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Problemy dialogu
chrzecijañsko-¿ydowskiego

TOMASZ SIUDA

Dialog chrzecijañsko-¿ydowski
w wietle Ewangelii
Sformu³owany powy¿ej temat z natury rzeczy narzuca podjêcie refleksji w dwóch etapach. Najpierw przyjrzymy siê, czym jest dialog i Ewangelia, by po sprecyzowaniu tych pojêæ przejæ do próby przedstawienia
dialogu chrzecijañsko-¿ydowskiego w odniesieniu do Ewangelii.

Dialog
Dialog najczêciej okrela siê jako dwustronn¹ rozmowê. Jednak¿e
ta rozmowa, jak trafnie zauwa¿a Józef Ratzinger, nie mo¿e byæ tylko gadaniem. Przy wielu próbach opisania zjawiska, jakim jest dialog, przeprowadzona przez kardyna³a Ratzingera analiza tego procesu wydaje siê
najbardziej dog³êbna i u¿yteczna do przeprowadzenia naszej refleksji.
Kardyna³ Ratzinger stwierdza, i¿ dialog powstaje dopiero tam, gdzie
jest nie tylko s³owo, ale i s³uchanie, i gdzie w s³uchaniu dope³nia siê spotkanie, w spotkaniu zwi¹zek, w zwi¹zku zrozumienie jako pog³êbienie
i przemiana bytu1. Na pierwszy plan wysuwa siê wiêc zdolnoæ s³uchania, która anga¿uje ca³¹ osobê. Polega ono na tym, i¿ rozpoznajê i akceptujê innego i równoczenie otwieram wnêtrze mojego ja, by umo¿liwiæ
asymilowanie mnie przez niego. W konsekwencji s³uchania mój w³asny byt zosta³ wzbogacony i pog³êbiony, gdy¿ po³¹czy³ siê z bytem innego,
1

J. R a t z i n g e r: Prawda w teologii. Kraków 2005, s. 35.
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a w nim z bytem wiata. Przy czym, jak podkrela Ratzinger, nie chodzi
tutaj li tylko o pomna¿anie wiedzy czy umiejêtnoci, ale o to, by ws³uchiwaæ siê w Prawdê2. Dlatego te¿, jak powie Jan Pawe³ II, najdoskonalszym wzorem dialogu miêdzy ludmi jest wspólnota Ojca i Syna, i Ducha
wiêtego. Konieczne jest przy tym zajêcie odpowiedniej postawy dialogowej, która wyra¿a siê w pokorze. Jeli ogo³ocimy samych siebie, podobnie jak uczyni³ to Chrystus, wówczas naprawdê bêdziemy zdolni
otworzyæ nasze serca na innych ludzi i towarzyszyæ im w drodze do celu,
który Bóg dla nas przygotowa³3. Istot¹ dialogu jest wiêc byæ ubogaconym i przemienionym. Stanowi on ukoronowanie komunikacji interpersonalnej.
Podejmuj¹c dialog chrzecijañsko-¿ydowski, trzeba uwzglêdniæ powy¿sze za³o¿enia, jak równie¿ okreliæ specyficzne uwarunkowania dialogu miêdzyreligijnego, przy równoczesnym wskazaniu na zakres semantyczny, w których by³by on mo¿liwy.
Arcybiskup Stanis³aw G¹decki, jeden z prekursorów dialogu chrzecijañsko-¿ydowskiego w Polsce, wymienia siedem podstawowych warunków, które trzeba spe³niæ, ¿eby pojednanie miêdzyreligijne mog³o zaistnieæ4. Potrzeba wiêc:
 1 uznaæ podmiotowoæ drugiej strony,
 2 uznaæ jej odrêbnoæ,
 3 byæ otwartym na partnera dialogu,
 4 uznaæ jego wolnoæ,
 5 byæ wspó³odpowiedzialnym za prawdê,
 6 zaj¹æ postawê gotowoci do przemylenia osobistych pogl¹dów,
 7 silnej wiary partnerów dialogu, przedstawionej w sposób ca³ociowy.
Przywo³ane warunki stanowi¹ punkt wyjcia zaistnienia dialogu,
który, dokonuj¹c siê na p³aszczynie religijnej, powinien doprowadzaæ do
przemiany, do wzajemnego ubogacania siê jego partnerów. Nie mo¿e on
poprzestaæ na obopólnej wymianie informacji czy wiedzy.

Ibidem, s. 36.
J a n P a w e ³ II: Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady do spraw Dialogu Miêdzyreligijnego (Watykan 9 XI 2001). W: ¯ydzi i judaizm
w nauczaniu Jana Paw³a II 19782005. Red. W. C h r o s t o w s k i. Warszawa 2005,
s. 305.
4
Zob. obszerne wyjanienie tych warunków: S. G ¹ d e c k i: O naturze, warunkach,
rodzajach i celu dialogu miêdzyreligijnego. W: Ja jestem Józef brat wasz. Red. W. C h r o s t o w s k i. Warszawa 1998, s. 133136.
2
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Ewangelia
Mówi¹c o Ewangelii, trzeba wyjæ od etymologicznego znaczenia tego
pojêcia. Euaggelion to po prostu dobra nowina. W sensie chrzecijañskim jest to Dobra Nowina o Jezusie ukrzy¿owanym i zmartwychwsta³ym  jedynym Panu i Zbawicielu. wiadectwa g³oszenia tej Nowiny
spotykamy nie tylko w ksiêgach zwanych Ewangeliami, ale tak¿e w pozosta³ych pismach nowotestamentalnych. Ewangelia ta ma swoj¹ prehistoriê. Jako obietnica zawarta ju¿ jest w pismach wiêtych narodu
¿ydowskiego. Do tych pism, wprawdzie w specyficznym kluczu interpretacyjnym, odwo³uj¹ siê nieustannie pisarze wczesnochrzecijañscy.
Tego rodzaju praktyka pokazuje, i¿ od samego pocz¹tku zwracano uwagê
na cis³¹ zale¿noæ zachodz¹c¹ pomiêdzy tekstami staro- i nowotestamentalnymi. Dobitnie formu³uje to ostatni dokument Papieskiej Komisji Biblijnej (2001): Bez Starego Testamentu, Nowy Testament by³by
Ksiêg¹ nie do rozszyfrowania, rolin¹ pozbawion¹ korzeni i skazan¹ na
uschniêcie5.
Podejmuj¹c temat dialogu chrzecijañsko-¿ydowskiego, trzeba najpierw, chocia¿ skrótowo, odnieæ siê do specyficznych wypowiedzi zawartych w Ksiêgach nazywanych Ewangeliami. W Ksiêgach tych spotykamy
bowiem zdania, które czêsto traktowane s¹ jako anty¿ydowskie. Zarzuty jednak, jakie tam siê pojawiaj¹ wobec ¯ydów, na co zwraca uwagê
Papieska Komisja Biblijna, nie s¹ jednak ani czêstsze, ani bardziej dotkliwe, w porównaniu z oskar¿eniami wobec Izraela, które spotykamy
w Starym Testamencie. Przynale¿¹ one do jêzyka prorockiego i maj¹ za
cel poruszenie s³uchacza, by zszed³ z b³êdnej drogi, by siê po prostu nawróci³. Przy czym zawsze przewidziane s¹ nowe mo¿liwoci zbawienia.
Prawdziwy antyjudaizm, to znaczy postawa pogardy, wrogoci i przeladowania ¯ydów, jako ¯ydów, nie istnieje w ¿adnym tekcie Nowego
Testamentu i jest nie do pogodzenia z nauk¹ Nowego Testamentu6. Wszelkie teksty polemiczne Nowego Testamentu trzeba rozwa¿aæ w okrelonym kontekcie historycznym. Brak zgody z Synagog¹ nie jest antyjudaizmem, gdy¿ chodzi o niezgodê na p³aszczynie wiary, ród³a religijnych kontrowersji miêdzy dwiema grupami ludzkimi, które podzielaj¹c
tê sam¹ podstawê wiary w Starym Testamencie, dziel¹ siê nastêpnie co
do sposobu pojmowania póniejszego rozwoju wiary7. Uwzglêdniaj¹c te
Papieska Komisja Biblijna: Naród ¿ydowski i jego wiête Pisma w Biblii chrzecijañskiej. Kielce 2002, nr 84 (dalej: Naród ¿ydowski).
6
Naród ¿ydowski..., nr 87.
7
Ibidem.
5
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spostrze¿enia i opieraj¹c siê na szerokim rozumieniu s³owa ewangelia,
mo¿emy przejæ do próby oznaczenia jej wybranych pól dialogowych.

Ewangelia przestrzeni¹ dialogu  postawa oczekiwania
Nawi¹zuj¹c do s³ów rabina Irvinga Greenberga, i¿ judaizm jest religi¹ zbawienia i doskona³oci, zakorzenion¹ w historii, [...] otwart¹ na
dalsze wydarzenia objawienia, które rzuc¹ wiat³o na jej przes³anie8,
w dialogu miêdzy ¯ydami i chrzecijanami mo¿na odnaleæ pewn¹ wspóln¹ przestrzeñ dla dysputy teologicznej. Punkt odniesienia stanowi Bo¿y
plan zbawienia, który co prawda przez ¯ydów i chrzecijan jest postrzegany i definiowany we w³aciwej sobie optyce, jednak¿e przyjmowany
przez jednych i drugich, ukierunkowuje refleksjê na zbie¿ny cel, jakim
jest ostateczne wybawienie ludzkoci w Bogu. Przy czym, z perspektywy
chrzecijañskiej, podstawowe za³o¿enie teologiczne polega na tym,
¿e zbawczy plan Boga, który osi¹ga swoje apogeum w Chrystusie (por.
Ef 1, 314), jest jednorodny, chocia¿ stopniowo urzeczywistnia³ siê
w czasie9. Ta etapowoæ realizacji planu zbawienia z nieustann¹ relektur¹ wczeniejszych wydarzeñ, otwieraj¹c¹ siê stopniowo na perspektywê
ostateczn¹, stanowi punkt zaczepienia wspólnych badañ egzegetycznych. Tego rodzaju tendencja widoczna jest ju¿ w tekstach starotestamentalnych, gdzie wczeniejsze dowiadczenia wiary Izraela staj¹ siê
wzorcem przedstawienia póniejszych wydarzeñ zbawczych. Przyk³adem
mo¿e byæ uwolnienie z wygnania babiloñskiego, które postrzegane i interpretowane jest jako nowe Wyjcie (Iz 35, 110). Chrzecijañska interpretacja wpisuje siê w ten nurt egzegetyczny, z istotnym jednak zastrze¿eniem: Chrystus jest spe³nieniem Pism i oczekiwañ Izraela. Nie
nale¿y jednak tego rozumieæ jako zwyk³¹ realizacjê tego, co by³o napisane.
Jezus nape³ni³ koncepcjê Mesjasza i zbawienia now¹ rzeczywistoci¹. Dlatego w wietle Chrystusa i Ducha chrzecijanin mo¿e odkrywaæ w tekstach starotestamentalnych nadwy¿kê znaczeniow¹, która tam zosta³a
ukryta. Wobec powy¿szego nieuprawniony jest zarzut stawiany ¯ydom,
i¿ nie zauwa¿aj¹ tego, co zosta³o w Starym Testamencie zapowiedziane.
Choæ Jezus jest ju¿ wype³nieniem wczeniejszych zapowiedzi, to jednak
ca³kowite dope³nienie nast¹pi u koñca dziejów. To, co ju¿ dokona³o siê
8
I. G r e e n b e r g: Nowy model ¿ydowskiej afirmacji chrzecijañstwa. Znak 2003,
nr 572, s. 16.
9
Naród ¿ydowski..., nr 21.
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w Chrystusie, powinno siê spe³niæ jeszcze w nas samych i w wiecie10.
Chrzecijanina charakteryzuje wiêc postawa oczekiwania. Chocia¿ w treci oczekiwania istniej¹ ró¿nice, to jednak sama postawa oczekiwania
zbli¿a chrzecijan do ¯ydów. Wprawdzie my oczekujemy na chwalebne
przyjcie Jezusa, który ju¿ przyszed³ i jest obecny wród nas, a ¯ydzi
dopiero czekaj¹ na przyjcie Mesjasza, to jednak ich oczekiwanie mo¿e
byæ dla chrzecijan mocn¹ zachêt¹ do podtrzymywania wymiaru eschatologicznego swojej wiary11. Postaæ Chrystusa równoczenie ³¹czy i rozdziela Izrael i Koció³: przezwyciê¿enie tego podzia³u nie le¿y w naszej
mocy, ale trzyma nas on wspólnie na drodze ku Przychodz¹cemu [...]12.

Tajemnica zbawienia ca³ego Izraela
Przedstawiaj¹c problematykê dialogu chrzecijañsko-¿ydowskiego, nie
mo¿na nie odwo³aæ siê do klasycznego tekstu w. Paw³a (Rz 11) dotycz¹cego przysz³oci Izraela. Z tej racji, ¿e s¹ to ostatnie s³owa Aposto³a co do
losów Izraela, trzeba tym wypowiedziom przypisaæ szczególne znaczenie. Pawe³ rozpoczyna swoj¹ refleksjê pytaniem: Czy Bóg odrzuci³ swój
lud?, by daæ zdecydowan¹ odpowied, ¿e jest to niemo¿liwe (w. 1). Dalszy ci¹g rozwa¿añ mo¿na traktowaæ jako uargumentowanie tego przekonania. W koñcowej fazie argumentacji wyjawia on tajemnicê, i¿ ca³y
Izrael bêdzie zbawiony (Rz 11, 2526). To w³anie oznajmienie bêdzie
przedmiotem dalszej naszej analizy.
Na pocz¹tku trzeba zauwa¿yæ, ¿e fragment dotycz¹cy tajemnicy zbawienia ca³ego Izraela stanowi kulminacjê przedstawienia losu Izraela,
którego opis zosta³ ju¿ zapocz¹tkowany we wczeniejszych rozdzia³ach
(Rz 910). W rozdziale jedenastym mo¿na wyodrêbniæ nastêpuj¹ce jednostki tematyczne:
A. Wybrana Reszta Izraela (Rz 11, 110).
B. Czasowa zatwardzia³oæ Izraela (Rz 11, 1124).
C. Tajemnica zbawienia ca³ego Izraela (Rz 11, 2532).
D. Hymn o m¹droci Bo¿ej (Rz 11, 3336).
Ibidem.
Por. tam¿e. Choæ w sposób czêsto nieuwiadomiony, chrzecijanin daje temu wyraz w codziennej modlitwie. W Modlitwie Pañskiej prosi o jednorazowe (wskazuje na to
u¿yta forma czasownika: aoryst), przysz³e przyjcie Królestwa Bo¿ego: eltheto he basileia su (Mt 6,10).
12
J. R a t z i n g e r: Granice dialogu. Kraków 1999, s. 120.
10
11
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W powy¿szym kontekcie tematycznym rozpatrywana jest przysz³oæ
Izraela. O niej mówi Rz 11, 2532:
25 Nie chcê, bracia, ¿ebycie byli niewiadomi tej tajemnicy (to mysterion touto) i sami w sobie zadufani: czêciowa zatwardzia³oæ Izraela
trwa a¿ do czasu wejcia wszystkich pogan. 26 I w ten sposób ca³y Izrael
bêdzie zbawiony (pas Israel sothesetai), tak jak napisano:
Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel
I odwróci bezbo¿noci od Jakuba.
27 A to bêdzie Moje Przymierze z nimi,
gdy zg³adzê ich grzechy.
28 Zgodnie z Ewangeli¹ s¹ nieprzyjació³mi ze wzglêdu na was; zgodnie za z wybraniem s¹ umi³owanymi ze wzglêdu na ojców. 29 Nieodwo³alne s¹ bowiem dary i powo³anie Bo¿e. 30 Podobnie jak kiedy wy bylicie niepos³uszni Bogu, teraz za dost¹pilicie mi³osierdzia z powodu ich
niepos³uszeñstwa, 31 tak i oni stali siê teraz niepos³uszni z powodu okazanego wam mi³osierdzia, aby te¿ i oni dost¹pili mi³osierdzia.
32 Bóg bowiem wszystkim na³o¿y³ wiêzy niepos³uszeñstwa, aby
wszystkim okazaæ mi³osierdzie13.
Strukturalnie w tekcie ³atwo da siê wyró¿niæ dwie czêci, które tworz¹ swoisty dope³niaj¹cy siê dyptyk: 11, 2527 i 11, 2831. To, co zosta³o w pierwszej czêci objawione jako tajemnica i ugruntowane cytatem
z Pisma, zostaje w drugiej czêci w sposób argumentatywny wyjanione.
Istotne teologiczne pojêcia: ewangelia, wybranie/powo³anie s³u¿¹ pomoc¹ w zrozumieniu objawionej tajemnicy14. Aposto³ Pawe³ nie tylko jest
przekonany, i¿ Bóg nie odrzuci³ Izraela, ale co wiêcej, jest on pewien przysz³ego wybawienia ca³ego Izraela. Z czego ta pewnoæ wynika, nie jest
jasne. Komentatorzy zwracaj¹ uwagê na kilka mo¿liwych przes³anek15:
 jest to odpowied Boga na modlitwê Paw³a, pe³n¹ troski o swój naród
(zob. 10,1; 9, 13),
 jest konsekwencj¹ intensywnego studium Pisma, na co wskazywaæ
mog¹ przytoczone cytaty,
 aposto³ przejmuje jakie wczeniejsze chrzecijañskie proroctwo (11,
25b, 26a).
Cytat wed³ug przek³adu ekumenicznego Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Wyd. 2.
Warszawa 2001.
14
Por. M. T h e o b a l d: Der Römerbrief. Darmstadt 2000, s. 279.
15
Zob. omówienie tych propozycji: J. G n i l k a: Pawe³ z Tarsu. Kraków 2001, s. 397
399.
13

Dialog chrzecijañsko-¿ydowski w wietle Ewangelii

15

Nie mo¿na tak¿e wykluczyæ jakiego osobistego dowiadczenia Paw³a, podobnego do wydarzenia pod Damaszkiem.
Kluczow¹ sprawê stanowi jednak treæ objawionej tajemnicy: pas Is
rae l sothesetai, a zw³aszcza sposób realizacji tej zapowiedzi? W wyk³adni
tego zwrotu mo¿emy wyró¿niæ dwa kierunki interpretacyjne16:
1) interpretacja teologiczna,
2) interpretacja chrystologiczna.
Ad 1). W interpretacji teologicznej autorzy odwo³uj¹ siê do aktu Bo¿ego mi³osierdzia. Akt ten nie jest uzale¿niony od wczeniejszego przyjêcia Jezusa jako Mesjasza czy te¿ od masowego nawrócenia poprzedzaj¹cego paruzjê. Czasownik sothesetai nale¿y rozumieæ w znaczeniu teologicznej strony biernej »bêd¹ zbawieni«, tj. przez Boga17. W takim ujêciu
nale¿a³oby mówiæ o specjalnej drodze dla ¯ydów, która by³aby drog¹
z pominiêciem Chrystusa18.
Ad 2). W interpretacji chrystologicznej podkrela siê, i¿ u¿yty w Rz 11,
26a czasownik sozein ma takie samo znaczenie jak w 1 Kor 9,22, ze zwróceniem uwagi na nawrócenie. Przy czym mo¿liwoæ nawrócenia Izraela
pojawia siê ju¿ w 2 Kor 3,16. W tego typu ujêciu interpretacyjnym Wybawiciela identyfikuje siê z Chrystusem, w czasie paruzji, natomiast
przymierze, o którym jest mowa w wersecie 27, odnosi siê do zapowiedzi
z Jr 31,33. Tak wiêc w chwili paruzji »ca³y Izrael« zyska³by zmi³owanie
pomimo winy »zatwardzia³oci« i przyj¹³by Jezusa jako Mesjasza, dostêpuj¹c »zg³adzenia grzechów«, co stanowi³oby wype³nienie przymierza
z Jr 31,33 (cytowanego w 1 Kor 11,25; 2 Kor 3,6)19.
Przytoczone modele interpretacyjne nie pozwalaj¹ na wyci¹gniêcie
ostatecznych, rozstrzygaj¹cych wniosków. To, w jaki sposób pas Israel
sothesetai pozostaje nadal tajemnic¹. W tym tkwi donios³oæ s³ów Paw³owych. Nie tylko w Rz 11, 25n, ale tak¿e w innych tekstach (np. Rz 16, 25n)
zbawczy plan Boga ukazuje siê wyranie jako przedmiot tajemnicy 
misterium. S³usznie zauwa¿a Grzegorz Rafiñski, ¿e gdyby Izrael zosta³
wymazany z linii historii zbawienia, zosta³by wymazany jedyny w swoim rodzaju wiadek wiernoci Boga. Jedyn¹ podstaw¹ wizji koñcowego
zbawienia ca³ego Izraela jest odwo³anie siê do mi³osierdzia Bo¿ego20,
Zob. Katolicki komentarz biblijny. Warszawa 2001, s. 13091310.
Ibidem.
18
Zob. szczegó³ow¹ argumentacjê tej interpretacji: M. T h e o b a l d: Der Römerbrief...,
s. 280282.
19
Katolicki komentarz biblijny..., s. 1310.
20
G. R a f i ñ s k i: Grzech ludzkoci i dar usprawiedliwienia. W: Wprowadzenie
w myl i wezwanie ksi¹g biblijnych. Red. J. F r a n k o w s k i, S. M ê d a l a. Warszawa
1997, s. 359.
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które pozostaje zawsze tajemnic¹. Kto bowiem pozna³ sposób mylenia Pana,
albo kto by³ Jego doradc¹? (Rz 11,34).
Powo³anie Izraela jest nieodwo³alne. Bóg nie odrzuci³ swojego ludu,
st¹d ¯ydzi s¹ nadal nosicielami tajemnicy21.

Wnioski
Zarysowane powy¿ej pola spotkania ¯yda i chrzecijanina mog¹ siê
staæ punktem wyjcia do pog³êbionej wspó³pracy na rzecz wiadczenia
o obecnoci i dzia³aniu Boga dzisiaj i w podjêciu wspólnej odpowiedzialnoci za wspó³czesny wiat. Potrzeba najpierw, ¿eby zarówno ¯ydzi, jak
i chrzecijanie uwierzyli w to, ¿e Bogu wystarcza mocy, by ofiarowaæ
ka¿demu doæ mi³oci, i ¿e Pan, który jest Makom  Miejscem, fundamentem wszelkiego istnienia  ma wielu pos³añców22. Tego rodzaju
wiara w ¿aden sposób nie domaga siê ze strony chrzecijanina rezygnacji, i¿ Chrystus Jezus jest jedynym porednikiem zbawienia. Pozwala
jednak otworzyæ siê na tajemnicê Bo¿ej mi³oci, która by³a i pozostaje
nieogarniona ludzkim rozumem. Wobec powy¿szego dialog chrzecijañsko-¿ydowski jest czym wiêcej ni¿ wzajemne wyzbywanie siê stereotypów i tzw. oswajanie partnera dialogu. Nie mo¿e on byæ tak¿e zredukowany tylko do p³aszczyzny kulturalnej. Potrzeba podjêcia wysi³ku z jednej i drugiej strony, by zamiast wzajemnej komunikacji jeszcze intensywniej budowaæ sui generis dialog, który bêdzie mia³ moc przemiany
i ubogacenia siê bytem innego. Organizowany przez Koció³ rzymskokatolicki Dzieñ Judaizmu23, który u swych pocz¹tków mia³ przede wszystkim walor edukacyjny, jest wielk¹ szans¹, by nie tylko wskazywaæ na
korzenie chrzecijañstwa i na poznanie kultury, z której chrzecijañstwo
wyrasta, ale nade wszystko mo¿e staæ siê przestrzeni¹ dla dysputy teologicznej, podejmuj¹cej sprawy wiata, w którym ¿yjemy. Wspó³czesny
cz³owiek postawiony w konfrontacji z ekspansj¹ wojuj¹cego ateizmu,
z rozszerzaj¹c¹ siê negacj¹ prawa naturalnego i z wieloma innymi zagroZob. szczegó³owe przedstawienie tej problematyki: F. M u ß n e r: Was macht das
Mysterium Israel aus? In: Nun steht aber diese Sache im Evangelium . Zur Frage
nach den Anfängen des christlichen Antijudaismus. Hrsg. R. K a m p l i n g. Paderborn
1999, s. 1530.
22
I. G r e e n b e r g: Nowy model..., s. 29.
23
Czy nie nale¿a³oby raczej mówiæ o Dniu Dialogu Chrzecijañsko-¯ydowskiego,
zwa¿ywszy na fakt du¿ego zró¿nicowania judaizmu, tak dzisiaj, jak i w okresie biblijnym.
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¿eniami, ma prawo oczekiwaæ, i¿ ci, którzy odwo³uj¹ siê do wybawiaj¹cej mocy tego samego Boga, bêd¹ umieli zawiadczyæ, i¿ On nadal troszczy siê o ten wiat i darzy go mi³oci¹. Odpowiedzialnoæ ¯ydów i chrzecijan przed wspó³czesnym wiatem polega na tym, by reprezentowaæ
przed wiatem prawdê jednej Bo¿ej woli i w ten sposób postawiæ cz³owieka przed jego wewnêtrzn¹ prawd¹, która jest jednoczenie jego drog¹24.
¯ydzi i chrzecijanie, jak przypomnia³ Jan Pawe³ II podczas wizyty
w Izraelu, maj¹ wiele wspólnego i dlatego mo¿emy zrobiæ wiele na rzecz
pokoju, sprawiedliwoci, na rzecz wiata bardziej ludzkiego i bardziej
braterskiego25.
J. R a t z i n g e r: Granice dialogu..., s. 24.
Por. J a n P a w e ³ II: Wiele nas ³¹czy. LOsservatore Romano. Wydanie polskie
2000, nr 5, s. 26.
24
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JAN GÓRSKI

Misja wród ¯ydów?
Przyj¹wszy ludzk¹ naturê, odwieczne S³owo sta³o siê Cia³em i zamieszka³o wród nas. W tym wymiarze widzimy Jezusa jako Syna swego Narodu, z wszystkimi konsekwencjami, z wyj¹tkiem grzechu, po religiê i kulturê. Jezus kieruje swoje zbawcze orêdzie najpierw do swego
Narodu, który jest przygotowany i oczekuje Zbawiciela. Szukaj¹c idei
misyjnej w Starym Testamencie, mo¿emy mówiæ o niej jedynie w sensie
porednim1. Bernard Wodecki, reasumuj¹c ten wa¿ny okres historii zbawienia, przytacza s³owa Adriaana De Groota: Zamierzona przez Boga
droga do zbawienia narodów prowadzi od powo³ania Izraela poprzez odrzucenie Jezusa Chrystusa przez naród izraelski i zwi¹zan¹ z tym mieræ
Jezusa do rozkazu misyjnego, og³oszonego przez Zmartwychwsta³ego2.
Postawiony w tytule znak zapytania przypomina o w¹tpliwoci, jaka
nasuwa siê przy takim sformu³owaniu tematu. Koció³, realizuj¹c misjê
ad gentes, korzysta z dowiadczenia dialogu, który jest czêci¹ misji.
Z drugiej strony pojawia siê w¹tpliwoæ, czy takie same regu³y, adekwatne w stosunku do wyznawców innych religii, mog¹ byæ przydatne w relacji do ¯ydów?

Por. B. W o d e c k i, D. S e n i o r, C. S t u h l m ü l l e r: The Biblical Foundation for
Mission. New York 1991.
2
B. W o d e c k i: Idea misyjna w Pimie wiêtym Nowego Testamentu. AK 1969,
nr 360, s. 24.
1
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Misja Jezusa
Przed Zmartwychwstaniem zasadniczo misja Jezusa by³a skierowana do ¯ydów: [...] jestem pos³any do owiec, które poginê³y z domu Izraela
(Mt 15, 24). Niektóre opracowania misjologiczne mówi¹, ¿e Jezus wyranie ogranicza misjê do Izraela3.
Takich samych wskazówek udziela przy rozes³aniu aposto³ów: Nie
idcie do pogan i nie wstêpujcie do ¿adnego miasta samarytañskiego,
idcie raczej do owiec, które poginê³y z domu Izraela (Mt 10, 5). Nale¿y
przy tym zauwa¿yæ, ¿e by³y spotkania z poganami, a niektóre z nich maj¹
fundamentalne znaczenie. Zasadniczy zwrot nastêpuje po Zmartwychwstaniu, kiedy Ewangelia ma byæ g³oszona wród wszystkich narodów
(Mt 28, 1820; Mk 16, 15). Ograniczenie misji do Narodu Wybranego
jest dowodem, ¿e Jezus tam widzi pierwszych uczniów i sporód ¯ydów
powo³uje aposto³ów. Bóg jest wierny obietnicom i daje swemu umi³owanemu Narodowi pierwszeñstwo4.

Koció³ judeochrzecijan
Pierwsze lata Kocio³a skupiaj¹ jego uwagê na nawróceniu ¯ydów5.
Kierunek ten znajduje odbicie w Ewangeliach synoptycznych. Aposto³owie, wywodz¹cy siê sporód ¯ydów, g³osz¹ z zapa³em i moc¹ Ewangeliê.
Korzystaj¹ przy tym nie tylko z ca³ego starotestamentalnego przygotowania teologicznego, ale równie¿ z istniej¹cej infrastruktury judaistycznej: wi¹tynia, synagogi wiêtuj¹ szabat, pos³uguj¹ siê zwojami Pisma,
podczas nabo¿eñstw g³osz¹ naukê o Jezusie. Wielkie pierwsze nawrócenia odnotowuje siê wród ¯ydów (Dz 2, 4; Dz 4, 4). Sporód ¯ydów wywodzili siê te¿ pierwsi wiadkowie, mêczennicy. Koció³ te¿ traktuje ¯ydów
inaczej ni¿ pogan, inne s¹ te¿ metody ewangelizacji6. Jest to widoczne
zw³aszcza w kazaniach ewangelizacyjnych Piotra.
Sytuacja uleg³a zmianie po Soborze Jerozolimskim (Dz 15) na korzyæ linii Paw³owej i Koció³ wszed³ w wiat kultury helleñskiej. Za3
4

27.

K. M ü l l e r: Teologia misji. Wprowadzenie. Warszawa 1989, s. 6667.
Por. B. W o d e c k i: Idea misyjna w Pimie wiêtym Nowego Testamentu..., s. 26

Por. J. L o p e z - G a y: Storia delle missioni. Roma 1998, s. 9.
Por. K. A d l o f f: Judentum. In: Lexikon Missionstheologischer Grundbegriffe. Hrsg.
K. M ü l l e r, Th. S u n d e r m e i e r. Berlin 1987, s. 203.
5
6

2*
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sadniczym powodem os³abienia misyjnego oddzia³ywania wród ¯ydów
by³a niemo¿noæ zaakceptowania przez nich boskoci Jezusa7. Nie mo¿na jednak tego pierwszego etapu misji uwa¿aæ za nieznacz¹cy epizod.
Jest to etap, który stanowi wa¿ny element w ¿yciu i misji Kocio³a, który
ma silne korzenie judaistyczne.
Porównuj¹c w tym kontekcie dwie wielkie religie monoteistyczne,
warto przytoczyæ za Hansem Waldenfelsem opiniê Pinchasa Lapidego:
[...] chrzecijañstwo daje siê okreliæ raczej jako religia osobowa, podczas gdy judaizm jest bardziej religi¹ przedmiotow¹8.

W czasie misyjnego o¿ywienia
Po pierwszym etapie misji w³aciwie Koció³ ju¿ nigdy nie wróci³ do
niej wród ¯ydów. Chocia¿ na nowych terenach pracy misyjnej stale ich
napotyka³. Mo¿e jedna z ostatnich konfrontacji odby³a siê podczas wypraw krzy¿owych. Podobnie misjonarze ruszaj¹cy z Europy mieli dowiadczenie judaizmu. Luis J. Luzbetak, omawiaj¹c metody misyjne tego czasu, w swoim g³ównym dziele powiêca tej kwestii jedno zdanie: [...] jedni
pragnêli nawracaæ ¿ydów przez dyskusje i perswazje, a inni, jak choæby
bizantyjski cesarz Leon III, Hiszpanie i Portugalczycy, za najlepszy sposób nawracania ¿ydów uwa¿ali wywieranie nacisku i segregacjê9. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ¿aden z oficjalnych dokumentów Stolicy Apostolskiej (po
1622 r.) dotycz¹cych misji wród ludów ad gentes, do których pos³ani s¹
misjonarze, nie wymienia ¯ydów. Problem ewangelizacji ¯ydów uwa¿ano za zamkniêty, a ich samych skazywano na potêpienie. Zmiana, jaka
nast¹pi³a po Soborze Watykañskim II, zosta³a poprzedzona, niestety, trudnym dowiadczeniem Holokaustu. Niew¹tpliwie to straszne dowiadczenie przyspieszy³o refleksjê nad stosunkiem Kocio³a do ¯ydów10.
Deklaracja o stosunku Kocio³a do religii niechrzecijañskich Nostra
aetate stanowi podsumowanie zmian, jakie nast¹pi³y. Kierunek ten zosta³ pog³êbiony przez Jana Paw³a II. Pocz¹wszy od wizyty w synagodze
rzymskiej, po modlitwê przy cianie P³aczu w Jerozolimie papie¿ pe³ni³
wspania³¹ misjê obecnoci. Dialog chrzecijañsko-¿ydowski zosta³ przez
Por. P. J o h n s o n: Historia ¯ydów. Kraków 1998, s. 150.
H. W a l d e n f e l s: Chrystus a religie. Kraków 2004, s. 21.
9
L.J. L u z b e t a k: Koció³ a kultury. Nowe perspektywy w antropologii misyjnej.
Warszawa 1998, s. 105.
10
Por. DRN 4; J a n P a w e ³ II: Przekroczyæ próg nadziei. Lublin 1994, s. 8588.
7
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Jana Paw³a II przedstawiony obrazowo: Stary i Nowy Testament s¹
w Kociele we wzajemnym dialogu (Moguncja 1980)11.

Czy wolno mówiæ o misji?
Pytanie, delikatne, zamieszczone ju¿ w tytule, stale powraca. Nie mo¿na udawaæ, ¿e Koció³ przyjmuj¹c od Jezusa nakaz g³oszenia Ewangelii,
nie myli o wyznawcach wielkiej religii, z której siê wywodzi i z któr¹
³¹czy go wspólne dziedzictwo umi³owania jedynego Boga. Zadanie g³oszenia Ewangelii zosta³o zlecone Kocio³owi w odniesieniu do wszystkich ludzi. Jest dla Kocio³a istotnym. W soborowym dekrecie o dzia³alnoci misyjnej Koció³ okrela sam siebie, jako misyjny ze swej natury
(DM 2). Samo rozumienie misji i jej realizacja uleg³y w Kociele ewaluacji. Nie nale¿y misji uto¿samiaæ z prozelityzmem czy aroganck¹ agitacj¹. Jednak ka¿demu cz³owiekowi, my chrzecijanie, mo¿emy powiedzieæ
o Jezusie Chrystusie.
Przyjmuj¹c niezast¹pion¹ rolê Izraela w dziejach zbawienia, szczególne Bo¿e wybrañstwo, dzieje Przymierza, którego Bóg nie cofn¹³, w duchu
dialogu nale¿y rozmawiaæ z ¯ydami o Jezusie Chrystusie Ukrzy¿owanym  twierdzi H. Waldenfels12. Jednak dalej dystansuje siê od misji
wród ¯ydów: Okrelenie »misja wród ¯ydów« jest jednak b³êdnie rozumiane, dlatego nie nale¿y go dzi u¿ywaæ. Je¿eli misjonarski mandat
Kocio³a pojmuje siê jako wiadczenie o orêdziu Chrystusa, trzeba pamiêtaæ, ¿e dzisiaj coraz wyraniej pojawia siê obopólne wiadectwo oraz
relacja typu: pytanie  odpowied13.
W wietle nauczania Jana Paw³a II misje nale¿y rozumieæ wielowarstwowo (RMs 33). Potwierdza to równie¿ Benedykt XVI: Ten, kto praktykuje caritas w imieniu Kocio³a, nigdy nie bêdzie stara³ siê narzucaæ
innym wiary Kocio³a. On wie, ¿e mi³oæ w jej czystoci i bezinteresownoci jest najlepszym wiadectwem o Bogu, w którego wierzymy i który
zachêca nas do mi³owania. Chrzecijanin wie, kiedy jest czas sposobny
do mówienia o Bogu, a kiedy s³uszne jest zamilkn¹æ i pozwoliæ mówiæ
jedynie mi³oci (DCE 31).
11
F.K. K ö n i g: Offen für Gott  offen für die Welt. Kirche im Dialog. Freiburg im
Br. 2005, s. 110.
12
H. W a l d e n f e l s: Chrystus a religie..., s. 121.
13
Ibidem.
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Dokument Koció³ i Izrael...
w kontekcie wczeniejszych relacji
ewangelicko-¿ydowskich
Twórc¹ dokumentu Koció³ i Izrael... jest Leuenberska Wspólnota
Kocio³ów 1 (LWK), nosz¹ca od 2003 r. nazwê Wspólnoty Kocio³ów
Protestanckich w Europie (WKPE). Wspólnota skupia na naszym kontynencie ponad 100 lokalnych Kocio³ów ewangelickich starszej tradycji,
a wiêc luterañskich, reformowanych, unijnych, metodystycznych oraz tych
wywodz¹cych siê jeszcze z epoki przedreformacyjnej, to znaczy z krêgu
braci czeskich i w³oskich waldensów. WKPE reprezentuje zatem schedê szesnastowiecznej reformacji i jej teologicznych prekursorów. Dokument o wspólnocie, podpisany w szwajcarskiej miejscowoci Leuenberg
w roku 1973, zak³ada³ konsens miêdzykocielny, czego wyrazem jest pe³na wspólnota o³tarza i ambony funkcjonuj¹ca pomiêdzy objêtymi ni¹
Kocio³ami.
W obrêbie tej organizacji w roku 1995 wy³oni³a siê komisja przygotowuj¹ca swego rodzaju kompendium2 relacji ewangelicko-¿ydowskich. Proces kszta³towania siê wspomnianego dokumentu wyznaczaj¹ spotkania
redaktorów tekstu, które odby³y siê w drugiej po³owie lat 90., kolejno:
w Bazylei (1996), w Preetz i Warszawie (1997), Amsterdamie i Drenie
1
K. K a r s k i: Protestanci i ekumenizm. Wk³ad spadkobierców Reformacji w dzie³o
jednoci. Warszawa 2001, s. 4557.
2
Przygotowywany tekst mia³ byæ rozwiniêciem zaprezentowanego rok wczeniej
opracowania LWK zatytu³owanego Koció³ Jezusa Chrystusa. Zob. Koció³ Jezusa Chrystusa. Wk³ad reformacyjny do dialogu ekumenicznego na temat jednoci Kocio³a. Studia i Dokumenty Ekumeniczne 1996, nr 1, s. 75108.

Dokument Koció³ i Izrael... w kontekcie wczeniejszych relacji...

23

(1998) oraz Pradze i Berlinie (1999). Traktat Koció³ i Izrael...3, ukoñczony w 2001 r., uzyska³ ostatecznie trójdzieln¹ konstrukcjê, opart¹ na uk³adzie historia (rozdzia³ I: Izrael i Koció³), dogmatyka (rozdzia³ II: Koció³
i Izrael), praktyka (rozdzia³ III: Koció³ w obecnoci Izraela).
Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e w pracach tych, jako obserwatorzy i doradcy brali udzia³ przedstawiciele judaizmu: w tym profesor Chana Safrai z Jerozolimy, profesor Stanis³aw Krajewski z Warszawy oraz rabin
Roland Gradwohl z Jerozolimy.
W pocz¹tkowej czêci dokumentu Kocio³y cz³onkowskie LWK jednog³onie przyznaj¹, ¿e zawiod³y ¯ydów w wielu sytuacjach, kiedy byli
oni przeladowani. Zawiod³y z powodu obojêtnoci i strachu, pychy i s³aboci. Zdaniem autorów tekstu do rozwoju nienawici do ¯ydów przyczyni³o siê b³êdne odczytanie niektórych fragmentów Biblii, zw³aszcza tekstu Ewangelii w. Jana. Kto kultywuje nienawiæ do ¯ydów,
zapomina, ¿e Koció³ zakorzeniony jest w Izraelu i ¿e istnieje nierozerwalny zwi¹zek miêdzy powo³aniem Izraela i Kocio³a. Bóg zarówno powo³a³ Izraela (Wj 19,5), jak i wybra³ nas w Chrystusie przed stworzeniem
wiata.
Judaizm ma biblijnie ugruntowany priorytet poród religii, z którymi chrzecijañstwo prowadzi dialog. Chrzecijañstwo w sensie historycznym nie jest samowystarczalne i musi powiêciæ siê refleksji nad swym
stosunkiem do Izraela. Egzystencja ¯ydów jest dla Kocio³a dowodem
wiernoci Bo¿ego Przymierza i Jego obietnicy. Bóg nie odepchn¹³ swego
ludu, to Przymierze trwa. Ci, którzy czcz¹ Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, nie s¹ wyznawcami obcych bóstw. Dialog z nimi to w ¿adnym wypadku nie d¹¿enie do synkretyzmu religijnego, lecz zagadnienie wewn¹trzkocielne, ekumeniczne4. B³êdne pojmowanie Izraela tworzy obraz odrzuconego ludu Bo¿ego, odpowiadaj¹cy teorii abrogacji5. Trzeba
Koció³ i Izrael. Wk³ad Kocio³ów wyros³ych z Reformacji do stosunków miêdzy
chrzecijanami i ¯ydami. Studia i Dokumenty Ekumeniczne 2002, nr 1, s. 96144.
4
Ibidem, s. 100.
5
Teoria abrogacji, zwana tak¿e teori¹ substytucji, zniesienia lub zastêpstwa g³osi³a
zupe³ne wyparcie Starego Izraela  rozumianego jako synonim wyznawców judaizmu
 z Bo¿ego planu zbawienia. Miejsce pierwszego Ludu Wybranego, od historycznego
przyjcia Chrystusa niepodzielnie zajmuje Nowy Izrael  Koció³. Ostatecznej rozprawy z tym pogl¹dem w XIX wieku na gruncie protestanckim podejmowali siê tacy teologowie, jak najznamienitszy niemiecki egzegeta stulecia Friedrich Delitsch (18131890)
oraz Christoph Ernest Luthardt (18231902). Luthardt uderzy³ w chrzecijañski triumfalizm teologiczny, wyznaczaj¹c wspó³czesnemu Kocio³owi skromne miejsce spadkobiercy
gminy poganochrzecijañskiej. Zob. H.J. B a r k e n n i n g s: Die Stimme der Andersen.
Der helisgeschichtliche Beruf Israels in der Sicht evangelischer Theologen des 19. Jahrhunderts. In: Christen und Juden. Ihr Gegenüber vom Apostelkonzil bis heute. Hrsg.
W.D. M a r s c h, K. T h i e m e. MainzGöttingen 1961, s. 226, 230.
3
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pozwoliæ mu dokonaæ samookrelenia i uszanowaæ je, pamiêtaj¹c, ¿e jest
ono inne ni¿ obraz Izraela z perspektywy chrzecijañskiej.
Dokument nawi¹zuje do realiów najnowszej historii, podkrelaj¹c,
¿e egzystencja obecnego ludu Izraela, a wiêc wspó³czesnych ¯ydów, zosta³a determinowana przez wydarzenie Szoah, za spraw¹ którego kontekst chrzecijañskiego antyjudaizmu uleg³ gwa³townej zmianie. Po wydarzeniu Zag³ady wzmog³a siê koniecznoæ potwierdzenia pozytywnego
stosunku Kocio³a do ludu Izraela. Dlatego te¿ pocz¹tek lat 40. sta³ siê
progiem pewnej epoki w teologii chrzecijañskiej. W epoce tej refleksja
Kocio³ów LWK nad ich relacj¹ do judaizmu by³a zró¿nicowana, nie na
tyle jednak, by przeszkodzi³o to w sformu³owaniu wspólnego programu
dialogu z ¯ydami.
Do wielu ró¿nic dziel¹cych Kocio³y trzeba zaliczyæ zw³aszcza ich zapatrywania na problem politycznej egzystencji wspó³czesnego pañstwa
Izrael. Tak wiêc, o ile niektóre Kocio³y interpretuj¹ to wydarzenie jako
znak wiernoci Boga, o tyle inne poprzestaj¹ na wyra¿eniu troski o pokojow¹ koegzystencjê ¯ydów, muzu³manów i chrzecijan wszelkich narodowoci na Bliskim Wschodzie. Zarazem zdecydowanie i zgodnie reprezentowane we wspólnocie Kocio³y potêpiaj¹ przedstawianie syjonizmu jako
formy rasizmu6.
Autorzy dokumentu usi³uj¹ równie¿ umiejscowiæ relacje protestancko-¿ydowskie w historycznej perspektywie. Zwracaj¹ przy tym uwagê na
próby nawi¹zania partnerskiej dyskusji teologicznej z ¯ydami u pocz¹tków reformacji. Tekst przypomina, ¿e ¯ydzi w XVI wieku zaczêli dobrowolnie przystêpowaæ do polemiki z chrzecijañstwem, miêdzy innymi za
spraw¹ publicystyki Lutra. Zwraca siê te¿ uwagê na to, ¿e póniejszy
zwrot Wittenberczyka przeciw ¯ydom faktycznie nie zosta³ zaakceptowany przez ewangelicyzm7, czego wyrazem by³a miêdzy innymi krytyka
Co znamienne, to w³anie okrelenie przez ONZ syjonizmu jako formy rasizmu
zmobilizowa³o rodowiska ewangelickie w wiecie do protestu. Rezolucjê ONZ z 10 listopada 1975 r. potêpi³y wówczas m.in. wiatowa Rada Kocio³ów i Kocio³y Ewangelickie
obu pañstw niemieckich. Dla wiatowej Federacji Luterañskiej rezolucja ta sta³a siê
najwa¿niejszym, od momentu powstania organizacji, zewnêtrznym bodcem do refleksji
nad ¯ydami i judaizmem. Zob. E. O s m a ñ c z y k: Encyklopedia ONZ i stosunków miêdzynarodowych. Warszawa 1982, s. 501; Die Kirchen und das Judentum. Documentem
von 1954 bis 1985. Hrsg. R. R e n d t o r f f, H.H. H e n d r i x. München 1988.
7
O tym, ¿e Reformacja potraktowa³a antyjudaistyczne wypowiedzi Wittenberczyka
wy³¹cznie jako naganny wyraz jego prywatnego pogl¹du, zadecydowa³a m.in. wysoka
ranga Ksi¹g Wyznaniowych, w których podobne pogl¹dy nie znalaz³y odzwierciedlenia.
Du¿¹ rolê odegra³ równie¿ autorytet tak znacz¹cych postaci jak Filip Melanchton (1497
1560), czytelnik ¿ydowskiej literatury mistycznej i ziêæ Johannesa Reuchlina, s³ynnego
humanisty wraz z Lutrem broni¹cego Talmudu przed spaleniem w 1505 r. Warto podkreliæ, ¿e to w³anie autor Konfesji Augsburskiej ostrzega³ przed ewentualnymi nastêp6
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agresywnych, anty¿ydowskich wypowiedzi reformatora, pochodz¹ca od
Andreasa Osiandra i Heinricha Bullingera8. Ujmuj¹c protestantyzm epoki
reformacji jako ca³oæ, dokument podkrela jednak specyfikê relacji miêdzy ewangelickim nurtem reformowanym a ¯ydami, o której przes¹dzi³a
szczególna rola Starego Testamentu w spo³ecznociach reformowanych.
Redaktorzy tekstu podkrelaj¹ znamienny fakt, i¿ przeciwnicy reformacji zarówno Lutrowi, jak i Kalwinowi nadawali przydomek judaizantów.
Omawiany tekst za najwa¿niejsz¹ cezurê w stosunkach protestancko-¿ydowskich wskazuje wydarzenie Szoah, które zw³aszcza za spraw¹ postawy wiêkszoci chrzecijan w Niemczech rzuci³o cieñ na ca³y Koció³.
Wed³ug s³ów dokumentu Kocio³y w Europie maj¹ udzia³ w historii winy
wobec Izraela w takim stopniu, w jakim nie sprzeciwia³y siê wrogoci
wobec ¯ydów.
Kompendium podkrela, ¿e niektórzy teologowie rozwijaj¹ koncepcjê
dwóch równoleg³ych dróg zbawczych, z których jedna  Tora  przeznaczona by³aby dla ¯ydów, a druga  Chrystus  dla narodów9. Rozwa¿ania
takie, aczkolwiek nios¹ ze sob¹ ryzyko swoistego relatywizmu, zosta³y
uwzglêdnione w omawianym tekcie jako jeden z modeli obu wspólnot
religijnych w dziejach zbawienia. Wed³ug autorów tekstu LWK mo¿liwoæ rozwa¿enia takiego modelu zostaje otwarta przez przewiadczenie
o wyznawaniu przez chrzecijan i ¯ydów wiary w tego samego Boga. Poza
tym specyfika wspó³istnienia obu tych monoteistycznych religii polega
na tym, ¿e ¯ydzi i chrzecijanie nie uwa¿aj¹ siê nawzajem za pogan, i na
tym, ¿e ¯ydzi ju¿ znaj¹ Boga, którego zwiastuj¹ im chrzecijanie, chocia¿
znaj¹ Go jedynie, jako Boga Ojca (!)10.
stwami antyjudaistycznych publikacji i publicznie potêpi³ te¿ zamordowanie kilkudziesiêciu brandenburskich ¯ydów w dobie przedreformacyjnej, tzn. w 1510 r. Ostatecznie
antyjudaizm nie sta³ siê wiêc konstytutywn¹ cech¹ teologii reformuj¹cego siê Kocio³a.
Za przyk³ad s³u¿¹ nie tylko postawy Osiandra i Bullingera, ale tak¿e dzia³alnoæ ucznia
Lutra, Johannesa Agricoli, który jako superintendent zreformowanego Kocio³a w Brandenburgii uczyni³ z tego terytorium w latach 30. i 40. azyl dla ¯ydów. Ca³kiem nowy
rozdzia³ w postrzeganiu ¯ydów otwiera póniejsza, szwajcarska Reformacja, która  po
raz pierwszy od czasów antyku  doprowadza do pe³nego uto¿samienia siê chrzecijan
z ludem wybranym Starego Testamentu, czego wyrazem staje siê charakterystyczny
reformowany biblicyzm. Zob. A.C. A d c o c k: Renaissance and Reformation. In: Judaism and Christianity. Vol. 2. The Contact of Pharisaism with Other Cultures. Ed.
H. L o e w e. LondonNew York 1991, s. 289; H. K r u e g e r: Kalwin a ¯ydzi. Jednota
1987, nr 910, s. 811.
8
Koció³ i Izrael..., s. 114.
9
Ibidem, s. 118119. Por. J. P a w l i k o w s k i: Judentum und Christentum. In: TRE
[Berlin] 1988, Bd. 17, s. 390402; P. Va n B u r e n: Discerning the Way. A Theology of
the Jewish-Christian Reality. New York 1980.
10
Koció³ i Izrael..., s. 122124.
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Zdaniem autorów tekstu rola Chrystusa nie musi wykluczaæ aktualnoci Tory dla ¯ydów w dziejach zbawienia. Obie wspólnoty ³¹czy spe³niaj¹ce siê w historii Bo¿e Przymierze, ró¿ni je jednak historia Izraela
i Kocio³a. W zwi¹zku z odmiennoci¹ losów ludu Izraela oraz chrzecijan pojawia siê tak¿e pytanie o Bo¿e Przymierze. Czy nowe Przymierze
(I Kor 11,25) jest faktycznie ca³kiem nowym, czy te¿ mo¿na mówiæ o ¯ydach i Kociele jako jednym, choæ podzielonym ludzie Bo¿ym11?
Nauka trynitarna nie mo¿e pomijaæ wspó³czesnoci ludu Izraela 
przekonuje tekst Wspólnoty. Chrzecijañska teologia nie pojmuje Boga
jako statycznej najwy¿szej istoty, lecz mówi o Bogu dzia³aj¹cym. Bóg ten
dobrowolnie, na mocy swojej suwerennej decyzji, objawia siê ludziom
w historii. Teologia chrzecijañska nie koncentruje siê na atrybucie niezmiennoci Boga, lecz na jego dynamicznoci w zmieniaj¹cej siê i wype³niaj¹cej siê historii. Specyficznym rysem nauki trynitarnej jest zamkniêcie
dziejów przez ostateczne przyjcie Chrystusa jako sêdziego wiata. To
eschatologiczne wydarzenie ma bezporedni zwi¹zek z wype³nieniem
obietnic Bo¿ych, zawartych w Przymierzach: noahickim, abrahamickim,
synajskim oraz tym, które dokona³o siê w zbawczej mierci Chrystusa.
Redaktorzy tekstu LWK sk³aniaj¹ siê ku przekonaniu, ¿e Stare i Nowe
Przymierze jawi¹ siê jako jedno, odnawiane w historii Przymierze. To
jedno wielkie Przymierze dotyczy narodów wiata i nierozerwalnie wi¹¿e siê z dziejami Izraela. Nawet bowiem Przymierze synajskie, wi¹¿¹ce
Boga i Izrael, porednio dotyczy³o ca³ej ludzkoci, czyni¹c z Izraela lud
kap³añski i reprezentanta wszystkich narodów (Wj 24,18; 34,10).
Dokument, odwo³uj¹c siê do nauki Aposto³a Paw³a, przypomina, ¿e
obietnice dane Izraelowi potwierdzi³o i pog³êbi³o wydarzenie mierci
i zmartwychwstania Chrystusa (Rz 15,10 oraz Ga 3,618 ). Chrystus
jednak zwi¹zany jest nie tylko z teologicznym pojêciem Izraela, ale jest
przede wszystkim ¯ydem12. Trzeba o tym pamiêtaæ, odwo³uj¹c siê do
starokocielnego dogmatu, zgodnie z którym Jezus z Nazaretu jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym cz³owiekiem. Nie odrzucaj¹c Jego ludzkiej natury, musimy wiêc uznaæ go za prawdziwego ¯yda.
Opracowanie bêd¹ce dzie³em LWK przekonuje, ¿e teologia chrzecijañska powinna uwzglêdniæ zdobycze rabinicznej wyk³adni pism Biblii
Hebrajskiej. Jakkolwiek judaizm rabiniczny nie jest judaizmem biblijnym, to jednak stosowane w egzegezie dokonywanej przez rabinów zasady maj¹ istotne znaczenie dla hermeneutyki chrzecijañskiej. Redaktorzy tekstu nie postuluj¹ zast¹pienia terminu Stary Testament okreleniem Pierwszy Testament, natomiast stawiaj¹ sobie za cel upowszech11
12

Ibidem, s. 120121.
Ibidem, s. 123.
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nienie wiedzy o tym, ¿e ewangelicki kanon pism ST, kanon palestyñski, jest identyczny z ca³oci¹ kanonu ¿ydowskiego. Identycznoæ tych
kompletów: ¿ydowskiego po Synodzie w Jabne i protestanckiego zosta³a
spowodowana w obu wypadkach postulatem powrotu ad fontes.
Jednak fakt ten nie pozwala ewangelikom na naiwne przekonanie
w identycznoæ rozumienia BH wród ¯ydów i ST u protestantów. Zbie¿noæ kanonów nie przes¹dzi³a te¿ o kolejnoci ksi¹g, bo tê reformatorzy
podporz¹dkowali w³asnemu zamys³owi teologicznemu. Najbardziej znamienne dla zgo³a odmiennych perspektyw odczytania tekstu Biblii jest
zakoñczenie Biblii Hebrajskiej  z jednej strony, a Starego Testamentu
w uk³adzie protestanckim  z drugiej. Dokument Koció³ i Izrael... eksponuje ten fakt, nadaj¹cy obu sposobom lektury odmienny wydwiêk.
Otó¿ w porz¹dku oryginalnym Bibliê Hebrajsk¹ zamyka edykt króla
perskiego Cyrusa umo¿liwiaj¹cy ¯ydom powrót z niewoli babiloñskiej
i odbudowê wi¹tyni: Kto z ca³ego jego ludu jest wród was, niech Pan,
jego Bóg bêdzie z nim  niech wyrusza (2 Krn 36,23).
Natomiast w kolejnoci zaproponowanej przez Lutra Stary Testament
koñczy siê s³owami o wymowie mesjañskiej: Oto Ja wam polê proroka
Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzieñ Pañski i zwróci serca
ojców ku synom, natomiast synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdê, nie
ob³o¿y³ ziemi kl¹tw¹ (Mal 3,2324)13.
13

