra¿enie, ¿e w ogóle nie dojdê do s³owa, a¿
w koñcu pomyla³am sobie  nikt mi nie pomo¿e. Zebra³am siê w sobie i... po³knê³am ten lêk, a¿ póniej dosta³am
bólu brzucha. I powiedzia³am sobie: w takiej klasie, w jakiej oni teraz siedz¹, w warszawskim getcie le¿eli wygnañcy. Chorzy, spuchniêci z g³odu, ¿ywi i martwi  wszyscy
razem. I to by³a kiedy szko³a, a dzisiaj oni siedz¹ w klasie
i ucz¹ siê, i bawi¹, a tamci to by³a wykoñczalnia, to by³a
mieræ, jeszcze przed wysiedleniem. I nagle poczu³am
ogrom tej grozy, tego pragnienia ¿ycia i tej niemo¿noci
¿ycia wobec ich weso³oci. I pomyla³am, ¿e TAMTO by³o
takie ogromne, dlaczego mam siê baæ tych dzieci tutaj? Kim
oni s¹ teraz? Zaczê³am mówiæ do siedz¹cych w pierwszych
rzêdach. Powiedzia³am: Ja nie jestem ¿adn¹ bohaterk¹,
by³am takim samym dzieckiem jak Wy teraz, a nawet mo¿e
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jeszcze m³odszym od Was, kiedy to siê zaczê³o. Chcia³abym Wam tylko opowiedzieæ, w jaki sposób uda³o mi siê
prze¿yæ....
Co musia³o byæ we mnie, jaka wznios³oæ, jakie
poruszenie, co g³êbokiego  bo te dzieci zauwa¿y³y to
w mojej twarzy, w moich oczach. I ten pierwszy rz¹d
ucich³, a inne dzieci nie wiedzia³y, dlaczego, i te¿ ucich³y...
Zaczê³am opowiadaæ im tak, jakbym sta³a przed jednym
cz³owiekiem... A oni mnie tak s³uchali... Czasem brakowa³o mi s³ów hebrajskich i oni mi te s³owa podsuwali, oni
po prostu byli TAM ze mn¹. Kiedy zadzwoni³ dzwonek
na pauzê, nikt nie chcia³ wstaæ. Nikt nie chcia³ wyjæ.
Pierwszy raz opowiada³am moje wspomnienia dzieciom. To one mnie nauczy³y opowiadaæ. Ich sposób s³uchania, ich p³on¹cy wzrok i te pa³aj¹ce policzki, to bycie ze
mn¹  otworzy³y mnie. Potem poproszono mnie, bym
mówi³a dla ca³ej szko³y, i wszyscy mnie wys³uchali. Póniej mówili, ¿e mog³yby tego s³uchaæ nawet dzieci z pierwszej klasy szko³y powszechnej, bo opowiedzia³am to w ludzki sposób. Ale by³y te¿ nauczycielki, które mia³y do mnie
pretensje: Jak Ty to opowiadasz, w taki sposób!? Te dzieci
nie bêd¹ mog³y spaæ, bêd¹ przera¿one, wpadn¹ w kompleksy!. A przecie¿ czu³am, ¿e by³am tak bardzo z nimi,
¿e one tak wesz³y w moj¹ opowieæ  i to by³o wspania³e.
Z drugiej strony, czu³am siê zawstydzona i upokorzona, ¿e
w³aciwie wyrz¹dzam im krzywdê  nie mog³am sobie
z tym daæ rady.
A by³y te kompleksy? Jak dzieci reagowa³y?
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¯adnych kompleksów! Po latach spotka³am te dzieci, kiedy by³y ju¿ doros³ymi ludmi, w wojsku. Kiedy, spotkani
na lotnisku, powiedzieli mi: Halina, ty nam wtedy opowiada³a, nigdy tego nie zapomnielimy. I nagle to siê sta³o takie ludzkie, znikn¹³ wstyd i odt¹d pytania: Dlaczego
nie bronilicie siê przed Zag³ad¹? Dlaczego czego nie zrobilicie?  przesta³y byæ do mnie kierowane. W gazetach
ci¹gle pisali, ¿e nasza m³odzie¿ nie chce s³uchaæ o Holocaucie i nie trzeba jej o nim opowiadaæ, a tymczasem oni
nie pozwalali mi wyjæ z klasy, tylko prosili: Mów jeszcze
i jeszcze.... I tak jest do dzi.
Niedawno by³a w Owiêcimiu grupa szeædziesiêciu
maturzystów. Opowiada³am im przez trzy godziny. Im d³u¿ej opowiada³am, tym wiêksze by³o skupienie, tym wiêksze zainteresowanie, tym g³êbiej wchodzili ze mn¹ w to
wszystko. I mówili mi, ¿e czasami wydawa³o siê im, ¿e
w Owiêcimiu zabity zosta³ cz³owiek, a po moim opowiadaniu zrozumieli, i¿ cz³owieka nigdy nie mo¿na zabiæ.
A czy nie budzi³a siê w nich nienawiæ do Niemców? Do
oprawców?



Nie, pytali mnie, czy ja nie czujê nienawici, chêci zemsty.
Zaprzeczy³am. I Polacy, i Niemcy pytaj¹ mnie: Jak to jest,
¿e mówisz o takich trudnych sprawach, o takich cierpieniach, i masz taki dobrotliwy umiech i tyle dobroci w sobie? Czy nie odczuwasz chêci zemsty, jakiej nienawici?.
Odpowiadam, ¿e nie czujê nienawici. Czujê ból, ¿e tak
by³o. Czujê têsknotê do tych, których mi odebrano, ale nie