Ibidem, s. 111.
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Jan Pawe³ II
a Miêdzynarodowy Katolicko-¯ydowski
Komitet £¹cznoci
Jednym z zagadnieñ, które szczególnie nurtowa³o Jana Paw³a II, by³
proces pojednania chrzecijañsko-¿ydowskiego. wiadectwem tego s¹ liczne przemówienia, w których papie¿ wypowiada³ siê nie tylko na temat
wzajemnych relacji, lecz tak¿e wspiera³ organizacje promuj¹ce dialog
z ¯ydami1. Dla przyk³adu wymieñmy najwa¿niejsze wypowiedzi skierowane do przedstawicieli takich instytucji, jak: Brytyjska Rada Chrzecijan i ¯ydów  19 marca 1980 r., Komitet Wykonawczy Miêdzynarodowej
Rady Chrzecijan i ¯ydów  6 czerwca 1984 r., M³odzi Liderzy Miêdzynarodowej Rady Chrzecijan i ¯ydów  2 lipca 1993 r., Miêdzynarodowy
Katolicko-¯ydowski Komitet £¹cznoci  12 marca 1979 r., 28 padziernika 1985 r., 1 padziernika 1987 r., 6 grudnia 1990 r., a tak¿e 26 marca
1998 r. Jan Pawe³ II przyj¹³ równie¿ na audiencji cz³onków watykañskiej
Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem oraz Miêdzynarodowego Komitetu ¯ydowskiego ds. Konsultacji Miêdzyreligijnych wspó³tworz¹cych razem z katolikami wspomniany Komitet £¹cznoci  w dniu
9 czerwca 2005 r. Z przytoczonych danych wynika, ¿e papie¿ najczêciej
podejmowa³ przedstawicieli Miêdzynarodowej Rady Chrzecijan i ¯ydów
1
Du¿y zbiór wypowiedzi na ten temat znajduje siê w publikacji zatytu³owanej ¯ydzi i judaizm w nauczaniu Jana Paw³a II 19782005. Red. W. C h r o s t o w s k i. Warszawa 2005. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje amerykañska publikacja John Paul II. Spiritual Pilgrimage. Texts on Jews and Judaism 19791995. Eds. E.J. F i s h e r, L. K l e n i c k i. New York 1995. Zawarte s¹ w niej przemówienia papie¿a oraz wypowiedzi przedstawicieli rodowisk ¿ydowskich podczas spotkañ i audiencji udzielonych ¯ydom.
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(w jej sk³ad wchodzi równie¿ Brytyjska Rada Chrzecijan i ¯ydów) oraz
Miêdzynarodowego Komitetu £¹cznoci. W niniejszej publikacji szczególn¹ uwagê zwrócimy na wypowiedzi Jana Paw³a II skierowane do cz³onków ostatniej z wymienionych instytucji.
Komitet £¹cznoci zosta³ utworzony w 1970 r.2 Jest on w dalszym
ci¹gu jedynym cia³em ³¹cz¹cym najwiêksze wiatowe organizacje ¿ydowskie ze Stolic¹ Apostolsk¹. Na samym pocz¹tku wspó³tworzy³y go nastêpuj¹ce instytucje: wiatowy Kongres ¯ydów, Rada Synagog Ameryki (rozwi¹zana w 1994 r.), Amerykañski Komitet ¯ydowski, Liga przeciw Znies³awianiu ¯ydów Bnai Brith oraz Rada ds. Konsultacji Miêdzyreligijnych w Izraelu. W 2001 r. zmieni³ siê sk³ad delegacji ¿ydowskich wchodz¹cych w sk³ad Komitetu. Poza wymienionymi wczeniej nale¿¹ do niego tak¿e: Centralna Konferencja Rabinów Amerykañskich, Zgromadzenie Rabinów, Rada Rabinów Ameryki, Unia Amerykañskich Kongregacji
Reformowanych, Unia Ortodoksyjnych Kongregacji ¯ydowskich Ameryki, Zjednoczona Synagoga Ameryki. Pierwszymi cz³onkami katolickimi
wydelegowanymi do prac Komitetu £¹cznoci byli pionierzy i eksperci
dialogu katolicko-¿ydowskiego, delegowani przez kardyna³a Johannesa
Willebrandsa, przewodnicz¹cego Sekretariatu ds. Jednoci Chrzecijan
(obecnie Papieska Rada ds. Jednoci Chrzecijan), a zatwierdzani przez
papie¿a Paw³a VI. Pocz¹wszy od 22 padziernika 1974 r., a wiêc od daty
utworzenia watykañskiej Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem, w sk³ad Komitetu £¹cznoci wchodz¹ cz³onkowie lub doradcy
watykañskiej Komisji.
Dotychczas odby³y siê nastêpuj¹ce spotkania Komitetu:
 Pary¿ 1971. Sprawy organizacyjne oraz kompetencje cz³onków Komitetu £¹cznoci.
 Marsylia 1972. Problemy wynikaj¹ce z antysemityzmu, terroryzmu,
prozelityzmu, trudnoci religijne w Pañstwie Izrael, ¿ydowskie rozumienie chrzecijañstwa, sytuacja katolików i ¯ydów w Zwi¹zku Radzieckim.
 Antwerpia 1973. Religijna wspólnota, lud i naród w ¿ydowskiej i chrzecijañskiej tradycji.
 Rzym 1975. Zadania Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem
oraz ocena pierwszego dokumentu Komisji: Wskazówki i sugestie
w sprawie wprowadzenia w ¿ycie deklaracji soborowej Nostra aetate
nr 4 (1 grudnia 1974 r.).
 Jerozolima 1976. Ocena i rozwój stosunków katolicko-¿ydowskich po
opublikowaniu deklaracji Nostra aetate oraz Wskazówek i sugestii.
2
Na temat prac Komitetu £¹cznoci zob. G. I g n a t o w s k i: Na drogach pojednania. Miêdzynarodowy Katolicko-¯ydowski Komitet £¹cznoci. £ód 2003.
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 Wenecja 1977. Katolickie pojêcie misji.
 Toledo i Madryt 1978. Obraz ¯ydów i judaizmu we wspó³czesnym
katolickim nauczaniu oraz chrzecijañstwa w ¿ydowskich publikacjach.
 Ratyzbona 1979. Pojêcie wolnoci religijnej. Wychowanie do dialogu
w spo³eczeñstwie pluralistycznym.
 Londyn 1981. Sekularyzacja jako wyzwanie dla judaizmu i chrzecijañstwa.
 Mediolan 1982. Znaczenie wiêtoci ludzkiego ¿ycia wobec wspó³czesnych aktów przemocy.
 Amsterdam 1984. Nowe pokolenia wobec wiary i tradycji religijnej.
 Rzym 1985. Stosunki chrzecijañsko-¿ydowskie po opublikowaniu
przez watykañsk¹ Komisjê dokumentu ¯ydzi i judaizm w g³oszeniu
S³owa Bo¿ego i katechezie Kocio³a katolickiego. Wskazówki do w³aciwego przedstawiania tych zagadnieñ (24 czerwca 1985 r.).
 Praga 1990. Historyczny i religijny wymiar antysemityzmu i jego
zwi¹zki z Szoah.
 Baltimore 1992. Szoah, antysemityzm i wspó³praca w dziedzinie wychowania.
 Jerozolima 1994. Rodzina i ekologia w perspektywie religijnej.
 Watykan 1998. Wychowanie religijne, ekologia w perspektywie teologicznej oraz dyskusja o dokumencie watykañskiej Komisji zatytu³owanym Pamiêtamy: Refleksja nad Szoah (16 marca 1997 r.).
 Nowy Jork 2001. ¯al za grzechy i pojednanie w judaizmie i chrzecijañstwie.
 Buenos Aires 2004. Sprawiedliwoæ i mi³osierdzie w judaizmie i chrzecijañstwie.
Przedstawiona lista kolejnych spotkañ Komitetu oraz zaprezentowana tematyka obrad pozwalaj¹ sformu³owaæ kilka wniosków. Po pierwsze,
zagadnienia teologiczne zaczynaj¹ dominowaæ w pracach Komitetu £¹cznoci dopiero od obrad w Jerozolimie. Wczeniej podejmowano wielokrotnie inne problemy, wa¿ne dla dialogu chrzecijañsko-¿ydowskiego, a wiêc
kwestie zwi¹zane z antysemityzmem, misj¹ chrzecijañsk¹, edukacj¹ oraz
wolnoci¹ religijn¹. Przedmiotem szczególnego zainteresowania oraz
analizy by³y trzy wymienione dokumenty watykañskiej Komisji. Dodajmy, ¿e Komitet £¹cznoci wyda³ kilka dokumentów, których tematyka
wskazuje na problematykê podejmowanych obrad; by³y to: Deklaracja
na temat rodziny (Jerozolima 1994), Deklaracja na temat ochrony rodowiska naturalnego (Watykan 1997), Deklaracja na temat ochrony wolnoci religijnej i dostêpu do miejsc wiêtych (Nowy Jork 2001) oraz Zalecenia dotycz¹ce edukacji w katolickich i ¿ydowskich seminariach i uczelniach teologicznych (Nowy Jork 2001).
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Po drugie, w miarê systematyczne spotkania Komitetu zosta³y przerwane po dwunastych obradach, które odby³y siê w Rzymie w 1985 r.
Z³o¿y³o siê na to kilka okolicznoci. Wród najwa¿niejszych z nich wymienia siê zdecydowanie krytyczn¹ ocenê przez rodowiska ¿ydowskie
dokumentu ¯ydzi i judaizm w g³oszeniu S³owa Bo¿ego i katechezie Kocio³a katolickiego. Kolejnym powodem napiêtych stosunków w relacjach katolicko-¿ydowskich maj¹cych wp³yw na prace Komitetu by³y audiencje udzielone przez Jana Paw³a II palestyñskiemu przywódcy Jasirowi Arafatowi oraz Kurtowi Waldheimowi, prezydentowi Austrii, by³emu oficerowi Wermachtu, który w czasie wojny pe³ni³ s³u¿bê wojskow¹
na Ba³kanach3. By³ on oskar¿any przez wielu ¯ydów o zbrodnie dokonane na cz³onkach narodu ¿ydowskiego. Wp³yw na przerwanie systematycznych prac Komitetu mia³ tak¿e konflikt zwi¹zany z domem sióstr
karmelitanek mieszcz¹cym siê przy obozie zag³ady w Auschwitz. Nale¿y w tym miejscu przypomnieæ, ¿e w³anie dziêki inicjatywom Jana
Paw³a II zosta³y usuniête niektóre kontrowersje. Z inicjatywy papie¿a
odby³o siê w Rzymie i Castel Gandolfo, w dniach od 31 sierpnia do
1 wrzenia 1987 r., spotkanie cz³onków watykañskiej Komisji z przedstawicielami Miêdzynarodowego Komitetu ¯ydowskiego. W czasie obrad
omawiano zagadnienie Szoah, wspó³czesnych przejawów antysemityzmu, relacji miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ a Pañstwem Izrael. Wspólny oficjalny komunikat wydany po spotkaniu podkrela, ¿e delegacja katolicka z du¿¹ wra¿liwoci¹ odnios³a siê do problemów przedstawionych
przez ¯ydów, wyjani³a tak¿e stanowisko Kocio³a katolickiego na podnoszone przez rodowiska ¿ydowskie zarzuty. Podczas obrad ustalono, ¿e
kolejne spotkanie Komitetu £¹cznoci bêdzie powiêcone zagadnieniu eksterminacji narodu ¿ydowskiego w czasie drugiej wojny wiatowej w perspektywie religijnej i historycznej. Nadziejê na powrót do systematycznych prac Komitetu przynios³o osobiste spotkanie jego cz³onków z Janem Paw³em II4. Przypomnijmy w tym miejscu, ¿e papie¿ postanowi³,
¿e siostry karmelitanki opuszcz¹ klasztor przylegaj¹cy do obozu zag³ady w Owiêcimiu. Zmiana miejsca  zdaniem papie¿a  nie spowoduje jednak, ¿e zakonnice zaprzestan¹ realizowaæ podstawowe zadanie,
którym w obliczu dramatu drugiej wojny wiatowej jest obowi¹zek nieustannego wiadczenia o mi³oci Chrystusa do Kocio³a i cz³owieka:
W dalszym ci¹gu bowiem Owiêcim  i to wszystko, co siê z nim ³¹czy
Kryzys w relacjach katolicko-¿ydowskich po audiencji udzielonej Waldheimowi
omawia G. W e i g e l: wiadek nadziei. Biografia papie¿a Jana Paw³a II. Kraków 2000,
s. 693694.
4
Meeting in Rome and Castel Gandolfo. In: John Paul II. Spiritual Pilgrimage...,
s. 102104.
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 jako tragiczne dziedzictwo Europy i ludzkoci, pozostaje zadaniem
Karmelitanek5.
Przedstawiona lista kolejnych spotkañ Komitetu oraz podane informacje pozwalaj¹ przypuszczaæ, ¿e Jan Pawe³ II udzieli³ audiencji
jego cz³onkom podczas obrad w Rzymie i Watykanie, a wiêc w 1985
i 1998 r. Nale¿y tak¿e za³o¿yæ, ¿e w wypowiedziach skierowanych przez
¯ydów do Jana Paw³a II znajdziemy pewne uwagi na temat dokumentów opublikowanych przez Komisjê ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem.
Dla przejrzystoci dalszych rozwa¿añ nale¿y przypomnieæ, ¿e wiêkszoæ wspó³czesnych ¯ydów uznaje Holokaust oraz powstanie Pañstwa
Izrael, z którym Watykan nawi¹za³ oficjalne relacje dyplomatyczne dopiero w koñcu 1993 r., za dwa najwa¿niejsze wydarzenia maj¹ce decyduj¹cy wp³yw na ich to¿samoæ. Z tej te¿ perspektywy oceniaj¹ oni zwykle
partnerów swoich rozmów. Mog¹ byæ wiêc one uwa¿ane, wraz ze zdecydowanie negatywnym podejciem do antysemityzmu, za swoisty papierek lakmusowy dla wszystkich, którzy usi³uj¹ nawi¹zaæ z ¯ydami dialog.
Bardzo wyranie kwestie te zosta³y wyra¿one przez ¿ydowskich cz³onków Komitetu £¹cznoci podczas spotkañ z Janem Paw³em II.
Mordecai Waxman, przewodnicz¹cy Miêdzynarodowego Komitetu ¯ydowskiego, przypomnia³ papie¿owi w 1985 r., ¿e utworzenie Pañstwa
Izrael sprawi³o, i¿ ¯ydzi stali siê aktywnymi uczestnikami wspó³czesnych
dziejów, spowodowa³o ich odnowê duchow¹ i religijn¹. W swoim wyst¹pieniu Waxman zwróci³ uwagê na List apostolski Redemptionis anno
z 20 kwietnia 1984 r., w którym Jan Pawe³ II napisa³: Dla ludu ¿ydowskiego, który ¿yje w Pañstwie Izrael i który przechowuje w tej ziemi tak
cenne wiadectwa swojej historii i wiary, musimy prosiæ o upragnione
bezpieczeñstwo i w³aciwy spokój, który jest przywilejem ka¿dego narodu oraz warunkiem do ¿ycia i rozwoju ka¿dego spo³eczeñstwa6. W wypowiedzi Waxmana znajdujemy wyrane aluzje do tego, ¿e stosunki dyplomatyczne miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ a Pañstwem Izrael nie by³y wówczas nawi¹zane. 13 lat póniej, podczas kolejnej audiencji udzielonej cz³onkom Komitetu £¹cznoci obraduj¹cym w Watykanie, przemawiaj¹cy
w imieniu delegacji ¿ydowskiej Geoffrey Wigoder zaznaczy³, ¿e ustanowienie relacji dyplomatycznych w 1993 r. zamknê³o sporn¹ kwestiê dotyJ a n P a w e ³ II: Do Sióstr Karmelitanek w Owiêcimiu. LOsservatore Romano.
Wydanie polskie 1993, nr 56, s. 60.
6
Statement by Rabbi Mordecai Waxman, Chairman of the International Jewish
Committee on Interreligious Consultations, during Audience with Pope John Paul II. In:
John Paul II. Spiritual Pilgrimage..., s. 5759. List apostolski Redemptionis anno zamieszcza publikacjê ¯ydzi i judaizm w nauczaniu Jana Paw³a II..., s. 8488.
5
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cz¹c¹ braku relacji dyplomatycznych miêdzy pañstwem Izrael a Stolic¹
Apostolsk¹7.
Dialog chrzecijañsko-¿ydowski powoli wkracza na w³aciw¹ dla siebie p³aszczyznê teologiczn¹. Przez d³ugi czas dotyczy³ on przede wszystkim kwestii antysemityzmu i Holokaustu. Religijny wymiar dialogu by³
jednak wielokrotnie podkrelany przez Jana Paw³a II. Podczas obrad
Komitetu £¹cznoci w 1985 r. papie¿ wyranie zaznaczy³, ¿e wzajemne
poznanie, które dokonuje siê przed Bogiem, wraz z Jego b³ogos³awieñstwem, wiara w Jedynego Boga oraz szacunek dla cz³owieka, wymagaj¹
od ¯ydów i chrzecijan wspólnego wiadectwa i zaanga¿owania w rozwi¹zanie problemów spo³ecznych8. Jeszcze wyraniej potrzeba dialogu
na p³aszczynie religijnej zosta³a podkrelona w przemówieniu z 1998 r.
Zwracaj¹c uwagê na potrzebê autentycznego dialogu opartego na umi³owaniu prawdy, Jan Pawe³ II stwierdzi³: Wówczas, kiedy wierz¹cy patrz¹ na wydarzenia w przekonaniu, ¿e wszystkie rzeczy s¹ ostatecznie
kierowane przez Bosk¹ Opatrznoæ, bêd¹ z pewnoci¹ stawali siê sobie
bli¿si w tej b³ogos³awionej harmonii, któr¹ Psalmista przyrównuje do drogocennego olejku sp³ywaj¹cego na g³owê Aarona lub do rosy, która opada
na góry Syjonu (por. Ps 133)9.
Jan Pawe³ II by³ gorliwym zwolennikiem dialogu chrzecijañsko-¿ydowskiego. Jego wk³ad w rozwój wzajemnych stosunków zosta³ podkrelony bardzo wyranie w komunikacie koñcowym z ostatnich obrad Komitetu £¹cznoci, które odby³y siê w Buenos Aires. W dokumencie tym
czytamy, ¿e przez ca³y pontyfikat Jan Pawe³ II wykorzystywa³ ka¿d¹
okazjê do poprawy dialogu miêdzy naszymi dwoma religijnymi wspólnotami, które uwa¿a³ za dog³êbnie powi¹zane ze wzglêdu na ich to¿samoæ. Ten braterski dialog zrodzi³ wzajemne zrozumienie i szacunek.
Mamy nadziejê, ¿e bêdzie on nadal spotyka³ siê z oddwiêkiem w coraz
szerszych krêgach, porusza³ umys³y i serca katolików oraz ¯ydów, a tak¿e inne spo³ecznoci. Dokument ten jeszcze dwukrotnie odwo³uje siê do
nauczania Jana Paw³a II. Najpierw podkrela siê w nim, ¿e papie¿
w swojej pierwszej encyklice zatytu³owanej Redemptor hominis (1979 r.)
zwraca³ chrzecijanom uwagê, i¿ prawdziwy zwi¹zek z Bogiem wymaga
zdecydowanego zaanga¿owania i s³u¿by na rzecz blinich. Nastêpnie,
G. W i g o d e r: Allocution adressée au pape Jean Paul II. Istina 1988, nr 4, s. 375
376.
8
J a n P a w e ³ II: Przemówienie do Miêdzynarodowego Katolicko-¯ydowskiego Komitetu £¹cznoci z okazji 20. rocznicy Nostra aetate. W: ¯ydzi i judaizm w nauczaniu
Jana Paw³a II..., s. 104106.
9
The Popes Address to the International Catholic-Jewish Liaison Committee. Information Service. The Pontifical Council for Promoting Christian Unity 1988, No. 3,
s. 165.
7
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maj¹c na wzglêdzie wrogie postawy wobec ¯ydów oraz ich bolesne skutki
w przesz³oci, które doprowadzi³y do Szoah, cz³onkowie Komitetu wspólnie przypomnieli papieskie s³owa, ¿e antysemityzm jest grzechem przeciwko Bogu i ludzkoci10.
Podsumowuj¹c dotychczasowe rozwa¿ania, nale¿y podkreliæ dwie
kwestie. Po pierwsze, Jan Pawe³ II udzielaj¹c audiencji Waldheimowi
i Arafatowi, przyczyni³ siê w pewien sposób do zawieszenia prac Komitetu £¹cznoci w 1985 r. Organizuj¹c katolicko-¿ydowskie spotkanie w Watykanie i Castel Gandolfo, doprowadzi³ jednak do ich wznowienia. Nie
nale¿y zapominaæ, ¿e Jan Pawe³ II nie odmówi³ audiencji ¿adnemu przywódcy. Po drugie, w swoich wyst¹pieniach papie¿ podkrela³ w sposób
szczególny znaczenie wzajemnego dialogu na p³aszczynie cile religijnej. Na takich podstawach mo¿na rozwijaæ szczery i trwa³y dialog, który
nie bêdzie uwa¿any za kaprys historii, lecz za koniecznoæ, bez której
nie mo¿na budowaæ jakiejkolwiek przysz³oci.
Sprawozdanie z osiemnastych obrad Miêdzynarodowego Katolicko-¯ydowskiego
Komitetu £¹cznoci, zatytu³owane G³êboko zakorzenione w naszych religiach zobowi¹zanie do czynienia sprawiedliwoci, znajduje siê w Studiach i Dokumentach Ekumenicznych 2005, nr 1, s. 220224.
10

MAREK J. UGLORZ

Ku chrzecijañskim korzeniom
Od nowej hermeneutyki do nowej antropologii
A jeli jestecie Chrystusowi,
tedy jestecie potomkami Abrahama,
dziedzicami wed³ug obietnicy.
Ga 3,29

W tle mojego artyku³u Ku chrzecijañskim korzeniom... niew¹tpliwie
stoi reformacyjne wezwanie ad fontes. Mimo wszystko nie chcê powtarzaæ znanych i uznanych argumentów za powrotem do róde³ chrzecijañskiej wiary Bogu, który objawi³ siê w Jezusie Chrystusie. Nie chcê
tego czyniæ ani jako luteranin, ani jako biblista. Nie chcê, poniewa¿ zdajê
sobie sprawê, ¿e hermeneutyczn¹ zasadê reformatorów z XVI wieku,
znan¹ jako Sola Scriptura, nie sposób d³u¿ej utrzymywaæ w jej w¹skim
pojêciu i rozwiniêciu. Ona sama wci¹¿ jest aktualna, jednak jej za³o¿enia
ulegaj¹ zmianie. Przede wszystkim z powodów hermeneutycznych, ale
nie tylko. Jestemy wiadkami pog³êbiaj¹cego siê kryzysu komunikacji,
a co za tym idzie, tak¿e ludzkich wspólnot. Bo pomiêdzy zawi¹zaniem siê
i trwaniem wspólnoty a komunikacj¹ w jej obrêbie istnieje cis³y zwi¹zek, sygnalizowany ju¿ na poziomie semantycznym. Warto pamiêtaæ, ¿e
w ³aciñskiej tradycji chrzecijañstwa pojêcia wspólnota oraz komunikacja posiadaj¹ wspólny rdzeñ: communio  communicatio. Byæ mo¿e Kocio³y i niektórzy, postawieni w s³u¿bie Kocio³a, maj¹ jeszcze cierpliwoæ mówiæ do samych siebie, to jest sk³adaæ wiadectwo z pomoc¹ pojêæ,
coraz czêciej niezrozumia³ych i nic nie oznajmiaj¹cych. Pojêæ, które przesta³y byæ kodem ¿ycia wspólnoty i nie spe³niaj¹ funkcji funduj¹cej Koció³. Jednak teologia mieæ jej ju¿ nie powinna.
3*
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Dlatego warto na pocz¹tku uwiadomiæ sobie kilka faktów hermeneutycznych.

Hermeneutyczne fakty
Wezwanie Ku chrzecijañskim korzeniom nie oznacza powrotu tylko do tradycji biblijnej ani do tradycji apostolskiej, ale do historycznej
postaci Jezusa z Galilei1, osadzonej w konkretnym rodowisku religijnym, jakim by³ palestyñski judaizm. Podobnie jak rzeczy ostatnie maj¹
naturê personalistyczn¹, to znaczy nie przynale¿¹ ani do królestwa czasu, ani do królestwa przestrzeni, bo s¹ Królestwem Bo¿ym, czyli królestwem osoby, tak i arche chrzecijañskiej historii to osoba i czyn Chrystusa. Równie¿ w teologicznej refleksji ks. dr. Marcina Lutra królestwo
osoby ma pierwszeñstwo przez ka¿d¹ inn¹ rzeczywistoci¹. Na pocz¹tku
wszystkiego stoi Solus Christus. Zasada Sola Scriptura jest stra¿nikiem
tradycji o Bo¿ym objawieniu w osobie i czynie Jezusa Chrystusa, a nie
substytutem objawienia.
Zainteresowanie Jezusem z Galilei, o którym od pokoleñ wiadczymy, ¿e jest epifani¹ Boga, Chrystusem i Zbawicielem, porednio jest powrotem do religijnej tradycji Pierwszego Testamentu. Uwiadamia nam
tak¿e, ¿e pomiêdzy Testamentami nie ma duchowej pustki. Wype³niaj¹
j¹ judaistyczna apokaliptyka i teologiczne zrêby judeochrzecijañskiej
teologii i pobo¿noci2. Ró¿d¿ka, która wyros³a z pnia Jessego (Iz 11,1),
jest g³êboko zakorzeniona w ziemi objawienia, na której staro¿ytni Hebrajczycy kszta³towali swój charakter i wiarê. wiadectwem Bo¿ego objawienia i zapisem stanu wiary kolejnych pokoleñ synów Abrahama s¹
ksiêgi Pierwszego Testamentu, które by³y Pismem wiêtym Jezusa
i pierwszego pokolenia Jego uczniów. Wyj¹wszy poza nawias niniejszych
dociekañ szerok¹ sferê prastarego dowiadczenia religijnego, w przestrzeni hermeneutyki i teorii komunikacji ów fakt oznacza, ¿e chrzecijañstwo ma swoje korzenie tak¿e w hebrajskim sposobie mówienia, rozuO stanie dyskusji na temat koniecznoci badañ nad teologi¹ zwiastowania i czynów Jezusa pisze M.J. U g l o r z: Teologia zwiastowania i czynów Jezusa. Warszawa
1999, s. 1131. O ewangelicznych obrazach Jezusa zob. J. C z e r s k i: Jezus Chrystus
w wietle ewangelii synoptycznych. Opole 2000; J. P e l i k a n: Jezus przez wieki. Kraków
1993; J. G n i l k a: Jesus von Nazaret. Botschaft und Geschichte. Freiburg im Breisgau
1993; przek³ad polski: Jezus z Nazaretu. Orêdzie i dzieje. Kraków 1997.
2
J. M a i e r: Miêdzy Starym a Nowym Testamentem. Kraków 2002; J. D a n i e l o u:
Teologia judeochrzecijañska. Kraków 2002.
1
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mienia oraz interpretacji tekstu. Dlatego hermeneutycznymi czynnikami, nad którymi we wspó³czesnej dyskusji teologicznej i filozoficznej nie
da siê tak po prostu przejæ do porz¹dku dziennego, maj¹c nadziejê, ¿e
o¿ywi¹ obumieraj¹c¹ tkankê chrzecijañskiej wspólnoty, s¹: m¹droæ innego typu, rola symbolu, interpretacja profetyczna.
M¹droæ innego typu
Semicka m¹droæ, co prawda nie tak spekulatywna, jak filozofia staro¿ytnych Greków, wyra¿a siê na w³asny sposób, narracyjny. M¹droæ, genetycznie epifanijna, jest opowieci¹3. Opowiadanie, prawo, hymn, proroctwo  s¹ nie tylko starotestamentowymi gatunkami literackimi. Nauczmy siê dostrzegaæ w nich co wiêcej. M¹droæ przybiera w nich nie kszta³t
abstraktu, ale antropologicznego i egzystencjalnego konkretu. Odrêbnoæ
formy, pod jak¹ hebrajska m¹droæ wydobywa cz³owieka z niewiadomoci, oznacza te¿ koniecznoæ zastosowania innej formy dyskusji oraz wypowiedzi, a tak¿e  co nas tutaj bardzo interesuje  inn¹ formê wiadectwa. Przyzwyczajeni do wyra¿ania m¹droci na sposób apologetyczny i dogmatyczny, czyli czêsto do tak zwanego m¹drowania, od staro¿ytnych Hebrajczyków uczmy siê, ¿e m¹droæ ujawnia siê i bierze cz³owieka w posiadanie tak¿e wówczas, a mo¿e przede wszystkim, gdy wypowiada siê metaforycznie, za pomoc¹ symbolu, przenoni, przyk³adu. Nam, przyzwyczajonym do greckiego sposób filozofowania, nie jest ³atwo dyskutowaæ i mówiæ
w podobny sposób, mimo wszystko warto siê uczyæ. Przede wszystkim od
literatów4, jak opisywaæ to, co z natury jest niewyra¿alne i jak opowiadaæ,
nie dopowiadaj¹c? Na podorêdziu czeka te¿ m¹droæ bani i bajek, którymi
dzi interesuje siê jedynie psychologia. Umiejêtnoæ ich interpretacji by³aby pomocna w skutecznym wypowiadaniu zobrazowanego s³owa. Skoro
Bóg sta³ siê cz³owiekiem, co znaczy, ¿e S³owo sta³o siê cia³em  obrazem,
to pamiêtajmy, ¿e mówi¹c, jestemy obrazem, uczestniczymy w przekazie
prawdy na sposób obrazu. S³owo ma naturê kenotyczn¹ i zostaje skutecznie
wypowiedziane jakby przez zawieszenie. Jakby siê wycofywa³o, nie ¿eby
przestaæ dzia³aæ, ale ostatecznie wyraziæ siê obrazem, gestem, postaw¹5.
Czy zrêby starotestamentowej tradycji nie kszta³towa³y siê jako rodzinne sagi,
opowiadane w namiotach patriarchów? Opowiadana codziennoæ w banale i prozie ¿ycia
odnajdywa³a lad Boga, odkrywa³a objawienie w historii i osobie. Zob. te¿: E. S a l m a n n:
Daleka bliskoæ chrzecijañstwa. Kraków 2005, s. 1325.
4
J. S z y m i k: Teologia na pocz¹tek wieku. KatowiceZ¹bki 2001, s. 235441;
E. S a l m a n n: Daleka bliskoæ chrzecijañstwa..., s. 2740.
5
G. B a d e r: Symbolik des Todes Jesu. Tübingen 1988; E. S a l m a n n: Daleka bliskoæ chrzecijañstwa..., s. 4171.
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St¹d charakterystyczna dla hebrajskiego profetyzmu forma przekazu S³owa Bo¿ego, wypowiedzianego i pokazanego, oraz póniejsze podjêcie jej przez Jezusa podczas publicznej dzia³alnoci w jednoci s³owa
i czynu.
Czytaj¹c Stary i Nowy Testament, trzeba pamiêtaæ, ¿e ma siê do czynienia z tekstami innego typu w porównaniu z klasyczn¹ literatur¹ filozoficzn¹. Inn¹, ani¿eli refleksja typu kantowskiego czy heglowskiego, aczkolwiek nie mniej wartociow¹ dla ludzi poszukuj¹cych m¹droci, biblijne gatunki literackie godne s¹ tego, ¿eby staæ siê przedmiotem filozoficznego namys³u6. Króluj¹ce do tej pory przekonanie, ¿e dzieje chrzecijañskiej teologii s¹ aren¹ recepcji tekstów biblijnych na gruncie filozofii greckiej, z zastosowaniem helleñskiego aparatu pojêciowego, wydaje siê tyle¿ s³uszne, co przedawnione. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e filozofia grecka
rzeczywicie ma pierwszeñstwo w procesie recepcji biblijnego dziedzictwa i proces ten na trwa³e naznaczy³ nasz¹ cywilizacjê, wszak¿e nadszed³ czas rozpoznania, ¿e tekst biblijny nie jest nieporadnym wiadectwem religijnego dowiadczenia, ale epifani¹ m¹droci7.
Rola symbolu
Dlatego kolejny, donios³y fakt hermeneutyczny dotyczy metodologii
pracy z tekstem biblijnym. Egzegetycznej metodzie krytyczno-historycznej zawdziêczamy intensywny rozwój wspó³czesnej biblistyki, która inspiruje dogmatyków i praktyków. Nie przeminê³a jej rola, a instrumenty,
którymi siê pos³uguje, pozwalaj¹ mieæ nadziejê, ¿e wyniki jej badañ bêd¹
coraz doskonalsze. Dziêki niej wspó³czesne chrzecijañstwo otrz¹snê³o
siê z uproszczonych wyobra¿eñ dotycz¹cych natchnienia, autorstwa, procesu powstania, a nawet sensu tekstu biblijnego8. Jednak widaæ coraz
wyraniej, ¿e nie potrafi sprostaæ wyzwaniom, jakie egzegezie stawia
zmys³owe pokolenie. Nie u¿ywam tego okrelenia w sensie negatywnym,
zbli¿onym do paw³owego bycia cz³owiekiem cielesnym9. Pokolenie prze³omu tysi¹cleci zdaje sobie sprawê z wszystkich konsekwencji posiadania zmys³ów. Mo¿na powiedzieæ, ¿e wiadomie wykorzystuje atuty cielesnoci. Dzi, oprócz wiedzy i racjonalnych dowodów, tak¿e w biznesie coraz czêciej liczy siê na przyk³ad kobieca intuicja.
A. L a c o c q u e, P. R i c o e u r: Myleæ biblijnie. Kraków 2003, s. 12.
Ibidem, s. 15.
8
K. B a r d s k i: S³owo oczyma Go³êbicy. Warszawa 2007, s. 45.
9
Np. Rz 8,5 nn.; zob. A. P a c i o r e k: Cz³owiek bez Chrystusa w soteriologii Listu w.
Paw³a do Rzymian. Tarnów 1995, s. 3064.
6
7
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Jak dotrzeæ do takiego s³uchacza Ewangelii?10 Odwo³uj¹c siê do nagromadzonych w tekcie natchnionym symbolów i archetypów, egzegeza,
polegaj¹ca na szukaniu w Pimie wiêtym sensu wy¿szego, duchowego,
zosta³a dawno przezwyciê¿ona i zast¹piona metod¹ krytycznohistoryczn¹. Nie mylê o daleko id¹cym i niebezpiecznym alegoryzowaniu ka¿dego tekstu biblijnego. Sugerujê raczej zastosowanie egzegezy zobrazowanego S³owa, która inaczej mog³aby nazywaæ siê egzegez¹ egzystencjaln¹. Wychodz¹c od badañ historycznych i jêzykowych, teolog hermeneuta
powinien zobaczyæ, w jaki sposób w badanym tekcie biblijnym zosta³
wykorzystany symbol i jak funkcjonuje on w pozosta³ych tradycjach biblijnych oraz jaka by³a historia jego interpretacji. Idzie o to, aby na podstawie S³owa Bo¿ego tworzyæ nowe, zaskakuj¹ce skojarzenia religijne,
psychiczne, spo³eczne, polityczne oraz inne, tak¿e w sferze sztuki.
Byæ mo¿e rezerwa, z jak¹ wspó³czesna teologia traktuje biblijny symbol, pomijaj¹c jego znaczenie dla religijno-kulturowego rozwoju cz³owieka, jest jedn¹ z przyczyn tego, ¿e wspó³czesna sztuka nie potrafi odnaleæ odpowiednich rodków wyrazu, aby nawi¹zaæ kontakt z naszym pokoleniem? Nic tak dobrze nie s³u¿y sztuce, jak religijny symbol. Dlaczego
interpretacja symbolu mia³aby pozostaæ jedynie metod¹ psychologii, nie
wiadomo. Wiadomo natomiast, ¿e odnowa wspó³czesnej teologii, a za ni¹
tak¿e kultury, nast¹pi przez powrót do w³aciwie pojêtego symbolu.
W jakiejkolwiek wystêpuje postaci, symbol umo¿liwia cz³owiekowi obcowanie z prawd¹, która przecie¿ nie jest ograniczona racjonalnym dowodem. Co prawda, mamy wówczas do czynienia ze sprzecznoci¹, ale nie
tak¹, której nie sposób przezwyciê¿yæ. Otó¿ Ewangelia, a ju¿ zw³aszcza
wielkanocne wiadectwo o Zmartwychwsta³ym, jest S³owem, domagaj¹cym siê wiary. O ile treæ Bo¿ego Narodzenia wype³niona jest wszystkim,
co nale¿y do naszego dowiadczenia, o tyle z wielkanocnym poselstwem
o zmartwychwstaniu mamy powa¿ne problemy, poniewa¿ jeszcze nikt
nie powróci³ z tamtej strony ¿ycia, aby nasz¹ niewiarê wesprzeæ w³asnym wiadectwem. Nie mamy ani dowodu, ani w³asnym dowiadczeniem nie potrafimy zbli¿yæ siê do treci tego S³owa. Nawet obraz Boga
w Wielkanoc jest zdecydowanie inny ani¿eli w Bo¿e Narodzenie. W Betlejem Bóg zbli¿a siê do nas, prze³amuj¹c barierê dziel¹c¹ nas od Niego,
a w Wielkanoc prze³amuje granice ku nowym przestrzeniom po drugiej
stronie ¿ycia. Odt¹d idzie przed nami, nios¹c wiat³o w nieznan¹ dal,
czego ¿adna wyobrania nie jest zdolna obj¹æ i oswoiæ. Treæ Wielkanocy
dociera do nas w postaci S³owa, które wiadczy o rzeczach niewyobra¿alnych. Trzeba je us³yszeæ i zaufaæ. I chocia¿ to S³owo odnosi siê do intelek10
Jakim jêzykiem winna mówiæ o Bogu wspó³czesna teologia? Podpowiedzi szukaj:
J. S z y m i k: Teologia na pocz¹tku wieku..., s. 6474.

40

Marek J. Uglorz

tualnych zdolnoci cz³owieka, przecie¿ mylimy i poznajemy równie¿ zmys³owo. Dlatego chrzecijañska teologia i pobo¿noæ powinny rozgl¹daæ siê
za symbolami. Jako zmys³owe pomagaj¹ dotrzeæ do tych warstw prawdy,
które  zakurzone z powodu kulturowych zwrotów i przemian  cichuteñko czekaj¹ na uwiadomienie. W teologii, a ju¿ zw³aszcza
w biblistyce i dogmatyce, nie nale¿y baæ siê symboli. Porz¹dna egzegeza
nie mo¿e nie zauwa¿aæ, ¿e w pismach Starego i Nowego Testamentu nagromadzone jest bogactwo symboli, które prawdê wyra¿aj¹ podobnie jak
Jezus w przypowieciach11. By³oby dobrze, ¿eby równie¿ dogmatyka przypomnia³a sobie o symbolu, jako rodku wyrazu, który nic nie straci³ ze
swojej wartoci. Prawdy, trudne do opisania i rozumowego przyswojenia,
mo¿na przedstawiaæ symbolicznie. Faktem jest, ¿e interpretacja symboli
niejednokrotnie jest bardzo subiektywna, a przez to niebezpieczna dla
jednoci Kocio³a. Z drugiej strony, symbole wci¹¿ pozostaj¹ rodkami
wyrazu, przemawiaj¹cymi do wyobrani ludzi z ró¿nych krêgów cywilizacyjnych, jednoczenie utrwalaj¹cymi podstawowe wartoci uniwersalne, te z krêgu religijnego, etycznego i spo³ecznego archetypu. Tym samym docieramy do trzeciego i ostatniego faktu hermeneutycznego, sprawiaj¹cego, ¿e na horyzoncie teologii i wiary pojawi³a siê myl nowego
typu, która nie zaprzecza zwi¹zkom z greck¹ filozofi¹, ale jak nigdy dot¹d jest wiadoma hebrajskich korzeni.
Interpretacja profetyczna
Idzie nie tyle o metodê egzegetyczn¹  która na niemieckim gruncie
jêzykowym zosta³a nazwana Wirkungsgeschichte12 (historia oddzia³ywania), w literaturze anglojêzycznej za jest rozpoznawana jako tradycja
interpretacji  ile raczej o wiadomoæ, bêd¹c¹ ju¿ wynikiem jej skutecznego wnioskowania, ¿e pomiêdzy tekstem a czytelnikiem, który jednoczenie jest interpretatorem, istnieje napiêcie znaczenia i rozumienia
b¹d, inaczej, dialektyka wzajemnych pytañ i odpowiedzi, w zwi¹zku
z czym rozumienie tekstu stanowi proces13  niezale¿ny od woli oraz
intencji autora. Pierwszym rezultatem twórczej pracy autora tekstu pisanego jest nadanie tekstowi autonomii. Tekst napisany ¿yje w³asnym
11
O symbolu w relacji do teksty biblijnego zob.: K. B a r d s k i: S³owo oczyma Go³êbicy..., s. 6071.
12
Metoda powsta³a na gruncie teologicznym, jako efekt hermeneutycznej refleksji
H.-G. Gadamera. Zob. jego dzie³o: Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej.
Kraków 1993.
13
A. B r o n k: Rozumienie, dzieje, jêzyk. Filozoficzna hermeneutyka H.-G. Gadamera. Lublin 1982, s. 121129.

Ku chrzecijañskim korzeniom...

41

¿yciem. Autor musi byæ tego wiadomy. Pisz¹cy, nawet wówczas, kiedy
s³owa kieruje do konkretnej osoby, na przyk³ad do przyjaciela, powinien
pamiêtaæ, ¿e jego s³owa w ka¿dej chwili mog¹ staæ siê w³asnoci¹ publiczn¹.
Co to znaczy, ¿e tekst po opublikowaniu ¿yje w³asnym ¿yciem? Nie
znaczy to, ¿e po opublikowaniu tekstu czytelnik jest jego suwerennym
panem i ¿e mo¿e go odczytaæ wed³ug w³asnej woli i upodobania, wtedy
bowiem by³aby niemo¿liwa jakakolwiek komunikacja miêdzyludzka,
a hermeneutyka by³aby teori¹ o tym, co byæ powinno, a nie o tym, co
w sferze porozumiewania siê jest obiektywne, ale znaczy, ¿e tekst mo¿e
jednak byæ odczytany na wiele sposobów, czasem nawet znacz¹co ró¿ni¹cych siê od siebie. Nigdy jednak nie mo¿e byæ odczytany zupe³nie przeciwnie do intencji autora. To nas prowadzi do pytania o autora tekstu.
Czy interpretator tekstu musi znaæ autora? Czy znajomoæ autora gwarantuje lepsze odczytanie tekstu? Znajomoæ autora nie gwarantuje lepszego odczytania tekstu. Czytelnik, który nie zna autora, mo¿e czasem
lepiej rozumieæ oraz zinterpretowaæ tekst ani¿eli kto, kto go zna. Oczywicie znajomoæ pomaga w interpretacji tekstu, ale nie decyduje o ostatecznym wyniku przedsiêwziêcia interpretacyjnego. O lepszym rozumieniu tekstu nie decyduje tak¿e stopieñ znajomoci autora, a wiêc bezporednia lub porednia znajomoæ. Znamy wiele tekstów, a o ich autorach
nie mo¿emy powiedzieæ nic pewnego, z wyj¹tkiem tego, co da siê o nich
wywnioskowaæ z samych tekstów. O Licie do Hebrajczyków Orygenes
( 254) powiedzia³, ¿e jedynie Bóg wie, kto go napisa³, ale to nie oznacza, ¿e nie potrafimy go zinterpretowaæ.
O koñcowym efekcie interpretacji decyduje wiele czynników, g³ównie
jasnoæ tekstu oraz dowiadczenie i warsztat interpretuj¹cego tekst. Mówi¹c o tekcie, jego ¿yciu, nale¿y mieæ na uwadze dwie warstwy albo dwa
wiaty jego ¿ycia. Pierwsza warstwa  to wiat jego autora. W tekcie
autor zawiera pewne myli, które odnosz¹ siê do jego sytuacji lub sytuacji czytelników. Jest to wiat zamkniêty. Ale ju¿ w tym wiecie mo¿e
dojæ do przekroczenia myli autora. Egzystencjalna sytuacja autora tekstu nigdy nie jest identyczna z sytuacj¹ czytelnika. Czytelnik odczytuje
tekst w kontekcie w³asnych dowiadczeñ, do których autor nie mia³ dostêpu. Czytelnik zawsze dokonuje reinterpretacji tekstu, wydobywa z niego to, co dla niego jest istotne, a byæ mo¿e wcale nie by³o istotne dla
autora. Dlatego proces interpretacji tekstu nie mo¿e ograniczaæ siê do
odtworzenia tekstu ród³owego przez badanie kolejnych warstw reinterpretacji i odk³adania ich niejako na bok. Wówczas by³oby to jedynie badanie powtarzaj¹cych siê aktualizacji. Czytaj¹c biblijny tekst, trzeba
dostrzec, ¿e proces interpretacji nieustannie tworzy, kszta³tuje i na nowo
orientuje pierwotny wzorzec, tak i¿ nie da siê poprawnie zinterpretowaæ
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tekstu, nie uwzglêdniwszy kierunku  nerwu rozumienia  w którym
rozwija³a siê interpretacja.
Ostatnim czynnikiem, kieruj¹cym egzegetê ku póniejszej historii oddzia³ywania tekstu, jest zwi¹zek tekstu z ¿yw¹ wspólnot¹, która go interpretuje, a jednoczenie na nim funduje swoje trwanie oraz rozwój14.
W polu naszych zainteresowañ widaæ to wietnie na przyk³adzie relacji
Pierwszego Testamentu do Izraela. Recepcja by³a nie tylko odczytywaniem, ale za ka¿dy razem nowym s³owem, wypowiadanym w zwi¹zku
z wczeniejszym tekstem. Izraelski profetyzm jest klasycznym przypadkiem reinterpretacji, która nie interesuje siê jedynie przesz³oci¹ tekstu,
ale otwarta jest na przysz³oæ. Prorocy dokonywali interpretacji, naznaczonej oczekiwaniem na wype³nienie, aby wypowiadaæ s³owo, które mia³o na nowo formowaæ lud. Mo¿na tutaj mówiæ o profetycznym otwarciu
tekstu, okrelonym historycznie. Prorockie s³owo, po wypowiedzeniu,
przyjmowa³o now¹ formê bytowania. Zobrazowane konkretnymi wydarzeniami, które zapowiada³o, stawa³o siê godne zapisania i utrwalenia,
a tym samym stawa³o siê s³owem, podlegaj¹cym kolejnej interpretacji.
Wspomniane fakty wspó³czesnej hermeneutyki, w moim przekonaniu najwa¿niejsze dla rozwa¿añ o koniecznoci nowego zorientowania
chrzecijañskiej teologii i pobo¿noci, podprowadzi³y nas do kolejnego zagadnienia, którym jest hebraizacja mylenia o Bogu i cz³owieku, ¿yciu
i wiecie, czasie i przestrzeni. Idzie zatem o odnalezienie i nazwanie wspó³rzêdnych hebrajskiej hermeneutyki.

Wspó³rzêdne hebrajskiego sposobu mylenia
Monoteizm Pierwszego Testamentu, dziêki wiadomemu przejêciu i przekazaniu przez Drugi Testament, jest tak oczywisty, ¿e w tej chwili nie
powiêcimy mu uwagi. Wydaje siê, ¿e wyj¹tkowym przejawem hebrajskiego sposobu mylenia jest profetyczne zinterpretowanie ludzkich dziejów. Nie podlega dyskusji, ¿e odk¹d chrzecijañstwo nawi¹za³o dialog
z myl¹ greck¹, odt¹d wielu próbowa³o i próbuje interpretowaæ historiê,
pos³uguj¹c siê kategoriami greckimi. Tymczasem hebrajskiej interpretacji, skutkiem jej odrêbnoci pojêciowej, nie mo¿na streciæ w postaci zwartego systemu. Duch definiowania i budowania systemów, o czym mówilimy wczeniej, jest obcy myli hebrajskiej. To bynajmniej nie oznacza, ¿e
nie mo¿na odnaleæ podstawowego motywu interpretacyjnego, owego
14

A. L a c o c q u e, P. R i c o e u r: Myleæ biblijnie..., s. 811.
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nerwu zrozumienia, a jest nim przejcie od kosmicznej sakralnoci do zdesakralizowanej historii wiata15.
Profetyzm przeciw apokaliptyce
Jednym z ciekawszych elementów religijnej i kulturowej mozaiki na
mapie wiata jest napiêcie wystêpuj¹ce pomiêdzy religiami apokaliptycznymi a prorock¹ tradycj¹ religijn¹, czyli tradycj¹ judeochrzecijañsk¹.
I chocia¿ na pozór wydaje siê, ¿e apokaliptyka ma wiele wspólnego
z profetyzmem, jednak g³êbsza refleksja prowadzi do wniosku, ¿e s¹ jak
ogieñ i woda. Wzajemnie siê wykluczaj¹. I chocia¿ w tekcie natchnionym wystêpuj¹ elementy apokaliptyczne, jednak na pewno nie s¹ pierwotne i ród³owo nie przynale¿¹ do naszego dowiadczenia religijnego.
Owszem ubogacaj¹ je, zw³aszcza w sferze obrazu, ale nie powinny kszta³towaæ naszego rozumienia rzeczywistoci.
Greckie apokalyptein oznacza ods³anianie rzeczy ukrytych, przysz³ych.
Apokaliptyka nale¿y przeto do eschatologii, w której czêsto bywa mieszana z profetyzmem. Tymczasem profetyzm i apokaliptykê dzieli wiele
powa¿nych ró¿nic. Zw³aszcza róde³ judaistycznej apokaliptyki nie nale¿y upatrywaæ w profetyzmie. Zreszt¹ sama apokaliptyka nie przypisuje
sobie charakteru profetycznego.
Prorok, g³osz¹c swoje przepowiednie, ca³kiem jawnie mówi o swoim
miejscu w historii, która jest mu wspó³czesna i z tego miejsca bior¹ pocz¹tek ukazuj¹ce mu siê historyczne perspektywy biegn¹ce w przesz³oæ
i przysz³oæ. Prorok jest w pe³ni cz³owiekiem czasu. Nie tyle wypatruje
wci¹¿ nowych hierofanii, co ws³uchuje siê w g³os Pana, wzywaj¹cego go:
Id i powiedz. Tak nastêpuje przejcie od kosmosu do historii.
Apokaliptyk za otacza tajemnic¹ swoj¹ historyczn¹ pozycjê. Dla niego
wszystko sprowadza siê do stwierdzenia, ¿e rozwój historii wiata zosta³
ustalony i okrelony od samego pocz¹tku. Zatem poczynaj¹c od prapocz¹tku, dla apokaliptyka nie dzieje siê nic nowego. Umieszcza bowiem
pe³niê czasów i pe³niê wiata u jego pocz¹tku. Dalsze dzieje to na dobr¹
sprawê jedynie degradacja, os³abienie mocy egzystencjalnych. Prawdziwe ¿ycie jest ju¿ nieobecne.
Zdaniem proroka pe³nia czasów nie jest za cz³owiekiem, ale znajduje
siê przed nim. Prawdziwe ¿ycie jest jeszcze nieobecne. Prorok nie têskni
do z³otego wieku, który by³ na pocz¹tku. Przeciwnie  prorok ¿yje eschatologiczn¹ nadziej¹, skierowan¹ ku przysz³oci. Tak dzieje siê ju¿ przy
pierwszym powo³aniu cz³owieka, którego Pan Bóg stwarza po to, aby
15

S. Q u i n z i o: Hebrajskie korzenie nowo¿ytnoci. Kraków 2005, s. 23.
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umieciæ go w ogrodzie Eden, który ma uprawiaæ i strzec. Tak dzieje siê w
powo³aniu Abrahama, który ma opuciæ rodzinny dom, ziemiê rodzinn¹,
aby pójæ tam, gdzie Pan mu wska¿e i staæ siê ojcem wielkiego narodu.
Prorok jest wiêc w swojej interpretacji dziejów wychylony w przysz³oæ, oczekuje wype³nienia Bo¿ych obietnic. Wed³ug apokaliptyka czas jest ko³em.
Historia poprzez radykaln¹, kosmiczn¹ przemianê musi powróciæ do swego
pocz¹tku. Prorok ma inn¹ koncepcjê czasu, linearn¹.
W jego ocenie historia d¹¿y do pe³ni. St¹d bierze siê ró¿nica w sposobie
oddzia³ywania na ludzi.
Prorok urzeczywistnia swoj¹ misjê poprzez apelowanie i przemawianie do wspó³czesnej mu wspólnoty, a przez to porednio wp³ywa na kszta³t
przysz³ych pokoleñ. Odkrywa, ¿e czas nie jest z³udzeniem, albowiem Bóg
dzia³a w okrelonym czasie historycznym i zleca cz³owiekowi do wype³nienia konkretne zadania. Apokaliptyk jest radykalny i g³osi ca³kowity
upadek wspó³czesnego wiata, który musi byæ odnowiony od podstaw.
Dopiero wówczas mo¿na spodziewaæ siê triumfu. Prorok, przepowiadaj¹c epokê mesjañsk¹, podkrela jej zale¿noæ od wspó³czesnoci. Tematami najczêciej wystêpuj¹cymi u apokaliptyka za s¹: walka mocarstw
pogañskich z Bogiem i Izraelem, triumf sprawiedliwych w Królestwie
Mesjasza, s¹d nad wszystkimi ludmi, ostateczny los bezbo¿nych, radykalna przemiana kosmosu.
Przygl¹daj¹c siê dziejom interpretacji wiêtych tekstów Starego
i Nowego Testamentu, któr¹ dokonano z u¿yciem greckiego instrumentarium pojêciowego, nie trudno dostrzec, ¿e prorocka wizja czasu niejednokrotnie bywa³a interpretowana w apokaliptycznym duchu, w³aciwym
helleñskiej religii i namys³owi filozoficznemu. Za wezwaniem teologii
i pobo¿noci, aby zainteresowa³y siê swoimi korzeniami, mo¿na rozpoznaæ pragnienie przywrócenia chrzecijañskiemu ¿yciu i wiadectwu profetycznego wigoru i rozmachu.
Kryzys europejskiego i, po czêci, pó³nocnoamerykañskiego Kocio³a
wynika z przejêcia apokaliptycznej wizji dziejów, w której idea czasu jako
zamkniêtego ko³a oznacza, i¿ nic nowego ani dobrego nie mo¿e siê staæ,
skoro absolutne dobro zosta³o raz na zawsze utracone. Podobnie w pojmowaniu kosmosu na wzór grecki, jako zamkniêtej ca³oci, zosta³a uwiêziona nasza wiara, poddana przekonaniu, ¿e prawa natury s¹ immanentn¹ norm¹, tkwi¹c¹ w stworzeniu od samego pocz¹tku, w którym wszystko jest zakorzenione, a wiêc te¿ zdeterminowane.
Jeli: Na pocz¹tku stworzy³ Bóg niebo i ziemiê (1 M¿ 1,1), to oznacza, ¿e na pocz¹tku rzeczy istnieje twórcza intencja i Bo¿a wola tworzenia, a nie koniecznoæ i przypadek. Umieszczenie Boga na pocz¹tku oznacza odejcie od anonimowoci (okrelonych praw natury), aby od razu
znaleæ siê w królestwie osoby. Postawienie Boga na pocz¹tku oznacza
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równie¿, ¿e sztuka (techne, wynalazek, stworzenie) nie jest czym wtórnym, lecz przeciwnie, chronologicznie i istotnie jest pierwsza, wtórne
(stworzone) za s¹ natura i koniecznoæ. Grecka sekwencja, wed³ug której natura poprzedza sztukê, zostaje odwrócona. Tutaj sztuka (stworzenie) poprzedza naturê. Odt¹d w³anie techne okrela to, czym bêdzie natura, a natura ju¿ nie okrela, czym bêdzie sztuka, jak u Arystotelesa.
Stworzenie  techne  sztuka  wolnoæ jest przed natur¹  jej prawami  przypadkiem  fatum. To jest ca³kowita zmiana perspektywy,
oznaczaj¹ca nieobliczalne konsekwencje w obrazie cz³owieka. Grecki cz³owiek jest zdominowany przez naturê. W znacznej mierze skazany na
naladowanie. Cz³owiek judeochrzecijañski, którego wiatem rz¹dzi inwencja, czuje siê w wiecie swobodniej. Najpierw jest inwencja i decyzja.
Cz³owiek znajduje siê w obszarze twórczej wolnoci, która nie jest przypadkowym i niespokojnym podbojem  jest naturalnym rozwojem bytu16.
Tymczasem najczêstsza diagnoza zachodniego spo³eczeñstwa, nie czekaj¹cego ju¿ na znak Bo¿ej obecnoci w historii, otwartej ku niczym niezdeterminowanej przysz³oci, brzmi smutnie i tragicznie: Ju¿ nic nie da siê
zrobiæ, sprawy zasz³y za daleko. W judeochrzecijañskiej perspektywie
o cz³owieku mo¿na powiedzieæ, ¿e zosta³ stworzony jako twórca. Jego bycie
w wiecie oznacza, ¿e nie jest poddany prawom natury, ale mo¿e kreowaæ
rzeczywistoæ na miarê swoich inwencji oraz marzeñ.
Na koniec pos³uchajmy niepowtarzalnego wiadectwa biblijnego jêzyka hebrajskiego. Nie istnieje w nim s³owo: rzecz. Dopiero w efekcie
semantycznego rozwoju dabar, oznaczaj¹ce: s³owo, nabra³o tej treci, co
oznacza, ¿e w hebrajskim wiecie nic nie istnieje, ale wszystko staje siê
dziêki nieustannie wypowiadanemu przez Jahwe Dabar. Cz³owiek biblijny oczywicie by³ wiadom istniej¹cego w naturze porz¹dku, dziêki
któremu jest mo¿liwe codzienne ¿ycie, lecz ów porz¹dek jest udzielony
przez Boga i na wieki uzale¿niony od Jego woli. Jedynym kluczem, umo¿liwiaj¹cym w³aciwe zinterpretowanie celowoci ludzkich dziejów, nie jest
wiêc grecka idea wiecznoci, ale biblijny sabat17.
Sekularyzm przeciw sakralnoci
W idei sabatu  niczym w soczewce  skupiaj¹ siê hebrajskie rozwa¿ania dotycz¹ce nie tylko czasu, ale tak¿e przestrzeni. Odnajdujemy
w niej kolejny element wyj¹tkowego przejcia w hebrajskim myleniu od
16
17

1994.