Halina Birenbaum

mog³abym patrzeæ na nikogo bezbronnego, kto mia³by cierpieæ cokolwiek podobnego do tego, co ja wycierpia³am. Bo
zawsze uto¿samiam siê z t¹ stron¹, która cierpi.
Przyje¿d¿a Pani do Polski z m³odzie¿¹ izraelsk¹. Do Owiêcimia, do Muzeum i do innych miejsc... Jak ci m³odzi reaguj¹? Bo oni nieraz przyje¿d¿aj¹ tacy spiêci, nieraz dosyæ
dziwnie nastawieni... Co siê potem dzieje? Co z tego dalej
wynika? Czy maj¹ ochotê poznawaæ dalej? Czy maj¹ ochotê
szukaæ jaki kontaktów?
Przede wszystkim  Izraelczycy w ogóle nie chcieli wiedzieæ o tym, co wtedy by³o. To, ¿e nareszcie przyje¿d¿aj¹
do Polski, jest ju¿ ogromnym postêpem. To, ¿e chc¹ zobaczyæ, poznaæ... A dalsze kontakty rozwijaj¹ siê jakby mimo
woli. Bo jest pilot polski, jest kierowca polski, uczy jakiej
piosenki, potem zapiewa jak¹ hebrajsk¹ piosenkê. Mimo
woli nawi¹zuj¹ siê relacje. Grupê m³odzie¿y z kibucu, z któr¹ tu niedawno by³am, obs³ugiwa³ bardzo mi³y i serdeczny kierowca. Po drodze przeczyta³ moj¹ ksi¹¿kê. Ja przeczyta³am inn¹ hebrajsk¹ i zd¹¿y³am mu j¹ opowiedzieæ.
W drodze t³umaczê z hebrajskiego na polski i z polskiego
na hebrajski, wyjaniam m³odym to, czego nie wiedz¹.
Oni bardzo du¿o wiedz¹ o antysemityzmie, ale bardzo ma³o
o pomocy, jakiej Polacy udzielali ¯ydom. Pod koniec pobytu nasz przewodnik, m³ody ¯yd z Maroka, bardzo dobrze poinformowany i zainteresowany, ale nieznaj¹cy tamtych czasów z w³asnych prze¿yæ, powiedzia³: Powiedz
panu kierowcy, ¿e ¿egnamy go jako wspania³ego, cierpli-
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wego kierowcê. Dziêkujemy mu za cierpliwoæ, za wys³uchanie nas i za to, ¿e jest takim wspania³ym cz³owiekiem.
A przecie¿ ich ucz¹, ¿e s¹ pod ochron¹ i ¿e ka¿dego z nas
mog¹ w ka¿dej chwili napaæ, lada chwila zabiæ, a jak co
siê stanie, to wychodzimy têdy i uciekamy tamtêdy, a tu s¹
numery telefonów itd.
A tymczasem stoimy w Zakopanem, przechodz¹ piêkne polskie dziewczyny (a nasi ch³opcy s¹ te¿ bardzo ³adni),
podchodzi do nas jedna, a potem jeszcze jedna: No, sfotografujemy siê razem... Bylimy na sp³ywie Dunajcem. By³
tam taki góral, który zacz¹³ ¿artowaæ z jedn¹ dziewczyn¹,
miali siê, a ja im t³umaczy³am i by³o fajnie... Ale m³odzie¿ izraelska wielu rzeczy nie wie. By³y takie chwile, kiedy ci m³odzi mówili, ¿e Owiêcim jest jak muzeum, ¿e to
na nich nie robi wra¿enia, nic im nie mówi... Im siê mówi,
¿e to takie straszne, ale oni tutaj nic takiego nie widz¹. Tak
by³o, zanim opowiedzia³am im moj¹ historiê. A potem
ksi¹dz Piotr z Centrum Dialogu zaprosi³ nas wszystkich na
bezp³atny obiad. I po tych opowiadaniach, ¿e Polacy s¹
tacy i tacy, i tacy, m³odzi Zydzi trafiaj¹ na katolicki dom,
gdzie wisi krzy¿, i dostaj¹ wspania³y obiad, i s¹ serdecznie
przyjmowani... Ksi¹dz Piotr powiedzia³, ¿e kto dzieli jedzenie, dzieli o wiele wiêcej. I to, co dla Haliny, czyli dla
mnie, by³o najwa¿niejsze i czego nauczy³am siê, bêd¹c tutaj wiêniem, niech dzisiaj bêdzie najwa¿niejsze i dla nich
 jako nasze wspólne spotkanie. To by³o takie piêkne i tego
oni nie zapomn¹.
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Ale Owiêcim jest dla m³odzie¿y za bardzo muzealny.
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Tylko te baraki i te w³osy... To jest jak muzeum. A ja pytam: Czego bycie chcieli? Tu by³y te same baraki, tylko ¿e
w tych drutach kolczastych p³yn¹³ pr¹d elektryczny, pali³y
siê lampy, by³y te wie¿yczki, z których wyziera³y karabiny
maszynowe. I by³a groza. I by³a wiadomoæ, ¿e przez tê
bramê ju¿ siê na zewn¹trz nie wychodzi. I pali³ siê ogieñ
z komina, i unosi³ siê zapach palonego ludzkiego miêsa.
Tego te¿ chcecie? Przecie¿ tego nie mo¿na Wam pokazaæ!
Musicie to zrozumieæ, musicie to sobie wyobraziæ. A poza
tym  do kogo macie pretensje? Zaraz po wojnie nikt siê
tym nie interesowa³. Przychodzili ludzie  kto potrzebowa³ ceg³y, kto deski, przychodzi³ tutaj i bra³. A¿ przyszli
pierwsi polscy wiêniowie i oni zaczêli zbieraæ te wszystkie pami¹tki. Zaczêli siê domagaæ od pañstwa, aby tego
pilnowaæ i chroniæ. Zorganizowali bibliotekê. A ¯ydzi
przez piêædziesi¹t lat nawet nie odwiedzali tego miejsca.
To jakie macie teraz pretensje, do kogo?.
Póniej bylimy na Majdanku. Wchodzimy do komory gazowej i ja im opowiadam, jak tam przyjecha³am, jak
tam by³am przez ca³¹ noc i jak zabrak³o gazu. To ju¿ ich
roznios³o zupe³nie, bo ja im to wszystko bardzo dok³adnie
opowiada³am. Wtedy przychodzi wicedyrektorka Muzeum
ca³uje mnie, obejmuje. A póniej przychodz¹ jeszcze dwie
nauczycielki i kilka uczennic z liceum w Lublinie, gdzie
wyst¹pi³am w zesz³ym roku. Przychodz¹, ca³uj¹ siê ze mn¹,
fotografuj¹ mnie. Nasza m³odzie¿ izraelska wie, ¿e jest
ochrona, ¿e trzeba siê baæ Polaków  a tu nagle widzi, ¿e
przychodzi delegacja z polskiej szko³y, przynosi mi piêkne
kwiaty, robimy sobie zdjêcia. Widzi co zupe³nie innego,
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ni¿ siê spodziewa³a. Potem wchodz¹ do baraku na Majdanku i widz¹ moje zdjêcie, kiedy mia³am osiemnacie lat,
i s³ysz¹ mój nagrany g³os, i mówi¹: Halina, to przecie¿
Ty tam mówisz!. Wiêc nie jestem takim wrogiem, wiêc
mnie utrwalili na tamie... Opowiadam, jak wchodzê do
³ani i nagle moja Mama nie wchodzi ze mn¹, zostajê bez
matki... Zapalamy wieczki ko³o tego krematorium i stoimy wszyscy w bia³ych bluzkach. Stoimy razem i piewamy hymn hebrajski.
Potem jedziemy do Warszawy. Na cmentarzu ¿ydowskim jest grób ojca Henryka Grynberga. W Izraelu kilkakrotnie pokazywano film o tym, jak zgin¹³. Czyta³am ksi¹¿kê Grynberga wiele lat temu, bodaj¿e w 1968 roku, kiedy
siê ukaza³a w Czytelniku pod tytu³em Wojna ¿ydowska.
Najlepiej zapamiêta³am opowiadanie o matce, która wsiada
z dzieckiem do tramwaju i jedzie tym tramwajem, jedzie,
jedzie  bo nie ma dok¹d pójæ. Nadchodzi godzina policyjna i tramwaj ma zjechaæ do remizy. Ostatni pasa¿er zabiera j¹ z tym dzieckiem do domu i przechowuje u siebie.
Umo¿liwia wyjazd na wie, gdzie siê uratowa³a jako nauczycielka, prze¿y³a. Dlaczego pokazuj¹ tylko tego zamordowanego ojca, a nie opowiadaj¹ te¿ o tym tramwaju? Ja
to opowiedzia³am. A oni to przyjêli. To by³a grupa, która
chcia³a to przyj¹æ.
Poprzednim razem by³am w Polsce z grup¹ ortodoksyjnej m³odzie¿y, bardzo religijn¹. To by³y wy³¹cznie dziewczêta, poniewa¿ w tej tradycji ch³opcy i dziewczêta przebywaj¹ w odrêbnych grupach. One chodzi³y w takich d³ugich spódnicach (w spodniach nie wolno im chodziæ), wiêc
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ja te¿ nie chcia³am siê wyró¿niaæ i nosi³am spódnicê. Ich
przewodnik by³ nastawiony na opowiadanie o z³ych Polakach. I te siedemnastoletnie dziewczynki s³uchaj¹, jak on
mówi, ¿e polskie i ¿ydowskie dzieci uczy³y siê razem w tej
samej szkole, bawi³y siê razem, by³y kole¿ankami, a gdy
przysz³a wojna, to polskie dzieci ju¿ nie znaj¹ dzieci ¿ydowskich, wydaj¹ je Niemcom, nie chc¹ im pomóc. Ja
w pierwszej chwili nie odzywa³am siê (przewodnik bardzo nie chcia³, ¿ebym cokolwiek mówi³a). Ale wstaje jedna z dziewcz¹t i mówi: Ja w to nie wierzê. Mylê, ¿e gdybym by³a zaprzyjaniona z tak¹ polsk¹ dziewczynk¹, to ona
by mnie nie wyda³a. Okazuje siê, ¿e nie wszystko mo¿na
wkrêciæ komu w mózg. Wielu mo¿na, ale nie wszystkim.
Póniej rozwa¿ali problem: w¹tpliwoæ w istnienie
Boga, albo wielki ¿al: jak On móg³ pozwoliæ na co takiego? Ten przewodnik, bardzo religijny (by³ równie¿ inspektorem szkó³ religijnych), stwierdzi³, ¿e taka w¹tpliwoæ
mo¿e zaistnieæ, ¿e maj¹ prawo do takiej dyskusji. Ale im
niczego nie wyt³umaczy³. A ja im wyt³umaczy³am. Ja jestem inna. Raczej wierzê w ludzi ni¿ w to, w co oni wierz¹. Powiedzia³am tak: Jeli Wy wierzycie, to Holocaust
nie mo¿e tej wiary zachwiaæ, przede wszystkim dlatego,
¿e Niemcy chcieli zabiæ ducha, a jeliby to osi¹gnêli, to
by³oby ich zwyciêstwo. Jeli macie tê wiarê, jest to Wasz
skarb, ona jest w Waszych sercach, nikt jej nie mo¿e podwa¿yæ, bo ona jest w Was. I cierpienia, i choroby, i wypadki  to wszystko istnieje. Jeli o to wszystko obwiniaæ
Boga, nie mo¿na wierzyæ. A jeli macie tê wiarê, to j¹ macie
w sobie. Nie dlatego, ¿e Wam za to dadz¹ nagrodê albo
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Was ukarz¹, ale dlatego, ¿e po prostu wierzycie i macie na
czym siê oprzeæ. Co Was wype³nia. Jaka g³êbia.
Powiedzia³am im jeszcze, ¿e ja sama oddali³am siê od
wszelkich tradycji i religii, bo mia³am dziesiêæ lat, kiedy
wybuch³a wojna, a trzynacie, kiedy trafi³am do Owiêcimia. Od trzynastego do piêtnastego roku ¿ycia oddycha³am zapachem palonych ludzi. Widzia³am tych ludzi ¿ywych, widzia³am, jak siê pali³ ten ogieñ, sortowa³am ich
odzie¿, kiedy by³a jeszcze ciep³a, i wtedy sobie myla³am 
Gdzie Co jeszcze jest, prócz tego ca³ego z³a, i w Co moi
rodzice wierzyli?.
W³anie z t¹ grup¹ ortodoksyjnej m³odzie¿y odwiedzalimy Le¿ajsk. Tam znajduje siê grób cadyka Eli Melecha,
który ró¿ni³ siê swoj¹ wiar¹ od innych. Chodzi³o o ¯ydów biednych, których wtedy w³aciwie nie dopuszczano
do bó¿nicy, poniewa¿ nie mieli warunków, aby siê uczyæ
Tory. A jeli nie znali Tory, nie byli godni, aby stan¹æ obok
niej i modliæ siê... Rabbi Eli Melech owiadczy³, ¿e wystarczy po prostu kochaæ ¿ycie i radowaæ siê nim. Cieszyæ
siê i piewaæ na chwa³ê ¿yciu. I to wystarczy, aby wejæ do
bó¿nicy i modliæ siê. W Le¿ajsku jest jego grób, obmurowany, w³aciwie domek...  u ¯ydów nazywa siê to namiot. Wesz³ymy do rodka, dziewczêta mia³y gitary, okr¹¿y³y macewê, trzyma³y siê za rêce i piewa³y, tañczy³y
wokó³ grobu, mnie wziê³y miêdzy siebie. A ja zaczê³am
p³akaæ. Teraz, kiedy o tym mówiê, te¿ p³aczê. Tañczy³am
z nimi i dusi³am ³zy.
Póniej, w autobusie, jedna z nich podchodzi do mnie
i pyta, dlaczego p³aka³am, kiedy one tañczy³y. Chcia³am
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odpowiedzieæ nie tylko jej, ale ca³ej grupie. Kiedy przewodnik zechcia³ wreszcie daæ mi do rêki mikrofon (ba³ siê,
¿e powiem co nie po jego myli), powiedzia³am: Moi
dziadkowie i moi rodzice byli tacy jak wy, religijni, wierzyli w te wszystkie rzeczy i zachowywali wszystkie tradycje. A ja od tego odesz³am. Mia³am wra¿enie, ¿e ja ju¿
wszystko wiem i wszystkiego siê nauczy³am przed Owiêcimiem, a zw³aszcza w Owiêcimiu  i potem. Teraz, kiedy tak tañczy³ycie, poczu³am, ¿e siê od czego oddali³am,
¿e Wy macie co, czego ja ju¿ nie mam. I to mnie strasznie
zabola³o i dlatego p³aka³am. I to prawda. Bo ja ju¿ tego
nie mam. A to jest jaki znak. To przecie¿ nale¿a³o do moich dziadków, moich rodziców, ale we mnie ju¿ tego nie
ma. We mnie ju¿ jest Owiêcim. Tamte poci¹gi, wtedy,
odebra³y mi to, co te izraelskie dziewczêta maj¹ dzisiaj.
Z grup¹ m³odzie¿y z kibucu bylimy w Starachowicach,
sk¹d pochodzi³a rodzina jednej z dziewcz¹t. Poszlimy do
domu, gdzie kiedy mieszkali. A tam taka bieda... Wchodzimy do jakiego mieszkania, w³anie tam, gdzie mieszka³a kiedy rodzina tej dziewczynki. Wesz³am pierwsza,
bo mówiê po polsku. Wysz³a zupe³nie bezzêbna staruszka
i ja j¹ objê³am, serdecznie powiedzia³am, ¿e nazywam siê
Halina i tutaj jest dziewczyna, której rodzice siê tu kiedy
urodzili. A ona sobie przypomnia³a jakiego Szymona,
¯yda, który j¹ kiedy bardzo kocha³, ale ona by³a za m³oda, ¿eby wyjæ za niego, on siê chcia³ nawet przechrzciæ
dla niej, ale ona nie mog³a. I tak wesz³a w tê swoj¹ pierwsz¹ mi³oæ, wzruszy³a siê i zaprosi³a do mieszkania. Weszlimy. Tam naprawdê by³a wielka bieda i siedzia³ jej syn.
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By³ po¿ó³k³y, zabiedzony, czu³o siê w nich obojgu wielk¹
samotnoæ. A ja do nich wesz³am z takim ciep³em, z sercem, ¿e on prosi³: Nie odchod, zostañ z nami. Dzieci
wesz³y w tê atmosferê, bylimy naprawdê razem.
Póniej, gdy pojechalimy do Zakopanego i nad Dunajec, m³odzie¿ wpad³a w trans turystyki... Ale znowu jedziemy do Treblinki. Ogl¹damy, dyskutujemy  oni znowu nie mog¹ siê uto¿samiæ z tym, co widz¹. Przeze mnie
jako to rozumiej¹, odczuwaj¹, ale to do nich dostatecznie
nie przemawia. A Treblinka to by³ postrach mojego ¿ycia... Z perspektywy warszawskiego getta to by³o miejsce,
które czeka³o na nas wszystkich. Tam poszli wszyscy. Ja siê
wyrywa³am: jeszcze dzieñ, jeszcze miesi¹c, jeszcze tydzieñ
i jeszcze... i teraz jestem tutaj, ta cisza i ta zieleñ... A m³odzi ¯ydzi siê nie mog¹ uto¿samiæ! Czu³am, ¿e we mnie siê
wszystko gotuje, stanê³am na szynach i zapyta³am przewodnika, czy pozwoli mi co powiedzieæ. Zgodzi³ siê. Powiedzia³am, ¿e chcia³abym, by wszystko mi zabrali  to,
co jest tam, w domu w Izraelu, wszystko, co mam, wszystko, co sobie zbudowa³am, wszystko, co sobie tam stworzy³am i upiêkszy³am, ¿eby zabrali mi to wszystko, co pamiêtam i co mnie boli, i co mnie cieszy  i ¿eby mnie zostawili w spokoju tutaj, raz na zawsze, z tymi prochami.
I mówi¹c, to sta³am na szynach i w ogóle na nich ju¿ nie
patrzy³am. Powiedzia³am im: Nie próbujcie siê w³¹czaæ
we mnie, bo ja sama nie jestem w³¹czona w siebie. Tutaj
s¹ wszyscy moi  oprócz Matki, która zginê³a na Majdanku, Brata i Bratowej, którzy zginêli w Owiêcimiu. Tu jest
mój Ojciec, i wujkowie, i dziadkowie, i koledzy, i kole¿an-
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ki, z którymi marzylimy, co bêdzie po wojnie. Nauczyciele, którzy mnie kiedy uczyli, i wszyscy najlepsi i najs³awniejsi ludzie z Warszawy, i wszyscy najgorsi i najpodlejsi
s¹ tutaj. To s¹ ich prochy i tu chcia³abym zostaæ. I tutaj nie
mo¿ecie siê w³¹czyæ, bo to jest moje, to jest we mnie.
Wszyscy p³akali. I ja doda³am: Przeczytam Wam co
o moim Ojcu. Bo o Ojcu najmniej opowiadam. By³am
najbardziej przywi¹zana do Matki  dziewczynka z mamusi¹, z ojcem jako nie... Napisa³am d³ugi wiersz o Ojcu, nigdy tego nie przet³umaczy³am na polski. Ojciec bardzo lubi³ czytaæ wiersze, ale ja nigdy ich nie rozumia³am,
by³am jeszcze ma³a, ale pamiêtam tylko Jego wzruszenie,
uniesienie... To na zawsze zapamiêta³am. Modli³ siê, nigdy nie rozumia³am tych hebrajskich modlitw, ale Jego
zafascynowanie, Jego wzruszenie ¿yj¹ we mnie. A póniej, kiedy ju¿ by³o getto i na ulicy tylu ludzi, którzy puchli
z g³odu i umierali na chodnikach, dosta³am bilety do teatru na operetkê Ksiê¿niczka Czardasza, któr¹ wystawili
na Lesznie w Feminie, w getcie. Mój starszy Brat, który
do wojny by³ studentem medycyny, przyniós³ ze szpitala
bilety na to przedstawienie! Ojciec mi nigdy nie wybaczy³, ¿e posz³am tam wtedy. Jak mo¿na iæ do teatru, kiedy ludzie umieraj¹ na ulicach?.
Ojciec mój kocha³ poprzez wiersze, poprzez modlitwy.
Matka kocha³a poprzez spokój, poprzez odwagê, poprzez
pogodzenie siê z losem. Oboje zginêli. Ale Oni ¿yj¹ przeze
mnie. I bêd¹ ¿yæ przez Was  to ju¿ doda³am, bo tego nie
napisa³am w wierszu. M³odzi z Izraela dopiero wtedy w³¹czyli siê w moje opowiadanie, dopiero wtedy w³¹czyli siê
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w Treblinkê, w Holocaust. Ju¿ tego nigdy nie zapomn¹.
Czu³am, ¿e dokona³am czego potê¿nego. Mog³am ukryæ
to swoje wzruszenie, mog³am odsun¹æ siê na bok i spokojnie wyp³akaæ siê, ale po prostu  mo¿e w tym wypadku
jestem nie w porz¹dku  z premedytacj¹ chcia³am im co
przekazaæ, ¿eby wreszcie to prze¿yli...
W tej samej chwili zadzwoni³ ksi¹dz Piotr i by³o to
tak, jakby dzwoni³ Anio³ Stró¿  katolicki ksi¹dz! Powiedzia³am mu: Wiesz, jestem teraz w Treblince, wiêc ja
teraz w ogóle nie jestem. Póniej jeszcze zadzwoni³am
do m³odszego syna i powiedzia³am mu: Wiesz, po³o¿y³abym siê tutaj i ju¿ nie chcia³abym wiêcej wróciæ. Jak
bardzo bym chcia³a, ¿ebycie Wy kiedy tutaj przyjechali
i byli ze mn¹, dopiero wtedy poczujê, ¿e ja to prze¿y³am.
Nie chcê, ¿ebycie cokolwiek mówili, tylko stañcie tu ze
mn¹, w tym miejscu, gdzie to wszystko by³o, gdzie to
wszystko mi zosta³o zabrane. Wtedy mój m³odszy syn
powiedzia³: Mama, to wszystko bêdzie, ja Ci przyrzekam. Kiedy to opowiedzia³am Mê¿owi, zareagowa³:
Jeszcze raz co takiego mi powiesz, to Ci nie pozwolê
jechaæ do Polski!.
Czy po takich prze¿yciach mog³a siê Pani spotkaæ z Niemcami? Czy to nie by³o najtrudniejsze?
Tak, pierwsze spotkanie z Niemcami to by³a najpierw chêæ
zemsty  poprzez opowiedzenie tego, co prze¿y³am. Otworzê i niech zobacz¹. Niech poczuj¹, co ja czujê. Niech
pow¹chaj¹ przeze mnie, czym to pachnie. To by³o moim
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marzeniem. Jeszcze WTEDY, kiedy mnie wieli poci¹gami... Mia³am w swoim ¿yciu cztery takie poci¹gi. Pierwszy to by³a wywózka z Warszawy, z getta, na Majdanek,
gdzie sta³am siê trzynastoletni¹ wiêniark¹, a Mama nauczy³a mnie mówiæ, ¿e mam lat siedemnacie. Drugi to
poci¹g do Owiêcimia, po nocy spêdzonej na Majdanku
w komorze gazowej, kiedy zabrak³o im gazu; o ma³o co
nie podusilimy siê w drodze. Trzecim poci¹giem jecha³am
prawie po dwóch latach spêdzonych w Owiêcimiu, po
marszu mierci, kiedy nas za³adowali na otwarte wagony,
w mróz, kiedy powietrze ciê³o po prostu jak nó¿, a nas za³adowano do wagonów bez dachu. Wreszcie czwarty poci¹g  z Ravensbrück do Neustadt-Glewe  poci¹g osobowy, prawdziwy, ludzki, pasa¿erski i nawet ciep³y, z ogrzewaniem. W oknach piêkny niemiecki krajobraz, liczne
domki. Mia³am wtedy piêtnacie lat, mia³am rêkê przestrzelon¹, sparali¿owan¹, jecha³am przez Niemcy i myla³am sobie: St¹d ONI przyszli i zburzyli nam wszystko,
spalili nam wszystko!... Tutaj pi¹ ich ¿ony i dzieci, co oni
wiedz¹ o tym wszystkim? Ach  pomyla³am  jeli ja to
prze¿yjê, tak bardzo bym chcia³a przyjæ do tych domków
i im to opowiedzieæ.
No i tak siê sta³o w 1989 roku. Ukaza³a siê w Niemczech moja ksi¹¿ka Nadzieja umiera ostatnia, w Izraelu
nakrêcono film i zosta³am zaproszona do Niemiec. Jecha³am do nich, nios¹c im duchy ich w³asnej przesz³oci, maj¹c zamiar opowiadaæ im ich w³asn¹ historiê, uczyæ ich tej
historii. Czy jej w ogóle bêd¹ chcieli s³uchaæ? Ale chyba
tak, bo zap³acili mi nawet za podró¿, wiêc chyba chc¹ to
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us³yszeæ... Ale zaraz pomyla³am: Teraz ja im opowiem!
Niech poczuj¹! Niech poczuj¹!.
Przyjecha³am do Berlina. Pierwszy przyj¹³ mnie m³ody cz³owiek ze stowarzyszenia ewangelickiej m³odzie¿y
pracuj¹cej, Fritz Mille. Zaprosi³ mnie do siebie do domu,
przyniós³ mi jedn¹ czerwon¹ ró¿ê. Razem z nim by³a jeszcze dziewczyna, która nauczy³a siê polskiego. Wchodzê do
mieszkania  du¿y portret Korczaka. Poczu³am siê trochê
jak w domu. Póniej mia³am spaæ u tej dziewczyny. W niemieckim domu. W niemieckim ³ó¿ku. Powiedzia³a mi:
Tutaj masz szafy. Mia³am powiesiæ moje ubranie do niemieckiej szafy, moje ubranie, które w Owiêcimiu by³o
takie, takie... Czy mam prawo?
Póniej w du¿ym kinie Arsenal, w Berlinie, pokazali film o mnie. Ogl¹dam go, mój dom, moje dzieci, mego
syna, który jest twórc¹ wielu tekstów piosenek, a pokoje
pe³ne mam z³otych i platynowych p³yt jego autorstwa. Ja
 która mia³am nie byæ. Mój dom ogl¹daj¹ w Berlinie, nikt
mi nie mówi Raus!, nikt nie ka¿e pokazywaæ ausweisu,
udowadniaæ, ¿e mam prawo do ¿ycia. Niemcy siedz¹ w kinie i patrz¹ na mój dom. Siedz¹ i patrz¹, s³uchaj¹ piosenek
mojego syna. P³aka³am jak nigdy w ¿yciu. Teraz dopiero,
w Berlinie, wojna skoñczy³a siê dla mnie... Zapalono wiat³a. Pomyla³am: Ca³a moja zemsta jest skoñczona.
W kociele pod wezwaniem Marcina Lutra (który
Hitler chcia³ nazwaæ swoim imieniem) czyta³am po polsku opowiadanie Niezwyk³a majowa noc. Opisywa³am,
jak pada deszcz w Izraelu, i nagle odg³os tego deszczu przenosi mnie do Owiêcimia. Stoimy na deszczu, ka¿¹ nam
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klêczeæ w b³ocie i trzymaæ po dwie ceg³y. Ludzie padaj¹
w b³oto, z komina unosi siê dym. Póniej z powrotem jest
majowa noc w Izraelu, pada deszcz (a w maju ju¿ nie padaj¹ deszcze w Izraelu). Czyta³am to po polsku, a oni p³akali. Oni zrozumieli, chocia¿ nie rozumieli jêzyka. I wtedy
podchodzi do mnie pewna kobieta i mówi, ¿e chce siê
przede mn¹ wyspowiadaæ. Mówi: Ja mia³am ojca, którego tak kocha³am jak Ty swoj¹ matkê. Mój ojciec zosta³
zastrzelony przez partyzantów i zakopany we wspólnym
grobie. Niedawno odnaleziono ten grób, a w nim jego pamiêtniki, które pisa³, tak jak Ty. Nic jej nie odpowiedzia³am  ona szuka³a u mnie pocieszenia. Powróci³am do tego
wydarzenia w kinie, kiedy zapalono wiat³o po projekcji
filmu o mnie. Powiedzia³am wtedy: Podesz³a do mnie
kobieta, która tak kocha³a swego ojca jak ja moj¹ Matkê.
Jego zabili  i ja modli³am siê o to, aby jego wtedy zabili,
bo gdyby go nie zabili, to by nas wszystkich zabili i w ogóle ca³y wiat przesta³by istnieæ! I ja mia³am j¹ pocieszaæ?
To robi wojna, a przecie¿ wszyscy jestemy ludmi. Widzowie w kinie p³akali. Mówiê: Teraz p³aczemy razem,
ale to ju¿ jest co zupe³nie innego. Ju¿ nie czu³am, ¿e mam
siê mciæ, po prostu p³akalimy, ja ich przeprosi³am za te
³zy. Takie by³o moje pierwsze spotkanie z Niemcami.
Co chcia³aby Pani jeszcze powiedzieæ m³odym ludziom,
zw³aszcza z Owiêcimia?
Odwiedzi³am kiedy szko³ê w Brzeszczach, ko³o Owiêcimia. To by³a szko³a podstawowa i gimnazjum razem. Byli

#

Halina Birenbaum

wspaniali. S³uchali mnie, póniej zadawali masê pytañ 
na ogó³ nie pytaj¹, a tu nagle tyle pytañ. Jedna dziewczynka pod koniec powiedzia³a tak: A czego by Pani chcia³a
nam ¿yczyæ po tym wszystkim?. Odpowiedzia³am: Chcia³abym Wam ¿yczyæ, bycie umieli ceniæ i kochaæ ¿ycie
wtedy, kiedy bêdzie trudne i kiedy wiele rzeczy Wam siê
nie uda, gdy pragniecie, by siê uda³y. ¯yczê, by siê Wam
wszystko uda³o, ale tak zawsze nie mo¿e byæ, wiêc ¿yczê,
¿ebycie umieli ceniæ i kochaæ tak¿e wtedy, kiedy siê nie
udaje, i wierzyæ, ¿e kiedy siê uda.
Dziêkujê za rozmowê  i za te ¿yczenia.
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Niezwyk³a majowa noc
W pokoju jest cicho, przytulnie. Miarowe bicie zegara
miesza siê z równym oddechem pi¹cych spokojnie dzieci.
Niezwyk³a noc, gdy¿  jak nigdy o tej porze w Izraelu  na
dworze leje deszcz. Ciê¿kie krople uderzaj¹ o dachy i szybko sp³ywaj¹ po szybach. wie¿e, ch³odne powietrze nape³nia mieszkanie. Owinê³am siê ko³dr¹, g³owê wtuli³am
w ciep³¹ poduszkê i ws³uchujê siê w szum tej nieoczekiwanej ulewy. I nagle...
Leje deszcz. Ciê¿kie chmury pokry³y niebo, przes³oni³y sob¹ wiat. Nieprzerwane strugi wody sp³ywaj¹ na ziemiê. Na placu obozowym stoj¹ rzêdami tysi¹ce znêkanych,
wycieñczonych ludzi.
Nogi, zdrêtwia³e w przegni³ych, podartych butach,
grzêzn¹ w b³ocie. Woda przesi¹ka przez nêdzn¹ odzie¿, sp³ywa po g³owach, po twarzach, po niemal nagich, wychudzonych cia³ach. Dreszcze zimna i kurcze g³odu wstrz¹saj¹
ludmi. Aufzejerki, odziane w ciep³e mundury i d³ugie, nieprzemakalne p³aszcze, z olbrzymimi kapturami, pilnuj¹, z broni¹ u boku, abymy stali równo. Porz¹dek musi byæ!
Mijaj¹ godziny. Niebo staje siê coraz ciemniejsze, ulewa wzmaga siê i wzmaga. Dziesi¹tki ludzi, omdla³ych lub
ju¿ martwych, padaj¹ bezsilnie w b³oto. Nikt nie reaguje.
Deszcz zmywa ³zy, ból, wszelkie uczucia. Nieprzytomne
oczy spogl¹daj¹ uparcie na w¹skie drzwi baraków. Na
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ustach b³¹ka siê nieme pytanie: jak d³ugo jeszcze? Kiedy
nadejdzie kres tej mêki?
Nagle  komenda: klêczeæ! Wszyscy na kolana! Z nadludzkim wysi³kiem wyrywamy zmartwia³e nogi ze liskiego bagna. Z trudem udaje siê zgi¹æ zesztywnia³e kolana
i klêkn¹æ w b³ocie. Kamienie wbijaj¹ siê w cia³o, kalecz¹c
do krwi.
I znów komenda: rêce do góry! Klêczeæ równo! Wzi¹æ
dwie ceg³y do ka¿dej rêki! A deszcz leje jak z cebra. Wiatr
wyje i ch³oszcze. Zapada noc.
Na placu klêcz¹, wród trupów, w grz¹skim b³ocie,
tysi¹ce ludzi, zaciskaj¹c w mêce usta do krwi. £zy i krew
mieszaj¹ siê z b³otem i mierci¹ hitlerowskiej zarazy.
W pokoju jest cicho, przytulnie. Czy to by³ sen? Nie,
to by³ Owiêcim! To krople ulewnego deszczu w spokojn¹, majow¹ noc przenios³y mnie znów do obozu Zag³ady.
1967
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Dzieciñstwo i wojna
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moja najlepsza cz¹stka
najlepsza cz¹stka we mnie
to przynale¿noæ
do tego czym by³am i czego zazna³am
w dzieciñstwie w latach Zag³ady
za ka¿dym razem gdy zwracam siê
do tych wspomnieñ
czujê wartoæ swej prawdy
duszy ludzkiej
istnienia
25 wrzenia 1984
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dziewczynka z lat Zag³ady
Zawsze widzê siebie jako
ow¹ ma³¹ dziewczynkê
Czujê j¹ w sobie niepoprawnie
równie¿ u progu staroci, j¹ tylko pamiêtam
uto¿samiam siê z jej postaci¹
wszystko inne oddalam, zapominam
Wielka jest we mnie ta wieczna dziewczynka
z lat Zag³ady
ona nie chce uton¹æ w cieniu lat i zdarzeñ
pêdzi za mn¹ szlakiem moich dróg
nie pozwala mi otrz¹sn¹æ siê  staæ siê doros³¹
wci¹¿ zmartwychwstaje z tej przesz³oci
i dyktuje mi, podpowiada, prowadzi
Nie mogê oswobodziæ siê z jej postaci
piszê o niej, poprzez ni¹ 
nie ma koñca jej opowieciom, nie ma koñca
ona nie zniknie nigdy
nie umrze
ta ma³a-wielka dziewczynka staruszka
z lat Zag³ady
6 padziernika 1985
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zapach gettowego chleba
nagle poród codziennych spraw
sytej normalnej rzeczywistoci
ambitnych d¹¿eñ osi¹gniêæ
zapach... chleba gettowego
w pokoju na Muranowskiej
jakby teraz w tej chwili tutaj
bochen czarnego chleba ciep³y okr¹g³y
lepki niedopieczony zdobyty
w rêkach Matki znów
zapachnia³ odebranym spokojem
domowego ogniska rodziny
napêcznia³y taki dziwny
nie jak z piekarni ze sklepu
niepodobny do ¿adnego sprzed i potem
skarb nieosi¹galny ¿ycie
nie przeznaczone ju¿ dla nas
Mama kroi cienkie kromki dzieli nam porcje
oczekiwane wytêsknione
po d³ugim niebyciu
w Maminych rêkach
i w moich dwunastoletnich
iskierka ¿ycia wzbronionego
CHLEB
 zapachnia³ mi teraz tak wyranie
tak mocno
po tylu tylu latach!
30 grudnia 1998
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dzi urodziny mojego Brata
dzi s¹ urodziny mojego Brata
ale On zgin¹³
przed laty w Owiêcimiu
wybrano Go w selekcji na lewo
trudno mi ju¿ uwierzyæ, ¿e w ogóle istnia³
w wieku dwudziestu lat zosta³ wziêty do spalenia
by³am wtedy dzieckiem
ledwie przypominam sobie jak wygl¹da³
nie mam nawet zdjêcia
wszyscy w getcie myleli, ¿e mój los bêdzie najgorszy
¿e ja przeznaczona jestem
aby umrzeæ najpierw
pewne jest, ¿e nie zd¹¿y³am byæ dzieckiem
minê³am w biegu pokolenia
wymiesza³am siê
z ¿ywymi i z martwymi
ja, malutka, niezdara Rodziny  potrafiê dzi ¿yæ
byæ Jej godna, czciæ Jej pamiêæ, przenosiæ Jej obraz
wdr¹¿aæ w innych wspomnienia o Niej

!"

mój Brat móg³by dzi byæ ojcem, dziadkiem
moje dzieci mog³yby mieæ wujków...
one nie znaj¹ nawet twarzy swoich bliskich
nie pójd¹ na ich groby, których nie wykopano
ale zapamiêtaj¹