A. G e s c h e: Cz³owiek. Poznañ 2005, s. 61104.
Zob. A. H e n s c h e l: Szabat i jego znaczenie dla wspó³czesnego cz³owieka. Gdañsk
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kosmicznej sakralnoci do zdesakralizowanej idei wiata. Tym razem rzecz
dotyczy zdesakralizowanej przestrzeni. W judaizmie sacrum nie tworz¹
przedmioty martwo spoczywaj¹ce w przestrzeni i statycznie tkwi¹ce
w czasie, lecz jest nim to, co wydarza siê w nieustannie odnawiaj¹cym
siê i niemo¿liwym do przewidzenia czasie, to znaczy jest nim to, co siê
wydarza  odnotowuje Sergio Quinzio18.
W tym tkwi istota wiary Ludu Pierwszego Testamentu. Wszystko zaczê³o siê wraz z powo³aniem Abrama, który mia³ opuciæ rodzinê i udaæ
siê w drogê, z której nie by³o powrotu (1 M¿ 12, 19). Aby nie musieæ
powracaæ w przestrzeñ sacrum, gdzie klan czci³ swoich bogów, Abram
otrzyma³ obietnicê Bo¿ej obecnoci: Nie jestem Bogiem miejsca, ale jestem Bogiem Ojca19, czyli klanu, który odt¹d ma byæ nieustannie w drodze. Tylko taka zmiana perspektywy w rozumieniu sacrum pozwala³a Abramowi odejæ na tak¹ odleg³oæ, z której nie by³ ju¿ mo¿liwy powrót. Czy tylko w ramach przestrzeni? Biblijny cz³owiek odt¹d jest wychylony ku przysz³oci do tego stopnia, i¿ powrót w miejsce, w którym
opuci³ namioty ojca, jest niemo¿liwy równie¿ w sferze religijnej, mentalnej, spo³ecznej, kulturowej. Cywilizacyjne ¿arna, zamieniaj¹ce sakraln¹ przestrzeñ w wiêtoæ relacji pomiêdzy osobami, nieodwo³alnie ruszy³y z miejsca.
Cz³owiek, wkraczaj¹cy w wiêt¹ przestrzeñ z nadziej¹ uwiêcenia, jeli
nie idzie na spotkanie wiêtego Boga, mija siê z sacrum, które nie istnieje poza czasem ludzkiego ¿ycia, lecz jest zanurzone w historii i posiada
w³asne dzieje spotkania Boga z cz³owiekiem. Dlatego w judeochrzecijañskiej tradycji religijnej jestemy wiadkami procesu, który tak¿e wspó³czenie w ocenie wielu jest bezbo¿ny, a w rzeczywistoci nieodwracalnie
zbli¿a nas ku jedynie wiêtemu Bogu i polega na przejciu od sakralnoci
przestrzeni i ceremonii do sakralnoci ca³ej egzystencji i nazywa siê sekularyzmem. Zanik granicy pomiêdzy sacrum a profanum w biblijnej
perspektywie nie oznacza tragedii, ale zysk. Dlaczego? Poniewa¿ Bóg,
jako sacrum, w osobie i historii Jezusa z Galilei zst¹pi³ w przestrzeñ
¿ycia cz³owieka, która z powodu grzechu ca³a jest przestrzeni¹ mierci,
szeolem, aby ka¿de ¿ycie i ka¿d¹ osobê zbawiæ. Zanik granicy pomiêdzy
sacrum a profanum oznacza totalne uwiêcenie ludzkiej egzystencji, bez
wzglêdu na istnienie przestrzeni b¹d jej brak. Spogl¹daj¹c na sekularyzm z biblijnej perspektywy, zaczynamy rozumieæ, ¿e wiêtoæ jest spraw¹ relacji pomiêdzy Bogiem i cz³owiekiem, a w konsekwencji tak¿e pomiêdzy ludmi. wiêtoæ dzieje siê w codziennoci bycia cz³owiekiem i w realizowaniu powo³ania.
18
19

S. Q u i n z i o: Hebrajskie korzenie nowo¿ytnoci..., s. 35.
Zob. M.J. U g l o r z: Jahwe  Bóg Izraela. Warszawa 2002, s. 7072.

Ku chrzecijañskim korzeniom...

47

W istocie, czy eschaton jest rzecz¹, przestrzeni¹? Nieszczêliwe okrelenie rzeczy ostateczne odwraca nasz¹ nadziejê od osoby Jezusa Chrystusa. Ostatecznoci¹ ludzkiej egzystencji jest Chrystus, a dziêki relacji
z Nim spocznienie w Bogu, a nie w przestrzeni! Dlatego hebrajska antropologia jest dynamiczna, obce s¹ jej statyczne obrazy cz³owieka, a najodpowiedniejszym jest oczywicie archetyp nomady.
Tu³acza dal przeciw powrotom
Levinas pisa³, ¿e Odyseusz, wêdrowny bohater pogañstwa, zna Itakê, do której zd¹¿a. Tam bowiem znajduje siê jego dom, a nawet jego
pies, natomiast wierz¹cy Abraham nie wie nic na temat miejsca, do którego zd¹¿a, nie wie nic ponad to, ¿e w³anie tam Pan bêdzie mu b³ogos³awi³. W przeciwieñstwie do wêdrówki Odyseusza, w wypadku Abrahama
nie ma mowy o powrocie, jest to bowiem exodus, wyjcie, wêdrówka. Tu³aczka ¿ydowska zdaje siê czym bardziej radykalnym20. Jaki wniosek?
Jak pogañski czas biegnie po okrêgu, tak i pogañska przestrzeñ zwi¹zana jest z powrotem w miejsce wyjcia. Wszystko pozostaje zamkniête
w sobie. Jest to czas i przestrzeñ wiecznego powrotu. W greckim modelu cz³owiek jest zamkniêty ko³em czasu i przestrzeni. Tymczasem w hebrajskim myleniu czas i przestrzeñ s¹ linearne i biegn¹ od ziemi niewoli do ziemi obiecanej. Czas i przestrzeñ s¹ totalnie otwarte na egzystencjalne ryzyko i dlatego wszystko mo¿e siê wydarzyæ. ¯ycie jest wiêc mo¿liwe wy³¹cznie dziêki wierze. Bez niej nikt nie odwa¿y³by siê wyjæ
w nieznane, bez gwarancji osi¹gniêcia celu, który wpisany jest w ustawiczny kryzys. W perspektywie historii wiata w tu³aczej dali majaczy
krzy¿ i tylko Bóg mo¿e nadaæ mu nowe znaczenie zbawiaj¹cym byciem
i b³ogos³awieniem: B³ogos³awieni jestecie, gdy wam z³orzeczyæ i przeladowaæ was bêd¹ i k³amliwie mówiæ na was wszelkie z³o ze wzglêdu na
mnie! Radujcie siê i weselcie siê, albowiem zap³ata wasza obfita jest
w niebie; [...] (Mt 5,11n). Przedstawiaj¹c Bogu pierwociny owoców ziemi
podczas sk³adania ofiary, ¯yd mia³ wypowiedzieæ s³owa: Zab³¹kanym
Aramejczykiem by³ mój ojciec i zst¹pi³ do Egiptu, i przebywa³ tam jako
obcy przybysz w nielicznej garstce, lecz sta³ siê tam wielkim, potê¿nym
i licznym narodem (5. M¿ 26, 5). Od tamtego czasu ¯ydzi nie zaprzestali
tu³aczki21. Wci¹¿ s¹ nie u siebie, wci¹¿ obcy, wci¹¿ skazani na krzy¿, jak
Jezus z Galilei  wieczny tu³acz  który g³owy nie mia³ gdzie sk³oniæ
(Mt 8, 20).
20
21

Cyt. za: S. Q u i n z i o: Hebrajskie korzenie nowo¿ytnoci..., s. 67.
Ibidem, s. 65.
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Czy kiedykolwiek dotrê do celu? Pyta cz³owiek, którego wszystkie wspó³rzêdne ¿ycia wi¹¿¹ z czasem i przestrzeni¹. Mimo wszystko warto zafascynowaæ siê tu³acz¹ dal¹, zostawiwszy za sob¹ czas i przestrzeñ, nie próbuj¹c
wróciæ w miejsce wyjcia, aby w otwarciu swojego bycia spotkaæ siê z nadchodz¹cym Bogiem.
Cel egzystencji nigdy nie znajduje siê od cz³owieka dalej ani¿eli on
sam od Boga!

ANDREAS SCHOTTEK

Relacje chrzecijan i ¯ydów
we wspó³czesnych Niemczech
Analiza interreligijno-prakseologiczna
Relacje pomiêdzy chrzecijanami, szczególnie katolikami, a wyznawcami religii ¿ydowskiej we wspó³czesnych Niemczech maj¹ swoj¹ szczególn¹ wieloaspektowoæ oraz historyczn¹ dynamikê. Niniejszy artyku³
nie stawia sobie za zadanie omówienia wszystkich aspektów oraz nie
roci sobie prawa do wyczerpuj¹cego opracowania okrelonej tematyki.
Jego celem jest najpierw krótkie ukazanie wzajemnego spojrzenia obydwu religii z punktu widzenia teologicznego w wymiarze dialogu ogólnowiatowego (I). Wzajemne odniesienie zawiera ju¿ w sobie elementy, które stanowi¹ dobr¹ podstawê do wspólnych dzia³añ oraz zachêtê do dialogu. Druga czêæ artyku³u odnosi siê do prakseologicznego aspektu wzajemnych relacji, który mo¿e byæ udokumentowany przez wiele projektów, akcji oraz inicjatyw w Niemczech (II).
I. Przedstawiciele religii moj¿eszowej w dobie dialogu miêdzy religiami odnosz¹ siê coraz czêciej do wspólnych korzeni judaizmu i chrzecijañstwa, wskazuj¹c na elementy ³¹cz¹ce oraz postuluj¹c uszanowanie
ró¿nic, a wszystko to wyra¿aj¹c w formie deklaracji Dabru emet1. Do wyra¿onych w niej podstawowych prawd nale¿y wyznawanie wiary
w tego samego Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. ¯ydzi wyra¿aj¹ swoj¹
pozytywn¹ opiniê, ¿e chrzecijañstwo umo¿liwi³o dostêp wielu milionom
1
National Jewish Scholars Project: Erklärung Dabru emet  redet Wahrheit, Eine
jüdische Stellungnahme zu Christen und Christentum (10.09.2000). www.jcrelations.net/
de/index.php.
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ludzi do Boga Izraela, choæ liturgia chrzecijañska nie jest dla ¯ydów
alternatyw¹ w oddawaniu czci Bogu.
Obydwie religie opieraj¹ na autorytecie tej samej Ksiêgi, któr¹ ¯ydzi
nazywaj¹ Tanach, a chrzecijanie Starym Testamentem. Ta Ksiêga jest
interpretowana w wielu punktach podobnie, w wielu te¿ interpretacje
chrzecijan i ¯ydów ró¿ni¹ siê od siebie, co nale¿y respektowaæ.
Centrum Ksiêgi uznawanej przez obydwie religiê stanowi Tora (Piêcioksi¹g), w której zawarte normy moralne s¹ idea³em postêpowania.
Przede wszystkim za prawda o tym, ¿e ka¿dy cz³owiek ma nienaruszaln¹ godnoæ i wiêtoæ ¿ycia, gdy¿ zosta³ stworzony na obraz Boga. Ta
prawda powinna staæ siê fundamentem dialogu pomiêdzy tymi wspólnotami oraz ich wk³adu do ogólnoludzkiego porozumienia, aby niwelowaæ
wszelkie przejawy braku moralnoci, zw³aszcza w kontekcie straszliwych wydarzeñ ubieg³ego wieku.
Wyznawcy religii ¿ydowskiej odcinaj¹ siê od pogl¹du, ¿e nazizm by³
chrzecijañskim fenomenem. Machina nazistowska zamierza³a, po zniszczeniu wszelkiego ¿ycia ¿ydowskiego, zwróciæ siê przeciwko innym religiom, zw³aszcza chrzecijañskiej, w celu ich totalnego wyniszczenia.
Z jednej strony nale¿y dostrzec w wielu momentach pasywn¹ postawê
chrzecijan wobec zag³ady narodu ¿ydowskiego, co mog³oby wynikaæ
z pewnej wielowiekowej postawy antyjudaistycznej2. Zarazem ¯ydzi bardzo mocno podkrelaj¹ zas³ugi wielu chrzecijan w obronie i ratowaniu
wielu istnieñ ¿ydowskich z nara¿eniem w³asnego ¿ycia a¿ do ofiary
z niego. Dialog chrzecijañsko-¿ydowski na p³aszczynie teologicznej ostatniego czasu przyczynia siê do niwelacji wszelkich stereotypów i niechêci
oraz uproszczonych uogólnieñ.
Bardzo wa¿n¹ tez¹ stawian¹ we wspominanej deklaracji jest oczekiwanie na zbawienie przez Boga ca³ego wiata, co mo¿e pokonaæ po ludzku niepokonywalne ró¿nice pomiêdzy ¯ydami a chrzecijanami. Podstawow¹ z nich jest wiernoæ tradycji chrzecijañskiej oraz oddawanie czci
Bogu przez Jezusa Chrystusa, a w przypadku ¯ydów s³u¿ba Bogu poprzez poznanie Tory i ¿ydowskiej tradycji. Tej ró¿nicy nie mo¿na pokonaæ
prób¹ stwierdzenia, ¿e która ze wspólnot lepiej interpretuje Pismo natchnione lub prób¹ przejêcia jakiej w³adzy politycznej. Nale¿y wiêc uznaæ
wzajemne prawo do wiernoci w³asnemu Objawieniu oraz jego interpretacji zgodnie z w³asn¹ tradycj¹ bez narzucania drugiemu wyznaniu przyjêcia innej wyk³adni.
Obawê, ¿e zbli¿enie siê judaizmu do chrzecijañstwa os³abi praktykowanie religii ¿ydowskiej, nale¿y odrzuciæ, gdy¿ nie spowoduje ono jed2

2001.

Zob. Neuer Antisemitismus  alte Vorurteile? Hrsg. C. To r - K u r t h. Stuttgart
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nostronnej asymilacji. ¯ydzi nie obawiaj¹ siê tego, ¿e coraz wiêcej cz³onków ich wyznania przejdzie do chrzecijañstwa lub te¿ zwiêkszy siê liczba ma³¿eñstw interreligijnych. ¯ydzi traktuj¹ chrzecijañstwo jako religiê powsta³¹ z judaizmu, ale nie jako jej rozszerzenie.
Wed³ug deklaracji Dabru emet ¯ydzi i chrzecijanie musz¹ troszczyæ
siê o szerzenie pokoju oraz sprawiedliwoci. W oczekiwaniu na ostateczne zbawienie wiata, którego potrzebê dokumentuj¹: panuj¹ce ubóstwo, ³amanie ludzkiej godnoci oraz wojny i przeladowania, nale¿y z³¹czyæ wspólne wysi³ki, chocia¿ ostateczny pokój oraz sprawiedliwoæ
mo¿e zapewniæ Bóg. Nadziej¹ na taki stan mo¿e byæ wizja Proto-Izajasza: Stanie siê na koñcu czasów, ¿e góra wi¹tyni pañskiej stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej
pop³yn¹, mnogie ludy pójd¹ i rzekn¹: »chodcie, wst¹pmy na Górê Pañsk¹ do wi¹tyni Boga Jakubowego! Niech nas nauczy dróg swoich, bymy kroczyli Jego cie¿kami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i s³owo Pañskie
 z Jeruzalem« (Iz 2, 23).
Aby lepiej poznaæ bilateralne relacje pomiêdzy obydwiema religiami,
nale¿y oddaæ teraz g³os stronie chrzecijañskiej, wskazuj¹c na najwa¿niejsze elementy wspólne i dyskrepancje odnonie do kwestii wiary
i moralnoci3. Najwa¿niejszym dokumentem Kocio³a katolickiego ubieg³ego wieku okrelaj¹cym relacje z religi¹ ¿ydowsk¹ by³a deklaracja Vaticanum II Nostra aetate (1965)4. Wspania³y komentarz do niej stanowi¹
s³owa Jana Paw³a II. W ksi¹¿ce Przekroczyæ próg nadziei papie¿ odpowiada na wiele nurtuj¹cych pytañ wspó³czesnego cz³owieka. Poprzez
zadziwiaj¹c¹ mnogoæ religii, uk³adaj¹cych siê harmonijnie w rodzaj krêgów koncentrycznych, dochodzimy do najbli¿szej nam religii, do religii
Ludu Bo¿ego Starego Przymierza. S³owa Deklaracji Nostra aetate s¹
prze³omowe. [...] Poza s³owami soborowej Deklaracji stoi dowiadczenie
wielu ludzi, zarówno ¯ydów, jak i chrzecijan  stoi tak¿e moje osobiste
dowiadczenie od najwczeniejszych lat mojego ¿ycia w rodzinnym miecie. [...] Obie grupy religijne, katolików i ¿ydów, ³¹czy³a, jak przypuszczam, wiadomoæ, ¿e modl¹ siê do tego samego Boga. Mimo ró¿nicy jêzyka, modlitwy w kociele i w synagodze w znacznej mierze opiera³y siê
na tych samych tekstach5.
3
Zob. publikacjê: Israel und Kirche heute. Beiträge zum christlich-jüdischen Gespräch. Hrsg. M. M a r c u s, E.W. S t e g e m a n n, E. Z e n g e r. Freiburg 1991; Die Kirchen und das Judentum, Dokumente von 19451985. Hrsg. R. R e n d t o r f f, H.-H. H e n r i x. München 1988; H. F r a n k e m ö l l e: Juden und Christen nach Johannes Paul II.
Der Papst als Leser der heiligen Schriften. Paderborn 2005, s. 119 (mskp).
4
Sobór Watykañski II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Poznañ 2002, s. 333337.
5
J a n P a w e ³ II: Przekroczyæ próg nadziei. Lublin 1994, s. 85.
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Papie¿ podkrela wiêc wzajemny szacunek i mi³oæ do ¿ydowskich
blinich, której fundamentem teologicznym by³a wspólna wiara w Boga
oparta na tych samych natchnionych Pismach. Poza tym we wspomnianej ksi¹¿ce papie¿ wyra¿a ufnoæ w nadprzyrodzon¹ moc Boga, który sam
dope³ni dzie³a doprowadzenia do ostatecznej jednoci pomiêdzy ¯ydami
a chrzecijanami, ucz¹c, ¿e obecnie powinnimy zrozumieæ, na czym polega nasza rola jako jego narzêdzia w tym procesie. Przymierze Nowe
odnajduje w Starym swoje korzenie. O ile za Stare mo¿e odnaleæ
w Nowym swoje spe³nienie, to jest oczywicie spraw¹ Ducha wiêtego.
My, ludzie, staramy siê temu tylko nie przeszkadzaæ. Form¹ tego »nieprzeszkadzania« jest z pewnoci¹ dialog chrzecijañsko-¿ydowski, który
ze strony Kocio³a prowadzi Papieska Rada do Spraw Popierania Jednoci Chrzecijan6. Ow¹ ³¹cznoæ dwóch Przymierzy widaæ najpierw w przypadku judeochrzecijan, którzy podmiotowo byli ¯ydami, natomiast
przymiotnikowo stanowili co szczególnego: nale¿eli do Chrystusa, to
znaczy zostali okreleni w Dz 11, 26 chrzecijanami7. W kolejnych wiekach rozwój silnej nauki chrystologicznej opartej na hermeneutyce filozoficznej i trynitologii wraz z ide¹ eklezjologiczn¹ o ekskluzywnoci
zbawczej Kocio³a katolickiego przyczyni³a siê do powstania wielu pogl¹dów teologów, orzeczeñ papie¿y i soborów, które mog³y byæ powodem
niew³aciwych zachowañ wobec ¯ydów. Potrzebna jest wiêc ze strony
chrzecijañstwa wywa¿ona synteza pomiêdzy greck¹ pojêciowoci¹, scholastyczn¹ teologi¹ oraz biblijnym odwo³aniem do judaizmu jako korzenia
i czêci chrzecijañstwa. Potrzebny jest wiêc najpierw dialog wewn¹trzchrzecijañski polegaj¹cy na tym, ¿e teologia Kocio³a pierwotnego nie
odczytywa³a wiary w Chrystusa jako nowej, niejudaistycznej wiary, lecz
jako Ewangeliê, któr¹ Bóg przedtem zapowiedzia³ przez swoich proroków w Pismach wiêtych (Rz 1, 2). Tak¿e zbawcze wyjanienie mierci
Chrystusa oraz Jego zmartwychwstania dokona³o siê zgodnie z Pismem
(1 Kor 15, 4).
Bardzo wa¿nym aspektem spojrzenia chrzecijañskiego na judaizm
jest podkrelenie faktu, ¿e kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm. W osobie Jezusa zosta³o przekazane Kocio³owi ca³e duchowe dziedzictwo Izraela, które nale¿y zrozumieæ w ca³ym jego bogactwie oraz zachowaæ. W tym bogactwie nale¿y wyró¿niæ przede wszystkim ideê przymierza, etykê opart¹ na przykazaniu mi³oci Boga i bliniego a¿ do nakazu mi³oci nieprzyjació³, wiêtowanie szabatu czy te¿ s¹d na koñcu
wiata8.
Ibidem, s. 87.
Por. P. S i g a l: Judentum. Stuttgart 1986, s. 75.
8
R. R e n d t o r f f, H.-H. H e n r i x: Die Kirche und das Judentum..., s. 74.
6
7
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II. Przedstawiony zarys bilateralnej oceny i spojrzenia obu religii na
siebie jest doskona³ym punktem wyjcia do ukazania konkretnego ¿ycia,
relacji, wspólnych akcji chrzecijan i ¯ydów ¿yj¹cych na terenie Niemiec
przed i po ich zjednoczeniu. Siêgaj¹c do historii poprzedniego stulecia,
w Rzeszy Niemieckiej ¿y³o w roku 1933 oko³o 530 tys. ¯ydów. Tu¿ po
drugiej wojnie wiatowej by³o ich zaledwie kilka tysiêcy. Obecnie jest ich
oko³o 105 tys. wyznaj¹cych religiê moj¿eszow¹, choæ w czasie upadku muru
by³o ich zaledwie 25 tys. Do tego nale¿y jeszcze doliczyæ od 40 do 80 tys.
¯ydów ¿yj¹cych obecnie w Niemczech bez zwi¹zku z w³asn¹ religi¹, g³ównie
imigrantów z pañstw Europy Wschodniej, którzy nie spe³nili kryterium
przynale¿noci do gminy ¿ydowskiej, jednak¿e legitymuj¹ siê przynale¿noci¹ narodow¹ i na jej podstawie otrzymali pozwolenie na pobyt w Niemczech. Wspólnota ¯ydów w Niemczech jest trzeci¹ wspólnot¹ co do wielkoci w Europie. Najwiêcej ¯ydów mieszka w Berlinie (ok. 12 tys.). G³ówn¹
organizacj¹ reprezentuj¹c¹ obywateli niemieckich pochodzenia ¿ydowskiego jest Zentralrat der Juden in Deutschland (Centralna Rada ¯ydów
w Niemczech), która w 2003 r. podpisa³a umowê z rz¹dem RFN o kontynuacji oraz owocnej wspó³pracy. Od 2006 r. na czele Rady stoi Charlotte Knobloch9. Ze strony Kocio³a katolickiego w Niemczech g³ównym partnerem
do rozmów ze strony przedstawicieli laikatu jest Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) (Komitet Centralny Niemieckich Katolików).
Dyskusja na temat wzajemnych relacji pomiêdzy wspó³czesnymi
Niemcami a ¯ydami jest naznaczona przesz³oci¹ i stanowi kompleksowe zagadnienie10. Istniej¹ca grupa robocza Juden und Christen przy
ZdK od 30 lat zajmuje siê w intensywny sposób dialogiem interreligijnym poprzez pisma, deklaracje, sympozja, podró¿e do ró¿nych gmin ¿ydowskich czy te¿ promowanie tego dialogu w czasie Dni Katolików (Katholikentag) oraz Ekumenicznych Dni Kocio³ów (Ökumenischer Kirchentag). Do tego dochodzi jeszcze dzia³alnoæ Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit (Towarzystwo Wspó³pracy Chrzecijañsko-¯ydowskiej) znane z organizacji corocznego Tygodnia Braterstwa (Woche der Brüderlichkeit), które stanowi doskona³¹ okazjê do poznania nie
tylko religii, ale i kultury, obyczajów oraz wymiany myli na temat wspó³czesnych problemów cywilizacyjnych.
Por. Tatsachen über Deutschland: Religionen. www.tatsachen-ueber-Deutschland.de/de/gesellschaft/inhaltsseiten/hintergrund/religionen (04.01.2007), s. 2.
10
Zob. wiêcej E. B u r g a u e r: Zwischen Erinnerung und Verdrängung  Juden in
Deutschland nach 1945. Hamburg 1993; Leben im Land der Täter, Juden im Nachkriegsdeutschland (19451952). Hrsg. J.H. S c h o e p s. Berlin 2001; R. O s t o w: Jüdisches
Leben in der DDR. Frankfurt am Main 1988; Der Anfang nach dem Ende, Jüdisches
Leben in Deutschland 1945 bis heute. Hrsg. G.B. G i n z e l. Düsseldorf 1996; C. T u o r - K u r t h: Neuer Antisemitismus  alte Vorurteile? Stuttgart 2001.
9
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We wspó³pracy chrzecijañsko-¿ydowskiej we wspó³czesnych Niemczech odczuwa siê wzrost znaczenia ¿ydowskiej grupy narodowociowej
ze wzglêdu na zwiêkszaj¹c¹ siê liczbê osób praktykuj¹cych religiê i kulturê ¿ydowsk¹ oraz na wzrost znaczenia spo³ecznego reprezentuj¹cych
ich instytucji11. Wraz z tym zjawiskiem elity polityczne oraz opinia publiczna w Niemczech jest za dobr¹ wspó³prac¹ z obywatelami pochodzenia ¿ydowskiego oraz przeciw przejawom antysemityzmu oraz jakimkolwiek formom wrogoci. Jednak¿e w dobie terroryzmu lêk przed ewentualnymi atakami sprawia, ¿e troska o bezpieczeñstwo gmin, centrów i synagog jest newralgicznym zadaniem wewnêtrznym Niemiec. Czas epoki
spakowanych walizek ¯ydzi mieszkaj¹cy w Niemczech maj¹ ju¿ za sob¹,
a liczba powstaj¹cych nowych projektów budowlanych i spo³ecznych staje siê coraz wiêksza, co jeszcze kilkadziesi¹t lat temu wydawa³o siê tylko
nierealnym marzeniem. Przez to akceptacja spo³eczna obywateli pochodzenia ¿ydowskiego jest we wspó³czesnych Niemczech coraz wiêksza,
a zarazem wzrasta wiadomoæ i identyfikacja ich samych z w³asn¹ religi¹ i kultur¹12.
Poza tym widaæ wewn¹trz mniejszoci ¿ydowskiej w Niemczech swoisty pluralizm pogl¹dów i podejcia do religii. Oprócz grup, które reprezentuj¹ liberalny oraz ortodoksyjny judaizm, powstaj¹ takie grupy jak
Lubawitscher Chassidim, która ma za zadanie prowadzenia wewnêtrznego dzie³a misyjnego wród ¯ydów, czy te¿ Union progressiver Juden
(1997), która niedawno uzyska³a status prawny. Na uniwersytecie
w Poczdamie powsta³o w 1999 r. kolegium za³o¿one przez rabina Abrahama Geigera, na którym studiuj¹ przyszli liberalni rabini. Warto te¿
wspomnieæ, ¿e w Heidelbergu od 1979 r. istnieje Wy¿sza Szko³a Studiów
nad Judaizmem (Hochschule für Jüdische Studien). W relacjach chrzecijañsko-¿ydowskich widaæ ju¿ lepsz¹ percepcjê tego pluralizmu i nie
traktuje siê ¯ydów jako co egzotycznego, patrz¹c na nich tylko przez
pryzmat grupy ortodoksyjnej (przestrzegaj¹cej kodeks koszernoci jedzenia czy te¿ ortodoksyjne wiêtowanie szabatu), która stanowi obecnie
tylko od 6 do 10% wszystkich ¯ydów na wiecie13.
W dialogu chrzecijañsko-¿ydowskim w Niemczech wa¿n¹ datê stanowi ponowne zjednoczenie Niemiec w roku 1990. Chocia¿ powróci³a
wolnoæ i demokracja na teren by³ej NRD, to jednak kocio³y chrzecijañskie trac¹ z roku na roku swoje oparcie spo³eczne. Liczba niewierz¹Juden und Christem in Deutschland, Verantwortete Zeitgenossenschaft in einer
pluralen Gesellschaft. http://www.jcrelations.net/de/index.php (04.01.2007), s. 117.
12
Ibidem, s. 3.
13
Ibidem, s. 4; E. B u r g a u e r: Zwischen Erinnerung und Verdrängung. Hamburg
1993, s. 239253.
11
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cych, agnostyków, zorientowanych ezoterycznie oraz obojêtnych religijnie staje siê ewidentnie wiêksza, co pog³êbia ju¿ wczeniej panuj¹ce zjawisko pluralizacji, indywidualizacji i sekularyzacji spo³eczeñstwa. Wszystko to sprawia, ¿e pomimo ró¿nych dyferencji wspólnie wypracowywane
stanowisko chrzecijan i ¯ydów mog³oby mieæ wiêkszy wp³yw na pytania
odnosz¹ce siê do preambu³y nowego Traktatu Konstytucyjnego (korzenie judeochrzecijañskie Europy), wa¿nych spraw dotycz¹cych ekologii,
bioetyki oraz pytañ spo³eczno-politycznych14.
Zw³aszcza po 11 wrzenia 2001 r. religie monoteistyczne sta³y siê
znowu politycznymi czynnikami w oczach wiatowej opinii publicznej,
a zw³aszcza zagro¿enie ze strony terroryzmu islamistów prowadzi do zachwiania dialogu pomiêdzy chrzecijañstwem, judaizmem i islamem. Ten
dialog jest bardzo wa¿ny, aby religie nie stawa³y siê narzêdziem politycznym do realizacji obcych im celów lub przyczynia³y siê do wzrostu pogl¹dów skrajno-nacjonalistycznych lub ksenofobicznych. Oprócz tego zagro¿eniem tego dialogu jest II Intifada, która rozpoczê³a siê na Bliskim
Wschodzie w roku 2000. Uzasadniona krytyka poczynañ rz¹du izraelskiego nie mo¿e byæ od razu dyskredytowana jako rzekomy przejaw antysemityzmu, jednak¿e musi ona mieæ formê, która nie przekroczy granic obiektywizmu, przez co mog³aby prowadziæ do szerzenia antysemityzmu. Chrzecijanie musz¹ przy tym pamiêtaæ o postawie solidarnoci
z pañstwem izraelskim i jego obywatelami15.
W dziedzinie wzajemnego poznania i edukacji dokona³y siê znamienne
kroki. W roku 1980 po wspólnym projekcie naukowym Lernprozess Juden-Christen na uniwersytecie we Freiburgu dosz³o do korekty podrêczników szkolnych oraz komentowanych wydañ Biblii, co pomog³o usun¹æ
pewne stereotypy i b³êdy przesz³oci. Du¿ym zainteresowaniem spotka³a siê te¿ publikacja Katechizmu Kocio³a katolickiego w roku 1992. Oprócz
pozytywnych impulsów do dalszego dialogu zauwa¿a siê jednak mankamenty tego dokumentu, które opieraj¹ siê na jego ajudaistycznym charakterze, to znaczy niewystarczaj¹cym uwzglêdnieniu przez niego ca³oci rozwoju judaizmu. W wielu jego miejscach mówi siê o Kociele, jakby
nie istnia³ judaizm, tak¿e ten rozwijaj¹cy siê w okresie pobiblijnym.
Wielk¹ wagê nale¿y przypisaæ deklaracji watykañskiej (1998) pod
znamiennym tytu³em Pamiêtamy: refleksja nad Szoah. Deklaracja porusza tematykê genezy antysemityzmu, Szoah oraz nowych form antysemityzmu ze szczególnym rozró¿nieniem antyjudaizmu i antysemityzmu. Jej pozytywne znaczenie nale¿y odczytywaæ tak¿e w kontekcie
Zob. E. B u r g a u e r: Zwischen Erinnerung und Verdrängung..., s. 254264.
Por. Juden und Christem in Deutschland. Verantwortete Zeitgenossenschaft in
einer pluralen Gesellschaft..., s. 5.
14
15
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deklaracji poszczególnych episkopatów niektórych krajów Europy, które
stanowi¹ pewn¹ recepcjê jej myli.
Jeszcze raz nale¿y podkreliæ wagê wspomnianej ju¿ deklaracji Dabru emet  redet Wahrheit, któr¹ podpisa³o do tej pory ponad 220 ¿ydowskich osobistoci. Deklaracja ta nie roci sobie prawa do wi¹¿¹cego nauczania ¿ydowskiego, jednak¿e wielka liczba jej sygnatariuszy, zw³aszcza ze Stanów Zjednoczonych, wskazuje na jej znaczenie. Ten dokument
mo¿e siê staæ jednym z najwa¿niejszych etapów w dialogu interreligijnym16.

Zakoñczenie
Od czasów deklaracji Vaticanum II Nostra aetate dokona³o siê wiele
kroków w dialogu chrzecijañsko-¿ydowskim w wiecie, a szczególnie
w Niemczech. Dialog prowadzony na zjednoczonej ziemi niemieckiej czerpie wiele impulsów z wydarzeñ ogólnowiatowych. Ma równie¿ w³asne
aspekty z najnowszej historii, uwzglêdniaj¹c falê imigracyjn¹ oraz tworzenie siê nowych centrów religijnych i kulturowych. W wiecie zagro¿onym sekularyzacj¹ oraz procesami utraty pamiêci historycznej dobrze
jest, aby w jednocz¹cej siê Europie chrzecijanie i ¯ydzi wspólnie zabierali g³os, respektuj¹c uzasadnione oraz po ludzku niepokonywalne ró¿nice, w sprawach fundamentalnych dla to¿samoci europejskiej.
16

Ibidem, s. 9.
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Dni Judaizmu w Kociele katolickim
i spo³ecznoæ ¿ydowska we Wroc³awiu
Moje pierwsze bezporednie zetkniêcie siê z katolicyzmem i z duchownymi tego wyznania by³o bardzo póne i dramatyczne. Mia³em wówczas
36 lat, by³ 1983 r. w Krakowie. Pewnego dnia by³em d³ugo przes³uchiwany przez agentów s³u¿by UB w zwi¹zku z moj¹ dzia³alnoci¹ podziemn¹,
agenci powi¹zali to z moj¹ prac¹ w Krakowskim Towarzystwie Spo³eczno-Kulturalnym ¯ydów. Po przes³uchaniu czu³em siê poni¿ony, wytr¹cony z równowagi i ledwo trzyma³em siê na nogach. Pierwsze drzwi, jakie
zobaczy³em po wyjciu z przes³uchania i jakie wydawa³y mi siê bezpieczne  to by³y drzwi kocio³a. Usiad³em w kocielnej ³awce i trzês³em siê
ze zdenerwowania. Po chwili podszed³ do mnie zakonnik, franciszkanin
i zaprosi³ na szklankê herbaty, która bardzo mnie pokrzepi³a. Potem bra³em udzia³ w licznych mszach za ojczyznê, podczas których podniesienie
dwóch palców w górê by³o wyra¿eniem wspólnoty wartoci: wolnoci
i polskiego patriotyzmu i dla mnie nie mia³ znaczenia fakt, ¿e jestem
wyznawc¹ judaizmu.
Inne by³y drogi podzia³ów wewn¹trz chrzecijañstwa, inne by³y drogi
rozchodzenia siê chrzecijañstwa i judaizmu1. Oczywicie, ¿e szukanie
wspólnych wartoci, elementów doktryny czy liturgii w ramach ruchu
ekumenicznego musi byæ inne ni¿ w przypadku dialogu chrzecijañsko-¿ydowskiego. Dodatkowo wspó³czenie judaizm jest podzielony na ró¿ne
denominacje, a w ich obrêbie nie ma ustalonej formalnie hierarchii. Dla
¯ydów ortodoksyjnych relacje z innymi religiami s¹ marginalne. ¯ydzi
1
Na temat wzajemnych podzia³ów zob. E.H. F l a n n e r y: The Anguish of the Jews.
Twenty-three Centuries of Antisemitism. New York 1985.
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liberalni w znacznie wiêkszym stopniu uczestnicz¹ w dialogu chrzecijañsko-¿ydowskim, gdy¿ dla nich ma on wymiar zarówno historyczny,
jak i jest jednym ze sposobów naprawy wspó³czesnego wiata2.
W tym miejscu nadmieniê o wydarzeniach, nie maj¹cych formalnie
zwi¹zku z Dniami Judaizmu. Po przeniesieniu siê do Wroc³awia w 1992 r.
zgromadzi³em wokó³ siebie grupê m³odych ¯ydów, którzy g³ono modlili
siê i piewali w pomieszczeniach Gminy ¯ydowskiej. Nie spodoba³o siê to
grupie miejscowych skinów, polecia³y wówczas kamienie i obelgi. W starej dzielnicy Wroc³awia, gdzie stoi synagoga, znajduj¹ siê po s¹siedzku
katedra prawos³awna, protestancka i katolicka parafia w. Miko³aja. Pomyla³em sobie, ¿e aby zapobiec takim ekscesom, mo¿na by zwróciæ siê
o pomoc do proboszcza s¹siedniego rzymskokatolickiego kocio³a na ul.
w. Antoniego pod wezwaniem w. Miko³aja. Tym proboszczem by³ ksi¹dz
Jerzy ¯ytowiecki, to dziêki jego pomocy sytuacja uspokoi³a siê. We Wroc³awiu znajduje siê najwiêksza zachowana na ziemiach polskich synagoga pod Bia³ym Bocianem, która mimo starañ Gminy ¯ydowskiej znalaz³a
siê w 1991 r. w prywatnych rêkach i popada³a w ruinê. Dziêki pomocy
kardyna³a Gulbinowicza przywrócono jej w³asnoæ w 1996 r. i obecnie
jest domem modlitw ¯ydów wroc³awskich. Z biskupem luterañskim Ryszardem Boguszem i Januszem Witem z jego parafii spotyka³em siê wielokrotnie podczas prac Fundacji Krzy¿owa dla Porozumienia Europejskiego. Moja wspó³praca z duchownymi prawos³awnymi, arcybiskupem
Jeremiaszem i proboszczem Aleksandrem Konachowiczem zaczê³a siê,
gdy publicznie wyrazi³em oburzenie z powodu rzucanych przez przechodnia w kierunku cerkwi kamieni. Bezporednie s¹siedztwo trzech kocio³ów: rzymskokatolickiego, prawos³awnego, luterañskiego oraz synagogi
 by³o dla mnie i parafian z tych kocio³ów inspiracj¹ dla utworzenia
Dzielnicy Wzajemnego Szacunku, która od 1995 r. sta³a siê trwa³ym miejscem spotkañ modlitewnych, wspólnego piewania psalmów, rozwa¿añ
o tekstach biblijnych, a tak¿e zwyk³ych spotkañ towarzyskich seniorów
i ostatnio m³odzie¿y z tych czterech wspólnot wyznaniowych.
Wa¿nym spotkaniem z ekumenizmem by³a dla mnie modlitwa w Hali
Ludowej we Wroc³awiu, podczas Miêdzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w roku 1997, na który zostali zaproszeni liczni przedstawiciele bratnich Kocio³ów chrzecijañskich: prawos³awny patriarcha Moskwy
i Wszechrusi Aleksy II, rektor Chrzecijañskiej Akademii Teologicznej
bp Jeremiasz, bp Ryszard Bogusz z Kocio³a Ewangelicko-Augsburskiego, Andrzej Kerer z Kocio³a Baptystów i wielu innych. Sta³em wówczas
w t³umie zebranych, gdy ku memu zaskoczeniu do wspólnej modlitwy
2
Wspó³czesne nurty w judaizmie przedstawia S. K r a j e w s k i: Judaizm. W: Religia. Encyklopedia PWN. T. 5. Warszawa 2002.
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zaprosi³ mnie biskup Alfons Nosol, a za moim przyk³adem poszli dwaj
obecni cz³onkowie zarz¹du Gminy Wyznaniowej ¯ydowskiej. O ile wiem,
by³o to wydarzenie bez precedensu w historii ¯ydów polskich  po raz
pierwszy ¯ydzi brali udzia³ we wspólnej, publicznej modlitwie wraz tysi¹cami chrzecijan. To wówczas po raz pierwszy mia³em zaszczyt spotkania Jana Paw³a II, dozna³em jego charyzmy  a gdy kichn¹³, wraz
z zebranymi ¿yczy³em mu du¿o zdrowia. Podczas tego spotkania naocznie zobaczy³em wagê ruchu ekumenicznego, którego istot¹ jest nawi¹zywanie dialogu pomiêdzy ró¿nymi od³amami chrzecijan, ale dla którego
wa¿ny jest tak¿e dialog z niechrzecijanami i niewierz¹cymi.
Jak wiadomo, Dzieñ Judaizmu w Kociele katolickim w Polsce zosta³
ustanowiony przez Episkopat Polski w 1997 r. i jest obchodzony z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski w przeddzieñ Tygodnia Modlitw
o Jednoæ Chrzecijan, a wiêc 17 stycznia. Jego celem jest rozwój dialogu
chrzecijañsko-¿ydowskiego, a tak¿e modlitwa i refleksja nad zwi¹zkami obu religii. Arcybiskup Stanis³aw G¹decki w jednym z listów pisa³, ¿e
Dzieñ Judaizmu to czas powiêcony szczególnej modlitwie i refleksji nad
tajemnic¹ zwi¹zków chrzecijañstwa z judaizmem, Kocio³a Chrystusowego z Izraelem, Ludem Bo¿ym, ku któremu Bóg Ojciec ca³ego stworzenia zwróci³ siê ze specjaln¹ mi³oci¹ ze wzglêdu na odkupienie ca³ego
rodzaju ludzkiego3. Uczestniczy³em w pierwszych obchodach Dnia Judaizmu w 1998 r. w Warszawie, mottem wówczas by³o has³o Kto spotyka
Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm. Od tamtego czasu co roku centralne obchody tego Dnia odbywaj¹ siê w coraz to innym z polskich miast,
a nastêpnym po Warszawie gospodarzem tych Dni by³ Wroc³aw. We wszystkich tych wydarzeniach mo¿liwie licznie brali udzia³ cz³onkowie spo³ecznoci ¿ydowskiej we Wroc³awiu, której mia³em zaszczyt przewodziæ przez
wiele lat. Wa¿nym moim partnerem w dziele dialogu z chrzecijañstwem
by³ d³ugoletni przewodnicz¹cy zarz¹du Gminy Wyznaniowej ¯ydowskiej
pan Dawid Ringel, tak¿e hazan (prowadz¹cy modlitwy) w tej gminie.
W auli Papieskiego Wydzia³u Teologicznego we Wroc³awiu odby³a siê
sesja, której przewodniczy³ kardyna³ Henryk Gulbinowicz. Podczas niej
ówczesny wspó³przewodnicz¹cy Polskiej Rady Chrzecijan i ¯ydów ze
strony katolickiej ksi¹dz prof. Waldemar Chrostowski wyg³osi³ homiliê.
Dr Stanis³aw Krajewski, wspó³przewodnicz¹cy tej Rady ze strony ¿ydowskiej, w wyst¹pieniu Na drodze ku normalnoci powiedzia³: Oczywicie
Dzieñ Judaizmu jest wydarzeniem wewn¹trzkocielnym, a gmina ¿ydowS. G ¹ d e c k i: Kto spotyka Jezusa, spotyka judaizm. Dialog chrzecijañsko-¿ydowski w Polsce. Gniezno 2002, s. 134 i 139; S³owo przewodnicz¹cego Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego na VI Dzieñ Judaizmu w Kociele katolickim (2003). www.magazyn.ekumenizm.pl.
3
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ska nie jest jego czêci¹. Jestemy natomiast bardzo zainteresowani tym,
co Koció³ mówi o ¯ydach i judaizmie. Nie mo¿emy zapomnieæ tragicznych skutków, jakie mia³o rozbrzmiewaj¹ce przez wiele stuleci »nauczanie pogardy«. I dlatego cieszy nas g³êboka zmiana, jaka dokona³a siê
w nauczaniu Kocio³a. Jestem g³êboko wdziêczny tym ludziom Kocio³a,
którzy podzielaj¹ nasz¹ wra¿liwoæ. Wiêkszoæ polskich ¯ydów bêdzie
zapewne oceniaæ sukces kolejnych Dni Judaizmu wed³ug tego, na ile ta
wra¿liwoæ znajdzie odbicie. A tak¿e wed³ug tego, czy przybêdzie ludzi,
którzy pojm¹, ¿e zaprzeczanie istnieniu antysemityzmu w Polsce lub
bagatelizowanie jego przejawów szkodzi nie tylko obrazowi Polski za granic¹, ale i wewnêtrznemu zdrowiu polskiego ¿ycia4. Z dziesiêcioletniej
perspektywy stwierdzam, ¿e ta ocena musi wypaæ pozytywnie, wbrew
niekiedy sceptycznym g³osom w Polsce i za granic¹, które neguj¹ istotn¹
rolê tych wydarzeñ dla sytuacji spo³ecznoci ¯ydów w Polsce. W 1999 r.
g³ówne uroczystoci odby³y siê w Dzielnicy Czterech wi¹tyñ we Wroc³awiu. Mszê wiêt¹ w rzymskokatolickim kociele w. Miko³aja odprawi³
jeden z g³ównych inicjatorów styczniowego Dnia Judaizmu arcybiskup
Stanis³aw G¹decki, wówczas przewodnicz¹cy Rady Episkopatu Polski ds.
Dialogu Religijnego z Judaizmem. Powiedzia³ on wówczas: Tam, gdzie
jest Koció³, tam powinna byæ mi³oæ do Synagogi, a tam gdzie jest Synagoga, tam powinna byæ mi³oæ do Kocio³a. Po mszy w synagodze pod
Bia³ym Bocianem poprowadzi³em wspóln¹ modlitwê w intencji ofiar nienawici i wojen, odczyta³em tak¿e modlitwê za naród ¿ydowski u³o¿on¹
specjalnie przez Jana Paw³a II: Bo¿e Abrahama, Bo¿e proroków, Bo¿e
Jezusa Chrystusa, w Tobie zawarte jest wszystko [...] wys³uchaj naszych
modlitw za naród ¿ydowski, który ze wzglêdu na swoich przodków jest
Tobie nadal bardzo drogi. [...]. Pamiêtaj o nowych pokoleniach, o m³odzie¿y i dzieciach, aby niezmiennie wierne Tobie trwa³y w tym, co stanowi
szczególn¹ tajemnicê ich powo³ania5. Te s³owa podkrelaj¹ wa¿noæ dzia³ania ¿ydowskiej Szko³y Lauder  Etz Chaim we Wroc³awiu. We Wroc³awiu, oprócz tej szko³y, dzia³a przy Uniwersytecie dwuletnie Studium
Kultury i Jêzyków ¯ydowskich, edukacj¹ ¿ydowsk¹ zajmuj¹ siê rabin (od
2006 r. jest nim Icchak Ropoport), kulturê ¿ydowsk¹ propaguje Fundacja
Bente Kahan i Fundacja Geszer, muzykê ¿ydowsk¹ wykonuje chór synagogi pod Bia³ym Bocianem pod dyrekcj¹ Stanis³awa Rybarczyka, odbywaj¹ siê co miesi¹c Hawdalowe koncerty muzyki ¿ydowskiej, a co roku
festiwal kultury ¿ydowskiej Simcha dziêki staraniom Karoliny Szykierskiej i ww. Stanis³awa Rybarczyka.
4
S. K r a j e w s k i: Na drodze ku normalnoci. Tekst w posiadaniu autora niniejszego opracowania.
5
S. G ¹ d e c k i: Kto spotyka Jezusa, spotyka judaizm..., s. 251.
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Dla mnie by³o wa¿ne, ¿e rok póniej, w roku Wielkiego Jubileuszu,
w sierpniu 2000 r. Episkopat Polski przyj¹³ przygotowany przez Radê ds.
Dialogu Religijnego (kierowan¹ przez arcybiskupa G¹deckiego) list pasterski o przebaczeniu i pojednaniu, w którym zawarto istotne s³owa dla
pojednania: W duchu jubileuszowej pokuty trzeba uwiadomiæ sobie, ¿e
obok szlachetnych postaw ratowania wielu istnieñ ¿ydowskich przez Polaków, istniej¹ te¿ nasze grzechy z czasów Zag³ady: obojêtnoæ czy wrogoæ wobec ¯ydów. Trzeba uczyniæ wszystko, aby odbudowaæ i pog³êbiaæ
chrzecijañsk¹ solidarnoæ z ludem Izraela po to, aby nigdy i nigdzie podobne nieszczêcie nie mog³o siê znowu wydarzyæ. Trzeba równie¿ skutecznie przezwyciê¿aæ wszelkie przejawy anty¿ydowskoci, antyjudaizmu
(czyli niechêci wyros³ej z fa³szywie rozumianej nauki Kocio³a) i antysemityzmu (tj. nienawici zrodzonej z pobudek narodowociowych lub rasowych), jakie istnia³y i jeszcze istniej¹ wród chrzecijan. Oczekujemy,
¿e z równ¹ determinacj¹ bêdzie przezwyciê¿any antypolonizm. Antysemityzm  podobnie jak antychrystianizm  jest grzechem i jako taki
zosta³ przez naukê Kocio³a katolickiego, podobnie jak wszystkie inne
formy rasizmu, odrzucony6.
W latach nastêpnych Dni Judaizmu w Kociele katolickim odby³y siê
kolejno w 2000 r. w Krakowie (z moim udzia³em), W³oc³awku, Lublinie,
Bia³ymstoku (w 2003 r. we Wroc³awiu przy tej okazji zaprezentowano
uruchomion¹ przez Katolicki Dom Spotkañ im. Angelusa Silesiusa we
Wroc³awiu stronê internetow¹ powiêcon¹ Dzielnicy Wzajemnego Szacunku), Poznaniu, Katowicach, Kielcach i ostatnie w Gdañsku. Równolegle, we Wroc³awiu co roku odbywa³y siê z tej okazji spotkania modlitewne, koncerty muzyki synagogalnej, wystawy muzealne.
W 2006 r. podczas spotkania w auli Papieskiego Wydzia³u Teologicznego we Wroc³awiu, któremu przewodniczy³ arcybiskup Marian Go³êbiewski, powiedzia³em: Dzieñ Judaizmu w Kociele katolickim w Polsce to czas
wa¿ny nie tylko dla bezporednich uczestników dialogu, obecnych dzisiaj
na wspólnej modlitwie, obserwowany jest z uwag¹ zarówno w kraju, jak
i poza nim. [...] Pamiêtamy, ¿e w trudnych pocz¹tkach dialogu chrzecijañsko-¿ydowskiego w Polsce istotny udzia³ mieli biskup Józef G¹decki
i ówczesny metropolita wroc³awski, ksi¹dz kardyna³ Henryk Gulbinowicz.
Jest niezmiernie wa¿ne przypomnienie istotnego wk³adu w ten dialog
ksiêdza arcybiskupa Mariana Go³êbiewskiego, który w roku 1989 by³
uczestnikiem kursu (seminarium naukowego) z zakresu zagadnieñ judaizmu w Spertus College of Judaica w Chicago, a tak¿e jednym z pierw6
List Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu Miêdzyreligijnego z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000: Dialog u podstaw ewangelizacji. Biuletyn Katolickiej Agencji Informacyjnej 2000, nr 440, s. 910. Podajê za: www.episkopat.pl, 2000.
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szych cz³onków powo³anej w roku 1986 Podkomisji Episkopatu Polski
ds. Dialogu z Judaizmem. W 2006 r. tematem rozwa¿añ jest »Mesjasz,
oczekiwanie na Jego nadejcie«. Mesjasz to po hebrajsku Ha-melech
ha-masziah  namaszczony król. Wystêpuje w historii Zbawienia w II Ksiêdze Samuela (7; 23:13); w Psalmie 2 i 18 w ksiêgach proroków Amosa
(9, 11), Izajasza (11, 10), Ozeasza (3, 5) i Ezechiela (37, 15). W tradycyjnym judaizmie Mesjasz jest potomkiem domu Dawida, który bêdzie panowa³ w Jerozolimie, odbuduje wi¹tyniê i odnowi ofiary wi¹tynne. Jak
siê wydaje, ten motyw jest przedmiotem zarówno wspólnych rozwa¿añ,
jak i rozbie¿noci pomiêdzy chrzecijañstwem i judaizmem: ¯ydzi wierz¹ w jego pierwsze przysz³e nadejcie  chrzecijanie s¹ w okresie miêdzy
przyjciem a oczekiwaniem na powtórne nadejcie Mesjasza. Wiara w Mesjasza jest, z drugiej strony, podstawow¹ ide¹ ³¹cz¹c¹ chrzecijañstwo
i judaizm, w ¿adnym innym systemie nie wystêpuje w takiej postaci
i z tak¹ moc¹. Nadzieje mesjañskie towarzyszy³y ¯ydom w pe³nej tragedii
historii wielu pogromów i przeladowañ po tragediê Szoah  zag³adê
w XX wieku. Prze³om XX i XXI wieku to czas nowych nadziei: okres prze³omowego dla stosunków chrzecijañsko-¿ydowskich pontyfikatu papie¿a Jana Paw³a II i obecnego Benedykta XVI. Dla ¯ydów w Izraelu
i diasporze to tak¿e czas modlitw o pokój w kraju Izraela i na Bliskim
Wschodzie.
W mojej rodzinie ¿ywa jest tradycja wspominania pradziadka Samuela, który by³ biednym krawcem w Wieliczce, a zmar³ ponad osiemdziesi¹t lat temu. W rodzinnych opowieciach mój pradziad ubiera³ na noc
specjalne odzienie: rodzaj odwiêtnego ubrania  wszak trzeba byæ gotowym w ka¿dej chwili na przyjcie Mesjasza. Chrzecijan i ¯ydów ³¹czy
wspólna, codzienna nadzieja, oczekiwanie  w odwiêtnym duchowym
odzieniu  na przyjcie Mesjasza, potomka domu Dawidowego.
Dni Judaizmu obchodzone s¹ uroczycie na Dolnym l¹sku tak¿e poza
Wroc³awiem. W 2007 r. mia³em zaszczyt, na zaproszenie biskupa Ignacego Deca, wyg³osiæ w widnicy, w kociele farnym pod wezwaniem
w. Stanis³awa i Wac³awa, wyk³ad zatytu³owany Judaizm a chrzecijañstwo, w którym przypomnia³em wa¿niejsze wydarzenia z historii relacji chrzecijañstwa i judaizmu.
Wczesny Koció³ nie szuka³ dialogu z ¯ydami, szuka³ ró¿nic, zaznaczenia odmiennej to¿samoci religijnej. Szybko osi¹ sporu sta³ siê stosunek do koncepcji boskoci Jezusa, której nie przyjêli ¯ydzi. Wokó³ niej
pog³êbia³y siê ró¿nice rytualne: obchodzenie niedzieli jako najwa¿niejszego dnia w tygodniu, brak obrzezywania mêskich cz³onków gmin, wiêtowanie dni zwi¹zanych z ¿yciem Jezusa. Wieki rednie to okres nagonki
na ¯ydów, których oskar¿ano o bogobójstwo  spowodowanie mierci
Chrystusa (po raz pierwszy przez biskupa Sardes Melito, ju¿ w 167 r.).
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Oskar¿enie ¯ydów o bogobójstwo zosta³o przez Koció³ katolicki uznane
jako nies³uszne dopiero w XX wieku deklaracj¹ Nostra aetate Soboru
Watykañskiego II z 1965 r., w której czytamy: A choæ w³adze ¿ydowskie
wraz ze swymi zwolennikami domaga³y siê mierci Chrystusa, jednak¿e
to, co pope³niono podczas Jego mêki, nie mo¿e byæ przypisane ani wszystkim bez ró¿nicy ¯ydom wówczas ¿yj¹cym, ani ¯ydom dzisiejszym. Chocia¿ Koció³ jest nowym Ludem Bo¿ym, nie nale¿y przedstawiaæ ¯ydów
jako odrzuconych ani jako przeklêtych przez Boga, rzekomo na podstawie Pisma wiêtego. Niech¿e wiêc wszyscy dbaj¹ o to, aby w katechezie
i g³oszeniu s³owa Bo¿ego nie nauczali niczego, co by nie licowa³o z prawd¹ ewangeliczn¹ i z duchem Chrystusowym7.
Innym oskar¿eniem ¯ydów by³ zarzut o tak zwany mord rytualny.
Mord rytualny to przes¹d, którego treci¹ by³o przekonanie o mordowaniu dzieci chrzecijañskich przez ¯ydów w celach rytualnych i medycznych. Przyczyn¹ rzekomych morderstw mia³a byæ chêæ powtórzenia
Pasji Chrystusa oraz zdobycie krwi niezbêdnej do wyrobu macy spo¿ywanej w czasie wiêta Pesach. Pierwsze powiadczenie w ród³ach archiwalnych o takie oskar¿enie zosta³o sformu³owane w Rawie Mazowieckiej
w 1547 r. Ostatnie oskar¿enia o Infancidium odnotowano w Polsce tu¿
po zakoñczeniu drugiej wojny wiatowej, miêdzy innymi w Krakowie
(11 sierpnia 1945 r.) i Kielcach (4 lipca 1946 r.), co sta³o siê przyczyn¹
pogromów w tych miastach8.
W redniowieczu czêsto oskar¿ano ¯ydów o zbezczeszczenie hostii, co
ma zwi¹zek z przes¹dem dotycz¹cym rzekomego mordu rytualnego, tyle
¿e w tych przypadkach rzekomymi ofiarami maj¹ byæ komunikanty. Utrzymywano, ¿e ¯ydzi namawiaj¹ chrzecijañsk¹ s³u¿bê lub przekupionych
wspó³winowajców do wykradania hostii i w tej postaci pastwi¹ siê nad
Nim, jakby odtwarzaj¹c ukrzy¿owanie Chrystusa, a dowodami mia³y byæ
hostie ociekaj¹ce krwi¹. Dlatego te¿ pozbawiono chrzecijañskich niewolników i s³ug z domów ¿ydowskich mo¿liwoci przyjmowania komunii
i wyznaczono karê mierci za kradzie¿ hostii. Oskar¿enia takie doprowadza³y zwykle do wymordowania wszystkich ¯ydów z danej miejscowoci,
a d³u¿nikom pozwala³o na uwolnienie siê od d³ugów, jakie wczeniej zaci¹gnêli u ¯ydów, a tak¿e na konfiskatê ¿ydowskiego mienia. Do pogromów na takim tle dochodzi³o w wielu miastach niemieckich, po raz pierwszy w Belitz w pobli¿u Berlina w 1243 r., potem w 1337 r. w dolnobawarskiem miecie Deggendorf. W 1349 r. w Strasburgu spalono 2 tys. ¯ydów,
ich maj¹tek za zosta³ rozdzielony wród chrzecijan, w tym samym roku
7
Deklaracja o stosunku Kocio³a do religii niechrzecijañskich Nostra aetate.
W: Sobór Watykañski II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Poznañ 2002, s. 333337.
8
A. C i c h o p e k: Pogrom ¯ydów w Krakowie. 11 sierpnia 1945 r. Warszawa 2000.
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postrada³a ¿ycie niemal ca³a ¿ydowska ludnoæ 350 gmin; na ogó³ palono
ich ¿ywcem. Bardzo wielu ¯ydów mog³o unikn¹æ mierci przez przyjêcie
chrztu, ale prawie zawsze przedk³adali oni mêczeñstwo nad ¿ycie w wierze chrzecijañskiej9.
Tutaj mo¿na przytoczyæ dzieje ¯ydów w widnicy. W 1453 r. przyby³
do Wroc³awia charyzmatyczny w³oski kaznodzieja, franciszkanin Jan Kapistran. W swoich wielogodzinnych kazaniach powiêconych S¹dowi Ostatecznemu, przygotowaniu do spowiedzi wielkanocnej, wzywa³ do krucjaty przeciw Turkom zagra¿aj¹cym Belgradowi, agitowa³ przeciw husytom
i innym heretykom, czym rozpala³ rzesze s³uchaczy. Po tych kazaniach
pojawi³o siê oskar¿enie ¯ydów o profanacjê hostii, w co mieli byæ zamieszani ¯ydzi w wielu miastach na Dolnym l¹sku: oprócz Wroc³awia
w Olenicy, Jaworze, Strzegomiu i widnicy. Po procesie, odbytym pod
przewodnictwem Kapistrana, odby³y siê publiczne egzekucje domniemanych sprawców. We Wroc³awiu spalono na placu Solnym 4 sierpnia 41
¯ydów, w widnicy 13 sierpnia  17 ¯ydów (10 mê¿czyzn i 7 kobiet).
Nieliczni (20 osób, prawdopodobnie dzieci i m³odzie¿) wybrali chrzest,
resztê wygnano z Dolnego l¹ska, a ich maj¹tki skonfiskowano. Do widnicy ¯ydzi powrócili dopiero w 1799 r., po zezwoleniu na osiedlanie siê
wydane przez Prusaków.
Jak pisze Jean Delumeau w Strach w kulturze Zachodu: [...] na pocz¹tku czasów nowo¿ytnych lêk przed ¯ydami sytuowa³ siê przede wszystkim na poziomie religijnym i by³ po³¹czony ze strachem przed Turkami,
¯ydzi traktowani byli jako agenci szatana. W XIX wieku wraz z rodzeniem siê nacjonalizmów i pañstw narodowych oraz sekularyzacj¹ ¿ycia
publicznego pojawi³ siê etniczny wymiar antysemityzmu, a wraz z nim
wysuniêto nowe oskar¿enia o d¹¿enie do przejêcia w³adzy nad wiatem.
W 1905 r. carska ochrana spreparowa³a broszurê Protoko³y mêdrców Syjonu, która sta³a siê fundamentem fobicznej odmiany antysemityzmu10.
Apogeum antysemityzmu przypad³o na lata 30. XX wieku w III Rzeszy, gdzie by³ j¹drem oficjalnej ideologii pañstwowej. Wprowadzono tam
seriê ustaw ograniczaj¹cych udzia³ ¯ydów niemieckich w ¿yciu gospodarczym i politycznym. Po 1939 r. rozpoczêto dzia³ania w celu wymordowania wszystkich ¯ydów w Niemczech i na terytoriach Europy kontrolowanych przez III Rzeszê. W czasie konferencji w Wannsee, 20 stycznia
1942 r. zapad³a decyzja o ostatecznym rozwi¹zaniu kwestii ¿ydowskiej,
masowy mord oko³o 6 mln ¯ydów europejskich znany jest w historii jako
Holokaust. ¯ydzi pamiêtaj¹ o tysi¹cach polskich chrzecijan, którzy
9