Halina Birenbaum

poprzez opowiadania i ich imiona us³yszane
zapamiêtaj¹
mój Brat bêdzie ¿y³ w ich sercach, w kszta³tach ich dzieci
i dzieci ich dzieci
ale to nie to samo
On zosta³ zabity w m³odoci, w sile ¿ycia
tego nie sposób zwróciæ
dzi przypada dzieñ Jego urodzin
a On
tak dawno ju¿ nie istnieje
¿aden lad nie zosta³ po Nim
Jego popió³
wiatry bêd¹ poniewieraæ do koñca wiata
czy¿ wolno mi dzi podpisaæ moje imiê inne
istniej¹ce, ¿ywe?
czy¿ to ja jestem?
i mia³am Brata
mijaj¹ dni, miesi¹ce, lata
daty ka¿dego roku nawiedzaj¹. Bez najdro¿szych
30 listopada 1982
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czy mnie widzisz, Mamo?
w chwilach wielkiego smutku lub radoci
ogarnia mnie chêæ
zap³akaæ na g³os  i zawo³aæ:
Mamo, czy Ty mnie widzisz, czy mnie widzisz, Mamo!
istniejê, prze¿y³am
wyros³am sama, upilnowa³am zasad, które mi wpaja³a
zbudowa³am dom, rodzinê
dzieci na wiat przynios³am
wnuki, których Ty nie pozna³a...
wychowa³am synów, przyzwyczai³am do potraw,
które Ty przygotowywa³a
i ich smak tak lubi³am!
i zawsze, we wszystkich sytuacjach  pyta³am sam¹
siebie
co Ty powiedzia³aby, Mamo, gdyby widzia³a, albo:
czy Ty o tym wiesz, czy Ty mnie widzisz, Mamo?
prosta
zwyk³a kobieta
Matka kochana!
chcia³am byæ do Ciebie podobna!
d¹¿y³am do tego, Tw¹ postaæ nosi³am przed sob¹
jestem mniej od Ciebie odwa¿na i cicha, ale wierna
mi³oci
i wszystkiemu, co we mnie wpoi³a...
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Ty zosta³a wyrwana z tego wiata tak m³odo!
teraz ju¿ jestem od Ciebie starsza
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jestem babk¹  czy Ty o tym wiesz?
czy Ty to sobie wyobra¿asz  czy widzisz to?
ale nie tylko st¹d wynika moje wzruszenie,
które przywraca mi Twoje imiê
czy wiesz, Mamo, ¿e ukaza³a siê ksi¹¿ka
której Ty jeste bohaterk¹
napisa³a j¹ ta ma³a dziewczynka stamt¹d
czy Ty j¹ widzisz, Mamo? czy j¹ s³yszysz?
tak bardzo chcia³am siê cieszyæ
a tu ³zy...
czy mnie widzisz, Mamo?
kwiecieñ 1983
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jestem
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po piêædziesiêciu latach
¿yjê
m³oda bo
tak¹ siê czujê
bo wtedy Mama uczy³a mówiæ
¿e mam ju¿ siedemnacie
z trzynastoma nie przepuszcz¹
wezm¹ do pieca
wiêc do dzi
pamiêtam dok³adnie
wszystko
i te¿ te siedemnacie
dot¹d czujê w sobie
i ten numer niewyblak³y
owiêcimski tatua¿
nieub³agany wyrok
¿e muszê zgin¹æ doszczêtnie
ujæ z dymem
bez prochów ladów
a jestem ¿yjê
w wierszach
ksi¹¿kach opowiadaniach
filmach uczelniach
w ludzkich sercach
sumieniu pokoleñ
w rozmaitych krajach
jêzykach
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równie¿ niemieckim
wszêdzie moje lady
ten mój numer
wyrok mierci ówczesny
wieczna pieczêæ o tym
co najwiêksz¹ zbrodni¹
 i na zawsze ludzkie
29 wrzenia 1995
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pamiêtam siebie z warszawskiego getta

"

pamiêtam siebie z owych lat
jako ma³¹ dziewczynkê
chodz¹c¹ po zgie³kliwych ulicach getta
mimo grozy
spogl¹daj¹c¹ na ludzi
na te wielkie domy
na niebo i s³oñce zwyk³e
Unosi³am ku nim twarz, ogrzewa³am siê
w tym dziwnym cieple
noc¹ gwiazdy liczy³am
i wró¿y³am:
czy nadejdzie dla mnie jutro, czy
nastêpnej nocy bêdê jeszcze ¿y³a?
Pamiêtam ludzi, którzy
przemykali przez zat³oczone ulice
ich ubrania, twarze  spojrzenia
Niezliczon¹ iloæ razy przepycha³am siê
miêdzy nimi, przygl¹da³am
Pragnê³am wyrosn¹æ czym prêdzej  aby im dorównaæ
Wydawali mi siê wówczas potê¿ni, wieczni
mimo tej trwogi
byli tak pe³ni ¿ycia, nieustannego ruchu
niepojêtej pomys³owoci
A potem widzia³am te same ulice opuszczone
prowadzono mnie tymi martwymi ulicami
wród gruzów spalonych domów
tych t³umów potê¿nych  ju¿ nie by³o miêdzy ¿yj¹cymi
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tylko to niebo zwyczajne
gwiazdy dalekie
i s³oñce
1 marca 1983
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Ona tam czeka³a
Ona czeka³a na mnie tam przy drodze
wiedzia³a, ¿e kiedy przyjdê
odczujê wszystkimi zmys³ami
matkê sw¹, piêkn¹ i m³od¹
Ona czeka³a na mnie tam przy drodze na Majdanku
naprzeciw baraku dezynfekcja  pieców krematorium
przyby³am z daleka po czterdziestu latach
a Ona sta³a tu, jak wtedy  mimo swej mierci
jak w ów dzieñ rozstania:
czarnow³osa, niewysoka
d³ugi lok zwieszony nad czo³em
i w³osy skrêcone w wa³ek okalaj¹cy g³owê
policzki czerwone, oczy wielkie, rozszerzone brakiem snu
zêby bia³e jak per³y ods³aniaj¹ umiech
najwspanialszy na kuli ziemskiej  umiech matki
usi³uj¹cy uspokoiæ dziecko
u wrót komory gazowej i pieców do spalania
szeroki p³aszcz pepito okrywa Jej cia³o
i mnie w niego wtula, aby w tym piekle
w chwili przedostatniej
wpoiæ moc ludzkiego ciep³a i promieñ ukojenia
w miejscu, z którego wyjæ mo¿na by³o jedynie
jako dym z komina

"