1994.

10

Historiê ¯ydów w Europie przedstawia P. J o h n s o n: Historia ¯ydów. Kraków
J. D e l u m e a u: Strach w kulturze Zachodu. Warszawa 1986.
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z nara¿eniem ¿ycia swojego i swych rodzin ratowali ¯ydów; im powiêcony jest las drzewek oliwnych w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie.
Wiek XX to przede wszystkim wiek Szoah  zag³ady ¯ydów europejskich, tak¿e wiek dialogu chrzecijañstwa i judaizmu. Du¿e znaczenie
dla katolików mia³a wspomniana ju¿ deklaracja Nostra aetate og³oszona
na Soborze Watykañskim II (1965 r.), która orzek³a, ¿e lud Nowego Testamentu zespolony jest duchowo z plemieniem Abrahama, odrzuci³a
odpowiedzialnoæ wszystkich ¯ydów, a szczególnie wspó³czesnych za
mieræ Chrystusa, zabroni³a przedstawiaæ ¯ydów jako odrzuconych ani
jako przeklêtych przez Boga, rzekomo na podstawie Pisma wiêtego, oraz
potêpi³a przejawy antysemityzmu, które kiedykolwiek i przez kogokolwiek kierowane by³y przeciw ¯ydom. Obecnie antyjudaizm w teologii
i tolerowanie antysemityzmu s¹ przez przewa¿aj¹c¹ wiêkszoæ Kocio³ów chrzecijañskich uwa¿ane za niezgodne z duchem chrzecijañstwa.
Ogromne znaczenie dla dialogu chrzecijañstwa i judaizmu mia³ czas
pontyfikatu Jana Paw³a II. Oto niektóre, mo¿e mniej znane, wydarzenia
z ¿ycia polskiego Papie¿a, a które towarzyszy³y memu ¿yciu:
 28 lutego 1969 r. odwiedzi³ dwie czynne synagogi na Kazimierzu w Krakowie, w parafii Bo¿ego Cia³a. By³ to trudny czas dla polskich ¯ydów,
po tzw. wydarzeniach marcowych 1968 r.
 7 lipca 1979 r., ju¿ jako papie¿, podczas pierwszej pielgrzymki do Polski klêkn¹³ przed pomnikiem ofiar Holokaustu w Owiêcimiu. Dzieñ
póniej sta³em d³ugo pod oknami domu biskupiego w Krakowie przy
ul. Franciszkañskiej, by jak wielu Polaków wyraziæ wdziêcznoæ za
poparcie w ciemnych czasach komunizmu.
 8 lutego1981 r. Papie¿ spotka³ siê z rabinem Rzymu  Toafem podczas wizytacji jednej z parafii. Nied³ugo potem, 13 maja 1981 r. dosz³o
do zamachu Mehmeta Ali Agcy na Papie¿a, staj¹cego siê ofiar¹ terroru muzu³mañskiego. Zaraz po wyzdrowieniu, 13 kwietnia 1986 r. odby³ oficjaln¹ wizytê w synagodze rzymskiej.
 9 maja 1991 r. odby³o siê pierwsze spotkanie z przedstawicielami spo³ecznoci ¿ydowskiej w Polsce.
 21 wrzenia1993 r. odby³o siê w Watykanie pierwsze spotkanie z rabinem naczelnym Izraela (aszkenazyjskim) Meirem Lau, 30 grudnia
tego samego roku nast¹pi³o nawi¹zanie stosunków dyplomatycznych
Watykan  Izrael.
 9 czerwca 1997 r. odmówiono wspomnian¹ wspóln¹ modlitwê ekumeniczn¹ w Hali Ludowej we Wroc³awiu, a 31 wrzenia tego roku odby³o siê
watykañskie sympozjum Korzenie antyjudaizmu w rodowisku chrzecijañskim, podczas którego Papie¿ potêpi³ antyjudaizm i antysemityzm.
Nie wszyscy w Polsce s³uchali Jego g³osu: w nocy z 25/26 lutego 1997 r.
nieznani sprawcy podpalili synagogê No¿yków w Warszawie.
5*
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 W lipcu 1998 r. Kazimierz witoñ stawia³ krzy¿e w Owiêcimiu, co
da³o pocz¹tek skandalowi wokó³ ¿wirowiska. Za moj¹ rad¹ krzy¿
pozosta³, ale od strony budynków obozu posadzono szybkorosn¹ce
drzewka, by nie niepokoiæ odwiedzaj¹cych teren by³ego obozu Auschwitz-Birkenau. Jak wa¿ne by³o ugodowe za³atwienie tej sprawy,
moglimy siê przekonaæ podczas ubieg³orocznej wizyty papie¿a Benedykta XVI w Polsce  przebywaj¹c w Owiêcimiu, odwiedzi³ On katolickie Centrum Dialogu usytuowane w pobli¿u ¿wirowiska.
 13 czerwca 1999 r. uczestniczy³em z Papie¿em w modlitwie pod pomnikiem Umschlagplatz w Warszawie.
 2026 marca 2000 r. Papie¿ odby³ pielgrzymkê do Izraela, Jordanii
i Autonomii Palestyñskiej. 23 marca w Instytucie Yad Vashem powiedzia³: Koció³ jest g³êboko zasmucony z powodu nienawici, aktów
przeladowania i okazywania antysemityzmu skierowanego przeciw
¯ydom przez chrzecijan w jakimkolwiek miejscu i czasie. Trzy dni
póniej, pod Kotel (cian¹ Zachodni¹ w Jerozolimie), miêdzy kamienie muru Papie¿ w³o¿y³ modlitwê Bo¿e naszych ojców, Ty wybra³
Abrahama i jego potomków, aby przynieli Twe Imiê narodom; jestemy g³êboko zasmuceni zachowaniami tych, którzy w historii powodowali cierpienia Twych dzieci i prosz¹c Ciê o przebaczenie, pragniemy oddaæ siê szczeremu braterstwu z narodem przymierza11.
S³owa Papie¿a wstrz¹snê³y czêci¹ ¯ydów na ca³ym wiecie. Grupa
¯ydów, w tym wielu rabinów, og³osi³a 10 wrzenia tego samego roku ¿ydowskie owiadczenie na temat chrzecijan i chrzecijañstwa Dabru emet,
w którym czytamy: W ostatnich latach nast¹pi³a dramatyczna, bezprecedensowa zmiana w stosunkach ¿ydowsko-chrzecijañskich. Przez niemal dwa tysi¹clecia ¿ydowskiej diaspory chrzecijanie zwykli charakteryzowaæ judaizm jako religiê nieudan¹ czy, w najlepszym razie, przygotowuj¹c¹ grunt i maj¹c¹ swoje wype³nienie w chrzecijañstwie. Jednak
w dziesiêcioleciach, które nast¹pi³y po Holokaucie, chrzecijañstwo uleg³o dramatycznej zmianie. Coraz wiêcej oficjalnych cia³ kocielnych, zarówno rzymskokatolickich, jak i protestanckich, publicznie owiadcza,
¿e ma wyrzuty sumienia z powodu niew³aciwego traktowania przez
chrzecijan ¯ydów i judaizmu. Owiadczenia te stwierdzaj¹ te¿, ¿e chrzecijañskie nauczanie i kaznodziejstwo musi ulec zmianie tak, by uznaæ
trwa³oæ Boskiego przymierza z ¯ydami i pochyliæ siê z uznaniem nad
wk³adem judaizmu do cywilizacji wiata i do samej wiary chrzecijañskiej. [...]. ¯ydzi i chrzecijanie musz¹ razem pracowaæ na rzecz sprawiedliwoci i pokoju. ¯ydzi i chrzecijanie, ka¿dy na swój sposób, uznaj¹, ¿e
11
Postawê Jana Paw³a II wobec ¯ydów omawia G. I g n a t o w s k i: Papie¿e wobec
kwestii ¿ydowskiej. Katowice 2007.
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wiat nie jest w stanie zbawienia, co wyra¿a siê w trwa³oci przeladowañ, ubóstwa, ludzkiego poni¿enia i nêdzy. Chocia¿ sprawiedliwoæ i pokój
s¹ w ostatecznym rachunku Bo¿e, nasze po³¹czone wysi³ki, we wspó³pracy z innymi wspólnotami religijnymi, pomog¹ sprowadziæ królestwo Bo¿e,
na które oczekujemy z nadziej¹. Osobno i razem musimy pracowaæ na
rzecz sprawiedliwoci i pokoju w naszym wiecie. W tym dziele kieruje
nami wizja proroków Izraela12.
Myl teologiczna papie¿a Jana Paw³a II by³a otwarta na inne religie
i postawy. Przytoczê s³owa, które skierowa³ do gminy ¿ydowskiej w Rzymie w 2004 r.: Wielki filozof i teolog, znany dobrze w. Tomaszowi z Akwinu, Majmonides z Kordoby (11381204) wyrazi³ nadziejê, ¿e lepsze relacje miêdzy ¯ydami i chrzecijanami mog¹ prowadziæ do wspólnego wychwalania Boga przez ca³y wiat, jak to jest napisane: »Wtedy bowiem przywrócê narodom wargi czyste, aby wszyscy wzywali imienia Pana
i s³u¿yli Mu jednomylnie«.
Jan Pawe³ II dziêki swym dowiadczeniom i talentom, jakimi obdarzy³ go Stwórca, w tym odwadze i uporowi, potrafi³ przekroczyæ wiele
barier, staj¹c siê jedn¹ z wielkich postaci historii wiata w XX wieku.
Zmieni³ diametralnie opiniê niekatolików o Kociele. Bêd¹c Zwierzchnikiem Stolicy Apostolskiej, sta³ siê Aposto³em do wielu stolic na wiecie.
Usun¹³ jedn¹ z centralnych cegie³ w murze systemu komunistycznego,
dziêki czemu ów system run¹³; przyczyni³ siê bezporednio do stabilizacji w Ameryce £aciñskiej, wzywa³ do zmagañ z terroryzmem, plag¹,
która Jego samego okrutnie dotknê³a. Papieskim dzie³em by³o zasianie
ziarna, by przysz³e pokolenia mog³y zbieraæ plony pokoju, wzajemnego
szacunku na ca³ym wiecie.
Dzie³o pojednania kontynuuje papie¿ Benedykt XVI, czemu da³ wyraz
w wielu wyst¹pieniach, w tym w Auschwitz w 2006 r.13 Wiek XXI bêdzie
okresem próby porozumienia miêdzy chrzecijañstwem, judaizmem i islamem. Nieraz z przera¿eniem obserwujemy, jak problemy religijne przeplataj¹ siê z politycznymi i ekonomicznymi. Od nas zale¿y, czy wa¿niejsze bêdzie to, co ³¹czy ludzi, czy to, co ich dzieli, czy pokój wemie górê
nad nienawici¹. Ten proces musi odbywaæ siê w atmosferze szukania
prawdy o sobie i innych, tak¿e w relacji szacunku dla innego cz³owieka.
Maj¹ w tym udzia³ Dni Judaizmu w Kociele katolickim w Polsce.
Dabru emet. ¯ydowskie owiadczenie na temat chrzecijan i chrzecijañstwa,
og³oszone 10 wrzenia 2000 roku. Wiê 2001, nr 8, s. 5658.
13
Na temat stosunku Benedykta XVI do ¯ydów zob. G. I g n a t o w s k i: Znaczenie
wizyty Benedykta XVI w synagodze koloñskiej dla pojednania chrzecijañsko-¿ydowskiego. W: W drodze na trzecie Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne w Sibiu. Red.
R. P o r a d a. Opole 2006, s. 5358.
12
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Dni Judaizmu w Krakowie
Fakty
Pojawi³y siê w Kociele w Polsce na szlaku pomiêdzy soborow¹ odnow¹ Kocio³a a odnow¹ zadan¹ Kocio³owi przez papie¿a Jana Paw³a II
w przeddzieñ Wielkiego Jubileuszu Chrzecijañstwa Roku 2000. Min¹³
w³anie og³oszony w licie papieskim Tertio millennio adveniente okres
wstêpny przygotowañ do Jubileuszu, przypadaj¹cy na lata 19941996,
który by³ przeznaczony na refleksjê pokutn¹ i oczyszczenie pamiêci. Gdy
Konferencja Episkopatu Polski na wniosek przewodnicz¹cego jej Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem podjê³a decyzjê o wprowadzeniu Dni Judaizmu, by³ rok 1997  w terminologii programu przygotowañ tak zwany Rok Jezusa Chrystusa. Koció³ w Polsce organizowa³ I Dzieñ Judaizmu w styczniu 1998 r., wychodz¹c mocnym has³em w³anie od cz³owieczeñstwa Jezusa: Kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm.

Od pierwszych dowiadczeñ do wypracowania kszta³tu
W Krakowie od samego zarania Dni Judaizmu istnia³a instytucja,
która z racji swego profilu i celów statutowych by³a organem odpowiednim do podjêcia realizacji tego zamys³u (co, jak rozumiem, stanowi sytuacjê nadzwyczaj korzystn¹ w porównaniu z innymi diecezjami). Chodzi
o Miêdzywydzia³owy Instytut Ekumenii i Dialogu Papieskiej Akademii
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Teologicznej1. Jego dyrektor, ks. prof. £ukasz Kamykowski, ju¿ wówczas
by³ referentem Duszpasterstwa Ekumenicznego metropolii krakowskiej,
a zarazem cz³onkiem Komitetu Episkopatu ds. Dialogu z Judaizmem. Mia³o
to zwi¹zek z profilem jego specjalizacji w ramach teologii fundamentalnej: katolick¹ teologi¹ Izraela i, szerzej, teologi¹ dialogu. Oznacza to, ¿e
za porednictwem osoby ks. £ukasza Kamykowskiego MIED jest organizatorem Dni Judaizmu w Kociele krakowskim z ramienia archidiecezji.
Co mówi¹ archiwa naszego Instytutu o pierwszym Dniu Judaizmu
w Krakowie? Mówi¹, ¿e by³o to wydarzenie bardzo skromne, ale oparte
na podstawowym celu Dni Judaizmu, zawartym w projekcie autorskim
arcybiskupa Stanis³awa G¹deckiego: na modlitewnej refleksji nad wiêzi¹ Kocio³a z Izraelem2. W dwóch pierwszych latach Instytut, organizuj¹c Dni Judaizmu, zwi¹za³ siê z kocio³em w. Barbary przy domu prowincjalnym ksiê¿y jezuitów. Ks. Adam ¯ak, ówczesny prowincja³, wyg³osi³ w czasie I Dnia Judaizmu kazanie w ramach liturgii s³owa celebrowanej przez niego wraz z ks. Kamykowskim. Pamiêtaj¹cy te czasy organizatorzy wspominaj¹, ¿e nie zaproszono wtedy na to spotkanie krakowskich ¯ydów  ale ¿yczliwi organizatorom obserwatorzy donieli, ¿e na
I Dniu Judaizmu w kociele w. Barbary ¯ydów widziano.
Niezwyk³a, swoj¹ drog¹, jest w tym kontekcie symbolika kocio³a
w. Barbary. Podwaliny pod budowê poprawnych relacji Kocio³a z Izraelem zosta³y w Krakowie w 1998 r. po³o¿one w tym samym kociele,
z którego w roku 1407, wedle relacji Jana D³ugosza, wierni zas³yszawszy
pog³oski o rzekomym mordzie rytualnym, wylegli na ulicê ¯ydowsk¹ (dzisiaj: w. Anny), by pl¹drowaæ i zabijaæ swych ¿ydowskich s¹siadów. Sp³on¹³ wówczas drewniany koció³ w. Anny, w którym ¯ydzi szukali schronienia. By³ to najwiêkszy pogrom ¯ydów w dziejach Krakowa3.
W nastêpnym roku, 1999, w ramach programu II Dnia Judaizmu do
liturgii s³owa Bo¿ego zosta³o do³¹czone spotkanie z przedstawicielem strony ¿ydowskiej o charakterze dwug³osu. W tym samym roku, co Dni Judaizmu, w Krakowie pojawi³a siê edukacyjna Fundacja Laudera wraz
z rabinem Sach¹ Pecarièem (rabina gminy wci¹¿ jeszcze nie by³o). Tak
wiêc do dwug³osu z ks. Kamykowskim zosta³ zaproszony rabin Pecariè,
a rozmawiali na temat wartoci modlitwy.
Tu s³owo na temat rabina Pecarièa. Towarzyszy³ nam jako goæ spotkañ dialogowanych od II a¿ do VI Dnia Judaizmu. A¿ trudno w to uwiePowsta³y w padzierniku 1993 r.
Por. S. G ¹ d e c k i: [broszura] Dzieñ Judaizmu w Kociele katolickim w Polsce
17 I 1998 r. Warszawa 1998, s. 1.
3
Por. M. R o ¿ e k, H. H a l k o w s k i: The Jews in Cracow. A 700-year History. Cracow 2005, s. 2934.
1
2
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rzyæ, bo jako ¯yd, który przyjmowa³ zaproszenie Kocio³a, zachowywa³
siê w sposób specyficzny. Siada³ do wspólnego wyst¹pienia, choæ zastrzega³ publicznie w jego trakcie, ¿e nie uznaje dialogu pomiêdzy ¯ydami
i chrzecijanami. Za to by³ w Krakowie na tyle d³ugo, ¿e mo¿na siê by³o
z nim dobrze porozumieæ w jêzyku polskim.
Rok 2000 by³ rokiem prze³omowym  w Roku Wielkiego Jubileuszu
Kraków sta³ siê miejscem ogólnopolskich obchodów III Dnia Judaizmu.
Wówczas poszerzy³a siê, a zarazem utrwali³a formu³a krakowskiego Dnia
Judaizmu. Z kocio³a w. Barbary przeniós³ siê on na sta³e do bazyliki
ojców Franciszkanów (mo¿e nie tyle z powodu bliskiego s¹siedztwa
z naszym Instytutem  bo jest vis à vis  ale zapewne przez afiliacjê
ówczesnego wicedyrektora Instytutu, ojca franciszkanina, prof. Zdzis³awa Kijasa). Do organizacji zosta³a w³¹czona ¿ydowska gmina wyznaniowa w Krakowie, konkretnie jej przewodnicz¹cy, pan Tadeusz Jakubowicz. Od tego momentu pan Jakubowicz spotyka siê ka¿dego roku z chêtnymi w ramach spotkania (po³¹czonego ze spacerem), któremu nadany
zosta³ tytu³: ladami judaizmu na krakowskim Kazimierzu.
Jest to nie tyle opowiadanie o zabytkach tego najlepiej w Polsce zachowanego kompleksu judaików, ile okazja do podzielenia siê bie¿¹cymi
wiadomociami z ¿ycia gminy krakowskiej czy wspomnieniami, nie tylko
osobistymi  bo pan Jakubowicz jest osob¹ ocalon¹ z Holokaustu dziêki
pomocy Polaków, której dozna³ po ucieczce z obozu w P³aszowie po wywózce z getta. Wspomnienia, nie mniej wzruszaj¹ce, obejmuj¹ relacje kardyna³a Karola Wojty³y z gmin¹, jego wizyty w synagodze Remuh. Kiedy
Jan Pawe³ II umiera³, prezes zarz¹dzi³ mod³y za Niego w synagodze. Mówi
o nim nasz Papie¿... Zawsze przychodzi do kocio³a na liturgiê s³owa
w Dniu Judaizmu i przyprowadza grono w kipach sporód tych cz³onków
gminy, którym nie przeszkadza wejcie do kocio³a. Zawsze prosimy pana
Jakubowicza, aby zabra³ g³os w kociele po nabo¿eñstwie. Ze s³ów bije
ciep³o, a po nich nastêpuj¹ uciski z kardyna³em, przykuwaj¹ce najwiêksz¹ uwagê mediów sporód ca³ego programu Dnia.
Od roku 2000 tradycj¹ sta³o siê, ¿e w obchody Dnia Judaizmu w³¹czony jest kardyna³ metropolita krakowski, który celebruje liturgiê s³owa i wyg³asza homiliê. Wówczas z okazji szczególnie uroczystych obchodów w Krakowie  pod has³em To bêdzie dla was Jubileusz homiliê
wyg³osi³ arcybiskup G¹decki. W programie ca³odniowego niedzielnego
programu znalaz³o siê tradycyjne spotkanie z rabinem w dwug³osie, które podjê³o kolejny temat z zakresu wspólnych pojêæ religijnych: Rola
Objawienia u progu III Tysi¹clecia. W dwug³osie wyst¹pili ks. Kamykowski i rabin Pecariè. Nie zabrak³o akcentów festiwalowych: chór Cantores Cracovienses dzia³aj¹cy przy duszpasterstwie jezuitów wyst¹pi³
z koncertem pieni synagogalnej, a ostatni klezmer Galicji, pan Leo-
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pold Koz³owski, wyst¹pi³ wraz z zespo³em solistów z Teatru Ludowego
w koncercie pieni jidisz w polskiej aran¿acji  w bazylice ksiê¿y Jezuitów na ulicy Kopernika.
Wypracowana w roku 2000 formu³a Dni Judaizmu wyda³a nam siê
na tyle optymalna, to znaczy wype³niaj¹ca oryginalny zamys³, ¿e nie przyby³o jej od tego czasu ¿adnych elementów, a niektóre uby³y. Przyznam, ¿e
nie czynimy wysi³ków w kierunku okraszenia Dni Judaizmu w¹tkami
kulturowymi, co byæ mo¿e nada³oby im bardziej atrakcyjn¹ formê. Kraków jest miejscem przebogatym w centra kultury ¿ydowskiej. Ca³y Kazimierz jest skansenem ¿ydowskiego folkloru, nastawionym na turystykê,
a zespo³y muzyki klezmer spotykamy nawet na Rynku czy na ulicy Grodzkiej. Nie chcemy dublowaæ szerokiej formu³y s³ynnego Festiwalu Kultury ¯ydowskiej w Krakowie czy Centrum Kultury ¯ydowskiej pana Joachima Russka, by wymieniæ tylko g³ówne centra. Pojawiaj¹ siê te¿ nowe
centra, niektóre powielaj¹ pomys³y dyrektora Festiwalu, pana Janusza
Makucha, wrêcz ca³y program festiwalowy. Niektóre orodki s¹ ca³kowicie oryginalne: na przyk³ad na kanwie wystawy judaików w Muzeum
Narodowym powsta³ cykl wyk³adów popularnych o judaizmie, wyg³aszanych raz w miesi¹cu w tym¿e Muzeum. Tematy trafione w dziesi¹tkê,
ca³oæ bardzo przemylana. Zdajemy sobie sprawê, ¿e wystêpuj¹c w imieniu Koció³a, nasz Instytut podejmuje specyficzn¹ rolê edukacyjn¹ i ¿e
nale¿y do nas swoiste zadanie realizowania intuicji zawartych w dokumentach Kocio³a i wypowiedziach Jana Paw³a II.
Od IV Dnia Judaizmu nasze obchody trwaj¹ przez dwa dni. Spotkanie z prezesem Gminy odbywa siê na Kazimierzu w niedzielê poprzedzaj¹c¹ dzieñ 17 stycznia. Spotkanie modlitwne w bazylice z kardyna³em
z udzia³em zaproszonych ¯ydów, a tak¿e spotkanie studyjne z gociem
¿ydowskim, zakoñczone poczêstunkiem, robimy ipsa die, 17 stycznia, chyba ¿e wypada w pi¹tek, to wtedy dzieñ wczeniej. Spotkania te odbywaj¹
siê w Papieskiej Akademii Teologicznej, w jej auli oraz pomieszczeniach
naszego Instytutu.

Tematy spotkañ miêdzyreligijnych
Przyjrzyjmy siê dalszym tematom, jakie podejmowane by³y w ramach
dwug³osu z gociem ¿ydowskim. Kolejne trzy spotkania od III do V Dnia
Judaizmu zajê³y siê bie¿¹cymi problemami, wa¿nymi dla wiata, widzianymi z perspektywy obu religii: Drogi pokoju (2001), Religijna nadzieja ¯ydów i chrzecijan wobec problemów wspó³czesnego wiata (2002)
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czy wspólnym podstawom obu religii: Znaczenie Biblii w ¿yciu cz³owieka
 ujêcie ¿ydowskie i chrzecijañskie (2003).
Nastêpnie od roku 2004 do 2006 postanowilimy pójæ za has³em ogólnopolskich obchodów. Wówczas przez dwa lata naszym gociem ¿ydowskim w dwug³osie by³ red. Konstanty Gebert z Warszawy  postaæ niezwykle ¿ywa, b³yskotliwa, kontaktywna, mocno osadzona w ¿yciu religijnym (nie tylko psycholog i dziennikarz, ale tak¿e autor komentarzy do
Tory), który w 2004 r. podj¹³ temat: Staniecie siê b³ogos³awieñstwem,
Za 8,13, a w 2005: Soborowy prze³om w relacjach chrzecijañsko-¿ydowskich  z perspektywy 40-lecia deklaracji Nostra aetate. Podejmuj¹c na IX Dniu Judaizmu ogólnopolskie has³o Na drodze ku Temu, który
nadchodzi, zmienilimy ca³kowicie formu³ê spotkania: od spotkania erudycyjnego poszlimy w kierunku wiadectwa  o dowiadczeniu wspó³pracy chrzecijan i ¯ydów mówili chrzecijanie i jedna ¯ydówka. Dla jednych to by³o nudne, dla innych wzruszaj¹ce  zale¿y, czego kto szuka na
wy¿szej uczelni katolickiej w Dniu Judaizmu. Wyst¹pi³a nauczycielka,
mgr Katarzyna Bober, i uczennica, Marysia, z IX LO im. M. Kopernika
w Lublinie, które prowadzi wspó³pracê i wymianê ze szko³¹ w Izraelu.
To inicjatywa dyrektorki, pani Zofii Bieleckiej, która nie mog³a uczestniczyæ w spotkaniu, ale przys³a³a poruszaj¹cy list. W panelu uczestniczy³a
wiecka teolo¿ka, mgr Agnieszka Piskozub-Piwosz, uczestniczka wspólnych seminariów chrzecijañsko-¿ydowskich organizowanych przez rabina Michaela Signera (tak¿e na PAT), jak równie¿ nasz wspó³pracownik, znany jako Cz³owiek Pojednania, ks. dr Manfred Deselaers z Centrum Dialogu i Modlitwy w Owiêcimiu. Stronê ¿ydowsk¹ reprezentowa³a mgr Dorota Szymborska-Dyrda z Warszawy, której towarzyszy³ dwuletni syn Janek.
W tym roku (2007) postanowilimy rzuciæ trochê wiat³a na chrzecijañstwo od strony jego hebrajskich korzeni, cile mówi¹c, podstawowego dla judaizmu pojêcia kiddusz ha-Szem w jego najszerszym znaczeniu.
Zajêlimy siê modlitw¹ kadisz, koncentruj¹c siê na sformu³owaniu niech
bêdzie uwiêcone Jego wielkie Imiê, tak by lepiej rozumieæ modlitwê
Ojcze nasz, a zw³aszcza wiêæ siê Imiê Twoje. Naszym gociem by³a
przedstawicielka gminy krakowskiej, pani z zarz¹du gminy, zasiadaj¹ca
tak¿e w Radzie Zwi¹zku Gmin Wyznaniowych w Polsce, dr Zofia Radzikowska, by³a radna miasta Krakowa, emerytowany wyk³adowca prawa
na UJ, osoba szkolona przez rabinów Fundacji Laudera w Polsce, a do
tego zaprzyjaniona z naszym Instytutem. Chcielimy maksimum wiedzy o jednym z hebrajskich korzeni chrzecijañstwa przekazaæ w jak
najl¿ejszej, medialnej formie. Co, co nazwalimy roboczo wywiadem
erudycyjnym, przeprowadzi³ z dr Radzikowsk¹ teolog wiecki z naszego
Instytutu dr Marek Kita. Wydaje siê, ¿e doszlimy do ciekawych (i spo-
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dziewanych efektów): pytania o ¿ydowsk¹ wiedzê o tym, co podstawowe,
o modlitwê i przykazania, o mi³oæ Boga i bliniego, prowadzi³y do inspiruj¹cych rachunków sumienia u chrzecijañskich s³uchaczy (o czym sami
nam potem mówili).

Zaplecze personalne
Rozmówcami naszych ¿ydowskich goci do 2002 r. by³ ks. £ukasz
Kamykowski, póniej okaza³ siê potrzebny na obchodach ogólnopolskich,
wiêc musielimy radziæ sobie bez niego, w³¹czalimy wtedy w ten duet
miêdzyreligijny biblistów PAT, ks. dr. Romana Pindela, ks. dr. Stanis³awa Wronkê. W roku bie¿¹cym po raz pierwszy wyst¹pi³ w tej roli teolog wiecki dr Marek Kita. Staralimy siê anga¿owaæ jako osoby moderuj¹ce spotkania znane postaci wiata dziennikarstwa zaanga¿owane
w problematykê chrzecijañsko-¿ydowsk¹. Nieocenionym naszym towarzyszem jest ZNAK  w 2002 r. spotkanie rabina Pecarièa z ks. Kamykowskim na temat Religijnej nadziei ¯ydów i chrzecijan prowadzi³ red.
Stefan Wilkanowicz. Red. Janusz Poniewierski wyst¹pi³ w roku 2003 jako
prowadz¹cy spotkanie rabina Pecarièa i ks. Romana Pindela na temat
Znaczenie Biblii w ¿yciu cz³owieka, a tak¿e w roku 2006 zasiad³ jako
prowadz¹cy wród osób opowiadaj¹cych o swoich dowiadczeniach wspó³pracy chrzecijañsko-¿ydowskiej. Dwug³os red. K. Geberta i ks. dr. Józefa Morawy nt. Nostra aetate moderowa³ ks. dr Manfred Deselaers.
Jesieni¹ 2005 r. Kraków po raz pierwszy od czasów wojny otrzyma³
rabina dla gminy  by³ nim Awram Flaks  którego te¿ zaprosilimy
do udzia³u w Dniu Judaizmu. Rabin wyst¹pi³ na naszej uczelni w roku
2006, witaj¹c goci Dnia Judaizmu i dziel¹c siê swoim (pozytywnym)
credo na temat dialog ¿ydowsko-chrzecijañskiego. Rabin pos³ugiwa³
siê wówczas wy³¹cznie jêzykiem rosyjskim, st¹d jego udzia³ w imprezie zosta³ ograniczony do krótkiego wyst¹pienia. Od zesz³ego roku jest
w Krakowie nowy rabin gminy, Boaz Pash, który tak¿e nie mówi jeszcze
po polsku, i nie móg³ byæ obecny w styczniu na Dniu Judaizmu. Jego
wyj¹tkow¹ zalet¹ jest nie tylko jego znana i ceniona w wiecie wiedza
i kompetencja, a tak¿e popularnoæ wród lokalnych ¯ydów, ale te¿ fakt,
¿e jest bardzo otwarty na wspó³pracê z chrzecijanami, maj¹c zreszt¹
dowiadczenie dialogu z Kocio³em z czasów swojej pos³ugi w Portugalii.

76

Violetta Reder

Trudnoci i ograniczenia w organizacji Dni Judaizmu
Pierwsz¹ trudnoæ stanowi niewielka liczba ¯ydów w Polsce i jeszcze mniejsza liczba uczonych czy rabinów, z którymi mo¿na by prowadziæ
spotkania na poziomie akademickim. Oczywicie, Fundacja Laudera
wyda³a owoce w postaci wielu wyszkolonych, w tym m³odych ludzi. Jest
te¿ postêp, bo zaczê³a funkcjonowaæ instytucja rabina gminy, choæ pierwszy utrzyma³ siê tu nieca³y rok, drugi jest tu od nieca³ego roku, trudnoæ
w obu wypadkach stanowi³a bariera jêzykowa. Najchêtniej zapraszamy
wiêc osoby znane, wyszkolone, ¿yj¹ce judaizmem na co dzieñ, przyzwyczajone do publicznych wyst¹pieñ. Charakterystyczne, ¿e pomimo zaproszenia nigdy nie przychodz¹ na Dni Judaizmu m³odzi ¯ydzi. Jest to
dla nas psychologicznie zrozumia³e. S¹ to czêsto ludzie powracaj¹cy do
swych ¿ydowskich korzeni, s¹ neofitami na swojej ¿ydowskiej drodze.
Druga trudnoæ dotyczy dla odmiany ksiê¿y proboszczów, to znaczy
nieprzenikalnej bariery informacyjnej, jaka istnieje dla naszych plakatów
rozsy³anych przez kuriê. Naprawdê niewielu proboszczów wiesza te plakaty w gablotach. Próbowalimy do³¹czaæ list motywacyjny od referenta
ekumenicznego Kurii, ale takie papiery te¿ nie zdaj¹ siê na nic. Wydaje
siê, ¿e gdyby zaistnia³a odgórna kampania przygotowuj¹ca Dzieñ Judaizmu od strony Komisji Episkopatu (krótki komunikat biskupów na przyk³ad z modlitw¹ Jana Paw³a za ¯ydów czy krótkie streszczenie sedna
nowego nauczania Kocio³a o ¯ydach  w niedzielê poprzedzaj¹c¹ 17
stycznia), to Dzieñ Judaizmu móg³by siê lepiej utrwaliæ w wiadomoci
ludzi na poziomie parafii, w tym proboszcza.

Refleksje i plany na przysz³oæ
Wdziêczna jestem organizatorom za stworzenie okazji do tego rachunku sumienia. Byæ mo¿e bardziej pouczaj¹ce by³oby przyjrzenie siê temu,
jakie formy przyjmuje dialog chrzecijañsko-¿ydowski za granic¹  ale
przecie¿ Polska ma swoj¹ odrêbn¹ specyfikê i wymiana dowiadczeñ lokalnych jest bardzo wa¿na.
Wydaje siê, ¿e sta³a formu³a Dnia Judaizmu jest rzecz¹ dobr¹, choæ
grozi przekszta³ceniem w rutynê. By³oby te¿ niedobrze, gdyby ca³y wysi³ek realizacji nauczania wspó³czesnego Kocio³a o nowych relacjach
z judaizmem sprowadza³ siê tylko do Dni Judaizmu, czyli dzia³a³ jako
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zas³ona dymna na niedoci¹gniêcia w ca³orocznej pracy u podstaw. S³uszne
wydaj¹ siê sugestie osób zainteresowanych, ¿e Dzieñ Judaizmu,
jak nazwa wskazuje, powinien s³u¿yæ zdobywaniu wiedzy o judaizmie.
To zarówno poznawanie partnera dialogu, który jest starszym bratem
w wierze, jak i poznawanie chrzecijañstwa w wietle korzeni religii
starszego brata. Koció³ jest te¿ zobowi¹zany popularyzowaæ wiedzê
o soborowym nauczaniu na temat ¯ydów i judaizmu, czemu w ostatnim
czasie sprzyja³a 40. rocznica deklaracji Nostra aetate. Wydaje siê, ¿e nazwa Dnia Judaizmu w Polsce nie ulegnie zmianie, gdy¿ projekt Dnia
Dialogu Judeochrzecijañskiego, zg³oszony na II Specjalnym Synodzie
Biskupów Europy dla Kocio³a powszechnego, nie zosta³ wdro¿ony w praktykê.
Chcielibymy poszerzyæ te¿ sferê kontaktów wzajemnych czy wspó³pracy, które polega³yby na wzajemnym poznaniu siê czy wspólnym dzia³aniu, a nie tylko omawianiu kwestii wiary. Zaproponowa³ to sam rabin
w osobistej rozmowie. Pog³êbienie kontaktów mog³oby zaowocowaæ nowymi czêciami programu dorocznego Dnia Judaizmu.

£UKASZ KAMYKOWSKI

Dziesiêæ lat Dnia Judaizmu w Krakowie
Ocena, perspektywy
Spróbujmy, przedstawion¹ przez p. mgr Violettê Reder krótk¹ historiê krakowskich obchodów Dnia Judaizmu w Kociele katolickim w Polsce, oceniæ z perspektywy za³o¿eñ towarzysz¹cych ustanowieniu przez
Konferencjê Episkopatu Polski takiego dorocznego Dnia, z uwzglêdnieniem specyfiki Krakowa pod wzglêdem relacji do ¯ydów i ich dziedzictwa
oraz na tle dowiadczeñ z innych miast, w których odbywa³y siê podobne
obchody w kolejnych latach. Zapytajmy te¿ na koniec: Co dalej? Czy i jak
kontynuowaæ istniej¹c¹ ju¿ tradycjê? Czy i w jakim kierunku próbowaæ
j¹ rozwin¹æ w najbli¿szej i dalszej perspektywie?

W wietle za³o¿eñ
Do oceny dotychczasowego rozwoju Dnia Judaizmu w wietle za³o¿eñ, które przywieca³y tej inicjatywie, mog¹ pos³u¿yæ trzy teksty programowe biskupa Stanis³awa G¹deckiego, ówczesnego przewodnicz¹cego Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego, wprowadzaj¹ce
ten dzieñ w Kociele w Polsce, w zasadniczym zrêbie podobne w swej
treci: S³owo z 23 listopada 1997 r., zamieszczone w pierwszej wk³adce do biuletynu Tydzieñ Powszechnej Modlitwy o Jednoæ Chrzecijan,
przygotowanego przez Radê Episkopatu ds. Ekumenizmu i Polsk¹ Radê
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Ekumeniczn¹ na rok 1998, nieco obszerniejsza wersja tego s³owa zamieszczona póniej w publikacji biskupa G¹deckiego: Kto spotyka Jezusa, spotyka judaizm1 oraz jego homilia wyg³oszona podczas pierwszych
ogólnopolskich obchodów 17 stycznia 1998 r. w synagodze No¿yków
w Warszawie2.
Powo³uj¹c siê na wczeniejsz¹ o dziewiêæ lat praktykê wprowadzon¹
przez Konferencjê Episkopatu W³och i deklaracjê podobnej woli przez
II Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne w Grazu (czerwiec 1997)3,
g³ówny promotor Dnia Judaizmu obchodzonego przez Koció³ w przeddzieñ Tygodnia Ekumenicznego wymienia³ zasadniczo trzy odpowiedzi
na pytanie: Po co?
Na pierwszy plan wybija siê motyw edukacyjny. Podobnie jak w innych dorocznych dniach og³aszanych tak z inicjatywy wieckiej, jak
i kocielnej oraz tak modnych w naszej epoce: Dniu Matki, Babci, Ochrony rodowiska, rodków Spo³ecznego Przekazu, Walki z Tr¹dem, wiêtoci ¯ycia, ma chodziæ o uwiadomienie spo³ecznoci  w tym przypadku kocielnej, a wiêc szerokiej rzeszy wiernych  pewnego tematu wa¿nego dla tej spo³ecznoci, a dot¹d (przynajmniej w oczach inspiratorów)
za ma³o uwiadamianego. Tym tematem ma byæ ogólnie braterstwo istniej¹ce miêdzy Kocio³em Chrystusowym a Izraelem, ludem Bo¿ym, ku
któremu Jedyny Ojciec ca³ego stworzenia zwróci³ siê ze specjaln¹ mi³oci¹ ze wzglêdu na odkupienie rodzaju ludzkiego4. Chodzi zatem o uwiadomienie sobie wiêzi religijnej z ¯ydami przede wszystkim na p³aszczynie Bo¿ych planów wobec ludzkoci, choæ  oczywicie  bez pomijania
wymiaru ludzkiego, kulturowego. Ma to byæ zatem najpierw czas rozpoznania i przyjêcia tego, co zawiera treæ Pisma wiêtego oraz jego
dzisiejsza wyk³adnia w postaci nauczania Kocio³a; bez pomijania
istotnych ró¿nic, zwrócenia uwagi na wspólne wartoci, a w wyniku tego:
[...] poruszenia serca w kierunku tych wszystkich, z którymi jestemy
przecie¿ zwi¹zani wielorakimi niæmi, ¿yj¹c przez ca³e wieki na tej samej
ojczystej ziemi. Ten dzieñ  jako czas owiecenia przez Ducha wiêtego  ma s³u¿yæ odkryciu motywów i si³ do dobrego dzia³ania5.
Czas refleksji jest jednoczenie czasem modlitwy. O formie tej modlitwy wprowadzaj¹ce S³owo nie mówi nic, wyra¿a jedynie warunkow¹
nadziejê, i¿ jeli modlitwy bêd¹ organizowane wspólnie z ¯ydami, przy1
S. G ¹ d e c k i: Kto spotyka Jezusa, spotyka judaizm. Dialog chrzecijañsko-¿ydowski w Polsce. Gniezno 2002.
2
Ibidem, B³ogos³aw Twemu dziedzictwu..., s. 140144.
3
S. G ¹ d e c k i: Kto spotyka Jezusa..., s. 131.
4
I d e m: [broszura] Dzieñ Judaizmu w Kociele katolickim w Polsce 17 I 1998. Warszawa 1998, s. 1; por. I d e m: Kto spotyka Jezusa..., s. 132.
5
I d e m: Kto spotyka Jezusa..., s. 140.
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nieæ one mog¹ jedynie wiêcej duchowego dobra dla obu wspólnot6. Bardziej rozwiniête Wprowadzenie do I Dnia Judaizmu równie¿ zajmuje siê
tylko przypadkiem, gdy jest mo¿liwe i poparte obustronnym ¿yczeniem
wspólne spotkanie modlitewne (szczególnie w postaci nabo¿eñstwa S³owa Bo¿ego). Stwierdza natomiast z moc¹, ¿e w tym konkretnym dniu
modlitwa jest ca³kowicie niezbêdna i niezast¹piona, poniewa¿ idzie
o sprawy zarazem trudne i wielkie7.
Na trzecim planie pojawia siê wzajemne poznanie i zbli¿enie, które
ju¿ wyranie zak³ada uczestnictwo partnerów ¿ydowskich, chodzi bowiem
o przygotowanie do wprowadzenia w czyn tego, co oznacza wspólne powo³anie do bycia b³ogos³awieñstwem dla wiata, ludzi i narodów8.
Tak zakrelony program spotka³ siê w ci¹gu minionych dziesiêciu lat
z ró¿nymi realiami konkretnych Kocio³ów lokalnych i ich relacji z nielicznymi wspólnotami ¿ydowskimi w Polsce.

Specyfika dowiadczeñ krakowskich
W Krakowie, wg relacji mgr Violetty Reder, diecezjalne obchody Dnia
Judaizmu rozpoczê³y siê ju¿ w 1998 r., wzbogaci³y siê istotnie od roku
2000, kiedy to Kraków goci³ obchody ogólnopolskie i w ukszta³towanej
zasadniczo wówczas formie odbywaj¹ siê rokrocznie do dzi.
Pierwszym i sta³ym elementem krakowskiego Dnia Judaizmu jest
modlitwa. Jest to  jak dot¹d zawsze  modlitwa chrzecijan, katolików. Zawiera ona proby w intencji ¯ydów, a tak¿e za chrzecijan o pog³êbienie ich zrozumienia wiêzi z Ludem Przymierza, nigdy nie odwo³anego, proba do Boga o rozwój przyjaznych relacji miêdzy ¯ydami
i chrzecijanami; tak¿e o pokój dla wiata, a szczególnie w Ziemi wiêtej
i w naszej Ojczynie. Od pocz¹tku do dzi ma ona charakter katolickiego
nabo¿eñstwa s³owa, z czytaniami tak ze Starego, jak i Nowego Testamentu, zwykle tymi, które proponuje ogólnopolska broszura na kolejny
Dzieñ Judaizmu, choæ czasem z pewnymi zmianami w ich doborze. Dzieje siê tak dlatego, ¿e choæ nigdy przedstawiciele wspólnoty ¿ydowskiej
nie wyrazili gotowoci do w³¹czenia siê czynnie w modlitwê czy wspólne
komentowanie tekstów natchnionych w ramach tych obchodów, to s¹ na
I d e m: Dzieñ Judaizmu w Kociele katolickim w Polsce 17 I 1998 r. ..., s. 2.
I d e m: Kto spotyka Jezusa..., s. 135136.
8
I d e m: [broszura] Dzieñ Judaizmu w Kociele katolickim w Polsce 17 I 1998 r. ...,
6
7

s. 2.
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nabo¿eñstwie oficjalnie obecni jako obserwatorzy. Jest to sytuacja szczególnie delikatna w pocz¹tkowej fazie szukania zbli¿enia miêdzy dwiema
wspólnotami religijnymi, gdy chodzi o dobór treci. Argumentacja chrzecijañska za zbli¿eniem i pojednaniem z ¯ydami opiera siê bowiem nieraz na tekstach Nowego Testamentu, zw³aszcza ze w. Paw³a, trudnych
do zaakceptowania przez ¯ydów. Wystêpuje wiêc  przy uk³adaniu programu nabo¿eñstwa, a zw³aszcza przy doborze czytañ  podwójne skrêpowanie. Wobec swoich  ¿e nie daje siê wybrzmieæ ca³ej nowoci Ewangelii Chrystusowej i wobec ¯ydów, ¿e rani siê ich uszy, nie maj¹c szans
na pe³ne wyjanienie, o co chodzi w czytanych tekstach.
Od pocz¹tku w krakowskich Dniach jest obecny równie¿ element edukacyjny  najpierw przez treæ g³oszonych w trakcie nabo¿eñstw homilii. Homilie wyjania³y podstawowe elementy nauki wspó³czesnego Kocio³a (g³ównie Soboru Watykañskiego II oraz papie¿a Jana Paw³a II) na
temat wiêzi Kocio³a z Izraelem i wynikaj¹cego st¹d odniesienia chrzecijan do ¯ydów. Pog³êbieniu wiedzy s³u¿¹ ponadto organizowane przez
Instytut Ekumenii i Dialogu po nabo¿eñstwie otwarte sesje popularnonaukowe o ró¿nym charakterze, po³¹czone z mo¿liwoci¹ dyskusji i nieformalnego spotkania potem w pomieszczeniu Instytutu. Maj¹ one zawsze na celu lepsze poznanie wzajemne, u³atwienie zrozumienia autentycznej religijnoci obu stron, wymiany myli i dowiadczeñ. Czasem 
jak s³yszelimy  zawiera³y element wspólnej refleksji nad tematami
p³yn¹cymi z przes³ania Biblii, czasem tak¿e pokazanie mo¿liwoci owocnej wspó³pracy. G³ównym elementem poznania ¿ywej wspólnoty ¿ydowskiej jest oprowadzanie po ¿ydowskim Kazimierzu  po jego sukcesywnie odnawianych bo¿nicach i kirkutach  przez samego prezesa gminy
pana Tadeusza Jakubowicza i s³uchanie jego opowieci o przesz³oci
i dniu dzisiejszym krakowskich ¯ydów. Te sta³e elementy krakowskiego
Dnia Judaizmu  choæ ju¿ na trwa³e wpisane w roczny rytm ¿ycia naszego miasta  nie maj¹ imponuj¹cych rozmiarów, nie rozwijaj¹ siê bardzo ani co do liczby uczestnicz¹cych w nich osób, ani co do prezentowanych treci. Czêciowo  jak s³usznie zaznaczy³a pani mgr Reder 
mo¿na to t³umaczyæ istnieniem w Krakowie wczeniejszych i bogatszych
imprez i instytucji, maj¹cych na celu o¿ywienie i popularyzacjê tradycji
¯ydów polskich w wymiarze ich historii i kultury  wystarczy wspomnieæ Festiwal Kultury ¯ydowskiej czy Centrum Kultury ¯ydowskiej.
Tym, co w tej sytuacji mia³oby byæ specyficzne dla Dni Judaizmu w Kociele, to spotkanie z t¹ tradycj¹ chrzecijan jako chrzecijan, katolików
jako katolików, a nie tylko mieszkañców Krakowa jako takich. Chocia¿
wszystkie wydarzenia sk³adaj¹ce siê na Dzieñ Judaizmu w Krakowie s¹
organizowane przez ludzi g³êboko zaanga¿owanych w ¿ycie Kocio³a, og³aszane kana³ami informacji kocielnej, diecezjalnej, choæ nabo¿eñstwu
6 Dialog...
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przewodniczy arcybiskup metropolita krakowski, a oficjalny przedstawiciel kurii metropolitalnej bierze udzia³ (w miarê mo¿liwoci) we wszystkich spotkaniach, trudno powiedzieæ, ¿eby taka specyfika Dni by³a wyranie odczuwalna w miecie. Chcia³oby siê czego wiêcej w tym wzglêdzie, tylko czego?

Perspektywy
Niew¹tpliwie tak w Krakowie, jak i  zapewne  wszêdzie gdzie
indziej, chcia³oby siê przede wszystkim, aby oddzia³ywanie Dni Judaizmu pog³êbia³o siê i upowszechnia³o. Wydaje siê, ¿e w³aciwa kolejnoæ
realizacji tych pragnieñ jest w³anie taka: najpierw pog³êbienie, potem
upowszechnienie  ale jedno w zwi¹zku z drugim. Upowszechniaæ to, co
dobrze przemylane i sprawdzone w ¿yciu.
Pog³êbienie dotyczy³oby najpierw formy nabo¿eñstwa dostosowanej
rzeczywicie do intencji takiego Dnia. Zostawiaj¹c otwart¹ mo¿liwoæ
jakiej formy czynnego udzia³u przedstawicieli ¿ydowskich, ale bez stwarzania jakiegokolwiek nacisku w tym wzglêdzie, gdy¿ jest to z obu stron
sprawa zbyt wielkiej wagi, by mo¿na j¹ jakkolwiek instrumentalizowaæ,
trzeba przede wszystkim myleæ o takich formach, które zak³adaj¹ brak
udzia³u drugiej strony: katolickich dla katolików. Tylko takie maj¹ zreszt¹
w konkretnych, polskich warunkach dzisiaj szansê na upowszechnienie.
Chodzi³oby w nich o przejêcie siê trosk¹ o nawrócenie serc ku tej mi³oci,
jak¹ Bóg ¿ywi dla swojego Ludu powo³anego najpierw, nabo¿eñstwa pokazuj¹ce piêkno tej Bo¿ej wiernoci i p³yn¹ce st¹d dla Kocio³a zobowi¹zania. Mo¿e trzeba by odejæ od formu³y nabo¿eñstwa s³owa takiego, jak
zosta³o wypracowane w dialogu ekumenicznym miêdzy chrzecijanami,
a zapewniæ w nim wiêcej miejsca dla Psalmów i innych tekstów ze Starego Testamentu, pokazuj¹cych piêkno i aktualnoæ tego dziedzictwa.
Uwiadomiæ, ¿e pierwsz¹ treci¹ modlitwy w wielu wypadkach jest Izrael
i Jerozolima jako lud i miasto szczególnie przez Boga umi³owane.
Wydaje siê, ¿e tym, co mo¿na ju¿ rozpowszechniaæ, jest wiedza o istotnej wiêzi chrzecijañstwa i judaizmu na p³aszczynie wiary, wypracowana w Kociele od Soboru Watykañskiego II. Jest kilka tekstów fundamentalnych nale¿¹cych do tego dziedzictwa, jak IV rozdzia³ Nostra aetate
czy modlitwa Jana Paw³a II za Izrael i ¯ydów, które mo¿na by z okazji
Dnia Judaizmu w ¿ywy sposób komentowaæ i wyjaniaæ, pokazuj¹c, jak
mo¿na wpleæ w normaln¹ modlitwê uczniów Chrystusa pamiêæ o starszych braciach, jak wspieraæ ich duchowo w przezwyciê¿aniu ran zada-
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nych przez Zag³adê; wskazuj¹c te¿ na niebezpieczeñstwo bezmylnego
powtarzania g³upich stereotypów na temat ¯ydów. Trzeba te¿ uczyæ w³aciwie patrzyæ na relacje Ewangelii o udziale przywódców formalnych
i duchowych Izraela z czasów Jezusa i Jego Mêki jako ostrze¿enia dla
nas przed wszelk¹ wynios³oci¹ i chlubieniem siê z w³asnego wybrania.
Warto by spróbowaæ bardziej skutecznie docieraæ z tymi propozycjami do szerszych grup wiernych i do normalnego duszpasterstwa parafialnego. Na pewno potrzeba tu du¿o cierpliwoci i zrozumienia dla wieloci treci ze wszystkich dziedzin ¿ycia chrzecijañskiego, z którymi
duszpasterzom coraz trudniej docieraæ do umys³ów i serc kszta³towanych
czêsto przez rodowiska opiniotwórcze w innym duchu. Wydaje siê, ¿e
bardziej podatne na przyjêcie tego typu formacji do odnowionego spojrzenia na relacje chrzecijan do ¯ydów s¹ ró¿ne ruchy w Kociele oraz
niektóre rodowiska zakonne i nie wolno zapominaæ, ¿e pedagogia ewangelizacji od pocz¹tku polega³a na zwracaniu siê przede wszystkim do tych,
którzy byli gotowi s³uchaæ i przyj¹æ Dobr¹ Nowinê.
Niech tych parê myli wystarczy jako przyczynek do dyskusji o tym,
co dalej z Dniami Judaizmu.
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cie¿ki pamiêci,
czyli o pojednaniu chrzecijañsko-¿ydowskim
w archidiecezji lubelskiej
Lublin to miasto szczególne dla dialogu chrzecijañsko-¿ydowskiego.
Do czasów Holokaustu by³o ono obszarem wielokulturowym, zasadniczo
konglomeratem dwóch odrêbnych wiatów: górnego miasta chrzecijañskiego i dolnego  ¿ydowskiego (granicê wyznacza³a Brama Grodzka,
nazywana przed wojn¹ równie¿ Bram¹ ¯ydowsk¹). Jeszcze do drugiej
wojny wiatowej ¯ydzi stanowili niemal¿e po³owê mieszkañców miasta.
Do dzisiejszego dnia Lublin, ze wzglêdu na historyczn¹ obecnoæ uniwersytetu ¿ydowskiego (Jesziwa Chachmej Lublin  Akademia Mêdrców
Lublina), Wielkiej Synagogi Macharszala, najstarszej w Polsce nekropolii ¿ydowskiej, a tak¿e cadyka Izaaka Horowitza (Widz¹cego z Lublina)
czy rektora lubelskiej jesziwy Meira Szapiro, funkcjonuje w zbiorowej
pamiêci narodu wybranego jako legendarna stolica nauki i kultury ¿ydowskiej w rodkowej Europie, zwana te¿ Jerozolim¹ Królestwa Polskiego. Podobny charakter co Lublin mia³o zreszt¹ wiele miasteczek po³o¿onych na Lubelszczynie. Wystarczy przypomnieæ chocia¿by takie miejscowoci, jak Piaski, Kazimierz Dolny, Lubartów, Kock czy Izbica, które
ze wzglêdu na mieszkaj¹cych w nich inspiratorów ruchu chasydzkiego
do dnia dzisiejszego s¹ symbolem ¿ydowskiej obecnoci w Europie. Dzi
dla nowych pokoleñ Lublin i Lubelszczyzna s¹ przede wszystkim miejscem wiecznego spoczynku wielu tysiêcy ¯ydów z ca³ej Europy.
Wskrzeszanie pamiêci o niegdy chrzecijañsko-¿ydowskiej Lubelszczynie jest nie tylko obowi¹zkiem instytucji wieckich, ale ze wzglêdu
na to¿samoæ samych wiernych tak¿e powinnoci¹ duszpastersk¹ miej-
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scowego Kocio³a. Ju¿ w roku 1881 ks. Szymon Koziejowski (administrator diecezji lubelskiej) wystosowa³ do wiernych list pasterski, w którym
przypomina³, ¿eby z szacunkiem odnosili siê do starozakonnych, bo
zrodzeni jestemy na tej samej ziemi, gdzie ¿yjecie ¿yczliwie, zgodnie
i w pokoju. [...] Napominajcie m³odzie¿ niebaczn¹ i nierozwa¿n¹, strzeg¹c jej, aby nie da³a siê zwieæ z³ym namowom. Starajcie siê zgodnie ¿yæ
na naszej ziemi, nie zrywajcie ³¹cznoci ze starozakonnymi, wyrobionej
przez tylowieczne po¿ycie1.
Pog³êbiony dialog chrzecijañsko-¿ydowski na poziomie instytucjonalnym rozpocz¹³ siê w archidiecezji lubelskiej w drugiej po³owie lat 90.
XX wieku. Jego g³ównym inspiratorem i moderatorem od samego pocz¹tku by³ metropolita lubelski arcybiskup Józef ¯yciñski. Do najwa¿niejszych jego inicjatyw nale¿y w tym wzglêdzie zaliczyæ: powo³anie Centrum Dialogu Katolicko-¯ydowskiego (CDK¯) przy archidiecezji lubelskiej, obchody Dni Judaizmu w lubelskich parafiach, podjêcie problematyki dialogu chrzecijañsko-¿ydowskiego podczas Kongresu Kultury Chrzecijañskiej, a tak¿e poprowadzenie cyklu spotkañ liturgicznych
pod has³em Modlitewne op³akiwanie ¯ydów. Rozpoczê³a siê wtedy wspólna chrzecijañsko-¿ydowska wêdrówka po trudnych i czêsto skomplikowanych cie¿kach pamiêci, której celem sta³o siê przebaczenie i pojednanie2.

cie¿ka pierwsza  wspó³praca instytucji
6 maja 1999 r., decyzj¹ metropolity lubelskiego, powsta³o w Lublinie
Centrum Dialogu Katolicko-¯ydowskiego, którego dyrektorem zosta³
pocz¹tkowo ks. prof. Krzysztof Gód (KUL), a od roku 2003 ks. prof.
Marian Rusecki (wicedyrektorem jest ks. dr Tomasz Adamczyk). Program
dzia³ania CDK¯ opracowa³a Rada Konsultacyjna, na czele której stan¹³
ks. prof. Ryszard Rubinkiewicz (KUL). W sk³ad Rady weszli: Edward
Balawejder (dyrektor Pañstwowego Muzeum na Majdanku), prof. W³adys³aw Bartoszewski (senator RP), s. prof. Barbara Chyrowicz (KUL),
Czes³aw Kulesza (prezes Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Opieki nad
1
Por. wiêcej na ten temat S.J. ¯ u r e k: Kocio³y i zwi¹zki wyznaniowe na Lubelszczynie. W: W s³u¿bie Ewangelii i cz³owiekowi. Archidiecezja lubelska w latach 1992
2002. Red. J. M a r i a ñ s k i. Lublin 2005, s. 839858.
2
Warto zwróciæ uwagê na wydan¹ wspólnie przez ¯ydów i Polaków monografiê cie¿ki
pamiêci. ¯ydowskie miasto w Lublinie  losy, miejsca, historia. Red. J.J. B o j a r s k i.
LublinRishon LeZion 2002, z której zaczerpniêty zosta³ tytu³ niniejszego artyku³u.
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Majdankiem), ks. dr Romuald Jakub Weksler-Waszkinel (KUL) oraz
ks. dr Alfred Wierzbicki (KUL). Siedzib¹ CDK¯ jest Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie (przy ul. Prymasa Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego 6).
G³ównym celem istnienia CDK¯ jest rozwijanie wspó³pracy rodowisk katolickich i ¿ydowskich w duchu dokumentów Soboru Watykañskiego II (szczególnie deklaracji Nostra aetate), a tak¿e inspirowanie
wszelkich dzia³añ religijnych, kulturowych, edukacyjnych oraz naukowych s³u¿¹cych wspólnocie modlitwy i refleksji oraz braterskiemu dialogowi miêdzywyznaniowemu.
CDK¯ by³o wspó³organizatorem od 2000 r. (15 marca) Marszu M³odych na miejsca deportacji lubelskich ¯ydów (lubelski Umschlagplatz)
do obozu zag³ady w Be³¿cu, czwartych i kolejnych Dni Judaizmu, a tak¿e
naukowych i popularnonaukowych wyk³adów dotycz¹cych dialogu chrzecijañsko-¿ydowskiego, w których wyst¹pili miêdzy innymi: dr Deborah
Weissman (Uniwersytet Hebrajski), prof. David Novak (Uniwersytet
w Toronto), ks. prof. Ryszard Rubinkiewicz (KUL), ks. prof. Henryk Witczyk (KUL). CDK¯ utrzymuje sta³y kontakt z wieloma rodowiskami
i organizacjami ¿ydowskimi na ca³ym wiecie.
Mo¿na mia³o zaryzykowaæ tezê, i¿ od roku 2006 Lublin sta³ siê stolic¹ dialogu chrzecijañsko-¿ydowskiego. Sta³o siê to za spraw¹ nowego
sk³adu Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem Rady Episkopatu Polski, którego przewodnicz¹cym jest obecnie biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej Mieczys³aw Cis³o, a po³owa cz³onków komitetu to mieszkañcy
Lublina: ks. Tomasz Adamczyk (sekretarz), Monika Adamczyk-Garbowska, Ryszard Montusiewicz, ks. Alfred Wierzbicki i pisz¹cy te s³owa 
S³awomir Jacek ¯urek.
Wa¿ne jest, ¿e wszystkie wymienione powy¿ej instytucje kocielne
wspó³pracuj¹ z instytucjami wieckimi zaanga¿owanymi na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego ¯ydów, na przyk³ad z Orodkiem Brama
Grodzka  Teatr NN, Towarzystwem Przyjani Polsko-Izraelskiej
w Lublinie, Pañstwowym Muzeum na Majdanku, Towarzystwem Opieki
nad Majdankiem, Polsk¹ Rad¹ Chrzecijan i ¯ydów czy Stowarzyszeniem rodkowoeuropejskim Dziedzictwo i Wspó³czesnoæ.

cie¿ka druga  wspólne wiêtowanie
Dzieñ Judaizmu w Kociele lubelskim obchodzony jest od roku 1998
(czyli od pocz¹tku jego ustanowienia). Pierwszym miejscem spotkania
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by³ Koció³ Akademicki KUL, gdzie odprawiano mszê w. w intencji
narodu ¿ydowskiego, po której odby³ siê wyk³ad prof. Urszuli Szwarc
(KUL). Obchody II Dnia Judaizmu (1999) mia³y jednoczenie charakter
ekumeniczny, gdy¿ nabo¿eñstwo modlitewne celebrowane by³o w Kociele Ewangelicko-Augsburskim Trójcy wiêtej w Lublinie. Podczas spotkania komentarz do czytania z Tory wyg³osi³ autor niniejszego artyku³u.
Od roku 2000 miejscem styczniowych spotkañ chrzecijañsko-¿ydowskich
w ramach Dnia Judaizmu jest Metropolitalne Seminarium Duchowne
w Lublinie. W roku tym gociem Kocio³a lubelskiego by³a delegacja ¯ydowskiej Gminy Warszawskiej z ówczesn¹ przewodnicz¹c¹ Helen¹ Datner. Podczas nabo¿eñstwa modlitewnego odby³ siê dwug³os na temat czytania z Tory (brali w nim udzia³ Datner oraz ks. dr Weksler-Waszkinel).
Czwarty Dzieñ Judaizmu (2001 r.) koncentrowa³ siê na rozwa¿aniu tekstu Tory oraz na panelu Kultura asymilacyjna ¯ydów (by³o czterech
dyskutantów, wród nich przedstawiciele strony ¿ydowskiej). W roku 2002
odby³y siê w Lublinie pi¹te, centralne obchody Dnia Judaizmu, które
tym razem sk³ada³y siê z trzech czêci. Na pocz¹tku, podczas spotkania
modlitewnego w baraku nr 47 w Muzeum na Majdanku, specjaln¹ modlitwê, u³o¿on¹ przez ¯ydów dla upamiêtnienia ofiar Holokaustu, odmówi³ naczelny rabin Hajfy  Yeshuv Cohen. Czêæ katolick¹ nabo¿eñstwa
poprowadzi³ przewodnicz¹cy Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego arcybiskup Stanis³aw G¹decki. Na wspólne spotkanie na Majdanku przybyli miêdzy innymi: ambasador Izraela w Polsce prof. Szewach Weiss oraz rabini Michael Schudrich i Józef Kanowski. Licznie zgromadzili siê tak¿e parlamentarzyci, przedstawiciele w³adz miasta i mieszkañcy Lublina. Nastêpnie odby³a siê dyskusja Teologiczny sens ofiary
z Izaaka z udzia³em naukowców z Polski i Izraela. Uroczystoci zamknê³o
chrzecijañsko-¿ydowskie nabo¿eñstwo biblijne. Kolejne Dni Judaizmu
sk³ada³y siê zawsze z dwóch czêci  popularnonaukowej i modlitewnej,
zakoñczonej uroczyst¹ agap¹. Dzieñ Judaizmu w archidiecezji lubelskiej
jest wspólnym wiêtem ¿ydowskich korzeni Kocio³a powszechnego, prze¿ywanym w kontekcie lokalnym.

cie¿ka trzecia  edukacja
W ramach Kongresu Kultury Chrzecijañskiej w roku 2000 podjêto
symboliczne dla dialogu chrzecijañsko-¿ydowskiego przedsiêwziêcie
(Jedna Ziemia  Dwie wi¹tynie  16 wrzenia 2000 r.). Jego pomys³odawc¹ i organizatorem by³ Orodek Brama Grodzka  Teatr NN

88

S³awomir Jacek ¯urek

w Lublinie. W miejscach, gdzie niegdy sta³y dwie wi¹tynie Lublina: synagoga Macharszala  na terenie dolnego miasta, ¿ydowskiego (dzi przez
to miejsce przebiega aleja Tysi¹clecia) i koció³ farny pod wezwaniem
w. Micha³a  na terenie miasta górnego, chrzecijañskiego (obecnie ods³oniête s¹ ruiny fundamentów tego obiektu na Placu po farze) zebrali
siê ¯ydzi i Polacy (gocie z Izraela oraz mieszkañcy Lublina). W miejscach, gdzie niegdy usytuowane by³y obiekty sakralne, stoj¹ca w krêgu
m³odzie¿ z Riszon LeZion w Izraelu (w miejscu synagogi) i m³odzie¿ lubelska (w miejscu kocio³a farnego) utworzy³a ¿ywe wi¹tynie, po³¹czone
dwoma rzêdami ludzi (na d³ugoci ok. 0,5 kilometra). Pomiêdzy nimi znaleli siê ocaleni z Holokaustu dawni mieszkañcy Lublina oraz Sprawiedliwi Wród Narodów wiata. Z placu po rzymskokatolickiej wi¹tyni
arcybiskup Józef ¯yciñski poda³ glinian¹ misê z ziemi¹ jednemu ze Sprawiedliwych, a ten przekaza³ j¹ nastêpnym. Od strony nieistniej¹cej synagogi podawanie misy z ziemi¹ rozpocz¹³ rabin Michael Schudrich, który przekaza³ j¹ jednemu z ocalonych z Holokaustu. Tym czynnociom
towarzyszy³y emitowane przez g³oniki wiadectwa zarówno ocalonych,
jak i sprawiedliwych. Przy Bramie Grodzkiej ziemiê z dwóch wi¹tyñ
zmiesza³ ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel, po czym dwoje nastolatków (z Polski i Izraela) zasadzi³o w niej dwa krzewy winoroli, jeden
z Lublina, a drugi z izraelskiego Rishon LeZion. Ca³e przedsiêwziêcie
by³o aktem pamiêci o Holokaucie, podjêt¹ wspólnie refleksj¹, a tak¿e
symbolem pojednania polsko-¿ydowskiego i nadziei na lepsz¹ przysz³oæ.
Tego typu dzia³ania o charakterze dialogowym s³u¿¹ przede wszystkim edukacji m³odych pokoleñ Polaków, kszta³tuj¹c w nich postawê otwartoci i tolerancji.

cie¿ka czwarta  wspólna modlitwa
Wa¿nym wydarzeniem dla dialogu ekumenicznego oraz miêdzyreligijnego by³ (prze¿ywany w ramach Kongresu Kultury Chrzecijañskiej)
Dzieñ Piêciu Modlitw (7 listopada 2000 r.)  wspólna modlitwa duchownych trzech wyznañ chrzecijañskich (prawos³awnego, katolickiego
oraz luterañskiego) oraz dwóch religii  judaizmu (rabin) oraz islamu
(imam), a tak¿e by³ych wiêniów obozu koncentracyjnego na Majdanku
i mieszkañców Lublina. Odby³a siê ona na terenie Muzeum na Majdanku. Tego samego dnia tytu³em doktora honoris causa KUL wyró¿niony
zosta³ naczelny rabin Rzymu prof. Elio Toaff (postaæ niezwykle zas³u¿ona dla dialogu chrzecijañsko-¿ydowskiego w Europie), który w roku 1986
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w wielkiej synagodze Rzymu goci³ Jana Paw³a II. (Warto zwróciæ przy
okazji tak¿e uwagê na dzia³alnoæ instytucji naukowych, które s³u¿¹ dialogowi: Zak³adu Historii i Kultury ¯ydów UMCS oraz Pracowni Literatury Polsko-¯ydowskiej KUL).
Pamiêci ¯ydów zamordowanych w czasie Holokaustu na Lubelszczynie zosta³ powiêcony cykl wspólnych chrzecijañsko-¿ydowskich spotkañ modlitewnych (Modlitewne op³akiwanie ¯ydów) w tych miejscowociach, w których przed wojn¹ stanowili oni znaczn¹ czêæ mieszkañców. Odby³y siê one w Piaskach (24 maja 2001 r.), Izbicy i Tarnogórze
(10 czerwca 2001 r.), Kazimierzu Dolnym (24 wrzenia 2001 r.) i Trawnikach (30 wrzenia 2001 r.). Zazwyczaj pierwsza czêæ spotkania odbywa³a siê w kociele, a druga na cmentarzu ¿ydowskim. W Piaskach stronê
¿ydowsk¹ reprezentowa³ Roman Litman, sprawuj¹cy opiekê nad lubelsk¹ fili¹ warszawskiej gminy ¿ydowskiej. Nie móg³ on jednak odmówiæ
specjalnej modlitwy  kadiszu, bo do niej potrzebnych jest przynajmniej
dziesiêciu ¯ydów (do lubelskiej filii nale¿y jedynie czternacie osób i s¹
to w wiêkszoci ludzie starzy i schorowani, którzy nie mogli do Piask
przybyæ). W Izbicy gociem honorowym by³ ks. Grzegorz Paw³owski (Jakub Hersz Griner), polski ¯yd tam urodzony w 1931 r., w okresie Holokaustu ocalony przez polskich ch³opów oraz siostry zakonne. Obecnie
ks. kanonik Paw³owski jest duszpasterzem rodowisk polonijnych w Izraelu. W Kazimierzu Dolnym nabo¿eñstwu ¿a³obnemu przewodniczy³ rabin Michael Schudrich, a w Trawnikach w spotkaniu modlitewnym wzi¹³
udzia³ Dawid Efrati, wolontariusz Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie,
który jako m³ody ch³opak ocala³ z transportu jad¹cego do obozu mierci
w Trawnikach, a tak¿e ks. prof. Micha³ Czajkowski oraz ks. dr R.J. Weksler-Waszkinel (ocala³y z Holokaustu). Po mszy w Trawnikach zosta³a
ods³oniêta tablica informuj¹ca o dokonanej tu przez Niemców w listopadzie 1943 r. zbrodni na ¯ydach. Wszystkim spotkaniom liturgicznym
(z wyj¹tkiem Trawnik) przewodniczy³ metropolita lubelski arcybiskup
Józef ¯yciñski.
Wa¿ne wydaje siê podkrelenie faktu, ¿e strona ¿ydowska aktywnie
uczestniczy we wspólnej modlitwie, a tak¿e zaprasza przedstawicieli strony katolickiej do uczestnictwa w celebracji tradycyjnych wi¹t ¿ydowskich czy wewnêtrznych uroczystoci, za przyk³ad mo¿e s³u¿yæ otwarcie
odremontowanej synagogi w Jesziwie Mêdrców Lublina.

ANDRZEJ NOWICKI

Spotkanie jako element konstytutywny dialogu
Dzieñ Judaizmu
w Katowicach 17 stycznia 2005 r.
Refleksja wprowadzaj¹ca
Dialog, pojêty jako autentyczna wymiana pogl¹dów miêdzy ludmi,
nigdy nie by³ równie ¿ywotny, równie niezbêdny we wszystkich dziedzinach jak dzisiaj. Jego potrzeba wynika g³ównie ze specyfiki wspó³czesnego spo³eczeñstwa, które charakteryzuje siê znaczn¹ ró¿norodnoci¹. Zró¿nicowanie to pojawia siê miêdzy innymi w istnieniu ró¿nych kultur i religii oraz wielorakich systemów hierarchii i wartoci, które traktuje siê
obecnie nie tylko jako fakt, lecz tak¿e jako wartoæ. Owa wieloæ i ró¿norodnoæ stwarza bowiem wci¹¿ nowe mo¿liwoci spotkania z innymi kulturami i religiami1. Odbywa siê to dziêki rodkom masowego przekazu,
a tak¿e dziêki codziennemu obcowaniu z ludmi inaczej wierz¹cymi.
Wszystko to sprawia, ¿e zd¹¿aj¹c ku sobie, z tak czêsto ró¿nych kultur
i religii, odczuwamy coraz wiêksze pragnienie, aby zacz¹æ siê nawzajem
poznawaæ jako niezale¿ne ród³a rozumienia.
Wyj¹tkowe spotkanie mo¿liwoci cz³owieka i mocy Bo¿ych, w nadziei harmonijnego wspó³dzia³ania ku owocnoci ¿ycia, znajduje swoje spe³nienie w postawie dialogu.
Jest on dla Kocio³a i wszystkich jego cz³onków rodkiem i sposobem wype³niania zadañ
w dzisiejszym wiecie. Por. P a w e ³ VI: Ecclesiam suam, 58113; KDK 92; DM 1112;
DWCH 8; M. K i e c e l: Europa w dialogu: religie i kultura miêdzy wschodem a zachodem. Communio. Wydanie polskie 1990, nr 6, s. 68.
1
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Z powy¿szych rozwa¿añ wynika, ¿e w³aciwe pojêcie i zrozumienie istoty dialogu wi¹¿e siê z jednoznacznym wskazaniem na element warunkuj¹cy mo¿liwoæ jego zaistnienia, jakim jest spotkanie religii. Dokonuje
siê ono nie tyle w systemach czy wiadectwach historycznych, ile poprzez
spotkanie ludzi o ró¿nej konfesji religijnej. W tym kontekcie warto zwróciæ uwagê na pewne fundamentalne za³o¿enia bêd¹ce praktycznym urzeczywistnieniem tego postulatu.
Jednym z tych za³o¿eñ jest zdolnoæ przyjêcia Drugiego w jego innoci. Zdolnoæ ta wyra¿a siê najpe³niej w przekonaniu obydwóch podmiotów o prawdziwoci swojej wiary bez wzglêdu na wszystkie sprzecznoci,
jakie zachodz¹ pomiêdzy religiami, które reprezentuj¹.
Spotkanie ludzi o ró¿nej orientacji religijnej powinna tak¿e cechowaæ
jedynie d¹¿noæ do wzajemnego poznania siê, woln¹ jednak od pokusy
wpisania Drugiego we w³asn¹ duchow¹ perspektywê. Wyrazem tej d¹¿noci jest sytuacja etycznego zwi¹zania z Drugim, którego istota wyra¿a
siê poprzez szacunek dla Drugiego, jawi¹cego siê jako podmiot niedaj¹cy
siê sprowadziæ do jakiegokolwiek posiadania, dominacji czy te¿ obiektywizacji.
W³aciwa recepcja sytuacji etycznego zwi¹zania z Drugim domaga
siê uwzglêdnienia kolejnego istotnego kryterium spotkania, jakim jest
szacunek dla podmiotowoci religijnej. Maj¹c na uwadze tê zasadnoæ,
warto zwróciæ uwagê na pewn¹ zale¿noæ, zgodnie z któr¹ ten, kto zapomina, ¿e sam jest podmiotem, nara¿a siê na niebezpieczeñstwo niedostrzegania swego rozmówcy jako podmiotu2.

Ogólnopolski Dzieñ Judaizmu
Niezwykle czytelnym modelem szczegó³owym, mog¹cym wzbogaciæ
refleksjê nad pojêciem dialogu, odniesionym do dwóch spo³ecznoci religijnych, jest z pewnoci¹ spotkanie chrzecijan i ¯ydów. Ka¿de bowiem
obecne spotkanie przedstawicieli tych¿e religii stanowi w swej najg³êbszej istocie niejako pochodn¹ d³ugiej historii wzajemnych oddzia³ywañ
anga¿uj¹cych znaczne i wa¿ne obszary wiata chrzecijañskiego i ¿ydowskiego, dziel¹cych przez wieki wspólny los. W zwi¹zku z tym nie brak
nam dzisiaj solidnych fundamentów wspólnych pojêæ, perspektyw czy
zainteresowañ umo¿liwiaj¹cych rozmowê. Ta za z kolei jest potrzebna,
2
H. W a l d e n f e l s: Begegnung der Religionen. Theolgische Versuche I. Bonn 1990,
s. 26 nn.
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aby umieæ tak¿e wskazaæ na trudnoci, które tworz¹ trwa³e napiêcie miêdzy tymi dwiema spo³ecznociami. A wszystko po to, aby wzajemne poznanie poszerza³o siê na wiêkszy kr¹g osób i pog³êbia³o swoj¹ treæ3.
Maj¹c na uwadze powy¿sz¹ zasadnoæ, warto zwróciæ uwagê na jedn¹ z istotnych form spotkania chrzecijan i ¯ydów, jak¹ jest organizowany corocznie od 1998 r. Ogólnopolski Dzieñ Judaizmu. Ta jedna z najistotniejszych inicjatyw Konferencji Episkopatu Polski w dziele dialogu
katolicko-¿ydowskiego stanowi odpowied na apel papie¿a Jana Paw³a II,
aby przed rozpoczêciem Tygodnia Modlitw o Jednoæ Chrzecijan jeden
dzieñ powiêciæ na modlitwê w intencji dialogu miêdzy chrzecijanami
i ¯ydami. Wprowadzenie tych uroczystoci jest zjawiskiem nowym i na
przestrzeni wieków  bezprecedensowym. Celem tej praktyki nie jest
jednak d¹¿enie do zniesienia ró¿nic, do judaizowania chrzecijañstwa
ani do ukrytej chrystianizacji judaizmu. Pragnieniem organizatorów tych¿e spotkañ jest przede wszystkim kszta³towanie atmosfery dialogu, poszanowania i zrozumienia, wzajemnego ubogacania siê, które ma owocowaæ tak¿e w ¿yciu spo³ecznym, miêdzy innymi wyzbyciem siê wrogich
uprzedzeñ i nieufnoci.

Dlaczego Katowice?
Co roku centralne uroczystoci Dnia Judaizmu odbywaj¹ siê w innym miecie bêd¹cym stolic¹ diecezji. W 2005 r.  po Warszawie, Krakowie, W³oc³awku, £odzi, Lublinie, Bia³ymstoku i Wroc³awiu  g³ówne obchody VIII Dnia Judaizmu zaplanowano w Katowicach. Jak siê wydaje,
dwa zasadnicze powody zadecydowa³y o wyborze tego miejsca. Po pierwsze, chocia¿ stolica Górnego l¹ska nie nale¿y do miejsc historycznych,
to jednak synagoga by³a obecna w tym miecie od samego pocz¹tku. Nie
mo¿na zapominaæ, ¿e miasto to powsta³o wokó³ trzech wi¹tyñ: katolic3
Je¿eli przez spotkanie religii rozumiemy spotkanie ludzi o ró¿nej orientacji religijnej, to jego podstaw¹ mo¿e byæ tylko to, co ich ³¹czy. W ten sposób spotkanie to mo¿na
okreliæ jako promocjê wzajemnego zrozumienia i harmonii. Jako dialog ¿ycia, w którym
ludzie zgromadzeni razem promuj¹ to, co cokolwiek prowadzi do jednoci, mi³oci, sprawiedliwoci i pokoju, a tak¿e jako dialog modlitwy i religijnego dowiadczenia, wymiany
bogactwa duchowych tradycji. O tej ³¹cznoci mówi³ Jan Pawe³ II: [...] wraz z innymi
religiami wiata dzielimy wspólne poszanowanie i pos³uszeñstwo sumieniu, które wszystkich nas uczy szukania prawdy, mi³oci i s³u¿enia jednostkom. Zob. J a n P a w e ³ II:
Przemówienie na wiatowy Dzieñ Modlitwy o Pokój. LOsservatore Romano. Wydanie
polskie 1986, nr 10, s. 16.
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kiej, ewangelickiej i ¿ydowskiej. Na pocz¹tku wojny ta ostatnia zniknê³a
z pejza¿u chyba bezpowrotnie, choæ wraz z ni¹ wcale nie odszed³ wiat,
którego by³a symbolem. Poza tym istotnym faktem historycznym jest jeszcze inny powód. Organizatorzy VIII Dnia Judaizmu, wybieraj¹c na miejsce obchodów Katowice, zwrócili tak¿e uwagê na znaczenie l¹skiego
kontekstu kulturowego, który wolny jest od konfliktów na tle religijnym,
rasowym czy narodowym4.

Przebieg obchodów VIII Ogólnopolskiego Dnia Judaizmu
w Katowicach
G³ówne uroczystoci VIII Ogólnopolskiego Dnia Judaizmu, obchodzonego pod has³em: Zg³êbiaj¹c tajemnicê Kocio³a  jestemy dzieæmi Abrahama, rozpoczêto modlitw¹ za zmar³ych na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza oraz na placu Synagogi przy ul. Mickiewicza  w miejscu, w którym sta³a niegdy katowicka bó¿nica.
Nastêpnie przedstawiciele wspólnot ¿ydowskich i chrzecijañskich
przybyli do kocio³a pod wezwaniem wiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a,
aby uczestniczyæ w spotkaniu dyskusyjnym na temat wybranych fragmentów Tory. Spotkanie to prowadzi³ biskup Gerard Bernacki.
W dalszej czêci obchodów uczestnicy Dnia Judaizmu udali siê do
klasztoru Ojców Franciszkanów w Panewnikach, aby spotkaæ siê ze wspólnot¹ zakonn¹. W ramach tego spotkania zaproszeni gocie zwiedzili tak¿e klasztor oraz uczestniczyli w spektaklu przygotowanym przez franciszkañski teatr Menora.
Wa¿nym momentem katowickich uroczystoci by³a katolicko-¿ydowska dyskusja panelowa na temat Tajemnica Kocio³a a tajemnica Izraela, która odby³a siê w auli Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu l¹skiego z udzia³em naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha, przewodnicz¹cego Komisji Episkopatu ds. Dialogu Religijnego arcybiskupa
Stanis³awa G¹deckiego, wspó³przewodnicz¹cych Polskiej Rady Chrzecijan i ¯ydów: ks. prof. Micha³a Czajkowskiego i prof. Stanis³awa Krajewskiego. Podczas dyskusji zwrócono miêdzy innymi uwagê na znaczne przeobra¿enie relacji chrzecijañsko-¿ydowskich w XX wieku, a zw³aszcza po
drugiej wojnie wiatowej. Za fundament tych przemian uznano nie tylko
rozwój teologii i nauk biblijnych, lecz tak¿e gwa³towne procesy spo³eczne
4
M. £ u c z a k: W cieniu trzech wi¹tyñ. Biuletyn Katolickiej Agencji Informacyjnej 2005, nr 2, s. 1.
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prowadz¹ce do rozpadu tradycyjnego spo³eczeñstwa oraz laicyzacji ¿ycia,
co sprawia, ¿e ludzie wierz¹cy próbuj¹ poszukiwaæ dróg dialogu, by sprostaæ wyzwaniom wspó³czesnoci. Trafnym podsumowaniem tej refleksji
by³y s³owa ks. prof. Micha³a Czajkowskiego, który powo³uj¹c siê na Katechizm Kocio³a katolickiego, wskaza³ na ród³o dialogowego wspó³istnienia chrzecijan i ¯ydów. Stwierdzi³ on mianowicie, ¿e nie ma dwóch Ludów Bo¿ych: Kocio³a i Izraela, ale jest jeden Lud Bo¿y, do którego nale¿¹ i chrzecijanie, i ¯ydzi wszystkich czasów. W ten sposób religia ¿ydowska nale¿y do wnêtrza chrzecijañstwa.
Uwieñczeniem centralnych obchodów VIII Dnia Judaizmu w Katowicach by³a wspólna modlitwa wieczorna w intencji wzajemnego zrozumienia i pojednania chrzecijan i ¯ydów. W modlitwie tej, która odby³a
siê w gmachu Teatru l¹skiego, uczestniczyli rabini i biskupi oraz liczni
przedstawiciele wspólnot chrzecijañskich i ¿ydowskich. Po jej zakoñczeniu zaproszeni gocie obejrzeli spektakl Sen Nabuchodonozora, wed³ug Ksiêgi Daniela, w wykonaniu Teatru Locus.

Pomosty miêdzy religiami
Do tradycji corocznie organizowanych ogólnopolskich obchodów
Dnia Judaizmu nale¿y, ¿e centraln¹ uroczystoæ poprzedza zawsze wiele
innych spotkañ o charakterze religijno-kulturalnym. Tak by³o równie¿
w Katowicach.
W tym miejscu trzeba wspomnieæ o spotkaniach modlitewnych. Chrzecijanie i ¯ydzi wspólnie modlili siê przy tablicy pami¹tkowej powiêconej Henrykowi S³awikowi, który uratowa³ wiele tysiêcy ¯ydów podczas
drugiej wojny wiatowej, oraz na miejscu dawnej synagogi katowickiej 
tu pamiêtano w sposób szczególny o zmar³ych i pomordowanych ¯ydach
z Katowic. Rabin Michael Schudrich przewodniczy³ nabo¿eñstwom Kabalat Szabat i Szachrit (poranne nabo¿eñstwo szabatowe), w których
uczestniczyli zaproszeni chrzecijanie. W kociele Ewangelicko-Augsburskim odby³o siê nabo¿eñstwo niedzielne z modlitw¹ ekumeniczn¹, któremu przewodniczy³ biskup Tadeusz Szurman. W intencji jednoci chrzecijan i ¯ydów (Starszych Braci w wierze) uroczyst¹ mszê wiêt¹ celebrowali równie¿ arcybiskup Damian Zimoñ, metropolita górnol¹ski oraz
arcybiskup Stanis³aw G¹decki, przewodnicz¹cy Rady Episkopatu Polski
ds. Dialogu Religijnego.
Inn¹ formê przygotowañ do obchodów Dnia Judaizmu stanowi³y liczne spotkania zmierzaj¹ce do wzajemnego zbli¿enia kultur: chrzecijañ-
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skiej i ¿ydowskiej. Towarzyszy³y im wystawy malarstwa i grafiki, takie
jak: wystawa prac omiu artystów plastyków z Katowic pt. Sztuka ³¹czy oraz Klimaty ¿ydowskie Laitnera. Zorganizowano koncerty muzyki ¿ydowskiej: koncert kwintetu smyczkowego Filharmonii l¹skiej: Muzyka ¿ydowska klasycznie (Filharmonia l¹ska) i Koncert piosenki ¿ydowskiej (Sala Gminy Wyznaniowej ¯ydowskiej w Katowicach). Na spotkanie autorskie zaproszono pisarkê izraelsk¹ Miriam Akavi¹ z Tel-Awiwu, pochodz¹c¹ z Krakowa. W katowickim Pa³acu M³odzie¿y odby³y siê
warsztaty tañca ¿ydowskiego i izraelskiego, prowadzone przez Michai³a
Zubkowa, Monikê Ruszkowsk¹ i Marzenê Dudziuk. Mo¿na by³o zobaczyæ filmy powiêcone kulturze i ¿yciu polskich ¯ydów (Dybuk z roku
1937 wg Szymona Arskiego; D³uga noc z 1967 r. w re¿yserii Janusza
Nasfetera).
Ka¿de z tych spotkañ stanowi³o swego rodzaju pomost miêdzy religiami. To przekonanie wynika z faktu, ¿e dialog miêdzyreligijny jest zawsze tak¿e dialogiem miêdzykulturowym. Tam wiêc, gdzie wspólnie
uobecnia siê wspomnienia, tam te¿ teologia chrzecijañska, opieraj¹c siê
na wiadomoci wspólnego zakorzenienia, mo¿e byæ uprawiana jako
dialog z tymi, którzy prze¿yli. wiadomoæ tej prawdy wydaje siê w sposób jednoznaczny okrelaæ charakter spotkania chrzecijañstwa z judaizmem.

Dwie wa¿ne rocznice
Na koniec naszych rozwa¿añ warto tak¿e zwróciæ uwagê na fakt, ¿e
VIII Ogólnopolski Dzieñ Judaizmu w Katowicach przypad³ w roku obchodów dwóch wa¿nych rocznic. Pierwsza z nich to 60. rocznica wyzwolenia obozu owiêcimskiego. Druga zwi¹zana jest z 40. rocznic¹ powstania
soborowej deklaracji o stosunku Kocio³a do religii niechrzecijañskich
Nostra aetate. Te dwa wydarzenia s¹ ze sob¹ mocno zwi¹zane. Dla ¯ydów widmo Holokaustu, bêd¹ce do dzi przesz³oci¹ ¿yw¹, budz¹c¹ emocje, nak³ada siê na g³êboko zakorzenion¹ w ich wiadomoci ogóln¹ niepewnoæ losu w wiecie chrzecijañskim. Dlatego ten dokument Soboru,
nawi¹zuj¹cy do trudnej przesz³oci wzajemnych stosunków, potêpiaj¹cy
antysemityzm i dyskryminacjê oraz wskazuj¹cy na koniecznoæ postawy
szacunku i otwartoci wobec ¯ydów, cieszy siê tak wielkim uznaniem ze
strony spo³ecznoci ¿ydowskiej.
Jako jedno ze wspólnych zadañ i celów zawartych w tej deklaracji podkrelona jest modlitwa oraz praca na rzecz pokoju i sprawiedliwoci spo-
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³ecznej. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e praktycznemu urzeczywistnieniu
tych s³ów s³u¿¹ tak¿e ogólnopolskie spotkania zwi¹zane z obchodami
Dnia Judaizmu. Spotkania te s¹ w opinii ks. Adama Bonieckiego, naczelnego redaktora Tygodnika Powszechnego, wstêpem do g³êbszego dialogu. Albowiem przemiany w wiadomoci ró¿ni¹ siê jednak od rozlewania coca-coli do butelek, to jest d³ugi proces. Jest tu miêdzy innymi
zderzenie pamiêci z histori¹ pamiêci, która tworzy³a pewne mity 
pielêgnowane, ukochane. I w tej chwili pod naciskiem historii dokonuje
siê bolesna operacja ich weryfikacji5.
5

s. 1.

A. B o n i e c k i: Dni Judaizmu w Katowicach. Tygodnik Powszechny 2005, nr 3,
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Dialog katolicko-¿ydowski
w diecezji bielsko-¿ywieckiej
Stoimy na miejscu, na którym o ka¿dym narodzie i o ka¿dym cz³owieku pragniemy myleæ jako
o bracie.
Jan Pawe³ II w Owiêcimiu-Brzezince, 7 czerwca 1979 r.

Dnia 25 marca 1992 r. papie¿ Jan Pawe³ II bull¹ Totus Tuus Poloniae
Populus utworzy³ diecezjê bielsko-¿ywieck¹, która powsta³a z wydzielonego terenu diecezji katowickiej (l¹sk Cieszyñski  dekanaty: Bielsko-Bia³a centrum, Bielsko-Bia³a zachód, cieszyñski, czechowicki, istebniañski, skoczowski, strumieñski, wilañski) i archidiecezji krakowskiej (dekanaty: andrychowski, bialski, kêcki, owiêcimski, ¿ywiecki I, ¿ywiecki II). Diecezja charakteryzuje siê bogat¹ mozaik¹ religijn¹, sk³adaj¹c¹
siê z wielu wyznañ chrzecijañskich oraz z wyznawców religii moj¿eszowej1. Wyznawcy Kocio³a rzymskokatolickiego stanowi¹ tu 60% ogó³u
mieszkañców, a ewangelickiego  35%. Kilka procent mieszkañców to
zielonowi¹tkowcy, wolni chrzecijanie, metodyci, baptyci, adwentyci
dnia siódmego i wyznawcy innych religii2. Wród wyznawców innych religii najliczniejsz¹ grupê stanowi¹ ¯ydzi (40 mieszkañców). W historii
l¹ska Cieszyñskiego ¯ydzi zajmowali wysok¹ pozycjê spo³eczn¹.
Jak wygl¹da obecnie, czyli na pocz¹tku trzeciego tysi¹clecia, dialog
katolików z ¯ydami? Odpowied na to pytanie mo¿na uzyskaæ, prezentuC. B a r t n i k: Wyznania chrzecijañskie Podbeskidzia. Bielsko-Bia³a 1991, s. 18.
Por. J. K o z ³ o w s k i, J. L a n g n e r, T. Z a g a j e w s k i: Atlas wyznañ w Polsce.
Kraków 1989, passim.
1
2
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j¹c w zarysie historiê ¯ydów na l¹sku Cieszyñskim od pocz¹tku ich osadnictwa a¿ do czasów wspó³czesnych.
Najliczniejsza spo³ecznoæ ¿ydowska, doby rozbicia dzielnicowego,
rozwinê³a siê na terytorium najwiêkszej i najbogatszej dzielnicy rz¹dzonej przez Piastów  l¹ska. Posiadaj¹c zezwolenie na swobodny wybór
miejsca zamieszkania, ¯ydzi osiedlali siê z regu³y w prê¿nie rozwijaj¹cych siê miastach, dogodnie po³o¿onych dla prowadzonego przez nich
handlu. Ówczesnymi centrami ¿ycia gospodarczego, charakteryzuj¹cymi siê najbardziej intensywnym rozwojem, by³y miasta, które obierali
ksi¹¿êta jako swoje siedziby. Tam, pod okiem przychylnych im w³adców,
¯ydzi mogli rozwijaæ swoj¹ dzia³alnoæ. Do tego rodzaju miast nale¿a³
Cieszyn, który sta³ siê pod koniec XIII stulecia stolic¹ samodzielnego
ksiêstwa piastowskiego.

Wyznawcy judaizmu pod panowaniem Piastów Cieszyñskich
Po³o¿enie ziemi cieszyñskiej u podnó¿a Karpat w pobli¿u dogodnych
przejæ transkarpackich  Bramy Morawskiej i Prze³êczy Jab³onkowskiej
 powodowa³o, ¿e ludnoæ od najdawniejszych czasów przemieszcza³a siê
licznie przez ten region. Têdy, od czasów rzymskich, prowadzi³y szlaki handlowe z po³udnia Europy. I choæ w redniowieczu ich znaczenie zmala³o,
a sam Cieszyn i okolice znalaz³y siê nieco na uboczu g³ównych szlaków
handlowych, niewykluczone, ¿e ju¿ w pocz¹tkowym okresie istnienia grodu nad Olz¹, w X i XI wieku, wêdrowali têdy ¿ydowscy kupcy, przemierzaj¹cy rodkow¹ Europê. W nastêpnych stuleciach wzrasta znaczenie Cieszyna, który zostaje podniesiony do rangi siedziby w³adz kasztelañskich,
o czym dowiadujemy siê z dokumentu papie¿a Hadriana IV z 1155 r. W drugiej po³owie XII wieku ziemia cieszyñska wesz³a w sk³ad ksiêstwa raciborskiego, a nastêpnie opolskiego, a pod koniec XIII wieku sta³a siê autonomicznym ksiêstwem. W roku 1327 ksiêstwo cieszyñskie staje siê lennem czeskim. ¯ycie gospodarcze redniowiecznego l¹ska Cieszyñskiego
rozwija³o siê bardzo prê¿nie3. Cieszyn, jako stolica ksiêstwa, by³ miastem atrakcyjnym, dlatego mo¿na wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e i tu przybywali
¯ydzi, chc¹cy rozwijaæ swoj¹ dzia³alnoæ kupieck¹ b¹d rzemielnicz¹4.
I. P a n i c: Ziemia cieszyñska w czasach piastowskich. W: l¹sk Cieszyñski. Cieszyn 2001, s. 122124.
4
M. H o r n: Ludnoæ ¿ydowska w Polsce do koñca XVIII wieku. W: ¯ydzi polscy.
Dzieje i kultura. Red. M. F u k s, Z. H o f f m a n, M. H o r n, J. T o m a s z e w s k i. Warszawa 1982, s. 9.
3
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Wród badaczy  Alojzy Kaufmann, Gottlieb Biermann czy Franciszek
Popio³ek  panowa³ pogl¹d o redniowiecznym rodowodzie cieszyñskiej
gminy ¿ydowskiej5. Najwa¿niejszym argumentem dowodz¹cym istnienia
wiêkszego skupiska ¯ydów w redniowiecznym Cieszynie mia³y byæ, wed³ug ostatniego cieszyñskiego rabina Arona Eisensteina, odkryte przez
niego, na starym cmentarzu ¿ydowskim, kamienie nagrobne pochodz¹ce
z drugiej po³owy XIV i pierwszej XV wieku6. Obecnie naukowcy okrelaj¹
datê ich powstania na XVIII wiek, a pocz¹tek cmentarza najprawdopodobniej na ostatnie lata XVII stulecia7.
Pierwsza ca³kowicie pewna informacja dotycz¹ca ¯ydów w Cieszynie
pochodzi z pierwszej po³owy XVI wieku. W 1531 r. ¯yd Jakub kupi³ w Cieszynie dom po zmar³ym rzeniku Ledwo¿iwie, prawdopodobnie za zgod¹
regenta ksiêstwa cieszyñskiego Jana Pernstejna. Dekrety Ferdynanda I,
powtórzone przez Rudolfa II, nakaza³y usun¹æ wszystkich ¯ydów zamieszkuj¹cych Czechy, Morawy i l¹sk, z wyj¹tkiem kilku gmin posiadaj¹cych
specjalne przywileje. Zakaz obj¹³ tak¿e l¹sk Cieszyñski, gdzie przez
najbli¿sze 150 lat ¯ydzi nie mogli oficjalnie mieszkaæ. Dekrety cesarskie
nie by³y zbyt skrupulatnie przestrzegane. Wbrew habsburskim obostrzeniom ksi¹¿ê Wac³aw Adam czêsto korzysta³ z porad i pracy ¯ydów. Goci³
na swoim dworze miêdzy innymi pochodz¹cych z po³udnia Europy muzyków, korzysta³ z porad lekarza Abrahama. Jego nadworny szklarz imieniem Markus, tak¿e pochodzenia ¿ydowskiego, w zamian za wiern¹ s³u¿bê
w 1575 r. otrzyma³ pozwolenie na kupno domu w Cieszynie. Na mocy
tego samego przywileju ksi¹¿ê zezwoli³ mu na podjêcie miejskich zajêæ
z handlem w³¹cznie8.
Poprawa sytuacji ¯ydów nast¹pi³a za panowania cesarza Ferdynanda II (16171637), którego rz¹dy przypada³y czêciowo na okres w³adzy
ostatniej przedstawicielki Piastów Cieszyñskich ksiê¿nej El¿biety Lukrecji (16251653). Wybuch wojny trzydziestoletniej wzbudzi³ zainteresowanie fortun¹ bogatych ¯ydów. Poszukuj¹c nowych róde³ dochodów,
cesarz zezwoli³ im na przebywanie na terenach ca³ej monarchii, swobodny handel oraz wykonywanie rzemios³a, jednoczenie pozostawiaj¹c
w mocy wiêkszoæ dyskryminuj¹cych dekretów. Dopuci³ do istnienia niewielkiej grupy obdarzonej osobistymi przywilejami, polegaj¹cymi na dzier¿awie poboru ce³ i podatków. Jedynie przedstawiciele tej grupy posiadali
prawo do kupna domów na w³asnoæ. Zgodnie z cesarskimi wytycznymi
F. P o p i o ³ e k: Dzieje Cieszyna z ilustracjami. Cieszyn 1916, s. 217218.
F. P a s z: ¯ydzi i My w Cieszynie. Cieszyn 1997, s. 1718.
7
M. W o d z i ñ s k i: Stary cmentarz ¿ydowski w Cieszynie. W: ¯ydowskie zabytki Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. Red. J. S p y r a. Cieszyn 1999, s. 57.
8
J. S p y r a: Zarys dziejów ludnoci ¿ydowskiej w Cieszynie i okolicach. W: ¯ydowskie zabytki Cieszyna..., s. 8.
5
6
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postêpuje El¿bieta Lukrecja, wynajmuj¹c w 1626 r. trzech morawskich
¯ydów do ci¹gania myta w Cieszynie, Skoczowie, Strumieniu i Jab³onkowie. Ich dzia³alnoæ trwa do roku 1631, w którym to prawo poboru
myta ksiê¿na przekaza³a przyby³ym z okolic Brna braciom Singerom.
Jeden z nich Jakub sta³ siê za³o¿ycielem najstarszej i najbardziej znanej
cieszyñskiej rodziny ¿ydowskiej, podczas gdy drugi, po kilku latach, przeniós³ siê do Pszczyny.