przyby³am tutaj znów
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z innego kraju, jako doros³a kobieta
i ta sama dziewczynka, któr¹ by³am wtedy,
któr¹ Ona tak kocha³a i tak dr¿a³a o jej los
 wchodz¹c na ¿wir tej drogi, poczu³am obecnoæ Jej
postaci
bieg³am ku Niej ile tchu w piersiach,
i, jak wtedy, zatrzyma³am siê nagle, stanê³am
oszala³a z bólu i bezradnoci, pojê³am
 oderwali J¹ ode mnie i nie bêdê Jej mia³a nigdy
Majdanek  dzi upione królestwo mierci
razem przyby³ymy tutaj, a ja teraz stojê sama
obejmujê Jej postaæ, dotykam
i tonê w tym bólu, ¿e
jestem taka ma³a i bezradna
stojê tutaj znów
naprzeciw krematorium za póno zgaszonego  i komory
gazowej
bezsilna, jak wtedy, choæ wolna...
usiad³am na tej ziemi przy drodze,
rozp³aka³am siê na g³os, do nieprzytomnoci
bez wstydu, bez opanowania
i tulê siê do cienia mojej Matki
trzymam siê go wszystkimi si³ami
zdecydowana wzi¹æ go do domu za morze
mimo ¿e w³aciwie pragnê pozostaæ tutaj
ze swoimi ³zami
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nie wiem, jak wróci³am sama
gdy Ona zosta³a tam w tej ciszy miertelnej
by³am zdrêtwia³a
tylko spazm wstrz¹sa³ mym cia³em
obcy Polak, pracownik muzeum, przeszed³ obok mnie
ze wzgórza przy drodze zawo³a³:
Kogo ci zabili tutaj, ¿e tak rozpaczasz?
nie dostawszy odpowiedzi  odszed³
zwróci³ siê do mnie w jêzyku ludzi ¿yj¹cych
a ja by³am z wizj¹ mojej Matki
z Jej cieniem w przestworzach
z Jej mierci¹ na Majdanku  a mo¿e te¿ i moj¹
30 sierpnia 1986
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Zag³ada
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dlaczego
dlaczego
muszê siê zawsze t³umaczyæ
gdy mówiê o shoah
usprawiedliwiaæ siê
zwalczaæ uprzedzenia
zni¿aæ g³os
siebie
jakby te prze¿ycia by³y hañb¹
dlaczego?
1982
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jestem Ich nagrobkiem
Ich popió³ zosta³ zawieszony miêdzy niebem a ziemi¹
jak cz¹steczki kurzu rozkruszone
nie mam dok¹d pójæ
po³o¿yæ kwiat, zap³akaæ
jakby Ich nie by³o nigdy, nie umarli, nie urodzili siê
nie cierpieli...
ale ja chodzê po ziemi, dotykam jej
st¹pam, oddycham 
ja, dowód Ich istnienia  Ich nagrobek
7 marca 1984
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jedcie do Treblinki
jedcie do Treblinki
otwórzcie oczy szeroko
wyostrzcie s³uch
wstrzymajcie oddech
ws³uchajcie siê w g³osy wydobywaj¹ce siê tam
spod ka¿dego ziarenka ziemi 
jedcie do Treblinki
Oni czekaj¹ na was, spragnieni g³osu waszego ¿ycia
znaku waszego istnienia, kroku waszych nóg
ludzkiego spojrzenia
rozumiej¹cego, pamiêtaj¹cego
powiewu mi³oci na Ich prochy 
jedcie do Treblinki
z w³asnej, wolnej woli
jedcie do Treblinki z potêg¹ bólu nad okropnociami tu
dokonanymi
z g³êbi zrozumienia i serca, które p³acze, nie godzi siê
wys³uchajcie Ich tam wszystkimi zmys³ami
jedcie do Treblinki
opowie wam tam cisza zielona, z³otawa lub bia³a
niezliczone opowieci
o ¿yciu wzbronionym, niemo¿liwym  odebranym
jedcie do Treblinki
spójrzcie, jak czas tam stan¹³
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grzmi¹ce milczenie umar³ych
kamieni na model ludzkich postaci w tej g³uszy
jedcie do Treblinki odczuæ to przez chwilê 
jedcie do Treblinki
zasadziæ kwiat gor¹c¹ ³z¹, westchnieniem ludzkim
przy jednym z kamieni upamiêtnienia zg³adzonych
Ich popio³ami i prochem
Oni czekaj¹ na was w Treblince
bycie przyszli, wys³uchali Ich opowieci które unosz¹ siê
w tej ciszy
przyniecie Im za ka¿dym razem
wieæ o trwaniu waszego ¿ycia wtedy zabronionego
o mi³oci o¿ywiaj¹cej
jedcie do Treblinki poprzez wszystkie pokolenia
nie zostawiajcie Ich samotnych 
wrzesieñ 1986
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nie warto niæ
zdarza siê, ¿e sen atakuje
opada na serce
jak chmura
jak kamieñ
jak koszmar
 tej nocy sta³am u progu krematorium
wysortowali  mnie na lewo
b³aga³am, szuka³am kryjówki
plac by³ odciêty i g³uchy, obwarowany
bez wyjcia, bez wyjcia
nie warto niæ
1 sierpnia 1982
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numer na moim ramieniu
chcia³am napisaæ
o numerze wyrytym
na ramieniu  mój dowód osobisty z Owiêcimia
on jest w moim ciele
ze mn¹ wci¹¿ i tak ju¿
od lat. Nie zblad³, nie wyp³owia³
¿adna cyfra siê z niego nie wymaza³a
czy on mi przeszkadza? nie, mnie nie,
jestem ju¿ tak przyzwyczajona
jakbym go mia³a od urodzenia
ale kiedy znajdujê siê w obcym gronie
i spogl¹daj¹ na niego
¿enuje
nie lubiê byæ w centrum uwagi
czuæ badaj¹ce spojrzenia, ciekawskie, zgaduj¹ce
piêtnuj¹ce
w takich chwilach k³opotliwych pytañ
pe³nych politowania
zainteresowania odszkodowaniem od Niemców
pragnê, ¿eby zawsze panowa³a zima, gdy¿
wtedy wszystko zakrywaj¹
d³ugie rêkawy
18 grudnia 1983
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tutaj
tutaj
w tych spalonych cia³ach
w kociach rozsianych
popio³ach
w chmurach dymu
wygas³ych pieców niewygas³ej przesz³oci
pozostali Oni 
¿ywi, zwykli ludzie
dr¿¹cy
kochaj¹cy
zdrêtwiali w napiêciu
piekielnych sytuacji
w bezkresie oczekiwañ 
brnêli
poprzez bagna swych losów
i przekazali
poprzez ogieñ i mieræ
niemierteln¹ wartoæ
ducha ludzkiego
wielkoæ o nieznanych dot¹d rozmiarach 
tutaj
15 stycznia 1987
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opowiada³am
opowiada³am
wzbudzi³am pos³uch skupienie
mimo ¿e sama nie czu³am napiêcia
³atwo mi nawi¹zywaæ kontakt
i niewa¿ne, czy zwracam siê do m³odzie¿y
lub doros³ych
kiedy siedzê przed s³uchaczami
zapala siê we mnie co potê¿nego
opanowuje wszystkich
dzia³a przez mój g³os
przez moje wzruszenie
 wznoszê sw¹ opowieæ zni¿am
wed³ug jej dramatycznoci
i w³asnej woli
mocy swego g³osu
czas przelatuje jak chwila
s³uchacze jakby oddychali ze mn¹
p³acz¹ umiechaj¹ siê
 potem w domu zmêczona
padam na tapczan
jestem jak otwarta rana
p³aczê w ciszy
 a opowiedzia³am tylko ma³¹ czêæ
moich prze¿yæ w Shoah
reszta wessa³a mnie w siebie
w samotnoci
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12 marca 1985
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w Stutthofie
szósta piêtnacie  Stutthof
nie mam s³ów
wszystko, co powiem czy napiszê,
bêdzie banalne
sztuczne
szaro i mokro woko³o
po deszczu
mokre s¹ te¿ moje oczy
³zy w gardle na policzkach
nie mam modlitwy
jestem tylko
z t¹ potêg¹ mierci
zamordowanych tutaj
ta mieræ jest we mnie
wyrazem mojego ¿ycia w niej
s¹ w³anie te ³zy
 czy ³zy te¿ mog¹ byæ modlitw¹?
3 maja 1995
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do nastêpnego spotkania
jestem wyczerpana opró¿niona i tak pe³na
dzi znów opowiada³am w Massuah*
jakbym chodzi³a po linie
zawieszona miêdzy ziemi¹ a niebem 
wesz³am tak g³êboko w tamte prze¿ycia
ledwie mog³am oddychaæ gdy wsta³am
krêci³o mi siê w g³owie
wzrok mia³am zamglony za³zawiony
uczniowie i nauczyciele
oklaskiwali mnie spontanicznie zaszokowani
po¿egna³am ich z umiechem  wyzwoli³am siê wszak
odpowiedzieli mi szalom zamyleni powa¿ni nie wstali
milczeli jakby czekali mo¿e co dopowiem
przetrawiali starali siê zdusiæ ³zy w gardle
w b³yszcz¹cych rozpalonych oczach
ocierali je ukradkiem palcami
 wysz³am szybko by och³on¹æ znikn¹æ wróciæ do siebie
do zwyk³ej rzeczywistoci panuj¹cej woko³o
do codziennych spraw
ale zosta³am tam
daleko od Massuah, od uczniów, od swego wyzwolenia
od rodziny i domu powojennego
a czas przyniesie ulgê
do nastêpnego spotkania
10 grudnia 1982
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* Massuah (hebr. pochodnia) to miejsce w pobli¿u Tel Awiwu,
gdzie odbywaj¹ siê seminaria na temat Shoah.
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wczoraj w bo¿nicy
wczoraj sta³am w bo¿nicy
w centrum wielkiej sali
naprzeciw mnie setki uczniów i nauczycieli
opowiada³am o swych prze¿yciach
w Shoah
jakbym czarowa³a tymi wspomnieniami
ja ma³a kobieta niezwi¹zana z religi¹
przynios³am im obraz zg³adzonego wiata
rozpaczliwej mi³oci z wtedy tam
ich potêgê która we mnie pozosta³a
wraz z tym bólem wiecznym
przela³am je umiechem i ³zami
zaufa³am im
wznios³am siê wraz z nimi
w moje dalekie wiaty
nieznane im ale nagle drogie bliskie
by³o to w dzieñ wielkiego kadiszu
moja opowieæ przeistoczy³a siê tutaj
w potê¿n¹ modlitwê
zjednoczenie
17 grudnia 1983
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gdyby by³o mo¿na
gdyby
mo¿na by³o mi³oci¹
spaliæ
na popió³
dawne kszta³ty
z³o
gdyby by³o mo¿na
z tych popio³ów
wskrzesiæ nowe lepsze
gdyby
mo¿na by³o
³zami
zmyæ niewiarê
zw¹tpienie w istniej¹ce
bezcenne
 ja p³aczê i kocham
wiêc chyba mo¿na
2 marca 2000
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styczeñ 2000
styczeñ i 2000
data za dat¹ przemija
Owiêcim z wtedy
i dzisiejszy
w bieli niegu skuty
w mroku nocy
w³¹czam siê w rytm dat
tysi¹cznych i codziennych
bezwolnie
dr¿¹ca
w nieustannym napiêciu
bo ja styczeñ
i rok 2000
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Opowiadam
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nastanie dzieñ
nastanie dzieñ
gdy bêd¹
czytaæ moje wiersze
one wnikn¹ w ich duszê
w moj¹ 
mo¿e mnie ju¿ wtedy nie bêdzie
nie dowiem siê co powiedz¹
ale mi³oæ któr¹ czu³am
tworz¹c je
zadecyduje
17 lutego 1984
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rozes³a³am s³owa
rozes³a³am s³owa
i teraz wyczekujê odpowiedzi
echa
daremnie
ale przynajmniej próbowa³am
ruszy³am z miejsca
stworzy³am sens nastêpnego dnia
nadziejê
1983
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przelewam ¿ycie
przelewam ¿ycie w papier
jakby tu by³o najpewniej
ufam zapisanym kartkom
w nadziei ¿e dotr¹ do ludzi
gdy wiat stanie siê
inny lepszy
wierzê ¿e takim bêdzie
wierzê w ludzi
 a czasem trochê...
i w siebie
9 padziernika 1985
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opowiadam, gdy¿ chcê
opowiadam o przesz³oci
nie dlatego, ¿e utkwi³am w niej,
nie dlatego, ¿e muszê
referowanie o Zag³adzie  nie jest moim zawodem
¿yæ w nieustannej ¿a³obie  nie jest moj¹ intencj¹
 ja równie¿ pragnê dobrze ¿yæ
to znaczy pamiêtaæ o wartociach
i o tych, którzy nie doczekali
Kocham DZI, gdy¿ kocha³am WTEDY
Pamiêtam PRZESZ£OÆ, bo droga mi jest
TERANIEJSZOÆ
opowiadam dlatego, ¿e chcê
7 lutego 1983
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nawet kiedy jeste martwy
nawet kiedy jeste martwy  jeste
nawet kiedy jeste martwy nie odchodzisz
jest twoje cia³o
jest proch
twoja obecnoæ w mylach
w wizjach przesuwaj¹cych siê przed oczami
w przymusie pamiêtania, w têsknocie i bólu 
w przekleñstwie i nienawici
jedynie dla siebie nie istniejesz
reszta toczy siê tak samo
nie ma absolutnego znikniêcia
martwi wplataj¹ siê w ¿ywych
nie ma nicoci
nawet kiedy jeste martwy
jeste
24 wrzenia 1984
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nie wszêdzie
wiersze nie wszêdzie
pisz¹ siê
nie zawsze siê pisz¹
maj¹ w³asny czas
drogi
³zy umiech
wolê
 s¹ ponad mn¹
i we mnie
w tej najlepszej cz¹stce
tak czêsto
niedocignionej
i dla samej siebie
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papierowe przekazy
moje uporczywe papierowe
przekazy
uniewa¿niane przez czas
przemijaj¹ce bezlitonie lady
mojej obecnoci
zacierane dzieñ po dniu
a jednak wierzê ¿e
pokonam
czas dal nieobecnoæ
swymi przekazami
papierowymi
z g³êbin duszy
które s¹ potê¿niejsze
30 stycznia 2000
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têsknota to wiêcej ni¿ mi³oæ
têsknota to wiêcej ni¿ mi³oæ
a czym w³aciwie jest mi³oæ
mo¿na j¹ mierzyæ bólem
okreliæ milczeniem ³ez
potêg¹ ¿ycia
nieziszczalnych pragnieñ
od dzieciñstwa
po staroæ
po mieræ
1998
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czy nienawidzê Niemców
dziewczynka w szkole
niespodziewanie zapyta³a
czy nienawidzê Niemców
a ja odpowiedzia³am:
oni
byli dla mnie cian¹ mierci
zimn¹ niezwyciê¿on¹ stal¹
nieszczêciem koszmarem
a nienawiæ mo¿na ¿ywiæ
do ludzi
nie³atwo mi dzi oddychaæ poród nich
i poród w³asnych wspomnieñ
ale nie odczuwam przy nich niczego
prócz bólu
8 stycznia 1987
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mylê obrazami
mylê
obrazami zapisywanymi
w sobie
kiedy dzi
uczucia dawne i obecne
we mnie
rysuj¹ siê w namacalne obrazy
w moich g³êbiach
po czasie wydobywam je
z siebie
przemieniam w s³owa
odtwarzam
jak w lustrze
13 czerwca 2000
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z ka¿dego spotkania
z ka¿dego spotkania
zostaje
s³owo
umiech
³za
jak kwiat który wyrós³
z ja³owej ziemi
przebi³ siê przez zmarzniêty grunt
cz¹stka ¿ycia
z ka¿dego spotkania
zostaje
doznanie
8 stycznia 1985
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Dwie ojczyzny
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moja polska zima
w poci¹gu z Rzeszowa do Krakowa
za oknami szare niebo zlewa siê
z gêst¹ szaroci¹ niegu na ziemi
jedynie go³e brunatne drzewa
odbijaj¹ siê od jednolitego t³a
porozk³ada³y wychudzone ga³êzie
w rozpaczliwej bezradnoci
daremnego oczekiwania
poddania
dachy domków wciniêtych w nie¿n¹ pierzynê
moja pierwsza polska zima
po piêædziesiêciu latach  a w domu
izraelskie s³oñce zieleñ radoæ rodzinna
i ci¹g³a têsknota za Polsk¹ która
za dwa tygodnie bêdzie znów tylko
przenionym snem 
co boli tak bardzo  co tak bardzo cieszy
16 stycznia 1995
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moje ojczyzny
wyobrania pragnienia marzenia lêki
unosz¹ mnie
do nieistniej¹cego domu
w Polsce
do nowych przyjació³
znanej nieznanej atmosfery
jestem tam oddycham
choæ siedzê w domu
daleka od owych miejsc ludzi krajobrazów
dobrze mi u siebie
nie chce mi siê st¹d ruszaæ
a jednoczenie chcê
byæ tam
i jestem
wyobrani¹ pragnieniami marzeniami lêkami
jestem
niemo¿noci¹ podzia³u
miêdzy dwoma krajami
moimi
5 czerwca 1991
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jutro bêdê
jutro
bêdê b³¹dziæ po moim miecie
mówiæ sobie wci¹¿ ¿e przecie¿
nie mogê tam byæ
z wtedy i dzi w tym samym czasie
b³¹kaæ siê po ulicach Warszawy
niczego nie widz¹c
nie rozró¿niaj¹c niczego
patrz¹c na swoj¹ d³oñ która
nie trzyma ju¿ niczyjej
i wróciæ do domu
do jakiego domu
gocinnego
z tej dziwnej wêdrówki
bez koñca
14 kwietnia 1997
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w ka¿dym dniu
w ka¿dym dniu i o ka¿dej chwili
jest co robiæ
o czym myleæ
o kogo siê troszczyæ
kogo kochaæ
dla czego p³akaæ
ka¿dy dzieñ i ka¿da chwila
s¹ tak pe³ne
sensu
1985
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dlaczego pragnê³am wtedy ¿yæ
pytaj¹ mnie wiele razy
w Izraelu
dlaczego, mimo okropnoci Zag³ady
pragnê³am jeszcze ¿yæ
jak to wyjaniæ?
 urodzi³am siê, ujrza³am niebo i s³oñce
i tak bardzo pragnê³am ich znów i znów!
4 wrzenia 1984
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póki bêdê
rok po roku mija
tyle lat i chwila
idê za nimi i obok nich
czekam wci¹¿ na nastêpne
wci¹¿ szukam gubiê odkrywam
zaczynam od nowa
poprawiam psujê rosnê malejê
rozumiem coraz lepiej
¿e jeszcze tyle nie rozumiem
nie umiem nie wiem
¿e muszê dopiero zg³êbiæ
nauczyæ siê dogoniæ zapamiêtaæ
znaleæ nowe drogi
lepsze szersze nie b³¹dziæ
i czas moc czasu na to
rok po roku chwile  wieki
a ja w nich obok nich jak dawniej
do dzi ta sama choæ inna
póki bêdê
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Nadzieje moich poranków
i zw¹tpienia wieczorów
Ranek. Wszystko, co nêka³o noc¹, ulotni³o siê  prys³o
jak ten mrok. Wczorajsze zmartwienia zblad³y, oddali³y
siê, nie wydaj¹ siê ju¿ grone. Poranne s³oñce rozproszy³o
je. W serce wst¹pi³a otucha, nadzieja. W g³owie zawita³y pomys³y, plany, mia³e ambicje, pragnienia. Myli powybiega³y naprzód ku odleg³ym, jasnym horyzontom. Rêce
rw¹ siê do czynu, ka¿da praca poci¹ga, wzywa, nêci, z góry przyrzeka moc satysfakcji i owoców. Nogi jakby siê same
posuwa³y, lekko, nieodczuwalnie. St¹paj¹ pewnie na spotkanie tego obiecanego, tak wyranie i barwnie okrelonego przez poranne s³oñce. Serce tylko wali i dr¿y z uniesienia, popiechu, energii. Ranek, dzieñ. ¯ycie, które pulsuje
w ciele tak mocno, tak wspaniale! Radoæ istnienia, nieustannego w³¹czania siê w rytm niemiertelnej natury,
wiata budz¹cego siê, otrz¹saj¹cego siê z ciemnoci nocy.
Jasno, widno, promiennie. Czy chcê, czy nie, muszê
poddaæ siê ich dzia³aniu. Opanowuj¹ mnie, przenikaj¹,
ogrzewaj¹ i pchaj¹ do czynu, naprzód, naprzód. Wszystko
siê uda, wszystkiego dopnê, dosiêgnê, podwignê, dogoniê. Nic nie zdo³a przeszkodziæ, zgnêbiæ, pokonaæ w tym
lni¹cym, pogodnym wietle budz¹cego siê dnia. Zlewam
siê z nim w jedn¹ si³ê nieuginaj¹c¹ siê przed niczym. W narodziny ¿ycia, teraniejszoæ, przysz³oæ, wiecznoæ. Wtem
zaczyna szarzeæ. Powoli, ale nieub³aganie zapada mrok,
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zmêczenie. W duszê wlizguje siê zgnêbienie, podejrzenia, w¹tpliwoci. Czerñ oplata wszystko, k³adzie siê wszêdzie. I naraz ukazuje siê tyle z³a, marnoci, grozy! Zapadam w nie coraz g³êbiej, g³êbiej. Jak w przepaæ zdradzieck¹, bezdenn¹.
Noc. Nie ma s³oñca, radoci, si³. Nic siê nie uda, nie
sprawdzi. Wszystko niepokoi, ci¹¿y, zawala siê w cieñ,
zastyga, drêtwieje.
Bojê siê. Ogarnia mnie ¿al, têsknota, ból. Pal¹ ³zy ciê¿kie. Staczam siê mimo woli w ciasne zau³ki nicoci, rezygnacji, przyt³aczaj¹cych trosk niemo¿liwych do pokonania
 bez wyjcia.
Brzydnie wszystko. Dobrze, i¿ ¿ycie nie jest wieczne,
¿e mo¿na kiedy odejæ. ¯e istnieje czas, który k³adzie
wszystkiemu kres.
Ale... te¿ istnieje czas, gdy nastaje nowy dzieñ, si³a 
nadzieje. S³oñce, które uchodzi, a jednak jest nieprzemijaj¹ce i wci¹¿ zwyciê¿a otch³anie ciemnoci.
Przynosi nowe Jutro, odrodzenie.
1967
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Listy