¯ydzi w ksiêstwie cieszyñskim za panowania Habsburgów
Ksiê¿na El¿bieta Lukrecja, ostatnia przedstawicielka cieszyñskiej linii
Piastów, zmar³a w 1653 r. Pretensje jej krewnych do tronu zosta³y odrzucone i ksiêstwo cieszyñskie, jako lenno korony w. Wac³awa, przypad³o
królom czeskim  Habsburgom. Przejêcie ksiêstwa we w³adanie Habsburgów oznacza³o zmianê po³o¿enia miejscowej ludnoci. l¹sk Cieszyñski sta³ siê prowincjaln¹, niewiele znacz¹c¹ posiad³oci¹ dynastii rezyduj¹cej w Wiedniu, administracyjnie podporz¹dkowan¹ Zwierzchniemu
Urzêdowi we Wroc³awiu9.
Podobnie jak w przypadku reszty podleg³ych krajów, dominuj¹c¹ cech¹ polityki Habsburgów by³o d¹¿enie do rz¹dów absolutnych oraz do
utrzymania i umocnienia pozycji Kocio³a katolickiego, co oznacza³o zaostrzenie polityki wobec innowierców. Dowiadczyli tego przede wszystkim protestanci, wobec których wprowadzono rozmaite sankcje, maj¹ce
ostatecznie doprowadziæ do rekatolizacji miejscowej ludnoci. D¹¿enie
do jednolitoci wyznaniowej oznacza³o równie¿ problem dla ¯ydów, których sytuacja, wraz z wyganiêciem przychylnej im dynastii Piastów Cieszyñskich, sta³a siê nieco bardziej z³o¿ona. Od tej chwili kwestie ich bytu
by³y ca³kowicie uzale¿nione od dekretów wydawanych przez nieprzychylnych im cesarzy. Jednak przejêcie w³adzy przez Habsburgów nie spowodowa³o diametralnej zmiany w po³o¿eniu cieszyñskich ¯ydów. Nie zostali zmuszeni do opuszczenia swoich siedzib, nie utracili maj¹tków, a Singerowie zachowali dawn¹ pozycjê spo³eczn¹. Po mierci Jakuba Singera
spadek po nim przej¹³ jeden z jego synów Samuel, który staj¹c siê w³acicielem Domu ¯ydowskiego, d¹¿y³ równie¿ do przejêcia prawa do poboru
myta cieszyñskiego. Aby potwierdziæ ojcowskie przywileje, w 1660 r. Samuel Singer musia³ zwróciæ siê do cesarza Leopolda I. W roku nastêp9
I d e m: l¹sk Cieszyñski pod rz¹dami Habsburgów. W: Macierz Ziemi Cieszyñskiej. Cieszyn 2001, s. 145.
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nym otrzyma³ oficjalne zezwolenie na posiadanie domu i prowadzenie
handlu w znajduj¹cym siê w nim sklepie.
Koniec XVII i pocz¹tek XVIII stulecia charakteryzowa³ siê wzrostem
osadnictwa ¿ydowskiego na l¹sku Cieszyñskim. Przedstawiciele religii
moj¿eszowej zamieszkiwali ju¿ nie tylko w samym Cieszynie, ale i w innych okolicznych miastach i wsiach. Na proces rozszerzania osadnictwa,
poza stolicê ksiêstwa, wp³ynê³y g³ównie czynniki ekonomiczne. Stwarzaj¹cy najlepsze warunki handlu Cieszyn zamieszkiwa³a coraz liczniejsza
grupa uprzywilejowanych ¯ydów.
Na drug¹ po³owê XVII wieku datuje siê pocz¹tek osadnictwa ¿ydowskiego w Bielsku, które z czasem sta³o siê siedzib¹ najwiêkszego skupiska wyznawców judaizmu na l¹sku Cieszyñskim10. Od tego okresu Bielsko rozwinê³o siê jako znacz¹cy orodek produkcji w³ókienniczej. Korzystne po³o¿enie przy granicy z Rzeczpospolit¹ oraz przywileje króla polskiego Jana Kazimierza, na których podstawie bielscy mieszczanie mogli bez
przeszkód sprzedawaæ swoje wyroby we wszystkich polskich miastach11,
przyci¹ga³o ¯ydów, którzy zajêli siê handlem suknem oraz wspó³prac¹
z farbiarzami.
¯ydzi mieli szerokie mo¿liwoci prowadzenia w³asnych interesów
i wkrótce zdominowali lokalny handel oraz prowadzili handel z orodkami
miejskimi w Ma³opolsce, na l¹sku i na Morawach12. Korzystaj¹c z przychylnoci w³adz, szybko siê bogacili. Poza dzia³alnoci¹ handlow¹ wynajmowali prawa do poboru myta, ce³, podatków, a niektórzy podejmowali
siê zarz¹dzania maj¹tkami bogatej szlachty.
P³aszczyzna ekonomiczo-gospodarcza bywa³a niekiedy polem powstawania konfliktów, w których rolê odgrywa³ w¹tek religijny. Problem spotykany nie tylko w XVII i XVIII wieku, bo zarówno wczeniej, jak i póniej, zdarza³y siê spory pomiêdzy chrzecijañskimi a ¿ydowskimi handlarzami lub sklepikarzami. Jednym z powa¿niejszych punktów zapalnych by³a sprawa przywilejów, a w³aciwie k³opot z nieco odmienn¹ interpretacj¹ przez obdarzonych nimi ¯ydów i cieszyñskich mieszczan. Przywilej zwalnia³ z wielu wiadczeñ na rzecz miasta i czêci podatków.
Niewiele wiadomo na temat ¿ycia religijnego tutejszej spo³ecznoci ¿ydowskiej. G³ówn¹ przyczyn¹ by³o jego utajenie i przesuniêcie w sferê ¿ycia prywatnego, poniewa¿ habsburskie prawo zabrania³o im wykonywania obrz¹dków religijnych. Do czasu równouprawnienia religii, które
I d e m: Powstanie i rozwój ¿ydowskiej gminy wyznaniowej w Bielsku w XIX wieku. W: ¯ydzi w Bielsku i w Bia³ej, i w okolicy. Red. J. P o l a k, J. S p y r a. Bielsko-Bia³a
1996, passim.
11
J. S p y r a: l¹sk Cieszyñski..., s. 148.
12
Ibidem, s. 149150.
10
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nast¹pi³o znacznie póniej, nie mog³y istnieæ publiczne synagogi ani domy
modlitwy. ¯ydzi nie mogli tak¿e ustanawiaæ oficjalnych rabinów. Brakowa³o równie¿ przedstawicielstwa osób wyznania moj¿eszowego w administracji. Przez d³ugi czas jedyn¹ uznawan¹ instytucj¹ kultu ¿ydowskiego by³ cmentarz w Cieszynie, na którym grzebano zmar³ych ¯ydów zamieszkuj¹cych tak¿e okoliczne miejscowoci. Zakazy z pewnoci¹ nie zlikwidowa³y podstawowych form tradycyjnego ¿ycia religijnego. Poszczególne obrzêdy, wiêta odprawiane by³y w domach, w nich tak¿e urz¹dzano miejsca wspólnej modlitwy. O trwaniu przy tradycyjnym kulcie mog³a
wiadczyæ obecnoæ prywatnie zatrudnionych, przez zamo¿niejsze rodziny, nauczycieli religijnych. Z najbardziej szanowanych rodzin wywodzi³y
siê równie¿ osoby uznawane za przywódców religijnych tego regionu. Zalicza³ siê do nich Moj¿esz Singer, który w latach 30. XVIII wieku sta³ siê
g³ow¹ rodu13.
Sytuacja ¯ydów w ksiêstwie cieszyñskim uleg³a zmianie za panowania cesarza Karola IV. Ksiêstwo cieszyñskie obj¹³ edykt wydany we Wroc³awiu w 1713 r., który dawa³ prawo pobytu i osiedlania siê na l¹sku
tym ¯ydom, którzy p³acili podatek nazwany tolerancyjnym. Realizacja
postanowieñ edyktu spowodowa³a wiele ograniczeñ ekonomicznych: na
przyk³ad podejmowania cile okrelonych zawodów, takich jak: arendowanie wódki i drobny handel14. Skutkiem wprowadzenia edyktu tolerancyjnego by³ wzrost liczebnoci spo³ecznej ¿ydowskiej15.
Koñcowe lata panowania Karola IV charakteryzowa³y siê zaostrzeniem kursu polityki wobec Izraelitów. Cesarz wprowadzi³ zasadê ¿ydowskiego inkolatu, wed³ug której tylko jeden syn w ¿ydowskiej rodzinie móg³
o¿eniæ siê na l¹sku i otrzymaæ prawo zamieszkania. Pozostali synowie
oraz córki musieli opuciæ kraj. Monarcha wprowadzi³ równoczenie dodatkowe ograniczenia w sferze dzia³alnoci ekonomicznej, jeszcze bardziej zawê¿aj¹c ¯ydom mo¿liwoci zarobkowania. Ostatecznie w 1737 r.
zdecydowa³ siê uniewa¿niæ wczeniejszy edykt tolerancyjny i wypêdziæ
ze l¹ska wszystkich ¯ydów nieposiadaj¹cych odrêbnych przywilejów.
Cesarski nakaz spotka³ siê z oporem ze strony szlachty, a w koñcu jego
wykonaniu zapobieg³a mieræ cesarza i wybuch wojen l¹skich16.
Polityka nastêpczyni Karola IV, Marii Teresy (17401765), pod¹¿y³a
w podobnym kierunku. Pocz¹tki jej rz¹dów nie okaza³y siê szczêliwe dla
ca³ego l¹ska. W wojnie z Fryderykiem Wilhelmem straci³a wiêkszoæ
J. S p y r a: Zarys dziejów ludnoci..., s. 11.
Ibidem.
15
I d e m: Materia³y do dziejów ¯ydów w okrêgach s¹dowych, skoczowskim i strumieñskim do koñca XIX w. W: W cieniu skoczowskiej synagogi. Red. J. S p y r a. Skoczów
1994, s. 6.
16
I d e m: Zarys dziejów ludnoci..., s. 11.
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l¹ska na rzecz Prus. Ksiêstwo cieszyñskie pozosta³o w granicach Austrii.
Wojna i przesuniêcie granic zasadniczo nie wp³ynê³y na po³o¿enie ludnoci ¿ydowskiej. Nasili³a siê w tym okresie jej migracja, czego przyczyn¹ by³y dzia³ania wojenne oraz nastêpuj¹cy w po³owie XVIII wieku niewielki wzrost osadnictwa. Zawieszono wprawdzie wykonanie decyzji
o wypêdzeniu ¯ydów, z drugiej strony na skutek dzia³añ wojennych ob³o¿ono ich dodatkowymi podatkami. W 1745 r. Maria Teresa ponownie wyda³a dekret nakazuj¹cy wypêdzenie ¯ydów ze l¹ska Austriackiego, lecz i tym razem zosta³ on odroczony z powodów bud¿etowych17.
Cesarzowa by³a daleka od obdarowania swoich poddanych wolnoci¹
religijn¹, kieruj¹c siê zasad¹, ¿e nie uznawa³a racji stanu niezale¿nej od
interesów Kocio³a18. Szczególnie surowo postêpowa³a z czeskimi i morawskimi protestantami, którzy czêstokroæ wybierali emigracjê na tereny Prus. Nie kry³a równie¿ swojej niechêci do ¯ydów, jednak¿e w obliczu
oczywistych strat cesarskiego skarbca zaniecha³a pomys³u ich wygnania. Owocem polityki Marii Teresy sta³ siê wydany w 1752 r. ¿ydowski
patent tolerancyjny, który na oko³o 30 lat okrela³ warunki egzystencji
¯ydów w ksiêstwie cieszyñskim. Przywróci³ on prawo inkolatu, ustanowione przez cesarza Karola. W ca³ym regionie zezwala³ na pobyt tylko 88
rodzinom ¿ydowskim, z zastrze¿eniem, ¿e jedynie najstarszy syn móg³
odziedziczyæ prawo pobytu po ojcu, a pozosta³e dzieci, po osi¹gniêciu pe³noletnoci, musia³y opuciæ granice pañstwa. Dla u³atwienia poboru podatków wszyscy ¯ydzi w ksiêstwie cieszyñskim zostali zobowi¹zani do
stworzenia niezbyt okrelonego cia³a  cieszyñskiego ¿ydostwa (Teschner
Judenschaft). Przewodniczy³ mu poborca podatków ¿ydowskich wywodz¹cy siê zwykle z najbardziej szanowanej rodziny. Jako pierwszego mianowano na to stanowisko Jakuba Hirschla, z rodu Singerów, najbogatszego ¯yda na tym terenie. Poza poborem podatków organ ten by³ odpowiedzialny za ¿ycie wewnêtrzne spo³ecznoci, sta³ siê jej reprezentantem19. Tak zorganizowana lokalna spo³ecznoæ ¿ydowska coraz czêciej
okrela³a siê mianem gminy wyznaniowej.
Oko³o po³owy XVIII wieku ¯ydzi byli w spisach ludnoci w kilkunastu miejscowociach. Najwiêkszymi skupiskami by³y Cieszyn i jego przedmiecia, w których mieszka³o kilka rodzin, Skoczów, gdzie zamieszkiwa³o 27 osób ¿ydowskiego pochodzenia, oraz Bielsko20.

Ibidem, s. 11.
F. F e j t o: Józef II. Warszawa 1993, s. 150.
19
J. S p y r a: Zarys dziejów ludnoci..., s. 1112.
20
I d e m: Powstanie i rozwój ¿ydowskiej..., passim.
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Reformy Józefa II
Od 1765 r. rozpocz¹³ siê okres wspólnych rz¹dów Marii Teresy i jej
syna Józefa II, pod którego wp³ywem w³adze austriackie zaczê³y popieraæ nowe formy przemys³u i gospodarowania. Stwarza³o to tak¿e szansê
dla ¯ydów, zarówno bogatych, jak i mniej zamo¿nych, lecz obdarzonych
inicjatyw¹21. W 1775 r. odby³y siê miêdzynarodowe targi cieszyñskie. Starano siê w ten sposób przyci¹gn¹æ równie¿ bogatych kupców ¿ydowskich
z Galicji, dla których cieszyñscy ¯ydzi mieli byæ porednikami w nawi¹zywaniu kontaktów z reszt¹ kraju22.
Rz¹dy Józefa II (17801790) to czas wielkich reform niemal w ka¿dej sferze funkcjonowania pañstwa. Otworzy³a siê mo¿liwoæ realizacji
idea³ów utworzenia pañstwa w duchu owiecenia, absolutnego, scentralizowanego, a jednoczenie opiekuñczego. Jako cz³owiek owiecenia cesarz uwa¿a³ przesz³oæ za okres ciemnoty, a tradycjê, do której odnosi³
siê lekcewa¿¹co, za przeszkodê w realizacji nowych idei. Dotychczasowy
ustrój feudalny chcia³ przekszta³ciæ w bardziej sprawny, nowoczeniejszy system, nie bacz¹c na g³êbokie ró¿nice cywilizacyjne, etniczne i religijne, które dzieli³y poszczególne kraje i prowincje monarchii23.
Cesarz dokona³ równie¿ reformy religijnej, która zaowocowa³a wydaniem patentu tolerancyjnego, wywieraj¹cego bezporedni wp³yw na
spo³ecznoæ ¿ydowsk¹. Polityka kocielna ³¹czy siê z pojêciem józefinizmu i wi¹za³a siê z coraz bardziej drobiazgow¹ kontrol¹ nad Kocio³em
katolickim, jego hierarchi¹, kszta³ceniem duchowieñstwa, a w niektórych przypadkach nawet nad sprawami kultu24. Z drugiej strony polityka religijna Józefa II d¹¿y³a do tolerancji wyznaniowej. Pañstwo Habsburgów by³o pod wzglêdem wyznaniowym bardzo zró¿nicowane. Cesarz,
ow³adniêty ide¹ jednoci i podporz¹dkowania wszystkiego pañstwu, zdecydowa³ siê na przyznanie praw wyznawcom innych religii. Reformy Józefa II nie wprowadza³y ca³kowitego równouprawnienia wyznañ. Kocio³em panuj¹cym pozostawa³ Koció³ rzymskokatolicki, inne jedynie sta³y
siê wyznaniami tolerowanymi przez pañstwo25. Patent zobowi¹zywa³
¯ydów do nauczenia siê jêzyka niemieckiego i stosowania go z wyj¹tkiem
sfery kultu. W trakcie rz¹dów Józef II nakaza³ przyj¹æ wszystkim ¯ydom
niemieckie imiona i nazwiska. Te dzia³ania mia³y na celu asymilacjê i zaI d e m: Zarys dziejów ludnoci..., s. 13.
Ibidem, s. 1314.
23
H. W e r e s z y c k i: Historia Austrii. Wroc³aw 1972, s. 163.
24
Ibidem, s. 165.
25
F. F e j t o: Józef II..., s. 229230.
21
22

Dialog katolicko-¿ydowski w diecezji bielsko-¿ywieckiej

105

pocz¹tkowa³y proces zbli¿ania siê ¯ydów w ksiêstwie cieszyñskim do kultury i jêzyka niemieckiego26.
Po reformach Józefa II liczba ¯ydów w regionie szybko wzros³a: wed³ug spisu z 1790 roku zamieszkiwa³o teren 765 osób wyznania moj¿eszowego, z czego najwiêcej, bo 86  w Bielsku. Spore grupy spo³ecznoci
¿ydowskiej zamieszkiwa³y Cieszyn i Skoczów. Stosunkowo mniejsze grupy osiedla³y siê na terenach podgórskich, na przyk³ad w Jab³onkowie
mieszka³o tylko 11 ¯ydów27. Kolejne lata, do po³owy XIX wieku, cechowa³y siê sta³ym wzrostem spo³ecznoci ¿ydowskiej (na przyk³ad: Cieszyn
w 1812 r. zamieszkiwa³o 98 ¯ydów, a w 1837 roku  327). Podobne wzrostowe tendencje dotycz¹ tak¿e Bielska, w którym w tym samym roku
zamieszkiwa³o ju¿ 426 osób oraz inne okoliczne miejscowoci28.
Wzrost liczby ludnoci mo¿e wskazywaæ na poprawê warunków
bytu wynikaj¹cych z poszerzenia dostêpu do wykonywania ró¿norodnych
zawodów. Przed ¯ydami otworzy³a siê szansa na tworzenie w³asnych
fabryk, rozszerzenie dzia³alnoci handlowej. Pozwolono im te¿ na wykonywanie wielu zabronionych dot¹d rzemios³ oraz wolnych zawodów.
Z nowych mo¿liwoci skorzystali przede wszystkim mieszkañcy Bielska,
w którym prê¿nie rozwija³ siê przemys³ w³ókienniczy.
Otwarcie publicznych szkó³ dla dzieci i m³odzie¿y ¿ydowskiej spotka³o siê ze stosunkowo ch³odnym przyjêciem. Obawiaj¹c siê asymilacji, tylko nieliczni decydowali siê na edukacjê swoich dzieci w pañstwowych
placówkach. Do po³owy XIX wieku przewa¿nie zatrudniano prywatnych
¿ydowskich nauczycieli, niejednokrotnie pomimo sprzeciwu w³adz, które
stara³y siê uniemo¿liwiaæ im pracê, a niekiedy i wygnaæ29.
Z patentu tolerancyjnego Józefa II skorzystali równie¿ ¯ydzi jako
wspólnota religijna. W 1801 r. powsta³ w Cieszynie pierwszy, odrêbny
dom modlitwy, do którego uczêszczali na nabo¿eñstwa ¯ydzi z okolicznych miejscowoci. W Cieszynie dzia³a³ te¿ przewodnik religijny i nauczyciel religii, pe³ni¹cy nieoficjalnie funkcje rabinackie. W miecie zosta³a tak¿e uruchomiona kuchnia rytualna30.
Pierwsza po³owa XIX wieku to okres stabilizacji wspólnoty ¿ydowskiej w Cieszynie. W 1838 r. za zgod¹ cesarza wybudowano w³asn¹ synagogê, przy której zatrudniono kantora, s³ugê wi¹tynnego oraz rytualnego rzenika. Synagog¹ zarz¹dza³ wybieralny zarz¹d, a tutejszy koncesjonowany nauczyciel religii, jako jedyny na l¹sku Cieszyñskim, móg³
J. S p y r a: Zarys dziejów ludnoci..., s. 14.
I d e m: Materia³y do dziejów..., s. 16.
28
I d e m: Powstanie i rozwój ¿ydowskiej..., passim.
29
I d e m: Zarys dziejów ludnoci..., s. 14.
30
Ibidem, s. 14.
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udzielaæ uznawanych przez pañstwo ma³¿eñstw ¿ydowskich. Stopniowo
przybli¿ano siê do za³o¿enia formalnej gminy ¿ydowskiej31.
W Bielsku zamieszkiwa³o w tym okresie wiêcej ¯ydów ni¿ w Cieszynie. Nic dziwnego, ¿e starano siê tam stworzyæ odrêbn¹, niezale¿n¹
od cieszyñskiej, organizacjê. Ju¿ w 1800 r. bielscy ¯ydzi wynajêli prywatny dom modlitwy, kilka lat póniej podjêli nieudan¹ próbê zatrudnienia w³asnego rabina. Po d³ugich staraniach, w 1839 r., uda³o siê wybudowaæ dom modlitwy. W Bielsku w pierwszej po³owie XIX wieku ¯ydzi stanowili zorganizowan¹, ale nieoficjaln¹ gminê wyznaniow¹ posiadaj¹c¹
prze³o¿onych oraz w³asnych funkcjonariuszy religijnych. Najwiêksz¹ przeszkod¹, poza oporem w³adz wieckich, uniemo¿liwiaj¹c¹ oderwanie siê
od cieszyñskiej wspólnoty, by³ brak w³asnego cmentarza. W póniejszych
latach tendencje odrodkowe wzrasta³y i z czasem doprowadzi³y do stworzenia ca³kowicie odrêbnej organizacji32.

Spo³ecznoci ¿ydowskie w latach 18481918
Pod koniec lat 40. XIX wieku monarchia austriacka znalaz³a siê w powa¿nym kryzysie we wszelkich dziedzinach ¿ycia politycznego i gospodarczego. W stanie ogólnego napiêcia zyskiwa³y poparcie ruchy rewolucyjne i niepodleg³ociowe, szczególnie na Wêgrzech, w Czechach i na terytoriach pañstw w³oskich. Ostatecznie w marcu 1848 r. wybuch³a rewolucja, okrelana mianem Wiosny Ludów33. Wydarzenia w 1848 r. zapocz¹tkowa³y wiele przemian ustrojowych w monarchii. Obejmuj¹cy w³adzê
Franciszek Józef musia³ iæ na znaczne ustêpstwa, aby z³agodziæ gro¿¹ce
monarchii niebezpieczeñstwo. Wygrane kampanie wojenne na Wêgrzech,
st³umienie rewolucji w Wiedniu nie rozwi¹za³y problemów wielonarodowociowego pañstwa. Konieczne by³y ustêpstwa wobec oczekuj¹cej wprowadzenia konstytucji ludnoci oraz mniejszoci narodowych. Zaoferowano poszerzenie praw obywatelskich w celu uspokojenia wci¹¿ napiêtej
atmosfery. Na fali reform w trakcie Wiosny Ludów pierwszy raz ludnoæ
¿ydowska w Austrii uzyska³a równouprawnienie wyznaniowe i prawa
polityczne, dziêki temu w 1850 r. wybrany zosta³ do Rady Miejskiej w Cieszynie ¯yd Max Ritter. Tak¿e w cieszyñskiej Gwardii Narodowej powo³anej do ochrony zdobyczy rewolucji byli obecni ¯ydzi34.
Ibidem.
J. S p y r a: Powstanie i rozwój ¿ydowskiej..., passim.
33
H. W e r e s z y c k i: Historia Austrii..., s. 216217.
34
J. S p y r a: Zarys dziejów ludnoci..., s. 15.
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Reformy drugiej po³owy XIX wieku da³y ¯ydom zamieszka³ym na
l¹sku Cieszyñskim impuls do rozwoju ich spo³ecznoci we wszelkich
p³aszczyznach, pocz¹wszy od demograficznej na ekonomicznej skoñczywszy.
Wydarzenia Wiosny Ludów pozwoli³y na sfinalizowanie dzia³añ zmierzaj¹cych w kierunku powo³ania pe³noprawnej gminy wyznaniowej z siedzib¹ w Cieszynie. Ju¿ w grudniu 1847 r. w³adze mianowa³y pierwszego
uznawanego duchownego zwierzchnika spo³ecznoci ¿ydowskiej, tym
samym powsta³a oficjalna, pe³noprawna gmina wyznaniowa, obejmuj¹ca terytorium ca³ego l¹ska Cieszyñskiego. Funkcje tak zwanego rabina
obwodowego przez nastêpne piêæ lat pe³ni³ Abraham Schmiedel, a jego
nastêpc¹ zosta³ Josef Guggenheimer. Na mocy nowo wprowadzonych
ustaw ¯ydzi uzyskali mo¿liwoæ swobodnego organizowania ¿ycia wewn¹trz wspólnoty, zgodnie z zasadami religii i lokalnymi potrzebami.
W ten sposób otworzy³a siê droga do zak³adania stowarzyszeñ, bractw
religijnych oraz tworzenia szkó³ wyznaniowych. Za dodatkow¹ zgod¹
w³adz zezwolono ¯ydom na budowanie synagog i domów modlitwy, z czego korzystano szczególnie w mniejszych orodkach oddalonych od Cieszyna b¹d Bielska. Cieszyñska gmina, oprócz rabina, zatrudnia³a kantora, nauczycieli religii, rzenika rytualnego, nadzorowa³a nad s³u¿b¹
braci pogrzebowych. Za³o¿ono chór ch³opiêcy, a w 1850 r.  ¿ydowsk¹
szko³ê podstawow¹. Do 1866 r. cieszyñska gmina ¿ydowska dzia³a³a bez
cile okrelonych podstaw prawnych. Od tego roku zatwierdzono statut, na podstawie którego uregulowano sprawy wewnêtrznego ¿ycia spo³ecznoci. Reprezentacjê gminy stanowi³ wybierany raz na trzy lata 15-osobowy wydzia³ oraz zarz¹d z³o¿ony z piêciu osób na czele z prezesem.
Jego zadaniem, poza reprezentowaniem wobec wieckiej administracji,
by³a opieka nad maj¹tkiem wspólnoty oraz zwierzchnictwo nad dzia³aniami bractw i zrzeszeñ ¿ydowskich. W tym okresie w ramach gminy
dzia³a³o Dobroczynne Stowarzyszenie Kobiece, prowadzona przez inne
stowarzyszenia szko³a religijna, przekszta³cona póniej w szkó³kê typu
Talmud Tora. Najwiêkszym przedsiêwziêciem cieszyñskiej gminy ¿ydowskiej by³a przebudowa synagogi, zbyt ma³ej jak na potrzeby rozrastaj¹cej siê spo³ecznoci, dokonana w latach 1877187835.
Zbyt du¿y obszar cieszyñskiej gminy wyznaniowej uniemo¿liwia³ jej
sprawne dzia³anie. W odleglejszych od Cieszyna miejscowociach musia³y funkcjonowaæ osobne domy modlitwy, tworzy³y siê tak¿e odrêbne
stowarzyszenia i zrzeszenia. W zwi¹zku z tak¹ sytuacj¹ pojawia³y siê
coraz silniejsze d¹¿enia do oddzielenia siê i stworzenia odrêbnych gmin.
Najwiêksze ambicje w tym wzglêdzie mia³o Bielsko. W 1849 r. za³o¿o35

Ibidem, s. 16.
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no w tym miecie cmentarz i rozpoczêto prowadzenie w³asnych ksi¹g
metrykalnych. W 1895 r. zatwierdzono statut bielskiej gminy wyznaniowej, wybrano jej prezesa, radców gminy oraz 15-osobowy wydzia³36.
W latach 60. XIX stulecia zosta³y podjête przez ¯ydów z okolic Skoczowa, Frydku, l¹skiej Ostrawy i Frysztatu dzia³ania maj¹ce na celu
powo³anie w³asnych zwi¹zków wyznaniowych. Stworzenie nowych
organizacji umo¿liwi³y zmiany w prawie austriackim oraz zgoda w³adz
cieszyñskiej gminy, wewn¹trz której funkcjonowa³y pod bezporednim nadzorem rabina obwodowego37. W ramach uzyskanej autonomii
zwi¹zki musia³y zadbaæ przede wszystkim o utrzymanie w³asnych domów modlitwy, wraz z obs³ug¹, szachterami, ³aniami rytualnymi i innymi urz¹dzeniami kultowymi. Kolejnym zadaniem by³o prowadzenie szkó³ek wyznaniowych, w których uczono dzieci czytania i pisania
oraz podstaw religii moj¿eszowej. Pieni¹dze na dzia³alnoæ zwi¹zku czerpano ze sk³adek cz³onkowskich, wolnych datków oraz wynajmu miejsc
w wi¹tyni38.
Po raz kolejny struktura ¿ydowskich organizacji wyznaniowych na
l¹sku Cieszyñskim uleg³a zmianie po 1893 r. na wskutek wprowadzonej trzy lata wczeniej, w krajach Monarchii Austro-Wêgierskiej, ustawy o zewnêtrznych stosunkach prawnych izraelickich zwi¹zków ¿ydowskich, do których obligatoryjnie mieli nale¿eæ wszyscy wyznawcy judaizmu zamieszkuj¹cy terytorium pod jej jurysdykcj¹. Okrela³a ona zasady wewnêtrznego funkcjonowania organów gmin, uregulowa³a równie¿ sprawê stosunków pomiêdzy gminami ¿ydowskimi a organami pañstwowymi. W ten sposób prawnie uznane i chronione gminy wyznaniowe sta³y siê oficjalnym reprezentantem wyznawców religii moj¿eszowej na danym terenie. W 1890 r. zakoñczy³ siê proces dochodzenia do
równouprawnienia spo³ecznoci ¿ydowskiej pod panowaniem Habsburgów39. Konsekwencj¹ wprowadzenia ustawy sta³a siê miêdzy innymi
koniecznoæ dokonania nowego podzia³u terytorialnego gmin ¿ydowskich. Nowa struktura organizacyjna, istniej¹ca od koñca pierwszej wojny wiatowej, przedstawia³a siê w nastêpuj¹cy sposób. Gmina wyznaniowa w Cieszynie zosta³a ograniczona do okrêgów s¹dowych w Cieszynie i Jab³onkowie, powsta³y nowe gminy z siedzibami we Frydku, Frysztacie i w Skoczowie, ta ostatnia obejmuj¹ca okrêgi skoczowski i struJ. S p y r a: Powstanie i rozwój ¿ydowskiej..., passim.
I d e m: Zarys dziejów ludnoci..., s. 17.
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I d e m: Materia³y do dziejów..., s. 19.
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I d e m: Powstanie i pierwsze lata funkcjonowania izraelickiej gminy wyznaniowej
w Skoczowie (18931918). W: W cieniu skoczowskiej synagogi. Red. J. S p y r a. Skoczów 1994, s. 31.
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mieñski, terytorium bielskiej pozostaje bez zmian, a ¯ydów z okrêgu s¹dowego Bogumin w³¹czono do gminy wyznaniowej w Morawskiej Ostrawie40.
Ostatnie lata XIX wieku i pocz¹tki XX stulecia to rozkwit dzia³alnoci rozmaitych organizacji ¿ydowskich, niektórych o charakterze religijnym, innych raczej wieckich. W Cieszynie dzia³a³o kilka stowarzyszeñ.
Jednym z pierwszych oficjalnie zatwierdzonych by³o Stowarzyszenie
Dobroczynne Kobiet im. Emilii Friedmann, zajmuj¹ce siê g³ównie wspieraniem ubogich dzieci i matek. Na pocz¹tku XX wieku powstawa³y organizacje dobroczynne wspieraj¹ce edukacjê ¿ydowskich dzieci, na przyk³ad ¯ydowskie Humanitarne Stowarzyszenie Owiatowe Jednoæ b¹d
powsta³e na jego podstawie ¯ydowskie Stowarzyszenie Darmowego Sto³u w Cieszynie, które uruchomi³o darmow¹ sto³ówkê dla najbiedniejszych
uczniów oraz organizowa³o wyjazdy wakacyjne. Ze stowarzyszeñ religijnych ukonstytuowa³y siê  zwi¹zane cile z gmin¹ wyznaniow¹ Talmud Tora oraz Chewra Kadischa  istniej¹ce ju¿ od bardzo dawna
bractwo pogrzebowe.
W pierwszej dekadzie XX wieku rozpoczê³y dzia³alnoæ organizacje
syjonistyczne, które przez d³u¿szy czas nie znajdowa³y w Cieszynie i na
ca³ym l¹sku Cieszyñskim wiêkszego poparcia, tote¿ funkcjonowa³y one
raczej jako nieformalne grupy dzia³aj¹ce w szko³ach rednich. Pierwszym
zarejestrowanym stowarzyszeniem syjonistycznym w Cieszynie by³o powo³ane w 1908 r. Stowarzyszenie Dziewcz¹t i Kobiet Ruth. Wkrótce
rozpoczê³y dzia³alnoæ: filia ¯ydowskiego Zwi¹zku Robotników Austrii,
¯ydowski Zwi¹zek Ludowy, bêd¹cy póniej parti¹ syjonistyczn¹ oraz zrzeszaj¹c¹ studentów Harzionia. Przed pierwsz¹ wojn¹ wiatow¹ powsta³
jeszcze oddzia³ ¯ydowskiego Zwi¹zku Pomocników Handlowych. Pewnego rodzaju nowoci¹ by³y towarzystwa sportowe i turystyczne. Popularnoæ tego typu rekreacji przybiera³a na sile, sport stawa³ siê nieroz³¹czn¹ czêci¹ ¿ycia spo³eczeñstw, co nie ominê³o spo³ecznoci ¿ydowskiej.
Z tego powodu tak¿e w Cieszynie powsta³y oddzia³y ¯ydowskiego Zwi¹zku Gimnastycznego i ¯ydowskiego Stowarzyszenia Turystycznego Blau-Weiss41. Kiedy na pocz¹tku XX wieku powsta³ w Cieszynie od³am Wiedeñskiej Lo¿y Masoñskiej Schlarafia-Teschenia skupiaj¹cy wp³ywowych
obywateli miasta, ¯ydzi stanowili jej trzon42.
W Bielsku, w najwiêkszym podówczas skupisku ¯ydów na l¹sku
Cieszyñskim, istnia³o jeszcze wiêcej stowarzyszeñ i organizacji ¿ydowskich, miêdzy innymi: o charakterze cile religijnym, bractwo pogrzebowe, rozmaite fundacje wspieraj¹ce ró¿ne grupy potrzebuj¹cych, stowaJ. S p y r a: Zarys dziejów ludnoci..., s. 17.
Ibidem, s. 18.
42
F. P a s z: ¯ydzi i My..., s. 4647.
40
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rzyszenia zrzeszaj¹ce grupy zawodowe, artystyczne, kobiece, m³odzie¿owe i temu podobne. Rozwija³y siê tak¿e organizacje syjonistyczne, sportowe i turystyczne. Nale¿y dodaæ, ¿e ruch syjonistyczny dzia³a³ prê¿niej
wród bielskich ¯ydów ni¿ w innych miejscowociach l¹ska Cieszyñskiego. Myl Teodora Herzla zyska³a popularnoæ i wkrótce powsta³o
wród m³odzie¿y kilka stowarzyszeñ propaguj¹cych powstanie pañstwa
¿ydowskiego. Poszczególne organizacje przygotowywa³y ideologicznie
m³odzie¿ do emigracji do Palestyny, zajmowa³y siê te¿ zbiórk¹ pieniêdzy
na ten cel, jak i na wspó³wyznawców ju¿ tam zamieszkuj¹cych43. W innych
mniejszych gminach wyznaniowych istnia³y tylko pojedyncze, odrêbne
stowarzyszenia ¿ydowskie, zwykle nale¿a³y do nich uwiêcone tradycj¹
religijn¹ bractwa pogrzebowe i stowarzyszenia opieki nad chorymi.
W Skoczowie dopiero na kilka lat przed pierwsz¹ wojn¹ wiatow¹
powsta³a pierwsza odrêbna kobieca organizacja zajmuj¹ca siê dzia³alnoci¹ charytatywn¹. Podobna sytuacja zaistnia³a w pozosta³ych gminach
wyznaniowych regionu. Nie oznacza to braku aktywnoci ¯ydów zamieszkuj¹cych w tych orodkach, ale jest nastêpstwem wstêpowania do stowarzyszeñ w wiêkszych miastach, takich jak Bielsko czy Cieszyn. Wielu
¯ydów wstêpowa³o równie¿ do innych organizacji o charakterze ponadwyznaniowym, najczêciej tworzonych przez ludnoæ niemieck¹44.
Z analizy danych statystycznych wynika, ¿e pierwsza fala wiêkszego
przyrostu populacji spo³ecznoci izraelickiej dotyczy prze³omu lat 50.
i 60. XIX stulecia, a nastêpne przypadaj¹ na lata 90. XIX oraz pierwsz¹
dekadê XX wieku. W samym tylko Cieszynie w ci¹gu 60 lat przyrost by³
niemal siedmiokrotny. W 1849 r., wed³ug kocielnych schematyzmów, zamieszkiwa³y tu 323 osoby pochodzenia ¿ydowskiego, natomiast spis ludnoci z 1910 r. wykaza³ ich 211245. W stosunku do przedstawicieli innych
wyznañ ¯ydzi stanowili na l¹sku Cieszyñskim wci¹¿ niewielki procent.
Jedynie w najwiêkszych orodkach, w Bielsku i Cieszynie, stanowili z czasem oko³o 1015% ogó³u, w innych miejscowociach znacznie mniej46.
W 1900 r. w Cieszynie nale¿a³o do gminy 2280 osób, a w 1910 roku  268947.
Pocz¹tki XX wieku to okres najwiêkszej wietnoci gmin wyznaniowych na l¹sku Cieszyñskim. Nie by³y strukturami nadzwyczaj bogatymi, jednak¿e mog³y utrzymywaæ sporo nale¿¹cych doñ nieruchomoci
i zatrudniaæ wystarczaj¹c¹ liczbê pracowników. Liczne stowarzyszenia
43
W. J a w o r s k i: Ruch syjonistyczny w Bielsku. W: ¯ydzi w Bielsku i w Bia³ej, i w okolicy. Red. J. P o l a k, J. S p y r a. Bielsko-Bia³a 1996, passim.
44
J. S p y r a: Powstanie i pierwsze lata..., s. 4849.
45
I d e m: Zarys dziejów ludnoci..., s. 15 i 17.
46
I d e m: Powstanie i rozwój ¿ydowskiej..., passim.
47
I d e m: Zarys dziejów ludnoci..., s. 15 i 17.
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oraz bractwa zak³adane przez cz³onków gmin prowadzi³y szerok¹ dzia³alnoæ charytatywn¹ i edukacyjn¹. By³ to okres stabilnoci i znacznego
dobrobytu ¯ydów.
Upadek Monarchii Austro-Wêgierskiej, powstanie niepodleg³ej Polski i Czechos³owacji, zamknê³y okres panowania habsburskiego na tych
ziemiach. Panowanie austriackiej dynastii i jej politykê wzglêdem ¯ydów nie sposób oceniæ jednoznacznie. Z jednej strony panowanie to wi¹za³o siê z wiekami przeladowañ, kiedy dyskryminuj¹ce ustawy przez
d³ugie lata nie pozwala³y na rozwój spo³ecznoci. Z drugiej strony wdra¿ane w XVIII i XIX wieku reformy, stopniowo doprowadzaj¹ce do równouprawnienia, pozwoli³y na prê¿ny rozwój spo³ecznoci ¿ydowskiej i przynios³y jej okres najwiêkszej wietnoci na l¹sku Cieszyñskim.

Okres miêdzywojenny i lata wojennej tragedii
Zakoñczenie dzia³añ wojennych w 1918 r. zaowocowa³o wieloma zmianami natury politycznej. Upad³a wielonarodowa Monarchia Austro-Wêgierska, zamiast niej powsta³o kilka nowych pañstw. l¹sk Cieszyñski
sta³ siê aren¹ konfliktu interesów pomiêdzy dwoma z nowo powsta³ych
pañstw, spory graniczne doprowadzi³y do wojennego epizodu, a w rezultacie do podzia³u kraju nad Olz¹ na czêæ polsk¹ i czechos³owack¹. Przemiany wywar³y istotny wp³yw na mieszkañców regionu we wszelkich
p³aszczyznach ¿ycia. Decyzje podjête na szczeblu politycznym zosta³y na
l¹sku Cieszyñskim okrelone jako klêska. Po stronie czechos³owackiej
pozosta³a liczna spo³ecznoæ o polskiej to¿samoci narodowej, niejednokrotnie podzia³owi ulega³y rodziny, wielu ludziom granice utrudnia³y dostêp do pracy. Na Zaolziu pozosta³y: praktycznie ca³y przemys³ ciê¿ki,
bogate z³o¿a wêgla, a tak¿e wêze³ kolejowy, co na d³ugi czas zdegradowa³o komunikacyjnie polski Cieszyn. Wyrok Rady Ambasadorów w 1920 r.
doprowadzi³ do stworzenia nowego podzia³u administracyjnego48. W cieniu tych wydarzeñ pozostawa³a spo³ecznoæ ¿ydowska, stoj¹ca w pewien
sposób na uboczu sporów polsko-czechos³owackich.
Ludnoæ ¿ydowska zwi¹zana jêzykowo ze spo³ecznoci¹ i kultur¹ niemieck¹ z pewnym niezadowoleniem przyjê³a rozpad monarchii. Czêæ
rodzin, szczególnie najbogatszych, uto¿samia³a siê narodowociowo
48
K. N o w a k: Dzieje l¹ska Cieszyñskiego po 1918 roku. W: l¹sk Cieszyñski. Macierz Ziemi Cieszyñskiej. Cieszyn 2001, s. 205206.
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z Niemcami i zdecydowa³a siê wyprowadziæ do Wiednia lub innych miast
austriackich b¹d Republiki Weimarskiej. Pañstwo polskie by³o pewnego rodzaju niewiadom¹, obawiano siê antysemityzmu, dlatego wielu ¯ydów sympatyzowa³o z Czechos³owacj¹, jawi¹c¹ siê jako kraj bardziej demokratyczny i zachodni, co w przypadku Cieszyna spowodowa³o, ¿e niema³a czêæ tamtejszych ¯ydów zdecydowa³a siê zamieszkaæ w jego lewobrze¿nej czêci49. Konstytucja marcowa z 1921 r. gwarantowa³a przedstawicielom wszystkich mniejszoci prawo do ochrony ¿ycia, wolnoci
i mienia, do zachowania swej odrêbnoci kulturowej i jêzykowej oraz organizacji wewnêtrznego ¿ycia spo³ecznoci. Konstytucja kwietniowa
z 1935 r. podtrzymywa³a wiêkszoæ poprzednich praw, dopiero pod koniec lat 30. XX wieku pojawi³y siê ustawy w pewien sposób dyskryminuj¹ce ludnoæ ¿ydowsk¹. Pierwsza z nich dotyczy³a kwestii pozbawienia
obywatelstwa z powodu utraty ³¹cznoci z pañstwowoci¹ polsk¹50. Bardziej znana by³a sprawa utrudniania ¯ydom studiowania na niektórych
kierunkach uczelni wy¿szych, czyli tak zwanych Numerus Clasus, prawo ograniczaj¹ce liczbê miejsc do równowartoci procentowanego udzia³u w ca³oci spo³eczeñstwa (w przypadku ¯ydów do oko³o 10%)51. Szczególnie w przypadku studiów prawniczych ustawa ta bardzo krzywdzi³a
wyznawców judaizmu. Przejawy dyskryminacji pojawi³y siê du¿o póniej ni¿ w dobie kszta³towania siê niepodleg³oci Polski, dlatego niechêæ
czêci ¯ydów do zamieszkiwania w polskiej czêci l¹ska Cieszyñskiego
na pocz¹tku lat 20. XX stulecia nie by³a do koñca uzasadniona.
Podzia³ l¹ska Cieszyñskiego pomiêdzy dwa pañstwa wymusi³ pewne
zmiany terytorialne w obrêbie gmin wyznaniowych. Najbardziej zosta³a
nimi dotkniêta gmina z siedzib¹ w Cieszynie, której wiêksza czêæ pozosta³a w Czechos³owacji. Po polskiej stronie znalaz³a siê jedynie prawobrze¿na czêæ miasta z bezporednio przylegaj¹cymi wiejskimi okolicami,
zamieszkiwana przez oko³o 2 tys. ¯ydów, natomiast utracone zosta³y: ca³a
lewobrze¿na czêæ miasta, okrêg trzyniecki i jab³onkowski zamieszkiwane
przez niespe³na 1,5 tys.52 Po lewobrze¿nej czêci miasta pozosta³ tylko
jeden ortodoksyjny dom modlitwy. Doprowadzi³o to do sytuacji, w której
ksiêgi metrykalne musia³ prowadziæ cieszyñski rabin dla obu stron miasta, a pogrzeby musia³y siê odbywaæ na cmentarzu w Cieszynie. Z tych
przyczyn powo³ano w lutym 1923 r. odrêbn¹ gminê wyznaniow¹ w Czeskim Cieszynie. Poza samym miastem wiêksze skupiska ¯ydów zamieszJ. S p y r a: Zarys dziejów ludnoci..., s. 19.
H. C h a ³ u p c z a k, T. B r o w a r e k: Mniejszoci narodowe w Polsce 19181995.
Lublin 2000, s. 4344.
51
F. P a s z: ¯ydzi i My..., s. 61.
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Ibidem.
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kiwa³y Trzyniec i Jab³onków, gdzie funkcjonowa³y stowarzyszenia bó¿nicze posiadaj¹ce w³asne domy modlitwy i cmentarze. W 1926 r. uruchomiony zosta³ cmentarz ¿ydowski w Czeskim Cieszynie. Do 1938 r. i ponownego wcielenia Zaolzia do Rzeczpospolitej gmina wyznaniowa ustabilizowa³a siê. W jej ramach funkcjonowa³y: kilka stowarzyszeñ zarówno
religijnych, jak i syjonistycznych, synagoga gminna i dwie prywatne ortodoksyjne oraz szko³a Talmud Tora, a jej liczebnoæ nieco wzrasta³a53.
Pod wzglêdem demograficznym spo³ecznoæ ¿ydowska l¹ska Cieszyñskiego zachowa³a tendencjê wzrostow¹. Spisy ludnoci dokonane po
polskiej stronie w latach 1928 i 1939 wykaza³y odpowiednio 7728 i 8298
osób wyznania moj¿eszowego na Zaolziu, natomiast w momencie ponownego przy³¹czenia do Polski w 1938 r. zamieszkiwa³o 2770 osób. W Bielsku liczba wyznawców religii moj¿eszowej w roku 1938 siêga³a 6 tys.54
W okresie miêdzywojennym XX stulecia ¯ydzi nale¿eli do ró¿nych
organizacji kulturalnych i towarzyskich, rozwinêli w³asn¹ dzia³alnoæ
wydawnicz¹. Rocznie wydawali od 100 do 200 tytu³ów czasopism, które
wychodzi³y w kilku jêzykach, najwiêcej w jidysz, hebrajskim, polskim
oraz sporadycznie w jêzyku niemieckim. Najwiêksze nak³ady mia³a ogólnoinformacyjna prasa codzienna, liczne by³y pisma bran¿owe, polityczne
i inne o ró¿norodnej tematyce55. Do Cieszyna i okolicznych miejscowoci
dociera³a czêæ ogólnopolskich tytu³ów, a najpopularniejszym pismem
lokalnym by³ wydawany w jêzyku jidysz Szlezysze Cajtung56.
Od pocz¹tku XX wieku bardzo wielk¹ popularnoæ uzyskiwa³y sport
i turystyka, stawa³y siê one nieod³¹czn¹ czêci¹ ¿ycia spo³eczeñstw. Jeszcze przed pierwsz¹ wojn¹ wiatow¹ ¯ydzi za³o¿yli na l¹sku Cieszyñskim kilka sportowo-turystycznych klubów. W okresie miêdzywojennym
zarówno po polskiej, jak i po czechos³owackiej stronie praktycznie w ka¿dym miecie funkcjonowa³ przynajmniej jeden klub sportowy. Zwykle by³y
to filie popularnych organizacji, takich jak Maccabi, Hakoach, Hasmonea i innych, zwi¹zanych zwykle z syjonistami. W Bielsku i Cieszynie
funkcjonowa³o kilka takich klubów, posiadaj¹cych ró¿ne sekcje, w zale¿noci od uprawianych dyscyplin sportowych. Szczególnie popularne wród
¯ydów by³o narciarstwo, w którym osi¹gali bardzo dobre wyniki na ogólnopolskiej arenie, o czym wiadczy³y niejednokrotnie zdobywane tytu³y
mistrzowskie w biegach i skokach. Poza uczestnictwem w ogólnopolskich
Ibidem, s. 2021.
W. J a w o r s k i: Ludnoæ ¿ydowska w województwie l¹skim w latach 1921939.
Katowice 1997, s. 3233.
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H. C h a ³ u p c z a k, T. B r o w a r e k: Mniejszoci narodowe w Polsce..., s. 187.
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zawodach ¯ydzi co roku organizowali w³asne imprezy sportowe, w których
rywalizowa³y dru¿ynowo i indywidualnie reprezentacje poszczególnych
klubów. W Cieszynie ¯ydzi za³o¿yli pierwszy klub p³ywacki, który z czasem sta³ siê sekcj¹ cieszyñskiego Maccabi. Za³o¿ono tak¿e dru¿ynê pi³ki
wodnej, trenowano skoki do wody. Podobnie jak w przypadku narciarstwa,
bielski Hakoach posiada³ jedn¹ z najsilniejszych w kraju sekcji p³ywackich, której najbardziej znana zawodniczka Gertruda Dawidowicz uzyska³a
kilkakrotnie tytu³y mistrzyni Polski. Kolejnym ulubionym sportem ¯ydów
by³ tenis sto³owy. Wielu zamo¿niejszych ¯ydów posiada³o w³asne sto³y pingpongowe w domach, wielu innych zadowala³o siê gr¹ w wietlicach b¹d
przy klubach sportowych. Nie mo¿na zapomnieæ tak¿e o klubach pi³karskich, prezentuj¹cych przeciêtny, nie odbiegaj¹cy od innych lokalnych
klubów poziom. Warto jeszcze wspomnieæ o bardzo popularnej turystyce
górskiej, promowanej przede wszystkim przez organizacjê Blau-Weis57.
¯ydzi w wiêkszoci byli lojalnymi obywatelami pañstwa polskiego,
starali siê wspó³¿yæ jak najlepiej z otaczaj¹c¹ ich ludnoci¹, pomimo to
przedstawiciele pewnych rodowisk i zwolennicy niektórych polskich
partii politycznych byli im nieprzychylni. Kryzys ekonomiczny na pocz¹tku lat 30. XX stulecia wzmóg³ niezadowolenie spowodowane czêciowo domnieman¹, a czêciowo realn¹ przewag¹ ekonomiczn¹ ¯ydów. Dojcie Hitlera do w³adzy w 1933 r. i wzrastaj¹ce nastroje antysemickie spowodowa³y wzmo¿on¹ emigracjê niemieckich ¯ydów. Dla niektórych Polska by³a jedynie krajem tranzytowym, czêæ natomiast zdecydowa³a siê tu
pozostaæ. Uchodcom stara³y siê pomagaæ gminy ¿ydowskie, a lokalni przedsiêbiorcy ¿ydowskiego pochodzenia stwarzali im mo¿liwoæ pracy. Zwa¿ywszy na trwaj¹cy jeszcze kryzys i wysokie bezrobocie, takie dzia³ania
wywo³a³y spore niezadowolenie spo³eczne, najwyraniejsze wród biedniejszych. Z tego powodu przedstawiciele rodowisk nieprzychylnych
¯ydom uzyskali podatny grunt na wywo³anie w ca³ym kraju fali wyst¹pieñ anty¿ydowskich, które dotknê³y tak¿e Cieszyn i okoliczne miejscowoci. Inspiratorzy zajæ byli najczêciej zwi¹zani z radykalnymi organizacjami, jak Stronnictwo Narodowe czy te¿ Obóz Wielkiej Polski. Antysemityzm niemiecki przeniós³ siê na teren Polski i g³osi³ has³a usuniêcia
¯ydów ze wszystkich dziedzin ¿ycia spo³ecznego, kulturalnego, gospodarczego. Taka sytuacja spowodowa³a, ¿e wielu ¯ydów wyjecha³o za granicê58. Na pocz¹tku wrzenia 1939 r. Niemcy spalili synagogê w Cieszynie
i w Bielsku oraz ortodoksyjne domy modlitwy, zdewastowano cmentarze59.
F. P a s z: ¯ydzi i My..., s. 6874.
H. S z o t e k: Wojenne losy skoczowskich ¯ydów. W: W cieniu skoczowskiej synagogi. Red. J. S p y r a. Skoczów 1994, s. 8182.
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Niemcy ju¿ na samym pocz¹tku okupacji postanowili zlikwidowaæ i zatrzeæ lady jakiegokolwiek ¿ycia religijnego ¯ydów.
Równie¿ od pierwszych dni wojny rozpoczê³y siê akty rabunku ¿ydowskiego mienia60. W pierwszych dniach okupacji wydano zarz¹dzenie o rejestracji wszystkich ¯ydów oraz o obowi¹zku noszenia wyró¿niaj¹cej gwiazdy Dawida z liter¹ J. Sprawnych fizycznie mê¿czyzn wykorzystywano do
ciê¿kich robót publicznych, najczêciej do usuwania ladów walk, zasypywania rowów przeciwlotniczych. Kobiety natomiast sprz¹ta³y w niemieckich domach, czasem pos³ugiwa³y w koszarach. Stopniowo wypêdzano ¿ydowskie rodziny z domów i zmuszano do przeniesienia siê do punktów
zbornych mieszcz¹cych siê w starych fabrykach, restauracjach, przy czym
zwykle oddzielano mê¿czyzn od ich ¿on i dzieci61. W ten sposób Niemcy
przygotowywali siê do dalszego etapu planu, czyli skupiania ¯ydów w miejscach u³atwiaj¹cych wywo¿enie do obozów. Jeden z pierwszych transportów ¯ydów ze l¹ska Cieszyñskiego odby³ siê pod koniec wrzenia 1939 r.,
dotyczy³ mê¿czyzn pomiêdzy 16. a 60. rokiem ¿ycia zamieszkuj¹cych Zaolzie, Cieszyn, Skoczów i okolice. Wywieziono ich do Owiêcima (Auschwitz),
do Niska nad Sanem, gdzie utworzono przejciowy obóz pracy. O ich dalszych losach wiadomo stosunkowo niewiele, niektórym uda³o siê uciec, czêæ
przedosta³a siê do radzieckiej sfery okupacyjnej. Zdecydowana wiêkszoæ
zginê³a w obozach koncentracyjnych b¹d zosta³a przeniesiona do innych
obozów. Nastêpne transporty z Cieszyna i okolic odbywa³y siê w 1940 r. Do
1943 r. wywieziono praktycznie wszystkich ¯ydów ze l¹ska Cieszyñskiego. Po kampanii wrzeniowej ¯ydów pozbawiono mo¿liwoci kontynuacji
swej przedwojennej dzia³alnoci. Ich los na l¹sku Cieszyñskim nie ró¿ni³
siê od losu ich wspó³wyznawców zamieszka³ych w Polsce i innych krajach
okupowanej Europy. Tragediê Holokaustu przetrwa³o bardzo niewielu. Dla
narodu ¿ydowskiego, dla ¯ydów Europy, okres drugiej wojny wiatowej to
Holokaust. Wówczas Europa odrzuci³a ¯ydów. Ci do tych miejsc zag³ady
wracaj¹, by tylko wspominaæ swych zmar³ych, wiat, którego ju¿ nie ma.
Ziemia ca³kowicie wolna dla ¯ydów dzi to albo Izrael, albo Ameryka.

Dialog katolicko-¿ydowski
Deklaracja o stosunku Kocio³a do religii niechrzecijañskich Nostra
aetate Soboru Watykañskiego II otworzy³a nowy rozdzia³ w historii sto60
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sunków katolicko-¿ydowskich. Jan Pawe³ II realizowa³ jej postanowienia, a jego postawa by³a pe³na szacunku dla to¿samoci tej religii. Z okazji 20. rocznicy Nostra aetate Jan Pawe³ II wyrazi³ pogl¹d, ¿e dialog
katolicko-¿ydowski jest czym znacznie wiêcej ni¿ kwesti¹ dobrych manier i tolerancji. Stosunki miêdzy ¯ydami i chrzecijanami bynajmniej
nie maj¹ charakteru dyskusji akademickich. Przeciwnie, stanowi¹ podstawê naszych religijnych zobowi¹zañ i naszego powo³ania  jako ¯ydów i jako chrzecijan, którzy ¿yj¹ z woli Boga w tak cis³ym powi¹zaniu62. Przyk³adem papie¿a Jana Paw³a II oraz zgodnie z nauczaniem
Stolicy Apostolskiej Koció³ katolicki w diecezji bielsko-¿ywieckiej prowadzi z ¯ydowsk¹ Gmin¹ Wyznaniow¹ dialog na p³aszczynie duchowej,
wzajemnego dzia³ania oraz na p³aszczynie towarzyskiej.
¯ydowska Gmina Wyznaniowa w Bielsku-Bia³ej od 1997 r. wchodzi
w sk³ad 9 ¿ydowskich gmin wyznaniowych w Polsce i posiada statut prawny. Cz³onkowie tej Gminy brali udzia³ w Miêdzynarodowym Kongresie
Ekumenicznym w Cieszynie w 1995 r., a po jego zakoñczeniu przes³ali na
rêce organizatorów podziêkowanie nastêpuj¹cej treci: Uczestnictwo
w Kongresie zainicjowa³o szeroki dialog chrzecijañsko-¿ydowski na naszym
terenie. Dziêki niemu moglimy poznaæ wspania³ych i serdecznych ludzi,
którym ekumenizm g³êboko le¿y na sercu [...]63. Katolicy s¹ zapraszani
na ró¿ne uroczystoci religijne i kulturalne organizowane przez Gminê.
Na terenie diecezji bielsko-¿ywieckiej znajduje siê tak¿e Owiêcim
i dawny obóz koncentracyjny w Auschwitz-Birkenau, gdzie obecnie mieci siê Centrum Dialogu i Modlitwy. Podczas pielgrzymki Benedykta XVI
do Polski papie¿ odwiedzi³ 28 maja 2006 r. równie¿ Auschwitz. Zatrzymuj¹c siê przed tablic¹ z napisem w jêzyku hebrajskim, powiedzia³ miêdzy innymi: W³adze Trzeciej Rzeszy chcia³y ca³kowicie zmia¿d¿yæ naród
¿ydowski, wyeliminowaæ go z grona narodów ziemi [...]. Mo¿emy mieæ
nadziejê, ¿e z miejsca kani bêdzie wyrastaæ i dojrzewaæ konstruktywna
refleksja i ¿e pamiêæ przesz³oci pomo¿e przeciwstawiaæ siê z³u i sprawiaæ, ¿e zatryumfuje mi³oæ64.
Przesz³oæ, dowiadczenie chrzecijan i narodu ¿ydowskiego powinno wzmóc dialog katolicko-¿ydowski, który poprowadzi do wzajemnego
szacunku i mi³oci.
J a n P a w e ³ II: Do uczestników sympozjum w rocznicê Nostra aetate. LOsservatore Romano. Wydanie polskie 1985, nr 4, s. 5.
63
J. B u d n i a k: XXVIII Miêdzynarodowy Kongres Ekumeniczny w Cieszynie. CieszynBytom 1996, s. 148.
64
Benedykt XVI. Trwajcie mocni w wierze. Red. A. M a z u r e k. Warszawa 2006,
s. 130133.
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Najpierw rozmowa, potem (byæ mo¿e) dialog
Opis dowiadczenia kieleckiego

Pewien pobo¿ny chasyd zwróci³ siê do swojego cadyka z nastêpuj¹cym pytaniem:
 Powiedz, proszê, rebe, czy cz³owiek rozwija siê od wewn¹trz ku zewn¹trz, czy te¿ od zewn¹trz ku wewn¹trz?
Cadyk wys³uchawszy pytania popad³ w zadumê i trwa³ w niej d³u¿sz¹
chwilê, po czym odrzek³:
 Na twoje trudne i skomplikowane pytanie znajdujê tylko jedn¹ odpowied  tak!
Czego uczy nas ta chasydzka przypowiastka? Otó¿, jeli postawimy
owo trudne i skomplikowane pytanie, czy w Polsce rozwija siê dialog chrzecijañsko-¿ydowski, czy te¿ go w ogóle nie ma, po d³ugim i g³êbokim namyle mo¿emy  moim zdaniem  udzieliæ uczciwie tylko jednej odpowiedzi  tak!
Dialog chrzecijañsko-¿ydowski w Polsce nie jest tym samym, czym
jest dialog katolicko-prawos³awny. Dlatego ¿e dialog, jako najwy¿sza forma komunikowania siê ludzi, zak³ada, po pierwsze, równorzêdnoæ dwóch
podmiotów komunikacyjnych z wymiennoci¹ ich funkcji, po drugie, racjonalnoæ, po trzecie, tematycznoæ. ¯adna z tych cech nie charakteryzuje stosunków chrzecijañsko-¿ydowskich w Polsce. Dlatego ¿e, po pierwsze, w Polsce ¯ydów ju¿ nie ma albo ju¿ prawie nie ma. Ma³e gminy ¿yj¹ce w du¿ym rozproszeniu s¹ przede wszystkim zajête sob¹, odbudow¹
zniszczonych wiêzi wspólnotowych, budowaniem w³asnej religijnej, kulturalnej i etnicznej to¿samoci. Nieliczni ¯ydzi polscy s¹ stale obecni wród
chrzecijan. Pozostali, nawet jeli s¹ ¿yczliwie nastawieni do jakichkolwiek form kontaktu religijnego z chrzecijanami, nie czyni¹ z tego, dla
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mnie z ca³kiem zrozumia³ych wzglêdów, jakiego wa¿nego swego ¿yciowego zadania czy celu. Rzadko siê te¿ zdarza inicjatywa ¿ydowska zmierzaj¹ca do spotkania, dialogu z chrzecijanami. Trudno wiêc okreliæ
w najbli¿szej przysz³oci drugi podmiot dialogu.
Po drugie, zupe³nie niejasna jest podstawa takiego dialogu, temat. Jego
definicjê komplikuj¹ bardzo zawi³e relacje polsko-¿ydowskie, zw³aszcza
te, które siêgaj¹ XIX wieku, poprzez okres miêdzywojenny, dowiadczenia lat wojny, z okresem powojennym do 1968 r. I, po trzecie, w³anie
relacje polsko-¿ydowskie, nabrzmia³e od silnych emocji, s¹ znaczn¹ przeszkod¹ albo wrêcz wykluczaj¹ racjonalnoæ jako immanentn¹ wartoæ
i cechê dialogu.
Ale jednak... Jednak odbywa siê w Polsce od lat wiele spotkañ chrzecijañsko-¿ydowskich, dzia³a Polska Rada Chrzecijan i ¯ydów, odbywaj¹ siê Dni Judaizmu, dzia³a specjalna instytucja do dialogu z judaizmem
Konferencji Episkopatu Polski. Wszystkie te dzia³ania, krytyczne, budz¹ wielkie zainteresowanie wród chrzecijan, aczkolwiek czasami krytyczne.
Powstaj¹ inne, nowe, mniej lub bardziej formalne inicjatywy. Czêsto
przydaje siê im miano dialogu, ale niestety jest to  moim zdaniem 
spore nadu¿ycie z powodów, o których wspomnia³em wczeniej. A nadto
maj¹c formê zrytualizowan¹, niewiele wnosz¹ do naszej przestrzeni spo³ecznej i religijnej. A nadto s¹ skierowane wy³¹cznie do spo³ecznoci chrzecijañskiej, a nie chrzecijañskiej i ¿ydowskiej.
Kiedy powiedzia³ prof. Stanis³aw Krajewski, ¿ydowski wspó³przewodnicz¹cy Polskiej Rady Chrzecijan i ¯ydów, odnosz¹c siê do idei Dnia
Judaizmu: ¯yczê nam wszystkim, by kolejne Dni Judaizmu by³y dobrym
i wa¿nym wydarzeniem dla Kocio³a katolickiego. Jeli przynios¹ katolikom lepsze zrozumienie nieprzemijaj¹cej wartoci judaizmu, który zawiera odniesienie do najg³êbszej prawdy o wiecie, to i my, ¯ydzi, bêdziemy usatysfakcjonowani. Jeli przynios¹ szersze zrozumienie, dlaczego
Jan Pawe³ II powiedzia³, ¿e »antysemityzm jest grzechem«, bêdziemy po
prostu wdziêczni. Bardzo znamienna i charakterystyczna wypowied.
Co wiêc pozostaje? Jeli nie dialog, to co? Pozostaje nam rozmowa, ta
najbardziej naturalna forma komunikacji prowadz¹ca do zrozumienia
i porozumienia. Rozmowa, poprzez swoj¹ naturalnoæ, spontanicznoæ,
dynamicznoæ i ekspresyjnoæ i w koñcu, nomen omen, oralnoæ, jest nam
najbardziej potrzebna. Nam katolikom. Bo w relacjach chrzecijañsko-¿ydowskich najbardziej nam jest potrzebna rozmowa katolicko-katolicka. Dlaczego tak?
Wspomnia³em wczeniej, ¿e dotychczasowe formy relacji chrzecijañsko-¿ydowskich s¹, w moim przekonaniu, ma³o owocne. Oto ci¹gle w liturgii Triduum Paschalnego, w modlitwie Wielkopi¹tkowej, modlimy siê
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za ¯ydów lud, który niegdy by³ narodem wybranym, odcinaj¹c siê od
tego umi³owanego ludu naszego wspólnego Boga, do którego mówi³ poprzez Abrahama: Przez ciebie bêd¹ otrzymywa³y b³ogos³awieñstwo
wszystkie ludy ca³ej ziemi (Rdz 12,3). Owo wybranie, jak wiemy to
chocia¿by od Jana Paw³a II, nigdy nie zosta³o cofniête, Bóg by³, jest
i pozostanie wierny swojemu Przymierzu z narodem Izraela. W jêzyku
polskim niegdy, jak wszyscy wiemy, oznacza dawniej, a nie dawno.
Wra¿liwoæ jêzykowa przeciêtnego Polaka jest wystarczaj¹ca, by rozumieæ, ¿e niegdy mo¿e owszem, ale dzisiaj to ju¿ nie. I wierni naszego
Kocio³a taki oto otrzymuj¹ komunikat. Przet³umaczony dopiero po 16
latach msza³ Paw³a II, obowi¹zuj¹cy w swym t³umaczeniu w Polsce od
ponad 20 lat, w oryginale mówi wszak o ¯ydach, jako pierwszych, najpierw wybranych, oraz mówi o wzrastaniu w mi³oci Imienia Bo¿ego.
A jak d³ugo bêdzie jeszcze trwa³ gorsz¹cy konflikt wokó³ obrazu w katedrze sandomierskiej? Jakie spustoszenie to czyni w duszach wiernych
lokalnego Kocio³a, wykaza³a prof. Tokarska-Bakir w swojej ostatniej
publikacji.
Oto wypowiedzi ks. Chrostowskiego, czêsto kierowane do duchowieñstwa, jak owo s³awetne wyst¹pienie do kapelanów wojskowych na Jasnej
Górze, przepe³nione nie tylko b³êdami merytorycznymi, co wykaza³
w swojej publikacji Konstanty Gebert w miesiêczniku Midrasz, ale tak¿e
nieskrywan¹ niechêci¹ do narodu ¿ydowskiego i jego religii, pozostaj¹
bez odpowiedzi wspó³braci w kap³añstwie.
Oto bez ¿adnej riposty pozostaje wypowied felietonisty Radia Maryja, owego katolickiego g³osu w ka¿dym domu, który przed IX Dniem
Judaizmu wyg³asza takie oto opinie: [...] trudno [...] doprawdy zrozumieæ cel rozpoczynania corocznych obchodów Dnia Judaizmu z inicjatywy akurat Kocio³a katolickiego. Jeli wierzyæ okolicznociowym deklaracjom towarzysz¹cym corocznym obchodom, Dzieñ Judaizmu ma przybli¿aæ judaizm katolikom polskim. Inaczej mówi¹c, celem obchodów jest
propaganda judaizmu w rodowisku katolików polskich.
Do rzadkoci nale¿¹ piêkne i pouczaj¹ce polemiki, które prowadzili ze
sob¹ na ³amach Tygodnika Powszechnego ks. prof. Henryk Witczyk
i ks. dr Romuald-Roman Weksler-Waszkinel. Rozmowy katolicko-katolickie przypominaj¹ raczej rozmowê dwóch grajków weselnych, z których
jeden by³ g³uchy, a drugi niewidomy. Niewidomy pyta o weselników 
A co, oni ju¿ tañcz¹? Na co g³uchy odpowiada:  A co, my ju¿ gramy?
Kiedy w czerwcu 2005 r. wyst¹pi³em jak prezes kieleckiego Stowarzyszenia im. Jana Karskiego z inicjatyw¹ zorganizowania w Kielcach
ogólnopolskich obchodów IX Dnia Judaizmu w roku 2006, liczy³em siê
z tym, ¿e pojawi¹ siê trudnoci, gdy¿ w³anie w tym roku przypada³a
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okr¹g³a 60. rocznica wydarzeñ, które przesz³y do historii pod mianem
pogrom kielecki. I rzeczywicie pojawi³y siê. Dla jednych by³a to okolicznoæ przemawiaj¹ca za tym, aby obchody odby³y siê w Kielcach, dla
innych przeciwnie. Ostatecznie dziêki postawie biskupa Kazimierza Ryczana oraz arcybiskupa Stanis³awa G¹deckiego zapad³a szczêliwa decyzja. Organizacjê przyznano Kielcom.
Has³em IX Dnia Judaizmu by³y s³owa kard. Josepha Ratzingera Na
drodze ku temu, który nadchodzi pochodz¹ce z jego pracy Wieloæ religii
i jedno Przymierze. Czytamy w niej: Postaæ Chrystusa równoczenie ³¹czy i dzieli Izrael i Koció³. Przezwyciê¿enie tego podzia³u nie le¿y w naszej mocy, ale podzia³ ten skupia nas na wspólnej drodze ku Temu, który
nadchodzi. Z tego wzglêdu nie mo¿e on prowadziæ do wrogoci. Dlatego
przygotowuj¹c przez wiele miesiêcy uroczystoci w kontekcie s³ów kardyna³a Ratzingera, pamiêtalimy te¿ o modlitwie Episkopatu Polski
z kocio³a Wszystkich wiêtych w Warszawie z 27 maja 2001 r.; [...] bolejemy nad postêpowaniem tych, którzy w ci¹gu dziejów  szczególnie
w Jedwabnem i innych miejscowociach  przysporzyli ¯ydom cierpieñ,
a nawet zadali im mieræ. Odnosimy siê do tej zbrodni tak¿e dlatego,
abymy mogli owocnie podj¹æ odpowiedzialnoæ za przezwyciê¿enie wszelkiego z³a wystêpuj¹cego dzisiaj. Wysi³ek oczyszczania pamiêci staje siê
dla nas trudnym zadaniem oczyszczania sumieñ.
Od wielu lat w Kielcach podejmujemy wysi³ek zmierzaj¹cy do oczyszczania sumieñ. List obywateli kieleckich do ¯ydów wydany w 50. rocznicê pogromu wyra¿aj¹cy skruchê, organizowane od lat ka¿dego 4 lipca
marsze modlitwy i pamiêci, a w koñcu wmurowana tablica w cianê domu
przy ulicy Planty 7, miejsca zbrodni, z modlitw¹ Jana Paw³a II w³o¿on¹
w szczelinê ciany P³aczu w Jerozolimie sk³oni³y prof. W³adys³awa Bartoszewskiego do wypowiedzenia do kielczan takich s³ów: Kielce ratuj¹
w ten sposób nie tylko w³asne dusze potomków, ówczesnych wiadków,
ale daj¹ przyk³ad wielu, wielu innym w Polsce. Wprawdzie wymiar tej
zbrodni by³ statystycznie du¿y, ale ró¿nego typu zbrodni by³o du¿o wiêcej
w tym czasie na terenie Polski, nie tylko w Kielcach. Kielce sta³y siê
niestety takim smutnym symbolem. S³owa modlitwy Jana Paw³a II wyryte na tablicy przy domu na Plantach to znak, ¿e ziarno myli Papie¿a
 tu, w Kielcach  pad³o na ¿yzn¹ glebê. Mieszkañcy Kielc mog¹ chodziæ z podniesionym czo³em, bo pokazuj¹, jak sobie radziæ z trudnymi
problemami historii.
Dzisiaj w Kielcach nie ma na murach antysemickich napisów, a kibice Korony-Kolportera Kielce nie u¿ywaj¹ antysemickich wyzwisk.
Jednak¿e nie sprawa pogromu zdominowa³a obchody IX Dnia Judaizmu. Bogaty program, rozci¹gniêty na tydzieñ, przyniós³ nieoczekiwanie inne dowiadczenie. Gdy rozdalimy wydrukowan¹ w tysi¹cu egzem-
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plarzy przygotowan¹ przez Polsk¹ Radê Chrzecijan i ¯ydów broszurê
Koció³ katolicki o swoich korzeniach, okaza³o siê, ¿e jest to najbardziej
po¿¹dany przez kielczan efekt naszej organizacyjnej pracy. Jedna ze starszych pañ, uczestniczka jednego ze spotkañ, przegl¹daj¹c tê broszurê,
zwróci³a siê do mnie z pytaniem:  Proszê Pana, dlaczego to przed nami
ukrywano? Broszura zawiera oficjalne dokumenty Kocio³a oraz wypowiedzi kocielnych osób oficjalnych. Oczywicie, nikt tego przed ni¹ nie
ukrywa³, ale dlaczego nie odkrywa³? Nie umia³em jej na to odpowiedzieæ.
Po spotkaniu na temat psalmów w tradycji ¿ydowskiej i chrzecijañskiej, w którym udzia³ wziêli rabin dr Sacha Pecariè i ks. prof. Henryk
Witczyk, jeden z ponad 700 s³uchaczy ich dysputy zapyta³ rabina:  Proszê pana, a dlaczego wy, ¯ydzi, ukrywacie Torê? Dlaczego my, chrzecijanie, nie mo¿emy siê z ni¹ zapoznaæ? Zdumiony rabin d³ugo i cierpliwie
t³umaczy³ niedowierzaj¹cemu mê¿czynie, ¿e chrzecijanie maj¹ swobodny dostêp do Tory, a nawet j¹ czytaj¹ w swoich wi¹tyniach.
Jednak na specjalnie zorganizowane dla studentów kieleckiego seminarium duchownego spotkanie z ks. dr. Romualdem-Jakubem Wekslerem-Waszkinelem nie przyszed³ ani jeden kleryk. Nie uda³o siê te¿ zorganizowaæ sesji o nauczaniu Kocio³a na temat judaizmu i stosunku do
¯ydów dla katechetów. Z powodów organizacyjnych. Ale najwa¿niejszym wydarzeniem by³a seria spotkañ zorganizowana w kieleckich szko³ach rednich dla uczniów, prowadzona przez naszych goci  ¯ydów
i katolickich cz³onków PRChi¯.
W zgodnej opinii kielczan IX Dzieñ Judaizmu by³ jednym z najwa¿niejszych wydarzeñ ubieg³ego roku. W tym roku w diecezji nie odby³o siê
ani jedno zdarzenie zwi¹zane z X Dniem Judaizmu. Spotkanie z rabinem Michelem Schudrichem w³¹czono w program Tygodnia Modlitw
o Jednoæ Chrzecijan.
Moje dowiadczenie kieleckie mogê zamkn¹æ w dwóch s³owach  rozmowa, katolicko-katolicka oraz edukacja. To jest droga do oczyszczania
naszych sumieñ, to jest droga do Tego, który nadchodzi, do pojednania
wzajemnego, do pojednania ludzi i ludów. Aby wszyscy us³yszeli s³owa
Paw³a z Tarsu, ¿e my, chrzecijanie, jestemy dziczk¹ oliwn¹ i karmimy siê sokami oliwnymi ze szlachetnej oliwki Izraela, abymy wszyscy
przejêli siê Paw³owymi s³owami  nie ty podtrzymujesz korzeñ, ale korzeñ ciebie. Inaczej nasze sumienia nigdy nie bêd¹ czyste.
Chcia³bym byæ w b³êdzie, jak ten s³awny i zwyciêski genera³, którego
zapytano, czy kiedykolwiek pope³ni³ b³¹d. Genera³ odpowiedzia³  tak,
jeden raz. Kiedy przedstawia³em swoj¹ koncepcjê na odprawie w sztabie. I ca³y czas myla³em, ¿e nie mam racji. Pope³ni³em b³¹d. Okaza³o
siê, ¿e mia³em racjê.
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¯ydzi w Rzeszowie: wczoraj i dzi
 panorama zagadnienia
Rzeszów jest stolic¹ województwa podkarpackiego i nale¿y do jednego z najwiêkszych miast Polski po³udniowo-wschodniej. Jest po³o¿ony
nad rzek¹ Wis³ok i jej dop³ywami: M³ynówk¹, Strugiem oraz Przyrw¹,
u stóp wzniesieñ Pogórza Karpackiego, na pograniczu Pogórza Rzeszowskiego i Pradoliny Podkarpackiej. Liczy blisko 170 tys. mieszkañców. Jest
wa¿nym centrum administracyjnym, przemys³owym, kulturalnym i naukowym tego regionu1. Pomimo ¿e obserwuje siê ostatnio zjawisko migracji ludzi z miasta na tereny podmiejskie, to Rzeszów stale siê rozrasta
w coraz wiêksz¹ aglomeracjê miejsk¹, wch³aniaj¹c okoliczne wsie.
Miasto nad Wis³okiem posiada bogat¹ i interesuj¹c¹ przesz³oæ. Rzeszów uzyska³ prawa miejskie w 1354 r., nadane mu moc¹ przywileju donacyjnego króla Kazimierza Wielkiego2. Istnieje jednak hipoteza poparta badaniami archeologicznymi, ¿e ju¿ na prze³omie XI i XII wieku istnia³a tu pierwsza osada o silnych tendencjach rozwojowych3. Rozwojowi
miasta sprzyja³o dogodne po³o¿enie wobec szlaków komunikacyjnych l¹dowych i wodnych. Najwa¿niejszym z nich by³ szlak krakowsko-lwowski, który wiód³ a¿ do portów czarnomorskich. Dziêki niemu miasto odwiedzali liczni kupcy, i to w gruncie rzeczy spowodowa³o, ¿e Rzeszów od
najdawniejszych czasów by³ wa¿nym orodkiem rzemielniczo-handlowym tego regionu4.
F. K i r y k: Wstêp. W: Dzieje Rzeszowa. Red. F. K i r y k. T. 1. Rzeszów 1994, s. 5.
J. P ê c k o w s k i: Dzieje miasta Rzeszowa do koñca XVIII wieku. Rzeszów 1913, s. 3.
3
F. K o t u l a: Tamten Rzeszów. Rzeszów 1985, s. 13; zob. tak¿e F. K i r y k: Wstêp...,
s. 56.
4
Ibidem.
1
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Po³o¿enie Rzeszowa na styku Ma³opolski i Rusi Czerwonej doda³o
jeszcze jego dziejom kolorytu etnicznego. Od zawsze bowiem wród jego
mieszkañców spotykamy poza Polakami naród ruski i izraelski. Szczególnie ten ostatni zapuci³ w tym miecie g³êbokie korzenie, staj¹c siê od
koñca redniowiecza trwa³ym sk³adnikiem demograficznym i kulturowym miasta. Zgodne wspó³istnienie, jakie cechowa³o Polaków oraz przedstawicieli narodowoci ruskiej, ¿ydowskiej oraz niemieckiej, da³o pocz¹tek niepowtarzalnej tkance kulturowej, niespotykanej nawet w miastach
jednorodnych pod wzglêdem etnicznym. Wprost nie mo¿na sobie wyobraziæ Rzeszowa okresu galicyjskiego i miêdzywojennego bez ludnoci izraelskiej, licznych domów modlitw, dziesi¹tków sklepów i sk³adów towarów czy zgie³ku na placach targowych5.
Przyjmuje siê oficjalnie, ¿e ¯ydzi mieszkali w Rzeszowie od roku 1550,
choæ pierwsza wzmianka o nich w miecie pochodzi z XV wieku6. Faktem
jest, ¿e w 1558 r. by³o ju¿ w miecie 6 rodzin ¿ydowskich, natomiast
w 1592 r. posiadali 6 domów, a ich liczba siêga³a wówczas 100 osób. Zajmowali siê handlem oraz dzier¿awili podatki i m³yny. W 1599 r. osiedlanie siê ¯ydów w Rzeszowie zosta³o ograniczone do 7 domów w miecie.
Jednoczenie zakazano im handlowaæ wyrobami rzemielniczymi. Wynika³o to z narastaj¹cej konkurencji z miejscow¹ ludnoci¹ chrzecijañsk¹.
Jednak wielu ¯ydów zajmowa³o siê nadal handlem i rzemios³em, w tym
szczególnie: gorzelnictwem, krawiectwem, stolarstwem i szklarstwem.
W roku 1617 w Rzeszowie istnia³a ju¿ synagoga z cmentarzem, wybudowana w 1610 r.
W 1638 r. Rzeszów wraz z okolicznymi w³ociami przeszed³ we w³adanie rodu Lubomirskich. Ju¿ w po³owie XVII wieku mieszka³o tu oko³o
680 ¯ydów. Wzrost liczby ¯ydów w tym czasie w Rzeszowie by³ prawdopodobnie konsekwencj¹ migracji tej ludnoci z terenów objêtych powstaniem kozackim, gdzie powszechnie dochodzi³o do pogromów ludnoci ¿ydowskiej7. Prawdopodobnie te¿ wspólnota mia³a wówczas ju¿ swojego
rabina. By³ nim niejaki Hersz. ¯ydzi rzeszowscy nale¿eli wówczas do
kaha³u przemyskiego. W 1686 r. w³aciciel miasta Hieronim Lubomirski
zgodzi³ siê na wybudowanie nowej szko³y z myl¹ o edukacji ¿ydowskich
dzieci i m³odzie¿y. W tym te¿ roku pojawia siê w miecie pierwszy ¿ydowski cech kunierski. Do wzrostu osadnictwa ¿ydowskiego w Rzeszowie
przyczynili siê kolejni w³aciciele miasta. Ich przychylne stanowisko
Ibidem.
W. W i e r z b i e n i e c: ¯ydzi rzeszowscy. W: Encyklopedia Rzeszowa. Red. J. D r a u s.
Rzeszów 2004, s. 820; P. B u r c h a r d: Pami¹tki i zabytki kultury ¿ydowskiej w Polsce.
Warszawa 1990.
7
W. W i e r z b i e n i e c: ¯ydzi rzeszowscy..., s. 821.
5
6
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wynika³o przede wszystkim z korzystnych uk³adów ekonomicznych z t¹
grup¹ ludnoci8.
Wiek XVIII to w dalszym ci¹gu czas rozkwitu ¿ycia i kultury ¿ydowskiej w Rzeszowie. W 1706 r. uzyskali oni zezwolenie na posiadanie 40
domów. Ukszta³towa³a siê wówczas dzielnica ¿ydowska, usytuowana
miêdzy Starym a Nowym Miastem, z oddzielnym rynkiem, przy którym
¯ydzi mieli w 1728 r. 16 domów. W tym te¿ czasie powsta³ w Rzeszowie
kaha³, niezale¿ny od kaha³u przemyskiego. Na terenie tej dzielnicy by³y
ju¿ dwie synagogi, z których jedna w 1739 r. uleg³a spaleniu. Po tym
wydarzeniu niezw³ocznie przyst¹piono do jej odbudowy.
Jeszcze bardziej pomylna dla ¯ydów by³a druga po³owa XVIII wieku. Osi¹gniêta w pierwszej po³owie XVIII wieku pe³nia uprawnieñ gospodarczych stworzy³a im teraz okazjê do tworzenia swoich cechów rzemielniczych. W tym te¿ czasie nie odnotowywano ju¿ tak du¿ych napiêæ
w stosunkach chrzecijañsko-¿ydowskich jak w ostatnim æwieræwieczu
XVII wieku. Bardzo istotny wp³yw na wolnoæ ¯ydów i charakter stosunków z ludnoci¹ chrzecijañsk¹ wywiera³ Koció³ katolicki. wiadczy
o tym przywilej z 1745 r. biskupa przemyskiego Wac³awa Hieronima Sierakowskiego dla synagogi rzeszowskiej, wydany po wizytacji tamtejszej
parafii farnej. Potwierdzono w nim prawo ¯ydów do istniej¹cych ju¿ synagog i cmentarza. Zastrze¿ono jednak, ¿e winni oni przestrzegaæ praw
kocielnych i koronnych, a budowanie i reperowanie synagog nie mog³o
sie odbywaæ bez zgody biskupa, zabroniono zatrudniania chrzecijan,
zw³aszcza podczas wi¹t ¿ydowskich. Zakazano g³onych i hucznych zabaw i wesel, nakazano, aby podczas procesji kocielnych ¯ydzi chronili
siê do swoich domostw. Zabroniono powiêkszania cmentarza. Ustalono
ponadto wysokoæ op³aty na rzecz parafii farnej. ¯ydzi w kahale jak
i chrzecijanie zostali zobowi¹zani do obrony miasta. Kaha³ ¿ydowski na
równi z ludnoci¹ chrzecijañsk¹ zobowi¹zany by³ do konserwacji dróg
i mostów, wa³ów, parkanów, uczestnictwa w stra¿y po¿arnej, wspólnego
op³acania urzêdników miejskich, a tak¿e zamkowych, ponadto ¯ydzi byli
zobowi¹zani do opieki nad 4 z 8 bram, jakie w tym okresie posiada³o
miasto. Kaha³em rzeszowskim w tym czasie kierowali tak zwani starsi
synagogi, czyli Rada. Duchowym przewodnikiem gminy by³ rabin. Do
jego obowi¹zków nale¿a³ nadzór nad ¿yciem religijnym, nauk¹ religii
moj¿eszowej. Rabin udziela³ lubów i rozwodów, przewodniczy³ s¹dowi
rabinackiemu9.
Pod koniec XVIII wieku w miecie ¿y³o 1648 ¯ydów, stanowi¹c 50%
mieszkañców. Rzeszów by³ w tym czasie pi¹tym pod wzglêdem wielkoci
8
9

Ibidem, s. 821.
Ibidem, s. 822.
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skupiskiem ¯ydów obecnego województwa podkarpackiego. Wyprzedza³y go jedynie: Przemyl, Jaros³aw, Lesko i Dynów. ¯ydzi tamtego czasu
mieli w miecie swój szpital, a od 1788 r. funkcjonowa³a Judischdeutscheschule.
Jeszcze znaczniej wzros³a liczba ludnoci ¿ydowskiej w Rzeszowie
w czasach galicyjskich. W 1816 r. liczba ¯ydów siêga³a 3575. Chrzecijan
by³o wtedy tylko 1029. W 1870 r. do kaha³u rzeszowskiego nale¿a³o 5801
¯ydów. Zatrudniano 5 rabinów, na utrzymaniu by³y 2 synagogi, 4 cmentarze. Oprócz tego w miecie znajdowa³y siê jeszcze 4 prywatne domy
modlitwy. ¯ydzi stanowili wtedy prawie 55% mieszkañców miasta.
W Radzie Miasta na 30 radnych zasiada³o 15 ¯ydów, w 1885 r. za na 36,
17 by³o ¯ydami. W tym czasie ¯ydzi byli w³acicielami ponad 43% domów w miecie.
W ¿yciu religijnym i spo³ecznym ¿ydowskich mieszkañców miasta
istotn¹ rolê odgrywali rabini. Byli urzêdnikami i przywódcami duchowymi gminy ¿ydowskiej. Pe³nili rozliczne funkcje na rzecz wspólnoty: nauczali, odprawiali nabo¿eñstwa, czuwali nad ¿yciem moralnym wspólnoty. Za pracê na rzecz wspólnoty pobierali wynagrodzenie10. Od XVI wieku do wybuchu drugiej wojny wiatowej rzeszowska gmina mia³a przesz³o 20 rabinów. Do najbardziej znanych nale¿¹: Gabrirl ben Jehuda, który
opublikowa³ w Amsterdamie ksi¹¿kê pt. Droga do skruchy, opowiadaj¹c¹
o pogromie ¯ydów przez Kozaków w XVII wieku, Aron Samuel Kaidenower, który po odejciu z Rzeszowa pe³ni³ funkcjê rabina we Frankfurcie n. Menem, w Amsterdamie i wielu innych miejscowociach11.
Pod koniec XVIII wieku udzia³ ¿ywio³u ¿ydowskiego w Rzeszowie by³
tak wielki, ¿e w roku 1886 r. zniesiono nawet zakaz pracy w niedzielê
i wiêta chrzecijañskie. Zaczê³y powstawaæ stowarzyszenia, towarzystwa oraz partie polityczne. Tak na przyk³ad Stowarzyszenie Agudas
Achim (Przymierze Braci) prowadzi³o wieczorow¹ szko³ê rêkodzielnicz¹,
do której uczêszcza³o w 1883 r. 128 ch³opców, od 1882 r. zaczê³o dzia³aæ
Towarzystwo Kredytowe, od roku 1883 rozpoczê³o dzia³alnoæ Towarzystwo Kredytowo-Oszczêdnociowe, a od 1892  Kupieckie Towarzystwo
Oszczêdnociowe, ¯ydowski Klub Asymilatorów, ¯ydowska Partia Socjalno-Demokratyczna. Funkcjonowa³o ponadto kilka towarzystw religijnych
i dobroczynnych, takich jak: ¯ydowskie Towarzystwo ku Wsparciu Chorych Izraelitów, Stowarzyszenie Pañ dla Wspierania Chorych Izraelitów,
¯ydowskie Stowarzyszenie Religijne Machzykaj Linat, Stowarzyszenie Religijnego Wychowania Chwa³ Dawid, Towarzystwo Owiatowo10
W. W i e r z b i e n i e c: Rabini rzeszowscy. W: Encyklopedia Rzeszowa. Rzeszów 2004,
s. 517.
11
I d e m: ¯ydzi rzeszowscy. W: Encyklopedia Rzeszowa..., s. 822.
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-Kulturalne Tarbut, Towarzystwo Talmud  Tora, Stowarzyszenie
Bejs Jakow, Sportowe Towarzystwo Bar Kochba, Towarzystwo Sportowe Samson, ¯ydowskie Towarzystwo Dramatyczne Scena. Kwit³o
wiêc ¿ycie gospodarcze, polityczne i owiatowe. ¯ydzi ¿yli dostatnio i wygodnie, a dziêki nim i pozostali mieszkañcy miasta. S³usznie wiêc w tamtych czasach zwano Rzeszów Galicyjsk¹ Jerozolim¹.
Oczywicie, pocz¹tek XX wieku by³ czasem wrêcz gwa³townego przyrostu liczby ludnoci ¿ydowskiej w Rzeszowie. W roku 1900 do rzeszowskiej gminy ¿ydowskiej nale¿a³o 7636 ¯ydów. W 1903 r. Moj¿esz Goldberg za³o¿y³ swoj¹ drukarniê i rozpocz¹³ wydawanie Tygodnika Rzeszowskiego. W 1914 r. w Rzeszowie ¿y³o 12 tys. ¯ydów. W miecie istnia³a
wielka biblioteka, której ksiêgozbiór siêga³ 50 000 woluminów. Tragiczny dla ¯ydów rzeszowskich by³ rok 1919. W dniach od 35 maja dosz³o
do wyst¹pieñ anty¿ydowskich, podczas których interweniowa³a policja
i wojsko. Zrabowano sklepy ¿ydowskie, a nawet spl¹drowano synagogê.
Przyczyn¹ tych rozruchów by³o miêdzy innymi podejrzenie pope³nienia
przez ¯ydów mordu rytualnego.
Okres miêdzywojenny by³ w dalszym ci¹gu czasem przyrostu ¯ydów
poród spo³ecznoci rzeszowskiej. W roku 1939 liczba ich siêgnê³a 15 tys.
Stanowili 45% mieszkañców. W latach 30. XX wieku 72% placówek handlowych w miecie nale¿a³o do ¯ydów12.
Na prze³omie XIX i XX wieku zaznaczy³o siê te¿ w Rzeszowie zjawisko chasydyzmu. Istot¹ tego ruchu by³ szczególny zwi¹zek duszy ze
Stwórc¹ za porednictwem cadyka  charyzmatycznego przywódcy i nauczyciela, a jednoczenie  jak s¹dzono  tak¿e uzdrowiciela. Do chasydzkich cadyków mieszkaj¹cych w tym czasie w Rzeszowie nale¿eli:
Lazar Weisblum  wnuk s³ynnego Elimelecha z Le¿ajska, Jehuda Ungar
z Soko³owa, Abraham Horwitz. Posiadali oni swoje prywatne domy modlitwy, w których gromadzili siê ich zwolennicy13.
To wrêcz wspania³e pasmo rozwoju i dorobku ¿ydowskiego przerwa³
niestety mroczny czas okupacji niemieckiej. Rozpocz¹³ siê okres martyrologii narodu ¿ydowskiego. W pierwszych miesi¹cach hitlerowskiej okupacji miasto opuci³o oko³o 5 tys. rzeszowskich ¯ydów, a wraz z nimi rabin
Aron Lewin i wiêkszoæ cz³onków zarz¹du gminy ¿ydowskiej. Tym, którzy tutaj pozostali, hitlerowcy zgotowali bolesny Holokaust. Niemcy najpierw zdemolowali synagogi, domy modlitwy oraz zlikwidowali cmentarze znajduj¹ce siê w centrum miasta. Nastêpnym krokiem by³o zorganizowanie w Rzeszowie dwóch gett i obozu przymusowej pracy dla ¯ydów.
A. P o t o c k i: ¯ydzi w Podkarpackiem. Rzeszów 2004, s. 160.
W. W i e r z b i e n i e c: ¯ydzi rzeszowscy..., s. 823; T. J e l o n e k: Chasydzi. Radoni
mistycy ¿ydowscy. Kraków 2007, s. 11, 141 nn.
12
13
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Zgromadzili tutaj oko³o 25 tys. ¯ydów, wród których znaleli siê ¯ydzi
deportowani z Kalisza, £odzi i Berlina. Na prze³omie 19411942 roku
do getta w Rzeszowie przewo¿ono ¯ydów z likwidowanych gett w Majdanie Królewskim, B³a¿owej, Czudcu, G³ogowie M³p., Kolbuszowej, Le¿ajsku, £añcucie, Niebylcu, Sêdziszowie M³p., Soko³owie M³p., Strzy¿owie
i Tyczynie. W lipcu i sierpniu 1942 r. wywieziono st¹d 15 tys. ¯ydów do
obozu zag³ady w Be³¿cu i 1 tys. do obozu przejciowego w Pe³kiniach
k. Jaros³awia, sk¹d równie¿ póniej trafili do Be³¿ca. Równoczenie Niemcy prowadzili brutalne egzekucje w Rzeszowie i okolicznych lasach. Tak
na przyk³ad 12 maja 1942 r. oko³o 250 ¯ydów rozstrzelano w lesie ko³o
Kolbuszowej, a 6 i 7 lipca 1942 r. w lasach g³ogowskich rozstrzelano starców, dzieci i chorych w liczbie oko³o 2 tys. Innym jeszcze przyk³adem
brutalnego mordu Niemców na ¯ydach by³a krwawa egzekucja w gettcie, podczas której zastrzelono 70 kobiet w ci¹¿y14. Dodaæ nale¿y, ¿e na
czele obozowej policji porz¹dkowej, jak równie¿ w gettcie stali czêsto ¯ydzi, którzy wobec wiêniów, swoich rodaków, zachowywali siê okrutnie15.
Do rzeszowskiego getta ci¹gle dowo¿ono ¯ydów z likwidowanych gett
w Dêbicy, Przemylu, Dukli, Krosna, Sanoka i Jas³a. Przez ca³y czas istnienia getta mieszkañcy Rzeszowa z nara¿eniem ¿ycia pomagali ¯ydom
zamkniêtym w getcie, w obozie, a tak¿e potajemnie ich przechowuj¹c.
Ostatecznie getto ¿ydowskie w Rzeszowie zlikwidowano 2 i 3 wrzenia
1943 r. Pozosta³ych ¯ydów wywieziono do obozów koncentracyjnych
w Auschwitz i P³aszowie, resztê (oko³o 500 osób) zamordowano, a ich
cia³a spalono16. Hitlerowcy zamordowali tak¿e oko³o 20 rabinów rzeszowskich, zniszczyli obie synagogi, zrównali z ziemi¹ ¿ydowskie cmentarze.
Dokonali niemal ca³kowitej eksterminacji narodu ¿ydowskiego w Rzeszowie, jego kultury materialnej i duchowej. Czasy okupacji to czarna
karta martyrologii ¿ydowskiej w Rzeszowie.
Z rzeszowskich ¯ydów przetrwa³o okupacjê hitlerowsk¹ mniej wiêcej
700800 osób. Schronili siê b¹d poród miejscowej ludnoci, b¹d na
terytorium ZSRR. Po zakoñczeniu wojny do Rzeszowa powróci³a czêæ
ocala³ych ¯ydów. Dnia 11 czerwca 1945 r. odnotowano nieprzyjemny incydent. Znowu dosz³o do prowokacji, maj¹cej doprowadziæ do pogromu
miejscowych ¯ydów. Rozpuszczono pog³oskê, i¿ rabin w celach rytualnych zamordowa³ kilkuletni¹ dziewczynkê. Podobno, jak nios³a bezsensowna plotka, milicja aresztowa³a go w pokrwawionym fartuchu przy
wisz¹cych zw³okach dziewczynki, a podczas rewizji znaleziono poæwiartowane kawa³ki cia³ nale¿¹ce do 16 dzieci. Zagro¿onych samos¹dem
Ibidem, s. 163.
Ibidem, s. 165.
16
Ibidem, s. 166.
14
15
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¯ydów wywieziono z miasta. W nied³ugim czasie wiêkszoæ z nich opuci³a ostatecznie Rzeszów. W marcu 1966 r. do miejscowego ko³a Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego ¯ydów nale¿a³o jednak jeszcze 380 osób17.
Rzeszów jest dzisiaj miastem bez ¯ydów. Zachowa³y siê jednak wyrane lady potwierdzaj¹ce, ¿e niegdy kwit³o tu ¿ydowskie ¿ycie. Cieszy
przede wszystkim niezmiernie to, ¿e ¿ydowskie wczoraj miasta Rzeszowa jest wpisane w jego dzi. Historia rzeszowskich ¯ydów jest bardzo
dobrze opracowana od strony naukowej18. Trwaj¹ce nadal badania w tym
przedmiocie stale powiêkszaj¹ literaturê przedmiotu, co niew¹tpliwie jest
przejawem dojrza³ej kultury duchowej i naukowej rodowiska.
Materialnymi ladami obecnoci ¯ydów w Rzeszowie s¹ istniej¹ce do
dzisiaj dwie synagogi i cmentarze.
Najstarsza synagoga, zwana synagog¹ staromiejsk¹, pochodzi z 1610 r.
Na przestrzeni dziejów trzy razy p³onê³a. W czasie drugiej wojny wiatowej nast¹pi³a znaczna jej dewastacja. Odbudowana po wojnie. Dzisiaj
mieci siê w niej archiwum, a tak¿e Orodek Badañ Historii ¯ydów. Obecnie budynek stanowi w³asnoæ krakowskiej gminy ¿ydowskiej. Na jej cianie widnieje tablica pami¹tkowa powiêcona ofiarom Holokaustu.
Istnieje te¿ druga synagoga, zwana synagog¹ nowomiejsk¹, zbudowana w latach 17051712. W 1939 r. hitlerowcy zamienili j¹ najpierw
na stajnie, nastêpnie na magazyn, a w 1944 r. zosta³a przez nich podpalona. Odbudowana po wojnie, dzisiaj znalaz³o w niej siedzibê Biuro Wystaw Artystycznych19. Sporód trzech cmentarzy ¿ydowskich zachowa³
siê jeden, za³o¿ony w 1849 r. Znajduje siê przy ul. Reytana, jest ogrodzony,
zachowa³o siê na nim oko³o 600 nagrobków. Wród nich nagrobek dziadka Izaaka Lewina. Na cmentarzu s¹ równie¿ trzy ohele: pierwszy rodziny
Lewinów, drugi  cadyka Cwi Szpiro z B³a¿owej oraz jego syna Jozuego
z Rybotycz, trzeci  Abrahama Horowica  cadyka z Po³añca i Radomyla Wielkiego20. Pozosta³e judaica rzeszowskie zgromadzone s¹ w Muzeum Okrêgowym. Sporo dokumentacji zwi¹zanej z Holokaustem znajduje siê w rzeszowskiej delegaturze Instytutu Pamiêci Narodowej.
Niniejszy szkic powiêcony tematowi ¯ydzi w Rzeszowie: wczoraj
i dzi... mo¿na spuentowaæ s³owami ¯yda, dawnego mieszkañca RzeIbidem, s. 168169.
Zob. np.: Dzieje Rzeszowa. T. 13. Red. F. K i r y k. Rzeszów 1994; A. P o t o c k i:
¯ydzi w Podkarpackiem...; W. W i e r z b i e n i e c: Spo³ecznoæ ¿ydowska Przemyla w latach 19181939. Rzeszów 1996; I d e m: ¯ydzi rzeszowscy..., s. 820828; F. K o t u l a:
Tamten Rzeszów...; I d e m: Losy ¯ydów rzeszowskich 19391944. Rzeszów 1999; ¯ydzi
w Ma³opolsce. Red. F. K i r y k. Przemyl 1991; J. P ê c k o w s k i: Dzieje Miasta Rzeszowa do koñca XVIII wieku...
19
A. P o t o c k i: ¯ydzi w Podkarpackiem..., s. 169.
20
Ibidem, s. 170.
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szowa ocalonego z Holokaustu: Rzeszów, ¿ydowskie miasto Rzeszów,
w którym kwit³o ¿ydowskie ¿ycie. Rzeszów, miasto rabinów i uczonych,
w którym rozwija³ siê chasydyzm. Rzeszów, w którym ¯ydzi odgrywali ogromn¹ rolê w ¿yciu politycznym i gospodarczym. Rzeszów, w którym
¯ydzi budowali handel i przemys³. Rzeszów, centrum maskilim (owieconej liberalnej inteligencji), dziennikarzy i pisarzy. Rzeszów, w którym
¯ydzi ¿yli wygodnie i dostatnio, wolni od otwartej antysemickiej dyskryminacji21.
Zarówno na terenie Rzeszowa, jaki i w diecezji rzeszowskiej nie istnieje zarejestrowana wspólnota ¿ydowska. Wyznawcy judaizmu pragn¹
odzyskaæ na terenie diecezji swoje cmentarze i niektóre budynki. Nie ma
¿adnych konfliktów, ale te¿ wspó³pracy22.
21
L. P r a g e r: Galicja  ¿ydowski matecznik. W: Galicja i jej dziedzictwo. Red.
J. C h ³ o p e c k i, H. M a d u r o w i c z - U r b a ñ s k a. T. 2. Rzeszów 1995, s. 141.
22
Informator duszpasterski diecezji rzeszowskiej. Rzeszów 1998, s. 27.
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¯ydzi na terenie obecnej diecezji widnickiej:
wczoraj i dzi
Panorama zagadnienia
Dzieñ Judaizmu w Kociele katolickim ma przypominaæ, ¿e chrzecijanie i ¯ydzi wierz¹ w jednego Stwórcê nieba i ziemi, Dawcê przykazañ,
których przestrzeganie jest drog¹ ¿ycia. Ma te¿ na celu przybli¿enie wiedzy na temat judaizmu wspólnotom katolickim oraz obowi¹zuj¹cego nauczania Kocio³a na temat relacji z ¯ydami, nie ogranicza siê ono bowiem jedynie do jednego wspomnienia w trakcie roku liturgicznego. Dzieñ
ten jest dniem szczególnej modlitwy i rozwa¿ania wiêzi ³¹cz¹cych chrzecijañstwo z judaizmem.
S³uga Bo¿y Jan Pawe³ II w przemówieniu w rzymskiej Synagodze
Wiêkszej zauwa¿y³: Religia ¿ydowska nie jest dla naszej religii rzeczywistoci¹ zewnêtrzn¹, lecz czym wewnêtrznym. Stosunek do niej jest
inny ani¿eli do jakiejkolwiek innej religii. Jestecie naszymi umi³owanymi braæmi i  mo¿na powiedzieæ  naszymi starszymi braæmi1. Wczeniej, Sobór Watykañski II stwierdzi³, ¿e zg³êbiaj¹c tajemnicê Kocio³a,
ten wiêty Sobór pamiêta o wiêzi, jak¹ zosta³ duchowo z³¹czony lud Nowego Przymierza z potomstwem Abrahama2.
J a n P a w e ³ II: Przemówienie w Synagodze Wiêkszej. LOsservatore Romano.
Wydanie polskie 1986, nr 4, s. 25.
2
Deklaracja o stosunku Kocio³a do religii niechrzecijañskich Nostra aetate.
W: Sobór Watykañski II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Poznañ 2002, s. 335. Dla Kocio³a rzymskokatolickiego za moment prze³omowy mo¿na uznaæ deklaracjê Nostra aetate
(1965). W styczniu 1975 r. watykañska Komisja ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem
opublikowa³a Wskazówki i sugestie dotycz¹ce wprowadzenia w ¿ycie deklaracji Nostra
aetate nr 4. Dokument ten zawiera zachêtê dla chrzecijan zaanga¿owanych w dialog
1
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17 stycznia 2007 r. po raz pierwszy w m³odej diecezji widnickiej obchodzono Dzieñ Judaizmu. W katedrze widnickiej wyk³ad pt. Judaizm
a Chrzecijañstwo wyg³osi³ Jerzy Kichler, wieloletni przewodnicz¹cy
Zwi¹zku Gmin Wyznaniowych ¯ydowskich w RP i Gminy Wyznaniowej
¯ydowskiej we Wroc³awiu, cz³onek wielu instytucji miêdzynarodowych,
a tak¿e Polskiej Rady Chrzecijan i ¯ydów.
Drug¹ czêci¹ Dnia Judaizmu by³ koncert muzyczny pt. Muzyka
synagog Wiednia, Berlina, Pary¿a, Jerozolimy, Nowego Jorku i Wroc³awia. Wyst¹pi³ chór synagogi Pod Bia³ym Bocianem we Wroc³awiu pod
dyrekcj¹ Stanis³awa Rybarczyka  jedyny w Polsce chór synagogalny.
W koncercie udzia³ wziêli tak¿e solici: Magdalena Dynowska  sopran,
Piotr Bunzler  tenor, Agnieszka Ostapowicz-Rybarczyk  skrzypce,
Andrzej Garbarek  organy. W programie wykonano miêdzy innymi
kompozycje Salomona Sulzera, Louisa Lewandowskiego, Abrahama
Ellsteina, Meira Finkelsteina i Maxa Janowskiego. Wspomniany chór
popularyzuje pieni wybitnego wroc³awskiego kantora, wyk³adowcy wroc³awskiego Seminarium Rabinackiego w latach 18441889 Moritza
Deutscha.
Pierwszy Dzieñ Judaizmu w diecezji widnickiej by³ czasem powiêconym szczególnej modlitwie i refleksji nad tajemnic¹ zwi¹zków chrzecijañstwa z judaizmem; Kocio³a Chrystusowego z Izraelem, ludem Bo¿ym, ku któremu Bóg Ojciec ca³ego stworzenia zwróci³ siê ze specjaln¹
mi³oci¹ ze wzglêdu na odkupienie ca³ego rodzaju ludzkiego. Pierwszym
jej owocem by³o odszukanie wspólnej przesz³oci chrzecijan i ¯ydów zamieszkuj¹cych teren obecnej diecezji widnickiej.

z ¯ydami, potêpia antysemityzm i dyskryminacjê ¯ydów, a tak¿e nawi¹zuje do trudnej
przesz³oci wzajemnych stosunków. Uwra¿liwia chrzecijan na sposób, w jaki ¯ydzi sami
siebie okrelaj¹, na wartoci, którymi ¿yj¹, wskazuj¹c na koniecznoæ postawy otwartoci i szacunku wobec nich. Jako jedno ze wspólnych zadañ i celów dokument ten wskazywa³ modlitwê i pracê na rzecz pokoju i sprawiedliwoci spo³ecznej. W 1985 r. ta sama
Komisja wyda³a dokumenty: ¯ydzi i judaizm w g³oszeniu S³owa Bo¿ego i katechezie Kocio³a katolickiego. Wskazówki do w³aciwego prezentowania tych zagadnieñ, a w 1998 r.
Pamiêtamy: Refleksja nad Szoach. Wszystkie dokumenty Komisji publikuje G. I g n a t o w s k i: Na drogach pojednania. Miêdzynarodowy Katolicko-¯ydowski Komitet £¹cznoci. £ód 2003, s. 241277.
9*
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Rys historyczny3
Osadnictwo ¿ydowskie w widnicy istnia³o ju¿ w XIII wieku, pod
koniec tego stulecia w miecie przebywa³a doæ liczna grupa ¯ydów.
W 1370 r. widnica zosta³a ustanowiona przez ksiê¿n¹ Agnieszkê stolic¹
gminy ¿ydowskiej obejmuj¹cej ca³e ksiêstwo widnickie. Z 1379 r. pochodzi wzmianka o synagodze i szkole talmudycznej, a z roku 1382 informacja o istnieniu cmentarza. U widnickich ¯ydów zapo¿ycza³a siê wiêkszoæ ksi¹¿¹t l¹skich, na przyk³ad Bolko II zastawi³ u nich widnicê
i Lwówek, Boles³aw III Brzeski  Niemczê. Gmina rozwija³a siê prê¿nie
do 1453 r., kiedy to w ramach anty¿ydowskiej dzia³alnoci Jana Kapistrana zosta³ zlikwidowany kaha³, synagogê przekszta³cono na koció³,
a nagrobki z cmentarza pos³u¿y³y mieszczanom do celów budowlanych.
Spalono te¿ 17 ¯ydów, pozosta³ych za wygnano. Miêdzy 1453 a 1799 r.
nie osiedli³ siê w widnicy ani jeden ¯yd, gmina nie istnia³a przez nastêpne trzy i pó³ wieku. W 1453 r. pos¹dzono ¯ydów o sprofanowanie
konsekrowanej hostii i zatruwanie studzien (obraz przypominaj¹cy to
wydarzenie znajduje siê w miejscowej katedrze). Spalono wtedy na stosie 10 mê¿czyzn i 7 kobiet, a resztê ¯ydów wygnano z miasta i odebrano
im synagogê. Podczas wojny trzydziestoletniej (16181648) widnica
zosta³a powa¿nie zniszczona, w 1716 r. w wyniku wielkiego po¿aru sp³onê³a czêæ miasta. W 1742 r. widnica znalaz³a siê pod panowaniem Prus,
pod niemieck¹ nazw¹ Schweidnitz. Utworzono tutaj twierdzê, która stanowi³a czêæ l¹skich fortyfikacji. W 1757 r. twierdzê zdoby³y wojska austriackie, a w 1762 r. zniszczone miasto odzyskali Prusacy. Do widnicy
ponownie zaczêli nap³ywaæ w 1799 r. pierwsi ¯ydzi. W 1807 r. twierdzê
w widnicy zdoby³y wojska francuskie, które czêciowo wysadzi³y pruskie fortyfikacje obronne. Synagogê (obecny plac Wojska Polskiego) wybudowano w 1877 r. W 1867 r. w³adze pruskie og³osi³y widnicê miastem
otwartym i zlikwidowa³y twierdzê.
W okresie miêdzywojennym, w listopadzie 1938 r. Niemcy spalili synagogê.
Podczas drugiej wojny wiatowej Niemcy utworzyli w widnicy podobóz obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. W maju 1945 r. widnica zosta³a wyzwolona przez wojska sowieckie.
Judaizm rozwija³ siê równie¿ w wiêkszych miastach obecnej diecezji
widnickiej, przede wszystkich w Strzegomiu, Dzier¿oniowie i K³odzku.
3
Informacje zawarte w tym punkcie pochodz¹ przede wszystkim z internetowego
serwisu powiêconego Izraelowi i narodowi izraelskiemu. Zob. http://www.izrael.badacz.org/zydzi_w_polsce/dzieje.html.
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Strzegom. Pierwsze wzmianki historyczne o obecnoci ¯ydów
w Strzegomiu pochodz¹ z 1350 r. Miasto dzieli³o losy polityczne l¹ska,
przechodz¹c w 1392 r. pod panowanie Czech. W roku 1401 w Strzegomiu
dosz³o do pogromu, w którym zginê³o 73 ¯ydów, wszystkich ¯ydów
wygnano z miasta w 1454 r. ¯ydzi ponownie powrócili do Strzegomia
w 1812 r. W 1842 r. powsta³a tutaj gmina, bêd¹ca fili¹ gminy ¿ydowskiej
w widnicy. W 1849 r. w Strzegomiu ¿y³o 29 ¯ydów. Od XIX wieku
w okolicy prowadzono intensywn¹ eksploatacjê kamienio³omów granitu.
Kolej parowa zawita³a do miasta w 1856 r. W 1880 r. w Strzegomiu ¿y³o
140 ¯ydów. W okresie miêdzywojennym jego urzêdow¹ niemieck¹ nazw¹
by³ Striegau. W 1936 r. Niemcy rozwi¹zali gminê ¿ydowsk¹ w Strzegomiu i wprowadzili ograniczenia praw dla ¯ydów. W 1939 r. w miecie
¿y³o zaledwie 6 ¯ydów. Podczas drugiej wojny wiatowej Niemcy utworzyli w Strzegomiu obozy pracy dla jeñców wojennych oraz obóz pracy
przymusowej dla ¯ydów. W grudniu 1944 r. wszystkich ¯ydów wywieziono do obozu koncentracyjnego Bergen-Belsen. W pobli¿u Strzegomia
umiejscowiono obóz koncentracyjny Gross-Rosen (Rogonica).
Dzier¿oniów. W XIII wieku zaczêli siê tutaj osiedlaæ pierwsi ¯ydzi.
Od 1325 r., pod panowaniem Czech, dzieli³ losy polityczne l¹ska. Otrzyma³ niemieck¹ nazwê Rychbach. W 1453 r. wygnano wszystkich ¯ydów
z Dzier¿oniowa. Nowo¿ytne dzieje gminy ¿ydowskiej w Dzier¿oniowie rozpoczê³y siê w 1816 r. Podczas drugiej wojny wiatowej Niemcy zorganizowali w Dzier¿oniowie podobóz obozu koncentracyjnego Gross-Rosen.
W styczniu 1945 r. wymordowali wszystkich wiêniów obozu. Po zakoñczeniu wojny do Rychbachu zaczêli nap³ywaæ pierwsi osadnicy pochodzenia ¿ydowskiego. Utworzyli oni w³asn¹ Milicjê ¯ydowsk¹ w celu obrony
w³asnego mienia i ¿ycia. Organizacja ta uzyska³a broñ od stacjonuj¹cej
w Dzier¿oniowie jednostki radzieckiej, z któr¹ pozostawa³a w bliskich
kontaktach. Pocz¹tkowo byli to w wiêkszoci ¿ydowscy wiêniowie obozów pracy, które istnia³y w Dzier¿oniowie i posiada³y liczne filie w okolicznych miejscowociach. W maju 1945 r. zarejestrowano 2622 ¯ydów
w Dzier¿oniowie. W tym okresie stanowili oni wiêkszoæ mieszkañców
miasta i przewy¿szali liczebnie ludnoæ polsk¹. Ten fakt zadecydowa³, ¿e
prê¿nie w tym czasie dzia³aj¹ce organizacje ¿ydowskie zadecydowa³y
o uznaniu Dzier¿oniowa jako g³ównego punktu osiedlania siê ludnoci
pochodzenia ¿ydowskiego na terenie Ziem Odzyskanych pañstwa polskiego. Ju¿ 16 czerwca 1945 r. w Dzier¿oniowie zosta³ powo³any Wojewódzki Komitet ¯ydowski na Dolnym l¹sku z siedzib¹ w Rychbachu.
Przewodnicz¹cym zosta³ Jakub Egitt. Liczba osadników pochodzenia
¿ydowskiego w powiecie dzier¿oniowskim w po³owie 1947 r. wynosi³a
24 215 osób. W samym Dzier¿oniowie w kwietniu 1948 r. zarejestrowano 6224 osadników ¿ydowskich wobec ogólnej liczby mieszkañców w tym
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okresie okrelanych na 24 000 mieszkañców. Stopniowo wyje¿d¿ali oni
na emigracjê, najczêciej do nowo powsta³ego pañstwa ¿ydowskiego.
Synagoga w Dzier¿oniowie zosta³a wybudowana w 1870 r. W 1937 r. w³adze hitlerowskie zabroni³y u¿ytkowania synagogi przez gminê ¿ydowsk¹. Po zakoñczeniu drugiej wojny wiatowej synagoga by³a u¿ywana
przez lokaln¹ spo³ecznoæ ¿ydowsk¹. Od 1980 r. stoi opuszczona. W 1989 r.
przeprowadzono czêciowe prace remontowe.
K³odzko. Miasto to jest jedn¹ z najstarszych miejscowoci na l¹sku.
W X wieku by³ to czeski gród warowny (Kladsko) zbudowany na szlaku
handlowym z Pragi do Wroc³awia, wzmiankowany w 981 r. Obecnoæ
¯ydów w K³odzku datuje siê od 1300 r. W 1341 r. K³odzko ponownie przesz³o pod panowanie czeskie. Wiek XVI jest okresem umacniania siê wp³ywów dynastii Habsburgów, pod których panowaniem znalaz³o siê równie¿ miasto K³odzko. W owym czasie by³ to wa¿ny orodek rzemios³a (sukiennictwo) i handlu. Miasto zosta³o zniszczone w XVII wieku w wyniku
wojny trzydziestoletniej. Od po³owy XVI wieku K³odzko sta³o siê w³asnoci¹ Korony Habsburgów. Od 1742 r. K³odzko wraz ze l¹skiem przesz³o
pod panowanie Prus. Podczas wojen napoleoñskich, w 1807 r., Francuzi
oblegali miasto i spl¹drowali ca³¹ okolicê. Na mocy edyktu z dnia 11 marca
1812 r. ludnoæ ¿ydowska otrzyma³a prawo swobodnego osiedlania siê na
obszarze pañstwa pruskiego. Dotyczy³o to tak¿e miasta K³odzka. W 1825 r.
w miecie ¿y³o 57 ¯ydów. W 1871 r. w K³odzku mieszka³o ju¿ 226 ¯ydów.
Do 1877 r. by³o jedn¹ z g³ównych fortec pruskich. W 1885 roku zbudowano synagogê wed³ug projektu architekta Alberta Graua. W nastêpnych latach nast¹pi³ znaczny spadek liczebnoci ludnoci ¿ydowskiej,
w 1910 r. w miecie ¿y³o 150 ¯ydów. W okresie miêdzywojennym przeladowania ludnoci ¿ydowskiej zaczê³y siê od 1937 r. Odbierano jej warsztaty, sklepy i domy. W noc kryszta³ow¹ (listopad 1938 r.) Niemcy spalili
synagogê i zdemolowali wszystkie ¿ydowskie sklepy. W maju 1939 r.
w K³odzku mieszka³o zaledwie 58 ¯ydów. Po drugiej wojnie wiatowej osiedli³o siê w miecie oko³o 2300 uchodców ¿ydowskich, stanowi¹c
4% ogó³u mieszkañców. Powsta³a gmina ¿ydowska i inne organizacje kulturalne. W nastêpnych latach wiêkszoæ ¯ydów wyjecha³a za granicê.
W 1960 r. w miecie mieszka³o 190 ¯ydów. Na pocz¹tku lat 70. rozwi¹zano wszystkie organizacje ¿ydowskie w K³odzku.