&#

Halina Birenbaum

&$

Halina Birenbaum

Moje spotkania z m³odzie¿¹ niemieck¹ rozpoczê³y siê
w roku 1988, kiedy przypadkowo pozna³am nauczyciela
historii z Bochum, Norberta Bluma. Norbert zainteresowa³ siê moimi losami w Shoah i ksi¹¿k¹ na ich temat, Nadzieja umiera ostatnia. Po jakim czasie uda³o mu siê znaleæ w Hagen wydawcê dla tej ksi¹¿ki. Nasza znajomoæ
zaowocowa³a wyjazdami do ró¿nych miast niemieckich,
gdzie odwiedza³am wiele szkó³, uczelni, klubów. Wszêdzie otwarcie opowiada³am o moich prze¿yciach w getcie
warszawskim, na Majdanku, w Auschwitz-Birkenau
i w obozach na terenie Niemiec. Mówi³am o cudach, dziêki którym uda³o mi siê ocaleæ, i o swym ¿yciu powojennym w Izraelu.
Niemcy  tak jak ¯ydzi w Izraelu i Polacy  s³uchaj¹
mnie zawsze ze skupieniem, przejêciem i szacunkiem.
M³odzie¿ i doroli, nauczyciele i wychowawcy reaguj¹
identycznie na moj¹ opowieæ. Okazuj¹ mi wielk¹ serdecznoæ, wzruszenie, podziw, nieustannie pisz¹ do mnie listy,
w których zawieraj¹ swoje odczucia z tych spotkañ i z lektury moich ksi¹¿ek. Dziwi¹ siê czêsto, ¿e nie ma we mnie
nienawici czy pragnienia zemsty. Sprawia mi to satysfakcjê, przynosi ulgê, przywraca i umacnia wiarê w ludzi,
w ¿ycie, w siebie. Niektóre grupy m³odzie¿y niemieckiej
 uczniów czy studentów z rozmaitych miast, rodowisk,
katolików czy ewangelików  odwiedzaj¹ce Izrael wypada mi gociæ w moim domu. To jest dla mnie  i dla nich 
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jeszcze g³êbszym doznaniem. Byli moimi goæmi, a jednoczenie s³uchaczami mojego trudnego wiadectwa z lat hitleryzmu i Zag³ady mojego narodu. Ogl¹daj¹ film Z powodu tej wojny, gdzie wystêpujê wraz z moj¹ rodzin¹.
W ci¹gu tych lat nawi¹za³am niesamowite kontakty
i przyjanie. Okazuje siê, ¿e wszystko jest mo¿liwe  tak¿e
dobro mimo doznanego z³a.
Dwudziestoletni Niemiec z Lipska, z grupy, któr¹ spotka³am w roku 1999 w Centrum Dialogu w Owiêcimiu,
powiedzia³ mi, ¿e kiedy mnie s³ucha³, na jego twarzy nie
by³o ³ez, ale ³zy by³y w nim. Potem zdj¹³ z szyi ³añcuszek
i przepraszaj¹c, ¿e ³añcuch to nie jest dobry dar, prosi³ o jego przyjêcie, bo chce mi daæ co z siebie...
Nauczyciel historii, Kurt, w licie z lutego 2000 pisze
o wra¿eniach po moim spotkaniu z uczniami w bibliotece
miejskiej: Osi¹gnê³a Twój cel  pokaza³a twarze ofiar
Zag³ady. Wszystkimi tymi doznaniami i wra¿eniami dzielê
siê tak¿e ze swymi s³uchaczami w Izraelu i w Polsce, gdy
opowiadam o moim dzieciñstwie w latach Holocaustu.
Niektóre ich wypowiedzi z ostatnich spotkañ i listów przytaczam tutaj w zwi¹zku z czêsto powtarzaj¹cymi siê pytaniami o mój stosunek do Niemców po takich prze¿yciach.
Mylê, ¿e te listy s¹ najlepsz¹ odpowiedzi¹  i zarazem nadziej¹ na zrozumienie miêdzy ludmi, na lepsz¹ przysz³oæ. S¹ moj¹ radoci¹  do¿y³am tego i mogê siê do takiego zrozumienia w jaki sposób przyczyniæ.

&&

Halina Birenbaum

Halina Birenbaum

Listy m³odzie¿y niemieckiej
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Droga Pani Halino,
Minê³y ju¿ dwa tygodnie od spotkania naszej grupy
z Essen w Katolickim Centrum Dialogu i Modlitwy
w Owiêcimiu, kiedy opowiada³a Pani o swoich prze¿yciach. Do tej pory brak mi s³ów, aby wyraziæ to, co widzia³am i s³ysza³am w Owiêcimiu. Przede wszystkim sposób,
w jaki Pani opowiada³a, g³êboko mn¹ wstrz¹sn¹³ i wiem,
¿e podobnie by³o z innymi. Zaraz po Pani opowieci po
prostu nie bylimy w stanie niczego powiedzieæ. K³êbi³o
siê we mnie zbyt wiele uczuæ. Jednak oprócz wielkiego
gniewu na to, co siê wtedy wydarzy³o, czujê tak¿e wielk¹
wdziêcznoæ za to, ¿e pozwoli³a nam Pani z tak¹ intensywnoci¹ wzi¹æ udzia³ w Pani prze¿yciach, mylach i uczuciach. Chcia³abym podziêkowaæ Pani z ca³ego serca za
powiêcony nam czas.
Dok³adny opis ¿ycia nie tylko w warszawskim getcie,
ale równie¿ w Owiêcimiu, umo¿liwi³ mi wczucie siê w Pani
strach, ale tak¿e w radoæ (np. z pocz¹tkowego przebywania razem ca³ej rodziny). W ten sposób nie ma siê do czynienia z bezosobowymi, niewiarygodnymi faktami, ale jest
siê samemu do g³êbi poruszonym. Szczególnie podziwiam
Pani odwagê i radoæ ¿ycia, widoczne w opowiadaniu.
Wydaje mi siê prawie cudem to, ¿e mimo takiej przesz³oci
potrafi Pani prezentowaæ tak pozytywn¹ postawê ¿yciow¹.
Mam nadziejê, ¿e nasze zak³opotane milczenie po Pani
opowieci nie dotknê³o ani nie zdeprymowa³o Pani. Bylimy po prostu pora¿eni intensywnoci¹, z jak¹ wprowadzi³a nas Pani w swoje ¿ycie. Jednak póniej czêsto o Pani
mylelimy i wci¹¿ pamiêtamy dok³adnie Pani historiê.
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Wysoko sobie ceniê to, ¿e zwierzy³a siê nam Pani
ze swoich prze¿yæ, i chcia³abym jeszcze raz serdecznie za
to podziêkowaæ. Wyobra¿am sobie, jak bolesne s¹ takie
wspomnienia i jak ciê¿ko o nich opowiadaæ. Spotkanie z Pani¹ by³o dla nas wzbogacaj¹cym dowiadczeniem, które
z pewnoci¹ odbije siê na naszym dalszym ¿yciu. Heike
Chocia¿ spêdzilimy z Tob¹ ma³o czasu, by³y to piêkne
chwile. Kiedy ogl¹dalimy film Z powodu tej wojny, nie
mog³am powstrzymaæ siê od p³aczu, poniewa¿ tak wzruszy³a mnie Twoja historia i piosenki Twojego syna. Sprawiasz,
¿e Twoje prze¿ycia s¹ tak bliskie, wydaje siê, jakby nas samych to spotka³o. Cieszê siê, ¿e bêdê mog³a przeczytaæ Twoj¹
ksi¹¿kê. Na pewno potem do Ciebie napiszê. Emilia
Mam 17 lat i wiele osób mówi, ¿e prze¿ywam teraz
najpiêkniejszy okres w ¿yciu. To okropne, ¿e dla Ciebie by³
to czas najstraszniejszy. Jestem pe³na podziwu, ¿e masz tyle
si³y i odwagi, aby ods³aniaæ tak wiele ze swojego ¿ycia. ¯yczê Ci wiele szczêcia i zdrowia. Dziêkujê za ksi¹¿kê  moja
Mama na pewno bardzo siê z niej ucieszy. Bettina
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Serdecznie dziêkujê za piêkny dzieñ, który z Tob¹ spêdzilimy. Ciekawe by³o us³yszeæ od Ciebie osobicie Twoj¹ historiê, o której ju¿ wczeniej przeczyta³am w ksi¹¿ce.
Ta opowieæ sta³a mi siê w ten sposób o wiele bli¿sza. Najwiêksze wra¿enie wywar³a na mnie Twoja historia mi³osna, poniewa¿ wczeniej nie mog³am zrozumieæ, jak poród tych okropnoci mog³a narodziæ siê tak silna mi³oæ.
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Interesuj¹cy by³ tak¿e film ukazuj¹cy, co dzieje siê z dzieæmi ofiar Holocaustu. To jest temat, którego zazwyczaj prawie siê nie porusza. Krótki czas spêdzony z Tob¹ przyczyni³ siê do tego, ¿e podró¿ do Izraela nale¿y do najpiêkniejszych wydarzeñ w moim ¿yciu. Nora
Dziêkujê za Twoj¹ gocinnoæ, a przede wszystkim za
otwartoæ. Twoja historia bardzo mnie poruszy³a, chocia¿
nie jestem w stanie do koñca jej poj¹æ. Mo¿e to i dobrze,
nie wiem. Mimo to chcê siê dowiedzieæ wiêcej. Izrael jest
dla mnie jak wielkie morze z³o¿one z wielu strumieni, piêknych i strasznych zarazem. Ja sama czujê siê jak g¹bka, która
ch³onie w siebie wszystko, nawet jeli nie wszystko mogê
ogarn¹æ.
Spotkalimy tu wielu ludzi, którzy  podobnie jak Ty 
dali mi wiele odwagi i nadziei, ka¿dy na swój w³asny,
wspania³y sposób. Mareike
Wczoraj po raz drugi obejrza³em film Z powodu tej
wojny i zrozumia³em, ¿e historia, któr¹ prze¿ywaj¹ ludzie,
nigdy siê nie koñczy, chocia¿ jest wiele osób, które chc¹
¿yæ tylko tu i teraz. To nie jest w porz¹dku. Jeszcze raz bardzo dziêkujê. Lutz
Kiedy opowiadasz, jestem zawsze g³êboko poruszona.
Pe³en emocji sposób, w jaki przedstawiasz swoj¹ historiê,
szczególnie mnie porusza, poniewa¿ w³anie zwi¹zki miêdzyludzkie i uczucia w tak bardzo niegodnych cz³owieka,
okropnych warunkach s¹ trudne do pojêcia. Lisa
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Mylê, ¿e to najbardziej wzruszaj¹cy ludzki los, o jakim kiedykolwiek s³ysza³em. To w³anie opowieci pojedynczych osób przybli¿aj¹ nam przesz³oæ. Dziêkujê za to,
¿e przedstawi³a mi j¹ tak wspaniale, i za gocinnoæ, któr¹ nam okaza³a. Tobias
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Spotkanie w Bad Oyenhausen
(Immanuel-Kant-Gymnasium)
spontaniczne reakcje dzieci po spotkaniu
z Halin¹ Birenbaum notowane wokó³
fotografii wziêtej z ksi¹¿ki Myrona Levoy
Der gelbe Vogel

(Copyright fuer das Umschlagbild von Bernhard Foerth:
1988 Deutscher Taschenbuch Verlag. Muenchen)
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Gdzie są moi Rodzice?

Nadzieja?

Dziecko w kacecie

Czy ja muszę umrzeć?

Ja nie chcę żyć w kacecie czy w getcie!
Rozpacz

Pomocy!

Jestem sama

Ja chcę
na wolność.

Żyć w niewoli

Jeszcze tylko błysk
w oczach
Twarz przepełniona strachem

Czuję się
taka samotna

Mam nadzieję, że zostanę uratowana
Dlaczego spotkało mnie coś takiego?
Co robić?

Ciemność

Za kratą

Strach

Kiedy stąd zniknę?

Beznadziejność
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Rozpaczasz po kimś?
Życie
albo
Nadzieja na wyzwolenie
śmierć

Nie ma już żadnej rodziny

Czy to się nigdy
nie skończy?

Marsz śmierci
Jak długo jeszcze
muszę tutaj
zostać?

Cierpienie — getta
czy kacetu

Głód
i pragnienie
Czy jest jeszcze
nadzieja?
Przypatrywać się, jak umierają przyjaciele, i wdychać swąd
palonych ciał.
Żyć w strachu
Walka
Szczęście w nieszczęściu
Otacza mnie tylu ludzi, ale jednak jestem sama.
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Dlaczegoż?

Nadzieja na przeżycie
Cierpienie?

Czy istnieje pokój?

Okropne
Strasznie
Niewyobrażalne
Przerażające
Czy to naprawdę
było takie złe?

Ucieczka?
Głód?
Smutno

Czy żołnierze mają przyjemność w dręczeniu „nas”?
Co znajdę w domu, gdy się to wszystko wreszcie skończy?
Co przyniesie przyszłość?
Czy to się jeszcze kiedyś zdarzy?
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Kto mi pomoże?

Głód
Opuszczenie

Jak długo jeszcze?

Tęsknię za
wolnością

Śmierć

Czy jestem
całkiem sama!?

Wielkie oczy
strachu

Czy jest jeszcze jakiś promień światła?
Gdybym ja to przeżył, nie mógłbym się z tym uporać!

Wszystko, co sobie wyobrażałem podczas tej rozmowy, było ponure.
Nie było żadnych kolorów!
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Jak można jeszcze mieć nadzieję, gdy się traci wszystkich,
których się kochało?

Czy się nie wstydzili, kiedy musieli się rozbierać?

Pragnienie

Niedobra historia

Jakie są te cierpienia w komorze gazowej?
W jaki sposób zostaje się spalonym?

Właściwie
działo się to
szybko.

Dlaczego Hitler nienawidził Żydów?

Jak można w ten sposób postępować z ludźmi.
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Ona miała wielkie szczęście.
Przyjaźnie
Ona nigdy się nie poddała

Skąd ona miała tyle odwagi?
Bo nigdy nie utraciła
swej wiary.

Pokój,
w końcu nastał pokój.

Wiele strachu
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Na wolności — w marzeniach
Niesprawiedliwość
Cierpienie jest wielkie.

Wolność

Żadnej wolności

Strach
Sam

Głód
Nadzieja
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Halinie  Szalom!
Chcia³am Ci podziêkowaæ w imieniu swoim i cz³onków kibucu za wstrz¹saj¹ce i wzruszaj¹ce doznanie, jakiego nam dostarczy³a. Kilka dni zajê³o nam uspokojenie siê
z przejêcia, jakie spowodowa³o Twoje opowiadanie. Mylê, ¿e wype³niasz pos³annictwo swojego ¿ycia w najlepszy sposób. Szczêliwe przypadki, które by³y Twoim udzia³em i pozwoli³y Ci prze¿yæ, by³y te¿ wynikiem Twojej odwagi i duchowej si³y. Chcia³am Ciê prosiæ o kopiê wiersza
o Twojej Matce. Ten wiersz ma w sobie niezwyk³¹ moc
i pragnê przeczytaæ go podczas akademii. Dalszych si³. Miri
Wielu opowiada³o nam owe dzieje i powiem Ci trochê ze wstydem, ¿e nie odczuwa³am w zwi¹zku z tym zbyt
wielkiego ¿alu. A kiedy Ty opowiada³a, zrozumia³am, jak
to by³o tragiczne i okropne. Dziêkujemy, ¿e powiêci³a nam
swój drogi czas. Rakefet
Twoj¹ opowieæ zabierzemy ze sob¹ w nasz¹ podró¿
do Polski. Kiedy Ciê s³ucha³am, pojê³am, ile w Tobie uduchowienia i si³y. Zadziwia mnie to. Opowiadaj¹c, mówisz o cz³owieku, o jego zdolnoci przetrwania, o zmaganiu siê z samotnoci¹, rozstaniem, trudnymi warunkami, mierci¹. O zdolnoci zdobywania energii, ¿yciu
z podniesion¹ g³ow¹ i pozostaniu cz³owiekiem twórczym.
Wezmê to ze sob¹ na zawsze. Bo cz³owiek ma w sobie
i twórczoæ, i mi³oæ  a tak, jak mo¿e wydobyæ z siebie
z³o, si³y niszczenia, wiêdn¹æ, mo¿e te¿ rosn¹æ, budowaæ,
kochaæ. Tami
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Podczas wieczoru z Tob¹ czulimy, ¿e wszystkie poprzednie akademie upamiêtnienia, podczas których czytalimy fragmenty ró¿nych wierszy i ksi¹¿ek, dokumentalnych i fikcyjnych, bledn¹ i trac¹ znaczenie wobec
Twoich prostych, prawdziwych s³ów. Ziwa, Awiwa
i Ora
Co siê pisze cz³owiekowi, który przeszed³ w ¿yciu
wszystko? Co siê pisze, gdy on daje z siebie wszystko innym? Wiêc postanowilimy powiedzieæ po prostu  dziêkujemy za cudown¹ podró¿! Ofra i Ejnat
Mo¿e na pimie uda siê nam wyraziæ nasze uczucia
i uznanie za to, ¿e zebra³a siê na odwagê i wyruszy³a z grup¹ m³odzie¿y w podró¿ do Polski, daj¹c nam okazjê us³yszenia Twojej opowieci i wraz z Tob¹ przywrócenia do
¿ycia przesz³oci, urealnienia ka¿dego kroku i miejsca?
Swym opowiadaniem sprawi³a, ¿e wszystko sta³o siê tak
prawdziwe, jak to tylko mo¿liwe. To dla nas zaszczyt, ¿e
dzieli³a z nami tê podró¿. Przyrzekamy pamiêtaæ, nie zapomnieæ! Chcemy, aby wiedzia³a, ¿e nawet jeli bylimy
zdystansowani, sercem bylimy z Tob¹ i jestemy pewni,
¿e tak zostanie. Mamy nadziejê, ¿e bêdziesz nadal opowiadaæ m³odzie¿y swe prze¿ycia, tak jak nam. Afri, Noah,
Siwan, Dakla, Ajala, Nugi, Micha³, Maja, Ajelet, Szani,
Micha³, Hila, Osnat
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Podró¿ z Tob¹ do Polski, a szczególnie wspólna modlitwa w wieczór pi¹tkowy by³y dla mnie wyj¹tkowym do-
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znaniem, którego na pewno nigdy nie zapomnê. Bardzo
dziêkujê. Irit
Trudno by³o mi siê zdecydowaæ na wyjazd do Polski,
bo bojê siê tematu Shoah i, myla³am, ¿e Ty mnie jeszcze
bardziej przerazisz swoimi opowieciami. Ale przekaza³a
ten temat w sposób najbardziej zadziwiaj¹cy i dobry. Cieszê siê, ¿e tu przyjecha³am dziêki Tobie. Anat
Halino, Szalom! Nazywam siê Linor, jestem cz³onkiem
organizacji Hanoar Haowed Wahalomed [M³odzie¿ pracuj¹ca i ucz¹ca siê] z klasy maturalnej. W zesz³ym roku odwiedzi³am Polskê z cz³onkami naszej organizacji. W ramach
przygotowañ do tej podró¿y spotkalimy siê z Tob¹ w centrali w Tel Awiwie. Przypuszczam, ¿e nie bardzo sobie to
przypominasz, ale ja niew¹tpliwie nie zapomnê Twojego
wiadectwa. Halino, mia³am wiele obaw w zwi¹zku z t¹
podró¿¹ i obawia³am siê spotkania niejako twarz¹ w twarz
z t¹ przesz³oci¹. W pierwszych dniach pobytu tam ogarnê³a mnie kompletna niepewnoæ siebie, niemo¿noæ odczuwania czegokolwiek. Przygnêbienie z tego powodu spycha³o mnie w samotne miejsca i trudno mi by³o siê z tym zmierzyæ. Pod koniec podró¿y przeczytano nam fragment Twego
wiadectwa. Nie potrafiê wyraziæ ani zrozumieæ, co siê sta³o wówczas. Wzruszenie i potêga, jakie wzbudzi³y one we
mnie, s¹ nie do opisania. Chodzilimy akurat po krematorium, o którym nam opowiada³a. Od tej chwili zmieni³o
siê moje ¿ycie. Wzmog³o siê moje zainteresowanie histori¹,
przeczyta³am w nocy kilkakrotnie Twoje wiadectwo. Po-
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czu³am nagle pe³niê wiata w sobie. (...) Ta podró¿ nauczy³a
mnie kochaæ naukê, ludzi, zrozumieæ innych, ul¿y³a mi
i umo¿liwi³a zmierzyæ siê z wieloma ró¿nymi sytuacjami,
otworzyæ siê. Kiedy czu³am tylko potrzebê pokazania, ¿e
jestem silna. Po powrocie do domu znów wróci³am do lektury Twojej ksi¹¿ki, ona dodaje mi si³y, i przekona³am wielu
do podró¿y do Polski. Dzi sama organizujê kó³ko w ramach
naszej organizacji i przychodzê do moich wychowanków
pe³na uduchowienia i cierpliwoci, tak¿e wobec w³asnego
¿ycia i w stosunku do moich rodziców. Trudno mi wyraziæ,
ale muszê Ci podziêkowaæ i przyrzec Ci, ¿e bêdê to kontynuowaæ, przekazywaæ, opowiadaæ, odwiedzaæ Polskê. Prosi³am rodziców, aby zafundowali mi jako prezent urodzinowy wycieczkê do Polski. (...) Linor
Rodzina mojej Matki zginê³a w Auschwitz. I Tobie po
raz pierwszy uda³o siê przywróciæ Ich do ¿ycia. Dziêki za
to. Ofrat
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Kiedy mówi³a o wagonach, czu³am tê dusznoæ, zapach tej okropnoci. Zwykle kiedy s³uchamy lub czytamy
o tym, pojawiaj¹ siê pytania: No i co mamy wobec tego
robiæ? Jakie z tego wyci¹gn¹æ wnioski?. A wówczas, dziêki
Tobie, dozna³am czego innego, zetknê³am siê z innymi
prawami i pojêciami  pozbawi³o mnie to si³. Halino 
dziêkujê. Zapytasz, za co. Ja wiem, ¿e to niezrêczne wyra¿enie, ale s¹ nam potrzebne s³owa: dziêkujê, proszê  mimo
¿e mówi siê dziêkujê, kiedy kto podaje chusteczkê, aby
otrzeæ ³zy, lub gdy kto powie nam, która godzina. Zuzi
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Listy polskiej m³odzie¿y
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Przekona³a mnie Pani, ¿e trzeba ceniæ ka¿dy dzieñ,
ka¿d¹ kromkê chleba, spacer na ³¹ce... Dziêkujê! Asia
Powierzam Ciê Jemu, który z moc¹ dzia³aj¹c¹ w nas
mo¿e uczyniæ nieskoñczenie wiêcej, ni¿ prosimy czy rozumiemy... Joanna
Dziêkujê, ¿e ocala Pani od zapomnienia to, czego zapomnieæ siê nie da, zapomnieæ nie mo¿na, a co chcia³oby
siê zapomnieæ. W szkole nas ucz¹, ¿e wojna, obozy koncentracyjne zrobi³y z cz³owieka bezduszn¹ istotê, pozbawion¹ wszelkich norm moralnych. Szkoda, ¿e nie mówi siê
wiêcej o takich ludziach jak Pani. Sta
Dziêkujê za to, ¿e zdoby³a siê Pani na powrót do koszmaru przesz³oci. Dla mnie to wiadectwo jest bardzo wa¿ne. ¯yczê Pani dalej takiego wspania³ego optymizmu.
Cenna jest dla mnie Twoja ³aska, Panie (Ps 36)
W ka¿dym po³o¿eniu dziêkujcie (1 Tes 5, 18)
Dziêkujê za prawdziwe i szczere wspomnienie swej
m³odoci. Z pamiêci¹ modlitewn¹. Karol
S³ysza³em wiele o obozach, ale nigdy nie prze¿y³em
spotkania z osob¹, która to wszystko przetrwa³a. Wiem,
¿e nie da siê tego opisaæ s³owami. Mimo to zrozumia³em,
czym naprawdê by³a wojna. Emil
Pani historia bardzo mn¹ wstrz¹snê³a. Nie wyobra¿a³em sobie, jak podli, bez serca mog¹ byæ ludzie. Nie mieci
mi siê w g³owie, jak m³oda, drobna, bezbronna dziewczyn-
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ka mog³a przetrwaæ piek³o. Nadzieja to z pewnoci¹ najlepszy przyjaciel cz³owieka. Zapewne wiele zawdziêcza
Pani nadziei i chêci przetrwania. Robert
Cieszê siê, ¿e s¹ ludzie, którzy mog¹ i chc¹ opowiadaæ
o okropieñstwach II wojny. Niewielu ludzi potrafi mówiæ
o tym, co prze¿yli. Dobrze, ¿e Pani zalicza siê do tych, co
potrafi¹. Marta
Podczas czytania Pani wierszy zastanawia³em siê, jak
cz³owiek mo¿e przetrwaæ w tak nieludzkich warunkach,
nie za³amaæ siê. Widzieæ mieræ swoich najbli¿szych, byæ
na ka¿dym kroku poni¿any i nie straciæ wiary w siebie. Jedyne, co pozostawa³o, to wspomnienia. Dlatego nie mo¿na milczeæ, trzeba pokazaæ wiatu, jak okrutni potrafi¹ byæ
ludzie, i wyci¹gn¹æ z tego wnioski. Jens
Tego, co us³yszelimy, nie nauczylibymy siê z ¿adnego podrêcznika. Agata
Pani wiersze zmusi³y mnie do zastanowienia siê nad
sensem ¿ycia. Edyta

 

Gdy Pani opowiada³a o tym, co prze¿y³a, wyobra¿a³am sobie siebie w tamtych czasach. Chyba nie umia³abym prze¿yæ w takim wiecie. A na pewno nie umia³abym przebaczyæ tym ludziom. Niemcom, którzy teraz ¿yj¹,
nie mia³abym za z³e, ale ich ojców i dziadków nienawidzi³abym z ca³ego serca. Przecie¿ oni zabili tylu ludzi,
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w tym Pani najbli¿szych. Ludzi, którzy niczym nie zawinili... Ola
W Pani wierszach jest du¿o smutku, têsknoty, bólu.
Jednak przeczytawszy ca³y tomik poezji, odnajdujê w nim
tak¿e nadziejê i radoæ.
Rzadko zdarza siê, bym mog³a s³uchaæ o okropieñstwach wojny, ogl¹daæ przemoc i brutalnoæ. Moi rodzice
zawsze mówi¹ wtedy, bym siê odwróci³a. Bardzo chcê Pani
podziêkowaæ, ¿e otworzy³a mi Pani oczy na wiat wojny
i rozpaczy, bo to pomo¿e mi byæ lepsz¹... Marta
Szanowna Pani Halino,
piszê do Pani mój pierwszy list. Nazywam siê Monika, mam 17 lat, uczê siê w liceum. Przeczyta³am wiersz pt.
Fruma, który poruszy³ mnie do g³êbi. Dzisiaj spacerowa³am po ulicach mojego miasta. Bia³y nieg i pojawiaj¹ce
siê promienie s³oñca pozytywnie wp³ywa³y na mój nastrój. Ale gdy uda³am siê na miejsce getta, ¿eby zapaliæ
znicz pamiêci, ogarnê³a mnie smutna refleksja i pojawi³o
siê pytanie: dlaczego tak musia³o siê staæ?...
Fruma byæ mo¿e mia³a tyle lat co ja... Trudno jest
wyobraziæ sobie w roku 1999, ¿e kto ma takie prawo,
¿eby pozbawiæ mnie wolnoci, ¿ycia, ¿e potraktuje mnie
gorzej ni¿ rzecz. Przecie¿ ja tak krótko ¿yjê, staram siê
byæ dobra, otacza mnie piêkny wiat. Ju¿ wkrótce przyjdzie wiosna, wszystko zakwitnie, bêd¹ pachnieæ jaminy, bzy, akacje... W maju  miesi¹cu mi³oci  kto zakocha siê po raz pierwszy... Wiem, ¿e mieræ jest wpisana
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w ¿ycie ka¿dego cz³owieka, ale ja przecie¿ o niej jeszcze
nie mylê...
Byæ mo¿e podobnie czu³a siê FRUMA...
Cz³owiek powinien wybaczaæ, prosiæ o wybaczenie,
ale jak¿e czasem trudno to przychodzi ludziom nawet z rocznika 1981.
Dziêkujê, ¿e Pani napisa³a ten wiersz.
Dziêkujê, ¿e Pani napisa³a do uczniów mojej szko³y.
Dziêkujê, ¿e Pani ksi¹¿ki ucz¹ oddzielaæ dobro od z³a.
Ca³ujê Pani¹, serdecznie pozdrawiam i ¿yczê d³ugich
lat ¿ycia w zdrowiu. Monika
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Mam na imiê Artur, mam 29 lat, jestem zwyk³ym, szarym mieszkañcem Polski. Tak jak wiêkszoæ ludzi, mam swoje zainteresowania  jest to historia, szczególnie XX wieku,
a jeszcze bardziej szczegó³owo: lata II wojny wiatowej.
Mniej wiêcej 78 lat temu zaczê³y mnie powa¿nie interesowaæ miejsca zwi¹zane z martyrologi¹ narodów. Pierwszy raz przyjecha³em do Owiêcimia z du¿¹ grup¹ rówieników, maj¹c 14 lat. Owszem, pobudzi³o moj¹ wyobraniê
to, co zobaczy³em, ale wtedy jeszcze nie zdawa³em sobie
sprawy z tego, czym tak na prawdê by³ Owiêcim.
Od kilku lat bywam tam mniej wiêcej raz w miesi¹cu
i za ka¿dym razem, chodz¹c miêdzy barakami, dotykaj¹c
drutów kolczastych, porównuj¹c dawne fotografie ze stanem obecnym, próbujê ju¿ chyba tysi¹czny raz przenieæ
siê w tamte czasy i wczuæ w po³o¿enie tamtych niewinnych, cierpi¹cych ludzi.
Mniej wiêcej rok temu wpad³a mi w rêce Pani ksi¹¿ka Nadzieja umiera ostatnia. To jest co niesamowitego.
Brak mi s³ów, ¿eby to okreliæ. Nie doæ, ¿e zawarta jest
w niej tak tragiczna historia, to jeszcze opowiedziana jest
ona takimi uduchowionymi, ciep³ymi s³owami, ¿e mo¿e
pos³u¿yæ jako zachêta dla kogo, kto nie jest zainteresowany tematem. Tak by³o z moj¹ mam¹, której bardzo podoba³a siê ta ksi¹¿ka. Szczególnie pobudzi³a jej wyobraniê
druga czêæ, w której opisuje Pani swój pierwszy przyjazd,
po wielu latach, do miejsc, z którymi jest Pani tak zwi¹zana uczuciowo.
W ubieg³ym roku by³em w Treblince. Szed³em, tak jak
Pani, drog¹ przez las, patrzy³em w ciszy i spokoju na miej-
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sce, gdzie dzia³y siê rzeczy nie z tego wiata. Zamkn¹³em
oczy i us³ysza³em krzyk rozrywanych dzieci, rozpacz matek i ojców.
Wracaj¹c, wpisa³em siê do Ksiêgi Pami¹tkowej. Przejrza³em te¿ inne wpisy, s³owa i wra¿enia innych ludzi. Nie
wszystkie by³y pe³ne ¿alu i zadumy.
Pani ksi¹¿ki przepe³nione s¹ dobroci¹, wybaczeniem,
ale moja dobroæ ma inny wymiar. Nie mogê siê powstrzymaæ, powiem. W stosunku do cz³owieka, który nie ma
wspó³czucia w swoim sercu dla innych ludzi, nie wie, co
mówi, nie potrafi wyobraziæ sobie cierpienia, tragedii,
... bo to ¯yd... precz z ¯ydami... dobrze im tak..., zastosowa³bym tylko jedn¹ karê  tê najwy¿sz¹. Za samo tylko to gadanie. Nie ¿a³owa³bym, bo kogo. Przecie to nie
jest cz³owiek, to kto w ludzkiej pow³oce. Cz³owiek nie
wymyli³by i nie mówi³by takich bredni. Niestety, nie
potrafiê pozbyæ siê uczucia nienawici w³anie do takich
ludzi.
Nawet Pani, mój autorytet, nie potrafi³aby zmieniæ
mojego do nich stosunku.
Artur
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Droga Pani Halino,
ten list jest potrzeb¹ mojego serca. Proszê mi wybaczyæ jego formê i moj¹ mia³oæ, ale po lekturze Pani ksi¹¿ek
sta³a mi siê Pani bardzo blisk¹ osob¹. Tak bardzo dziêkujê
Pani za chêæ, za odwagê i upór w pisaniu! Przeczyta³em
najpierw Ka¿dy odzyskany dzieñ i od razu postanowi³em,
¿e muszê zdobyæ Nadziejê. Po kilku miesi¹cach znajoma

Halina Birenbaum

po¿yczy³a mi jej II wydanie z uzupe³nieniami. W³anie
skoñczy³em j¹ czytaæ i czujê to ogromne przes³anie nadziei,
wzywaj¹ce nas do odwagi czucia siê cz³owiekiem  pomimo wszystko, wbrew szaleñstwu i absurdowi, wobec
którego muszê stan¹æ oniemia³y, w ciszy, która krzyczy buntem, niezgod¹, protestem... P³aka³em, czytaj¹c, i wci¹¿ dalej chcia³em czytaæ...
Urodzi³em siê dziesiêæ lat po wojnie. Tragediê wojny
zna³em wiêc tylko z podrêczników. O ¯ydach nie wiedzia³em prawie nic. Dopiero od jakich dziesiêciu lat co siê
zmieni³o: przecie¿ w naszej Polsce ¿yli ¯ydzi, którzy tutaj
równie¿ czuli siê u siebie. Przecie¿ wielu tworzy³o nasz¹
wspóln¹ kulturê. Dlaczego tak ³atwo o NICH zapomnielimy? To sta³o siê dla mnie wielkim wyrzutem i bólem.
Zacz¹³em szukaæ ladów, s³uchaæ (czytaæ) wiadków.
Od dwudziestu lat mieszkam pod Warszaw¹. Wiêc
ka¿dy mój przyjazd do stolicy jest dr¿eniem, gdy mijam
Stawki, czujê napiêcie, które promieniuje z tych ulic, nie
potrafiê tam chodziæ obojêtnie. To samo by³o, gdy samotnie pojecha³em do Treblinki. Ta cisza i kamienie krzycz¹!
Nie mog³em siê stamt¹d ruszyæ przez kilka godzin.
Z trudnoci¹ piszê te s³owa, bo mam wiadomoæ ca³ej ich banalnoci czy te¿ przywileju nale¿enia do innego
pokolenia. Na szczêcie, TO minê³o, ale groza tamtego
dowiadczenia nie mo¿e staæ siê obojêtna dla tych, co ¿yj¹,
urodzili siê póniej. Dlatego jeszcze raz dziêkujê Pani za tê
chêæ dzielenia siê, wyjcia  tak trudnego  z tego piek³a
wspomnieñ, by ci, którzy chc¹ wiedzieæ, mogli lepiej zrozumieæ, p³akaæ, aby stawaæ siê ju¿ innym cz³owiekiem.
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Rzeczywicie, ma Pani wielki dar czynienia sobie przyjació³  w³anie przez prostotê Pani zapisków, ¿ywe, emocjonalne reakcje kogo, kto potrafi byæ prawdziwy.
Trudno to nawet nazwaæ literatur¹ (Ka¿dy odzyskany dzieñ ). To rozmowa z kim bardzo bliskim, serdecznym,
który du¿o prze¿y³ i potrafi te¿ s³uchaæ, ceniæ ¿ycie.
Jestem z zawodu listonoszem, wiêc tym bardziej czujê
autentycznoæ Pani prze¿ywania wiata. ¯yczê du¿o radoci w ¿yciu osobistym, rodzinnym. Oby pokój zagoci³
w Pani kraju! I proszê pamiêtaæ, ze przyby³ Pani jeszcze
jeden czytelnik, który o Pani myli niezwykle serdecznie.
Jurek
Walka o ¿ycie, mi³oæ do ¿ycia, sens ¿ycia nabieraj¹
podwójnego i potrójnego znaczenia, kiedy siê czyta zdania
pisane przez Ciebie z wra¿liwoci¹ i mi³oci¹  trzymanie
siê ¿ycia dos³ownie pazurami w piekle nazistowskim. Pozostaje pytanie, jak przekazaæ naszemu m³odemu pokoleniu odczucie Shoah, ogrom katastrofy II wojny wiatowej
i najwy¿szy nakaz zamkniêcia drogi do rozpalania dalszych
wojen  jest to najbardziej aktualne, konieczne.
B¹d b³ogos³awiona, droga Halino! Przyjmij ode mnie
najlepsze ¿yczenia szczêcia w Twoim ¿yciu, pracy, twórczoci. Twoja, z mi³oci¹
Estera
cz³onek Knesetu
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Ksi¹¿ka ta jest dostêpna równie¿ w Internecie

www.forum-znak.org.pl
Korzystanie z niej jest bezp³atne (bez prawa publikacji). Bêdziemy natomiast wdziêczni za wsparcie naszej pracy poprzez
dowolne (choæby symboliczne) wp³aty na

Fundusz Pamiêæ i przysz³oæ
Jego celami s¹:
l wspieranie dzia³añ zmierzaj¹cych do upowszechnienia
wród m³odzie¿y znajomoci wydarzeñ z przesz³oci, których zrozumienie ma szczególne znaczenie dla pracy dla
przysz³oci
l wspieranie wszelkich form dialogu i wspó³pracy przede
wszystkim miêdzy m³odymi ludmi z ró¿nych krajów,
z ró¿nych wspólnot religijnych i etnicznych, w szczególnoci przy pomocy Internetu, dla budowania kultury pokoju i wspó³odpowiedzialnoci.
rodki Funduszu u¿ywane s¹ przede wszystkim na:

l opracowywanie i wprowadzanie na strony Fundacji mate-

ria³ów edukacyjnych przeznaczonych g³ównie dla m³odzie¿y

l gromadzenie na internetowych stronach Fundacji warto-

ciowych refleksji m³odych ludzi

l upowszechnianie ich poprzez nawi¹zywanie wspó³pracy

ze szko³ami, organizacjami m³odzie¿y i osobami, które trafi¹ do nich przez Internet

 '
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l organizowanie internetowych sympozjów, ankiet i kon-

kursów.

Prosimy dokonywaæ wp³at na konto:
Fundacja Kultury Chrzecijañskiej Znak
Bank Przemys³owo-Handlowy S.A.
IV Oddzia³ w Krakowie
nr 10601389-320000474-992
z dopiskiem: FPP
Dziêkujemy!

!
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www.3pytania.pl
M³odzi szukaj¹ odpowiedzi
Na tej stronie WWW Czytelnicy znajd¹ wybór odpowiedzi na konkurs Dlaczego Auschwitz? Dlaczego Ko³yma? Dlaczego Kosowo?
Sk¹d siê wziê³y takie pytania? Mia³y dwa ród³a: ankietê M³odzie¿ i przemoc oraz zestaw tekstów zgromadzonych w internetowym serwisie Eurodialog pod tytu³em Antykultura nienawici i kultura solidarnoci.
W ankiecie (oko³o 3 tysiêcy odpowiedzi, g³ównie od
licealistów) chodzi³o o poznanie róde³ fali przemocy wród
m³odzie¿y, zanalizowanie jej przejawów i zaproponowanie rodków zaradczych.
Teksty o nienawici i solidarnoci mówi¹ o konfliktach
narodowych, etnicznych i religijnych w krajach by³ej Jugos³awii i gdzie indziej, o ich ród³ach i sposobach ich rozwi¹zywania.
Okaza³o siê, ¿e stosowane metody budzenia strachu,
nienawici i agresji w krajach by³ej Jugos³awii i metody
propagandy antysemickiej w hitlerowskich Niemczech s¹
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podobne. Okaza³o siê równie¿, ¿e wspó³czenie obserwowane zjawiska przemocy wród m³odzie¿y mog¹ byæ
³atwo politycznie manipulowane, a zatem wykorzystywane do powodowania agresji wobec tych czy innych
grup spo³ecznych, etnicznych lub narodowych. Jest to wiêc
zagro¿enie polityczne, nad którym nale¿y siê powa¿nie
zastanowiæ.
W dotychczasowych dyskusjach na temat przemocy
za ma³o brano pod uwagê opinie samej m³odzie¿y i jej w³asn¹ aktywnoæ. Tymczasem wydaje siê, ¿e to jest sprawa
najwa¿niejsza; nale¿y zatem przede wszystkim pobudzaæ
refleksjê i dzia³alnoæ samych m³odych. Dlatego te¿ prosilimy uczestników naszego konkursu o zastanowienie siê
nie tylko nad przyczynami tych tragedii, ale i nad sposobami dzia³añ, które powinny zapobiegaæ powtarzaniu siê ró¿nych konfliktów. Równoczenie sugerowalimy, aby prace konkursowe mia³y charakter listów do kole¿anek czy
kolegów, dziêki czemu by³y bardziej osobiste i przez to bardziej przekonywuaj¹ce.
Konkurs zosta³ og³oszony przez Fundacjê Kultury
Chrzecijañskiej Znak, z poparciem szeregu wybitnych
osób  minister Ireny Dzierzgowskiej, ks. bpa Tadeusza Rakoczego, ministra Jana Ku³akowskiego, senatora W³adys³awa Bartoszewskiego, pos³a Tadeusza Mazowieckiego,
dra Marka Edelmana i Janiny Ochojskiej  i skierowany
do m³odych ludzi w wieku 1520 lat.
Uzyska³ wsparcie finansowe z Przedstawicielstwa
Komisji Europejskiej w Warszawie, co umo¿liwi³o ufundowanie dwóch nagród  tygodniowego pobytu w Pary-
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¿u dla Anny Fiutek i Krzysztofa Drzymalskiego. Inni laureaci otrzymali nagrody w postaci zestawu ksi¹¿ek.
Z wypowiedzi konkursowych wybralimy do publikacji 12 oraz jedn¹ otrzyman¹ poza konkursem, przes³an¹
przez nauczycielkê trzynastolatka. Publikujemy je na pocz¹tek w piêciu jêzykach (angielskim, francuskim, niemieckim, polskim i rosyjskim)  dziêki dotacji przekazanej przez
Polski Komitet ds. UNESCO  maj¹c nadziejê, ¿e uda siê
je tak¿e udostêpniæ je w jêzyku albañskim i serbskim. Chodzi nam bowiem o u³atwienie dialogu i wspó³pracy pomiêdzy ró¿nymi rodowiskami m³odzie¿y. Od nich przecie¿
bêdzie zale¿a³a nasza przysz³oæ  w Europie i na wiecie.
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Wa¿niejsze publikacje
Nadzieja umiera ostatnia, Czytelnik, Warszawa 1967 (wyd. I),
1988 (wyd. II).
Nadzieja umiera ostatnia, wyd. POM, Parol 1966.
Hope is the last to die, wyd. Twain Publishing, New York 1971.
Hope is the last to die, wyd. M.E. Sharpe Publishing, New York
1996.
Die Hoffnung Stirbt Zuletzt, wyd. Reiner Padligur Verlag, Hagen 1989.
Die Hoffnung Stirbt Zuletzt, wyd. Fisher Taschenbuch Verlag, 1995.
Ha haim hetykvah (¯ycie jako nadzieja), wyd. Hakibutz Hameuhad, TelAviv 1983.
Nadzieja umiera ostatnia, wyd. Tokio Ushio Company, Tokio 2000.
Powrót do ziemi praojców, wyd. Czytelnik, Warszawa 1991.
Powrót do ziemi praojców, t³um. niemieckie wyd. Fisher Taschenbuch Verlag, Warszawa 1998.
Ka¿dy odzyskany dzieñ, wyd. Znak, Kraków 1998.
Wo³anie o pamiêæ, wyd. POM, 1999.
Aufbruch in der Verganganheit, wyd. Ew. Kirche Berlin, Berlin 1989.
Nigun Pnimi (Wewnêtrzna melodia), wyd. Traklin, Telaviv 1985.
Nawet gdy siê mieje, wyd. KAW, Rzeszów 1990.
Nie o kwiatach, wyd. BUS, Kraków 1993.
Jak mo¿na w s³owach, wyd. Centrum Dialogu, KrakówOwiêcim, 1995.
Sounds of the guilty silence, KrakówOwiêcim 1997.
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