¯ydzi na terenie obecnej diecezji widnickiej...

135

¯ydzi na terenie obecnej diecezji widnickiej
po drugiej wojnie wiatowej
Pierwszymi polskimi osadnikami, zasiedlaj¹cymi po zakoñczeniu dzia³añ wojennych teren obecnej diecezji, byli ocaleni od zag³ady ¿ydowscy
wiêniowie obozu koncentracyjnego Gross-Rosen4 oraz rozsianych na tym
terenie jego podobozów. Z 15 tys. uratowanych by³ych wiêniów ¿ydowskich, 7 tys. stanowi³a grupa polskich ¯ydów pochodz¹cych g³ównie z Czêstochowy, D¹browy Górniczej i £odzi. Wybrali oni ten region na miejsce
powojennego osadnictwa. Ich przedwojenne maj¹tki w okresie okupacji
uleg³y rozgrabieniu, dlatego powrót w rodzinne strony wywo³a³ niechêæ
zajmuj¹cych pozosta³e jeszcze po¿ydowskie mienie Polaków. Atmosfera
wokó³ ich powrotu nie by³a sprzyjaj¹ca. Okrutne wspomnienia okupacyjnych przeladowañ, pamiêæ miejsc zag³ady bliskich ostatecznie rozstrzyga³y o wyborze Dolnego l¹ska jako nowego terenu zamieszkania.
Osadnicy ¿ydowscy tworzyli pocz¹tki administracji, zanim na Dolny
l¹sk przyby³a polska administracja, towarzyszyli jej przedstawiciele
w³adz centralnych. 17 czerwca 1945 r. byli wiêniowie ¿ydowscy obozu
koncentracyjnego i filii Gross-Rosen powo³ali Wojewódzki Komitet ¯ydowski, który sta³ siê czêci¹ ogólnopolskiej organizacji ¿ydowskiej 
Centralnego Komitetu ¯ydów w Polsce.
Diaspora na Dolnym l¹sku w pierwszych powojennych latach stanowi³a oko³o po³owê ludnoci ¿ydowskiej znajduj¹cej siê w Polsce. W powojennej historii mo¿na wyodrêbniæ kilka okresów aktywnoci tej grupy.
Jej obecnoæ najintensywniej zaznaczy³a siê w latach 19451947, gdy po
sprowadzeniu ze Zwi¹zku Radzieckiego na ten teren oko³o 80100 tys.
¯ydów zbudowano od podstaw nowe, bardzo dynamicznie rozwijaj¹ce
siê osiedle. Zdo³ano na tych terenach odtworzyæ funkcjonowanie ¿ydowskiej grupy narodowo-religijnej w ca³ym jej przedwojennym przekroju. By³a to grupa bardzo mobilna i aktywna, szukaj¹ca dalszych mo¿liwoci rozwoju. Przez wielu ¯ydów Dolny l¹sk nie by³ uznawany jako
teren docelowego osadnictwa, mia³ byæ tylko miejscem tranzytu w dalszej drodze na Zachód. Zmieniaj¹ca siê polityka miêdzynarodowa, powstanie w maju 1948 r. Pañstwa Izrael, dla którego Zwi¹zek Radziecki
cofn¹³ swe poparcie, radykalizuj¹ca siê polityka wewnêtrzna, a tak¿e
nastroje antysemickie, doprowadzi³y do wielkiej fali emigracji ¿ydowskiej,
powoduj¹c zmniejszenie siê liczby ¯ydów w regionie do oko³o 30 tys. osób
w roku 1950.
4
E. W a s z k i e w i c z: Kongregacja Wyznania Moj¿eszowego na Dolnym l¹sku na tle
polityki wyznaniowej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 19451968. Wroc³aw 1999, s. 12.
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Odp³yw tej ludnoci przyczyni³ siê do zamierania dzia³alnoci lub utraty
wp³ywów organizacji ¿ydowskich, przede wszystkim w szkolnictwie, z powodu braku mo¿liwoci rozwojowych. Oczywicie znacz¹c¹ rolê odegra³a
równie¿ ogólna polityka unifikacji ¿ycia w pañstwie totalitarnym. Zlikwidowano wiele organizacji i instytucji ¿ydowskich, w tym tak¿e odrêbne
szkolnictwo, rozwi¹zano Centralny Komitet ¯ydów Polskich, a na jego
miejsce powo³ano Towarzystwo Spo³eczno-Kulturalne ¯ydów, które nie
mia³o ju¿ znacz¹cego wp³ywu politycznego, reprezentuj¹c tylko mniejszoæ
¿ydowsk¹ w sprawach spo³ecznych i kulturalnych. W latach 50. nast¹pi³
te¿ odp³yw tej ludnoci do du¿ych miast centralnej Polski, postêpowa³ proces asymilacji z reszt¹ spo³eczeñstwa. Ponownie jej aktywnoæ ujawni³a
siê po roku 1955, gdy przeprowadzono drug¹ fazê repatriacji ¯ydów
z ZSRR. Ta grupa przybywaj¹cych do Polski by³a jednak zdecydowanie
nastawiona na jak najszybsze jej opuszczenie i wyjazd na Zachód, co na
pewno wynika³o z dowiadczeñ pobytu w pañstwie totalitarnym, jakim
by³ ZSRR. Z mo¿liwoci opuszczenia Polski skorzystali równie¿ ci ¯ydzi,
którym nie uda³o siê to miêdzy 1949 a 1951 r. Na krótko wznowiono dzia³alnoæ kilku organizacji ¿ydowskich, by z pocz¹tkiem lat 60. znów jej zaniechaæ. Rywalizacja o wp³ywy polityczne wewn¹trz PZPR przywróci³a
has³a antysemickie. Ostatecznie kwestiê ¿ydowsk¹ rozstrzygnê³y wydarzenia marca 1968 r. i jego konsekwencje, do których nale¿a³o miêdzy innymi zamkniêcie ostatnich ¿ydowskich szkó³ w Polsce.
W powojennej historii diaspory ¯ydów dolnol¹skich wyodrêbnia siê
kilka etapów jej aktywnoci. Pierwszy zwi¹zany by³ z intensywnym nap³ywem ludnoci ¿ydowskiej z ZSRR i organizacj¹ osadnictwa na Dolnym l¹sku.
W drugiej po³owie maja 1945 r. na Dolnym l¹sku przebywa³a delegacja CK¯P, której przewodniczyli Jakub Egit i Icchak Cukierman, by
okreliæ warunki i mo¿liwoci osadnictwa ¿ydowskiego. Ocena by³a bardzo korzystna: [...] teren Dolnego l¹ska jest jednym z najpiêkniejszych
i najbardziej bogatych terenów sporód odzyskanych ziem na Zachodzie.
Szczególnie powiaty po³o¿one na po³udniu [...] s¹ nadzwyczaj urodzajne
i bogate. Obsiane pola, piêkne gospodarstwa rolne stoj¹ce na najwy¿szym szczeblu kultury rolniczej, mnóstwo sadów oraz ogrodów warzywnych, ca³kowite zelektryfikowanie domów mieszkalnych i innych urz¹dzeñ [...] u nas rzadko spotykane. Miasta i osiedla miejskie typu zachodnioeuropejskiego, czyste, schludne, ton¹ce w zieleni w znacznej czêci
opuszczone przez Niemców. W miastach [...], zupe³nie nie naruszonych
wojn¹, mnóstwo fabryk [...]5.
5

s. 22.
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W polityce nowych polskich w³adz osadnictwo ¿ydowskie u³atwia³o
repolonizacjê przejêtych ziem, by³o tak¿e narzêdziem propagandowym,
wykorzystywanym dla legitymizacji w³adzy ludowej, która chcia³a pokazaæ siê jako strona umo¿liwiaj¹ca stworzenie nowych warunków ¿ycia
najbardziej pokrzywdzonej wskutek wojny spo³ecznoci ¿ydowskiej.
Jak podaje Seweryn Bronsztejn, ju¿ we wrzeniu 1945 r. na Dolnym
l¹sku wród ogó³u repatriantów znajdowali siê tak¿e pierwsi ¿ydowscy
osadnicy, których w koñcu grudnia 1945 r. by³o oko³o 16 tys., co stanowi³o
7,2% ogó³u polskiej ludnoci miejskiej. W lutym na Dolny l¹sk przyby³o 3 tys. ¯ydów, w marcu  5 tys., w kwietniu  22 tys., w maju  9 tys.,
w czerwcu  20 tys.6 Najwiêksz¹ liczbê przebywaj¹cej na Dolnym
l¹sku ludnoci ¿ydowskiej odnotowano w lipcu 1946 r., okrelaj¹c j¹ na
89,4 tys. By³y to dane Wydzia³u Ewidencji i Statystyki Wojewódzkiego Komitetu ¯ydowskiego (WK¯), którym wówczas kierowa³ Marbach.
Przewodnicz¹cy WK¯ we Wroc³awiu, Jakub Egit, ocenia³, ¿e liczba ta
by³a wy¿sza i wynosi³a nawet blisko 100 tys osób7.
Intensywny nap³yw osadników ¿ydowskich powodowa³ wzrost liczby
zamieszkiwanych przez nich osiedli: gdy w czerwcu 1945 r. by³o ich zaledwie 6, w czerwcu 1946 r.  22, to w lipcu ¯ydzi zamieszkiwali ju¿
w 43 dolnol¹skich miejscowociach. G³ównymi skupiskami w grudniu
1946 r. by³y powiaty: Dzier¿oniów  16 tys. osób, Wroc³aw  15 tys.,
Wa³brzych  10 tys., Legnica  3, 2 tys., widnica  2,7 tys., K³odzko
 2,3 tys., Z³otoryja  1,6 tys., Z¹bkowice  1,5 tys. osób. 72,3% ludnoci pochodzenia ¿ydowskiego zamieszkiwa³o trzy pierwsze z wymienionych powiatów, w których w sumie mieszka³o 92% ogó³u dolnol¹skiej
ludnoci ¿ydowskiej8.
Zasiedlaj¹cy Polskê ¯ydzi, jak wspomniano, byli reprezentowani
wobec polskich w³adz przez Centralny Komitet ¯ydów w Polsce. W miastach, które zasiedlali, tworzyli komitety, lecz nie cieszy³y siê one pocz¹tkowo poparciem wiêkszej czêci spo³ecznoci. WK¯ od pocz¹tku istnienia
wspó³pracowa³ z ¯ydowskim Zrzeszeniem Religijnym, przemianowanym
najpierw na Kongregacjê Wyznania Moj¿eszowego, a od sierpnia 1949 r.
nosz¹cym nazwê  Zwi¹zek Religijny Wyznania Moj¿eszowego. Pozycja
WK¯ wzmacnia³a siê wraz z nap³ywem nowych osadników z ZSRR.
Pierwsz¹ organizacj¹, która skupi³a dolnol¹skich ¯ydów, by³ powo³any z inicjatywy by³ych wiêniów znajduj¹cego siê w Dzier¿oniowie obozu koncentracyjnego  Sportschule, filii obozu w Gross-Rosen, KomiS. B r o n s z t e j n: Z dziejów ludnoci ¿ydowskiej na Dolnym l¹sku po II wojnie
wiatowej. Wroc³aw 1993, s. 11.
7
B. S z a y n o k: Ludnoæ ¿ydowska..., s. 55.
8
S. B r o n s z t e j n: Z dziejów ludnoci ¿ydowskiej..., s. 1213.
6
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tet By³ych Wiêniów, z którego nastêpnie powsta³ pierwszy Komitet ¯ydowski na Dolnym l¹sku. W sk³ad weszli: Szymon Bielecki, Jakub Rosenberg, Jakub Eisenberg, Moj¿esz Linkowski. Podobne komitety powsta³y miêdzy majem a lipcem 1945 roku w Pieszycach, Bielawie, Wa³brzychu,
Ludwikowicach, Mieroszowie, G³uszycy. W tym samym czasie utworzono tak¿e komitety we Wroc³awiu i w Jeleniej Górze skupiaj¹ce pocz¹tkowo ¯ydów niemieckich9. 17 czerwca 1945 r. odby³a siê w Dzier¿oniowie
I Wojewódzka Konferencja Komitetów ¯ydowskich, której celem by³o skoordynowanie dzia³añ osadnictwa ¿ydowskiego na Dolnym l¹sku. Ponad
50 delegatów przyby³o na tê konferencjê z Wa³brzycha, Pieszyc, Bielawy,
G³uszycy oraz Ludwikowic. Powo³anemu na tej konferencji Wojewódzkiemu Komitetowi ¯ydów na Dolnym l¹sku podporz¹dkowano istniej¹ce komitety10. 13 lipca 1945 r. ostatecznie ukonstytuowa³ siê WK¯ w nastêpuj¹cym sk³adzie: Jakub Egit  przewodnicz¹cy, dr Jakub Rosenberg
 wiceprzewodnicz¹cy, Hanna Zauberman  sekretarz, Ignacy Kuczyñski  ref. kultury i propagandy, Adolf Hass  ref. produktywizacji, Moj¿esz Linkowski  ref. organizacji, Siania Schonberg  ref. m³odzie¿owy,
Noe Erlich oraz Hanka Lewin11. Równolegle istnia³ tak¿e Wojewódzki
Komitet ¯ydowski, a tak¿e Komitet Miejski we Wroc³awiu, co powodowa³o spory kompetencyjne. Ostatecznie 1 czerwca 1946 r. dzier¿oniowski
WK¯ przeniós³ swoj¹ dzia³alnoæ do Wroc³awia, staj¹c siê organizacj¹
nadrzêdn¹ wobec komitetów terenowych. Przez pewien czas we Wroc³awiu dzia³a³y dwa komitety ¿ydowskie. 6 sierpnia 1947 r. Komitet Miejski
we Wroc³awiu decyzj¹ WK¯ zosta³ zlikwidowany. Do 1948 r. na czele
Wojewódzkiego Komitetu ¯ydowskiego na Dolnym l¹sku sta³ cz³onek
Frakcji ¯ydowskiej PPR  Jakub Egit. WK¯ podzielony by³ na Wydzia³y: Ogólny, Repatriacji, Produktywizacji, Finansowy, Opieki nad Dzieckiem, Opieki Spo³ecznej, Szkolny, M³odzie¿owy, Kultury i Propagandy,
Emigracyjno-Kontrolny, Stra¿y Porz¹dkowej i Gospodarczy12.
W 1945 r. na Dolnym l¹sku dzia³a³o 11 komitetów ¿ydowskich, w 1946 r.
 29, a w 1947 r. istnia³y ju¿ 42 komitety. Ich naczeln¹ instancj¹ by³ Centralny Komitet ¯ydów Polskich podlegaj¹cy Ministerstwu Administracji
Publicznej. Komitety powstawa³y w miejscowociach, w których istnia³y
9
Jak podaje S. Bronsztejn, sporód autochtonów-¯ydów 30 mieszka³o we Wroc³awiu, 20 w Wa³brzychu, 10 w powiecie wa³brzyskim, 20 w miecie i powiecie jeleniogórskim, po 10 w Boles³awcu i Kamiennej Górze, po 8 w Z³otoryi i Bystrzycy, 7 we Lwówku i po 6 w K³odzku i Jaworze. S. B r o n s z t e j n: Z dziejów ludnoci ¿ydowskiej..., s. 8.
10
B. S z a y n o k: Ludnoæ ¿ydowska..., s. 30.
11
A. P a w l a c z y k: Osadnictwo ludnoci ¿ydowskiej i organizacja jej ¿ycia zbiorowego na ziemi dzier¿oniowskiej w latach 19451950. [Niepublikowana praca magisterska]. Wroc³aw 1993, s. 43.
12
E. W a s z k i e w i c z: Kongregacja Wyznania Moj¿eszowego..., s. 21.
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najwiêksze skupiska ¯ydów. O charakterze Komitetu decydowa³a liczba
obywateli ¿ydowskich zamieszkuj¹cych dan¹ miejscowoæ. WK¯ podlega³y komitety powiatowe, lokalne i miejskie. W latach 19461948 w sk³ad
WK¯ we Wroc³awiu wchodzi³y cztery komitety pierwszej kategorii: we
Wroc³awiu, w Dzier¿oniowie, w Wa³brzychu i Legnicy, licz¹ce ponad 3000
osób oraz dwa komitety drugiej kategorii: w K³odzku i widnicy, licz¹ce
1500 osób. Komitetom powiatowym podlega³o ³¹cznie 30 komitetów lokalnych: w Brzegu, Bia³ym Kamieniu, Bielawie, Bolkowie, Boguszowie-Gorcach, Bystrzycy, Chojnowie, Dusznikach-Zdroju, G³uszycy, Jeleniej
Górze, Kamiennej Górze, Lubaniu, Ludwikowicach, Lubawie, Mieroszowie, Niemczy, Nowej Rudzie, Piotrolesiu, Sobiêcinie, Strzegomiu, wiebodzicach, Wyganowie, Zagórzu, Z¹bkowicach, Zgorzelicach, Ziêbicach,
Z³otoryi, ¯urawiu13.
W latach 19491950, wraz z narastaj¹c¹ stalinizacj¹ ¿ycia publicznego w Polsce, gwa³towne zmiany dotknê³y równie¿ spo³ecznoæ ¿ydowsk¹. Nast¹pi³a likwidacja organizacji syjonistycznych, a z czasem wszystkich partii i organizacji ¿ydowskich, sprowadzaj¹c ich dzia³alnoæ do ram
stowarzyszenia kulturalno-spo³ecznego. Ostatecznie do roku 1950 zlikwidowano autonomiê organizacji ¿ydowskich w Polsce. Zmianê stosunku
w³adz do tej grupy da³o siê odczuæ ju¿ wiosn¹ 1948 r., gdy proklamowano powstanie Pañstwa Izrael, o systemie niezgodnym z oczekiwaniami
ZSRR. Zwi¹zek Radziecki liczy³ na powstanie na Bliskim Wschodzie socjalistycznego pañstwa izraelskiego, co mog³o umocniæ politykê sowieck¹
w tym rejonie wiata. Przychylnoæ dla powstania socjalistycznej Palestyny przek³ada³a siê na politykê aprobaty i wsparcia dla inicjatyw ¿ydowskich w Polsce. Fiasko, jakie ponios³a ta koncepcja, wywo³a³o ostr¹
krytykê syjonizmu. Ca³kowite podporz¹dkowanie w³adz partyjnych i pañstwowych satelickiej Polski polityce Zwi¹zku Radzieckiego powodowa³o
zmianê nastawienia do polskich ¯ydów. Narastaj¹cej atmosferze zimnej
wojny, polaryzacji politycznej wokó³ dwóch rywalizuj¹cych ze sob¹ na
arenie miêdzynarodowej bloków politycznych, coraz powszechniej pojawiaj¹cym siê has³om walki klasowej, przeladowaniu ¯ydów i niszczeniu ¿ydowskiej kultury w ZSRR towarzyszy³y zmiany polityki w³adz wobec polskiej ludnoci ¿ydowskiej. Wewn¹trz organizacji ¿ydowskich zaostrzy³ siê konflikt pomiêdzy zwolennikami emigracji do Izraela a stronnikami koncepcji pozostania w Polsce, asymilacji i wejcia w struktury
w³adzy. Od komitetów ¿ydowskich odsuwano syjonistów, a kierownictwo
przejmowali dzia³acze Frakcji PPR. Komunici dochodzili do w³adzy
w ¿ydowskich spó³dzielniach, szko³ach, orodkach kultury i komitetach.
13
A. S u l a: Repatriowana ludnoæ ¿ydowska na Dolnym l¹sku w latach 1945
1949. Rocznik Województwa Wa³brzyskiego 1996, s. 20.
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W 1949 r. Bund zosta³ wch³oniêty przez ¿ydowsk¹ Frakcjê PPR. Do koñca roku 1949 ¿ydowscy dzia³acze PZPR przejêli kontrolê nad komitetami
¿ydowskimi14.
Przyczyn¹ anty¿ydowskich nastrojów polskiego spo³eczeñstwa by³a
wspó³praca z nowym komunistycznym systemem. Polacy obarczali ¯ydów odpowiedzialnoci¹ za wprowadzany ustrój polityczny, szczególnie
¿e wielu z nich go popiera³o, a wiêkszoæ by³a lojalna wobec systemu.
Rozdra¿nienie wzbudzali ¯ydzi zajmuj¹cy eksponowane stanowiska
w rz¹dzie, partii, a tak¿e w instytucjach Urzêdu Bezpieczeñstwa15. Równie¿ system przychylnie odnosi³ siê do tej grupy narodowej i chyba ¿adna
inna spo³ecznoæ nie cieszy³a siê tak wielk¹ niezale¿noci¹ i aprobat¹
w³adz jak ¯ydzi.
Cofniêcie poparcia dla ca³ego ruchu ¿ydowskiego wi¹za³o siê z powstaniem Pañstwa Izrael oraz, równolegle, z postêpuj¹c¹ centralizacj¹ w³adzy
wokó³ komunistów. Powstanie pañstwa ¿ydowskiego o systemie niezgodnym z oczekiwaniami ZSRR spowodowa³o zmianê nastawienia w³adz
polskich do ¯ydów. Zmierza³y one do szybkiego pozbycia siê problemu
syjonizmu. Wród ¯ydów równie¿ dosz³o do polaryzacji stanowisk na ten
temat. Syjonici popierali ideê natychmiastowej emigracji do nowo utworzonego pañstwa, natomiast Frakcja PPR i Bund opowiadali siê za pozostaniem w Polsce i asymilacj¹ rodowiska ¿ydowskiego. Polscy komunici, wobec mo¿liwoci emigracji ¯ydów do Izraela, upatrywali dla siebie
korzyci w postaci pozbycia siê tej wp³ywowej i konkurencyjnej dla realizowania w³asnej polityki grupy. Komunici ¿ydowscy postrzegani byli
jako element obcy, realizuj¹cy interesy ZSRR i w zwi¹zku z tym ciesz¹cy
siê wiêkszymi wp³ywami oraz przychylnoci¹ Stalina. Pozbycie siê ¯ydów z Polski by³o dla czêci PPR-owców rozwi¹zaniem konfliktu o prymat we w³adzy. Rozwi¹zanie kwestii konkurencyjnoci tego rodowiska
wród komunistów przyspieszy³a kampania anty¿ydowska w ZSRR.
Masowe przeladowania ¯ydów w ZSRR w 1948 r. poprzedzi³y oskar¿enia o kosmopolityzm i brak patriotyzmu. Schemat ten zosta³ równie¿
przeniesiony na grunt polski16.
Ostatecznie powstanie 14 maja 1948 r. pañstwa ¿ydowskiego oraz
uznanie tego faktu przez polsk¹ dyplomacjê 18 maja 1948 r. spowodowa³o falê masowych wyjazdów ¯ydów na Zachód.
Proklamowanie niepodleg³ego Pañstwa Izrael by³o na pewno wielkim sukcesem syjonistów. Ze wzglêdu na tocz¹ce siê w Palestynie walki
cz³onkowie ruchu syjonistycznego w Polsce przygotowywali siê do wziêE. W a s z k i e w i c z: Kongregacja Wyznania Moj¿eszowego..., s. 2830.
Ibidem, s. 30.
16
Ibidem, s. 29.
14
15
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cia w nich udzia³u. Szkolenia odbywa³y siê w Bolkowie na terenie obecnej diecezji widnickiej17.
Po zdominowaniu CK¯P przez PPR postêpowa³a likwidacja ruchu syjonistycznego. W po³owie roku 1949 jeden z ¿ydowskich dzia³aczy PRR
i PZPR, Szymon Zachariasz, uzna³ w notatce do KC PZPR, ¿e ruch syjonistyczny jest bur¿uazyjny, a dzia³alnoæ ugrupowañ syjonistycznych
zosta³a uznana za szkodliw¹, gdy¿ propagowa³a opuszczenie Polski
w momencie budowy nowego ustroju. Zachariasz uzna³ wiêc za celowe
umo¿liwienie emigracji z Polski przedstawicielom organizacji syjonistycznych, prywatnej inicjatywie, starcom, inwalidom, rabinom i religijnym
¯ydom. Zakaz emigracji mia³ natomiast obj¹æ robotników, zwyk³ych cz³onków partii syjonistycznych, bezpartyjnych, dzieci i m³odzie¿18.
Tymczasem, wed³ug opinii ówczesnego dyrektora Jointu w Polsce
Williama Beina, znaczna grupa ¯ydów myla³a o opuszczeniu kraju. Szczególnie ci ludzie, którzy wojnê prze¿yli w ZSRR i mieli okazjê poznaæ
w praktyce zasady systemu sowieckiego. Likwidacja organizacji syjonistycznych i szkó³ hebrajskich przyspieszy³a starania o umo¿liwienie emigracji. W 1949 r. syjonici namawiali do emigracji z Polski, szczególnie
cz³onkowie Zjednoczonej Poalej Syjon oraz ich organizacje m³odzie¿owe
 Dror i Haszomer Hacair.
4 wrzenia 1949 r. opublikowany zosta³ rz¹dowy komunikat o mo¿liwoci emigracji do Izraela dla obywateli polskich pochodzenia ¿ydowskiego. Wydawanie pozwoleñ na emigracjê trwa³o do 9 lutego 1951 r.,
ostatni transport z ¿ydowskimi emigrantami tego okresu odszed³ 12 lutego 1951 r. 13 wrzenia 1949 r. Komitet Centralny PZPR wyda³ decyzjê
o prawie opowiedzenia siê polskiej ludnoci ¿ydowskiej za przynale¿noci¹ do Izraela, powoduj¹c masowe sk³adanie podañ o emigracjê. Zainteresowanie wyjazdem by³o tak du¿e, ¿e wstrzymywano wyjazdy robotników, kadry technicznej, lekarzy, artystów i pisarzy, zmierzaj¹c do wysiedlenia przede wszystkim cz³onków ruchu syjonistycznego19.
13 grudnia 1949 r. Ministerstwo Administracji Publicznej og³osi³o likwidacjê partii i organizacji syjonistycznych na terenie ca³ej Polski. Dla
Mizrachi i m³odzie¿owych przybudówek tej partii koniec dzia³alnoci
ustalono na 1 grudnia 1949 r., dla Hitachduth do 20 grudnia 1949 r., dla
Ichud  do 1 stycznia 1950 r., dla Zjednoczonej ¯ydowskiej Partii Robotniczej Poalej Syjon  do 1 lutego 1950 r.20
17
M. P i s a r s k i: Emigracja ¯ydów z Polski w latach 19451951. W: Studia z dziejów i kultury ¿ydowskiej w Polsce po 1945 roku. Red. J. To m a s z e w s k i. Warszawa
1997, s. 54.
18
Ibidem, s. 56.
19
E. W a s z k i e w i c z: Kongregacja Wyznania Moj¿eszowego..., s. 30.
20
Ibidem, s. 30.
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W 1948 r. zlikwidowano Wydzia³ Produktywizacji, a w 1949 r. Wydzia³y Emigracji oraz Ewidencji i Statystyki przy Komitetach ¯ydowskich. 29 padziernika 1950 r. CK¯P zosta³ po³¹czony z ¯ydowskim Towarzystwem Kultury, tworz¹c Spo³eczno-Kulturalne Towarzystwo ¯ydów
w Polsce (TSK¯). 13 grudnia 1949 r. Ministerstwo Administracji Publicznej wyda³o w tej sprawie specjalny okólnik, koñcz¹c tym samym dzia³alnoæ Centralnego Komitetu ¯ydów w Polsce21.
Jak zauwa¿y³ Jerzy Tomaszewski: Masowe wyjazdy ¯ydów z Polski
w latach 19491951 mia³y w du¿ej mierze charakter sprzeciwu wobec
panuj¹cych w Polsce stosunków oraz polityki PZPR. By³y swoistym plebiscytem, w którym odrzucono w sposób nie pozostawiaj¹cy cienia w¹tpliwoci charakter i cele ówczesnych rz¹dów. S¹dzê, ¿e racjê mieli ci,
którzy uwa¿ali, ¿e idea osiedlenia siê w Izraelu nie by³a atrakcyjna dla
bardzo wielu ¯ydów w Polsce i ogranicza³a siê w zasadzie do aktywnych
cz³onków partii syjonistycznych. Politycy polscy liczyli, ¿e z³a sytuacja
na rynku pracy oraz niesprzyjaj¹ce warunki ¿ycia panuj¹ce w Izraelu
powstrzymaj¹ ¯ydów przed opuszczeniem kraju. Tak siê jednak nie sta³o, gdy¿ nie atrakcyjnoæ osiedlenia siê w Izraelu, ale negatywna ocena
zarówno dotychczasowych warunków ¿ycia w Polsce, jak i perspektyw
mia³a zasadniczy wp³yw na decyzjê o emigracji w bardzo wielu przypadkach. Uchylono drzwi, aby pozbyæ siê niechcianego elementu, ale przez
pozostawion¹ szparê wymknê³o siê wielu, którzy mieli doæ ¿ycia w stêch³ej atmosferze kraju buduj¹cego socjalizm22.
Ta b e l a 1
Liczba ludnoci ¿ydowskiej w poszczególnych miastach
obecnej diecezji widnickiej w 1945 r.23
Miejscowoæ

Wa³brzych
Bia³y Kamieñ
Sobiêcin

Liczba ¯ydów

5500

Miejscowoæ

Liczba ¯ydów

wiebodzice

417

733

Pieszyce

800

626

Z¹bkowice

560

Dzier¿oniów

5680

Strzegom

500

Bielawa

2800

Zagórze

250

widnica

1300

Bolków

102

K³odzko

750

Nowa Ruda

272

A. P a w l a c z y k: Osadnictwo ludnoci ¿ydowskiej..., s. 4950.
Studia z dziejów i kultury ¿ydowskiej w Polsce po 1945 roku. Red. J. To m a s z e w s k i. Warszawa 1997, s. 77.
23
Podajê za artyku³em A. S t a n k o w s k i e g o: Nowe spojrzenie na statystyki dotycz¹ce emigracji ¯ydów z Polski po 1944 roku. W: G. B e r e n d t, A. G r a b s k i, A. S t a n k o w s k i: Studia z historii ¯ydów w Polsce po 1945 r. Warszawa 2000, s. 114.
21
22
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Po roku 1950 rozpocz¹³ siê dla rodowiska ¿ydowskiego w Polsce
okres wzglêdnej stabilizacji, spowodowany ogólnie zmieniaj¹c¹ siê polityk¹ wewnêtrzn¹ w pañstwach obozu socjalistycznego. Ta pozorna stabilizacja polega³a na ca³kowitej eliminacji przejawów samodzielnego
dzia³ania rodowisk spo³ecznych, w tym równie¿ ¿ydowskiego. Stalinizacja ¿ycia, we wszystkich jego przejawach, ograniczy³a aktywnoæ mniejszoci ¿ydowskiej. Wynika³o to równie¿ z radykalnie zmniejszonej liczby
tej ludnoci, pozostaj¹cej w Polsce, w tym na Dolnym l¹sku.
Na pocz¹tku 1950 r. na Dolnym l¹sku pozostawa³o jeszcze 30
32 tys. ¯ydów24, a najwiêkszymi skupiskami by³y: Wroc³aw, Wa³brzych,
Dzier¿oniów, Legnica, widnica, Bielawa. Na skutek przemian wewnêtrznych w ZSRR, które stopniowo przenios³y siê na pañstwa satelickie, zmianie zaczê³a ulegaæ polityka wobec ¯ydów. 15 grudnia 1955 r. rz¹d ZSRR
podj¹³ uchwa³ê zezwalaj¹c¹ na przeprowadzenie repatriacji ze Zwi¹zku
Radzieckiego zarówno Polaków, jak i ¯ydów, obywateli przedwrzeniowej Polski. Ostatecznie ustalono, ¿e repatriacja trwaæ bêdzie do 31 marca
1959 r. Od roku 1956 ludnoæ ¿ydowska zaczê³a opuszczaæ Polskê. Szczególnie po 1957 r., gdy na skutek umowy miêdzy rz¹dami polskim i radzieckim przybywaj¹cy z ZSRR ¯ydzi od razu opuszczali Polskê. W 1957 r.
z 18 tys. ¯ydów, którzy przybyli z ZSRR, 75% opuci³o Polskê od razu.
Sporód ¯ydów osiad³ych na Dolnym l¹sku wyje¿d¿ali z Polski ludzie
wykszta³ceni, czêsto osoby zwi¹zane z aparatem w³adzy, wojskiem, administracj¹, urzêdnicy UB i milicji, tak¿e ci, którzy obawiali siê odwetu
spo³eczeñstwa polskiego, jak i aktualnego aparatu w³adzy za swój udzia³
we wczeniejszych jego strukturach25.
Ostatni, trzeci okres aktywnoci ¿ydowskiej, przypada na lata 1957
1968. Bardzo cenn¹ informacj¹ na temat ¿ycia dolnol¹skich ¯ydów s¹
zrealizowane przez S. Bronsztejna w latach 19601961 obszerne badania ankietowe prowadzone na terenie Dolnego l¹ska z pomoc¹
TSK¯ i kongregacji wyznaniowej26. Badania te okreli³y liczbê ¯ydów
zamieszkuj¹cych Dolny l¹sk na 78 tys. w latach 19601961. Najwiêkszymi orodkami by³y miasta: Legnica, Wa³brzych i Wroc³aw, w którym zamieszkiwa³a po³owa z ogólnej liczby 2400 dolnol¹skich rodzin
¿ydowskich.
24
K. Pud³o podaje jednak, ¿e w 1955 r. tu¿ przed now¹ fal¹ emigracji ¿ydowskiej ze
Zwi¹zku Radzieckiego na Dolnym l¹sku znajdowa³o siê 34 tys. ¯ydów. K. P u d ³ o: Zarys ¿ycia zbiorowego ludnoci ¿ydowskiej na Dolnym l¹sku (19451989). Sprawy Narodowociowe [Warszawa] 1989, T. 3, z. 1(4), s. 103.
25
E. W a s z k i e w i c z: Kongregacja Wyznania Moj¿eszowego..., s. 37.
26
S. B r o n s z t e j n: Badania ankietowe ludnoci ¿ydowskiej Dolnego l¹ska. Problematyka demograficzna. Biuletyn ¯IH 1963, nr 45, 46, cz. I i 1964, nr 49, cz. II.
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Z badañ S. Bronsztejna wynika³o równie¿, ¿e ¯ydzi pierwszej powojennej emigracji byli lepiej wykszta³ceni ni¿ przybywaj¹cy z ZSRR po
1957 r. Wród zamieszkuj¹cych Dolny l¹sk na pocz¹tku lat 60. ¯ydów dominowali robotnicy, mniejsza by³a liczba pracuj¹cych w handlu,
a 24% nie mia³o ukoñczonej szko³y podstawowej. Zmniejsza³a siê tak¿e
liczebnoæ ¿ydowskich rodzin, a krzywa rodnoci ¯ydów na Dolnym l¹sku wykazuje katastrofalnie siln¹ tendencje spadkow¹. Dane szczegó³owe dowodz¹, ¿e proces ten odbywa siê z szybkoci¹ postêpu geometrycznego27.
Ta b e l a 2
Liczba ludnoci ¿ydowskiej w poszczególnych miastach diecezji widnickiej
wed³ug oddzia³ów TSK¯ w 1961 r.28
Miasto

Ogó³em

Dzieci

Bielawa

114

5

Dzier¿oniów

407

174

K³odzko

172

71

Miasto

Ogó³em

Dzieci

373

79

Wa³brzych

1350

880

Z¹bkowice

97

52

widnica

W roku 1957 reaktywowano Joint, w tym okresie wznowiono równie¿
dzia³alnoæ ORT, dzia³aæ mog³y tak¿e kongregacje wyznaniowe i TSK¯.
Ta chwilowa stabilizacja by³a jedynie pozorna. Wewn¹trz organizacji ¿ydowskich toczy³a siê rywalizacja o wp³ywy polityczne. Byæ mo¿e w tym
momencie, tj. na prze³omie lat 50. i 60., nie by³y to spory wywo³ane pochodzeniem narodowociowym, lecz jednak ostatecznie te argumenty zosta³y wykorzystane w celu pozbycia siê opozycji politycznej wewn¹trz
PZPR w roku 1968. Za tymi wewn¹trzpartyjnymi rozgrywkami posz³a
fala antysemickiej propagandy wymierzona w ca³e rodowisko ¯ydów.
Za genezê wydarzeñ w marcu 1968 r. pewni badacze uznaj¹ sytuacjê
miêdzynarodow¹, na któr¹ wp³yw mia³ konflikt arabsko-¿ydowski i agresja Izraela na Egipt w czerwcu 1967 r. By³a ona jednak spowodowana wczeniejszymi posuniêciami w³adz egipskich wobec pañstwa ¿ydowskiego.
W czerwcu 1967 r. w Moskwie podjêto decyzjê o zerwaniu stosunków
dyplomatycznych pañstw Uk³adu Warszawskiego z Izraelem. Wród spo³eczeñstwa polskiego panowa³o jednak ciche poparcie dla Izraela, jako przeciwnika znienawidzonego Zwi¹zku Radzieckiego, który w tym konflikcie
poniós³ dyplomatyczn¹ pora¿kê na Bliskim Wschodzie.
Sytuacja ta, jak wiadomo, otworzy³a pole dla roszad personalnych
w aparacie w³adzy w Polsce, czy wrêcz walki frakcji partyjnych w PZPR.
27
28

Ibidem, s. 32.
A. S t a n k o w s k i: Nowe spojrzenie na statystyki..., s. 134.
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Ca³oæ za przek³ada³a siê na ogólny oficjalny stosunek do ludnoci ¿ydowskiej w Polsce. Na zapotrzebowanie Moskwy PZPR, pod kierunkiem
W³adys³awa Gomu³ki, rozpoczê³a akcjê propagandow¹, w której miêdzy
innymi wymienia³o siê has³a o syjonistycznej V kolumnie.
Ograniczenia, jakie stwarza³a cenzura, ogólne niezadowolenie spo³eczne, brak swobód politycznych, wolnoci s³owa i mo¿liwoci krytyki
systemu, doprowadzi³y do studenckich wyst¹pieñ w marcu 1968 r.
Na Dolnym l¹sku mia³y one charakter podobny jak w innych orodkach akademickich w Polsce  wiece studenckie, postulaty wolnociowe,
akcje milicji, zatrzymania i kolegia, kampania antysemicka w prasie lokalnej. Na skutek wyst¹pieñ studenckich relegowano niektórych studentów z wroc³awskich uczelni oraz usuniêto czêæ pracowników naukowych.
W okresie od czerwca 1967 r. do grudnia 1969 r. nast¹pi³a ponowna
fala wyjazdów ¯ydów z Polski, najwiêksze nasilenie nast¹pi³o miêdzy
lipcem a grudniem roku 1969.
Ta b e l a 3
Wykaz ludnoci ¿ydowskiej
na terenie obecnej diecezji widnickiej
zarejestrowanej przez TSK¯ w marcu 1966 roku29
Miasto

Liczba osób

Miasto

Liczba osób

widnica

400

Bia³y Kamieñ

300

K³odzko

340

Bielawa

450

Nowa Ruda

310

Z¹bkowice

250

Wa³brzych

580

Dzier¿oniów

500

Podsumowuj¹c charakterystykê tego okresu, warto przytoczyæ za Ew¹
Waszkiewicz nastêpuj¹cy wniosek: Antysemityzm pañstwowy, sterowany i realizowany przez pracowników i wspó³pracowników Urzêdu Bezpieczeñstwa by³ nieporównywalnie silniejszy od przejawów inspirowanego antysemityzmu »ludowego«, który wyst¹pi³ w 1956 roku.
Realny socjalizm nie da³ szansy na odrodzenie bogatego, pluralistycznego ¿ycia spo³eczeñstwu polskiemu, nie da³ takiej szansy tak¿e mniejszoci ¿ydowskiej.

29

Ibidem, s. 138.
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Zakoñczenie
Tysi¹cletnie wspó³¿ycie dwóch narodów  polskiego i ¿ydowskiego
 na tym samym terytorium to dzieje, na które sk³ada³y siê zarówno
wzajemny brak zrozumienia, jak i wspó³praca, krwawe konflikty i solidarna walka przeciw wspólnym wrogom. Przez ca³y okres bytnoci ¯ydów na ziemiach polskich rozwija³a siê ich oryginalna kultura sakralna
i wiecka, bêd¹ca czasem sk³adnikiem szeroko pojêtej kultury polskiej.
Jednoczenie duchowe osi¹gniêcia polskich ¯ydów wywar³y znacz¹cy
wp³yw na oblicze wiatowej spo³ecznoci ¿ydowskiej. Nie mo¿na tego nie
dostrzegaæ.
Pierwszy Dzieñ Judaizmu w diecezji widnickiej powinien byæ pierwszym krokiem do zbli¿enia chrzecijan i ¯ydów. Nale¿y wyraziæ ¿yczenie,
abymy kontynuowali dialog mi³oci i szacunku zapocz¹tkowany przez
naszego papie¿a Jana Paw³a Wielkiego, który w Jerozolimie mówi³: Zawsze pragn¹³em, by uwa¿ano mnie za jednego z tych, którzy po obu stronach d¹¿¹ do przezwyciê¿enia starych uprzedzeñ oraz do coraz powszechniejszego i pe³niejszego uznania wspólnego duchowego dziedzictwa ¿ydów i chrzecijan. Powtarzam to, co powiedzia³em podczas wizyty, jak¹
z³o¿y³em rzymskiej wspólnocie ¿ydowskiej, mianowicie, ¿e my chrzecijanie uwa¿amy ¿ydowskie dziedzictwo religijne za nieod³¹czn¹ czêæ naszej w³asnej wiary: »jestecie naszymi starszymi braæmi«. Mamy nadziejê, ¿e naród ¿ydowski dostrze¿e, i¿ Koció³ zdecydowanie potêpia antysemityzm i wszelkie formy rasizmu jako ca³kowicie sprzeczne z zasadami
chrzecijañstwa. Musimy razem pracowaæ, aby zbudowaæ przysz³oæ,
w której nie bêdzie ju¿ antyjudaizmu miêdzy chrzecijanami ani postaw
antychrzecijañskich wród ¯ydów. Wiele nas ³¹czy. Bardzo wiele mo¿emy wspólnie uczyniæ dla pokoju i sprawiedliwoci, aby zbudowaæ wiat
bardziej ludzki i braterski. Niech Pan nieba i ziemi wprowadzi nas
w now¹, owocn¹ epokê wzajemnego szacunku i wspó³pracy dla dobra
wszystkich!30.
30
J a n P a w e ³ II: Wiele nas ³¹czy. LOsservatore Romano. Wydanie polskie 2000,
nr 5, s. 26.
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Dlaczego nie bylimy w Jedwabnem
i kilka innych refleksji pastoralnych
o dialogu katolicko-¿ydowskim
plebana w Jasienicy pod T³uszczem
Za ewangeliczn¹ kanwê tej refleksji wybra³em pe³ne nieskrywanego
wyrzutu pytanie Jezusa skierowane do ¿ydowskiego dostojnika Nikodema podczas pamiêtnej nocnej dysputy. Jezus rzek³: Ty jeste nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? (J 3,10).
Moje pytanie sformu³owane w tytule tego artyku³u jest podobnym
do tamtego zadziwieniem nad nieobecnoci¹ w ró¿norakich formach
dialogu ze spo³ecznoci¹ ¿ydowsk¹ szerokiej reprezentacji spo³ecznoci
katolickiej, a zw³aszcza jej duchowych przewodników. Jeli potrzeby
takiego dialogu i konsekwencji jego ograniczenia do krêgów akademickich nie rozumiej¹ nauczyciele, to trudno siê temu nie dziwiæ. Moja
refleksja jest dopatrywaniem siê powodów, dla których w kontaktach
chrzecijañsko-¿ydowskich na szczeblu parafialnym jest tak jak jest, to
znaczy miernie. Doszukujê siê przyczyn takiego stanu rzeczy w brakach
w formacji, niedostatkach wiedzy, a wreszcie w obawach i uprzedzeniach
polskiego duchowieñstwa. To, co dla ogó³u wiernych mo¿e byæ niewiedz¹ obiektywnie niezawinion¹, obojêtnoci¹ wynikaj¹c¹ z braku wiedzy, a nawet uprzedzeniami maj¹cymi za ród³o potocznie powtarzane
niestworzone opowieci, dla kap³anów jest zawstydzaj¹cym brakiem
w wykszta³ceniu i zaniedbaniem w formacji duchowej. Niestety, nikt
nas nie uczy³ historii relacji chrzecijañsko-¿ydowskich oraz wynikaj¹cych z historycznych zaniedbañ w tym zakresie potrzeb, zadañ i po10*
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stulatów1. Nikt nie poprowadzi³ nas na miejsca eksterminacji ¯ydów. Nie
dano nam szansy skosztowaæ ¿ydowskiej macy i poznaæ ¿ydowskiej tradycji, choæ wszystko to by³o i jest tak blisko nas. Opowiadano nam za to
przy ró¿nych okazjach o dawnych i obecnych spiskach ¿ydowskich, uczono nieufnoci wzglêdem obcych, a przejawy papieskiej otwartoci wobec ¯ydów t³umaczono wzglêdami dyplomatycznymi i otwartoci¹ naszego Papie¿a na wszystkie rodowiska, nawet wrogiego chrzecijañstwu
wiata.
Od dwudziestu lat jestem katolickim ksiêdzem, który kszta³ci³ siê
w seminarium w Warszawie i nastêpnie pe³ni³ przez blisko dziewiêæ lat
pos³ugê duszpastersk¹ w Otwocku pod Warszaw¹. Te informacje s¹ o tyle
istotne, ¿e dzi zawieraj¹ moj¹ wiedzê o ¿ydowskim wczoraj i dzi obu
tych miast, ale przez ca³e lata seminaryjne i pierwsze lata pos³ugi kap³añskiej by³y tej wiedzy pozbawione. Pytanie brzmi: dlaczego? Czy mo¿na na modlitwie, w formacji intelektualnej, w nauczaniu wspó³czesnej
eklezjologii abstrahowaæ od setek tysiêcy ¿ydowskich mieszkañców,
a nastêpnie ¿ydowskich ofiar z tych miast?
Moja droga do Jedwabnego, na otwocki i karczewski cmentarz ¿ydowski, do pomników warszawskiego getta wiod³a niestety nie poprzez
seminaryjne wyk³ady i medytacje, ale przez parafie na terenie Zwi¹zku
Radzieckiego, w których przez kilka lat pe³ni³em pos³ugê duszpastersk¹.
Nie pokazali mi tej drogi wyk³adaj¹cy w seminarium biblici, teologowie,
seminaryjni prefekci. Nie wyruszy³em na spotkanie starszych braci
w wierze za podpowiedzi¹ moich biskupów, dziekanów czy seniorów kap³añskiej pos³ugi. Znalezienie zaniedbanego cmentarza ¿ydowskiego
i gruzów miejscowej synagogi przypisujê trudnej do wyjanienia interwencji Najwy¿szego, Który na swój sposób ko³ata³ do moich drzwi, a¿
otworzy³em. Tam na bia³oruskiej ziemi obudzi³a siê moja wra¿liwoæ dotycz¹ca losów tej spo³ecznoci. Potrzeba by³o wyjazdu za granicê, by dostrzec, ¿e mój kraj rodzinny usiany jest podobnymi reliktami ¿ydowskiej,
a jednoczenie polskiej przesz³oci. Na terenie Zwi¹zku Radzieckiego przy1
Nauczanie na ten temat postuluj¹ dokumenty Kocio³a katolickiego: Wskazówki
i sugestie dotycz¹ce wprowadzenia w ¿ycie deklaracji Nostra aetate nr 4, ¯ydzi i judaizm w g³oszeniu S³owa Bo¿ego i katechezie Kocio³a katolickiego. Wskazówki do w³aciwego prezentowania tych zagadnieñ oraz Pamiêtamy: Refleksja na temat Szoah. Wszystkie dokumenty publikuje G. I g n a t o w s k i: Na drogach pojednania. Miêdzynarodowy
Katolicko-¯ydowski Komitet £¹cznoci. £ód 2003, s. 241277. Wprowadzenia w ¿ycie
dokumentów katolickich dopomina³ siê Jan Pawe³ II. Zob. na przyk³ad jego wypowiedzi:
Przemówienie w rzymskiej Synagodze Wiêkszej oraz Przemówienie do przedstawicieli
wspólnoty ¿ydowskiej podczas podró¿y apostolskiej do Polski. Oba teksty znajduj¹ siê
w publikacji ¯ydzi i judaizm w nauczaniu Jana Paw³a II (19782005). Red. W. C h r o s t o w s k i. Warszawa 2005, s. 107112, 184187.
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chodzi³o mi stan¹æ wobec wiernych obci¹¿onych od czasu ostatniej wojny
wyrzutami sumienia zwi¹zanymi z wydawaniem ¯ydów i szabrowaniem
ich dobytku. Zupe³nie wtedy nie zdawa³em sobie sprawy, ¿e w Warszawie
i Otwocku te zjawiska musia³y wystêpowaæ na o wiele wiêksz¹ skalê.
Czy koniecznie nale¿a³o wyjechaæ daleko, by zobaczyæ to, co by³o przez
ca³e lata na wyci¹gniêcie rêki?
Koció³ w swoim pos³annictwie zatroskania o cz³owieka pochyla siê
nad losami ludzi skrzywdzonych, odepchniêtych, zagubionych, choæby ich
historie poznawa³ po up³ywie wieków. Rozwa¿amy losy grzeszników spotykaj¹cych Jezusa, op³akujemy Szczepana ukamieniowanego przed blisko dwoma tysi¹cami lat, pielgrzymujemy do warszawskiego grobu zamordowanego przez oprawców kap³ana. Dlaczego w tej pe³nej zatroskania refleksji i zadumie skrzêtnie omijamy groby dzieci, kobiet i starców,
których jedyn¹ win¹ by³o ich ¿ydowskie pochodzenie?
Pytania te kierujê do samego siebie, zastanawiaj¹c siê, jak to mo¿liwe
bym przez 30 kilka lat by³ lepy i g³uchy wobec tego wyzwania. Stawiam
sobie te pytania, bo wierzê, ¿e odnalezienie przyczyn tego stanu rzeczy
mo¿e stanowiæ przyczynek do ich przezwyciê¿enia i staniêcia w prawdzie
zarówno wobec ogromnych zaniedbañ w tej dziedzinie, jak i kszta³towania nowej wra¿liwoci nas samych i w powierzonych nam wspólnotach.
Rola kap³anów jest w tej dziedzinie niezwykle istotna i chyba nie do
zast¹pienia. Mam na myli nasze polskie realia. Oczywicie, mog¹ siê
zdarzyæ tak ukszta³towane wspólnoty parafialne czy spo³ecznoci lokalne, które same z siebie wygeneruj¹ zainteresowanie t¹ problematyk¹,
zatroskanie o lady spo³ecznoci ¿ydowskiej na danym terenie i zatroszcz¹ siê o pamiêæ wymordowanych ¿ydowskich mieszkañców. Wydaje siê
jednak, ¿e bez duchowego przewodnictwa, bez ¿yczliwej aprobaty albo
choæby bezstronnej obojêtnoci miejscowych duszpasterzy poczynania
tych entuzjastów bêd¹ niezwykle utrudnione, jeli w ogóle mo¿liwe.
Obojêtnoæ wobec ludzkiej krzywdy, jeli w historycznych realiach
mog³aby znaleæ swe wyt³umaczenie w terrorze okupanta i gro¿¹cych
wszystkim wspieraj¹cym ¯ydów, a nawet ich rodzinom konsekwencjach,
po zakoñczeniu dzia³añ wojennych nie znajduje absolutnie ¿adnego wyt³umaczenia. Wypieranie ze wiadomoci wiernych jakiejkolwiek formy
wspó³odpowiedzialnoci za losy tysiêcy zagazowanych, rozstrzelanych
i spalonych jest drog¹ donik¹d. Naszym bliskim zmar³ym winni jestemy jak¹ formê duchowego wsparcia, ekspiacji, modlitwy wstawienniczej. Czy papieskie przypomnienie braterstwa w wierze ¯ydów i chrzecijan nie jest jednoczenie wezwaniem do jakiego religijnego, moralnego powrotu do tamtych wydarzeñ? A z drugiej strony, jak pomóc tym,
którzy od dziesiêcioleci dwigaj¹ brzemiê swojej winy wobec ¯ydów, jeli
siê nie dopuszcza do wiadomoci wiernych choæby cienia odpowiedzial-
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noci za bezmiar tragedii Narodu wybranego, jaka dokona³a siê na naszych ziemiach za ¿ycia naszych ojców. Wielu uhonorowanych tytu³em
Sprawiedliwy wród narodów wiata w swojej polskiej Ojczynie wola³o pozostaæ bezimiennymi. Do dzi w wielu miejscach bezczeszczone s¹
¿ydowskie cmentarze, g³oszone z wysokoci ambony opinie i pogl¹dy czerpi¹ce z antysemickiego dziedzictwa przesz³oci.
Spo³ecznoæ religijna, hermetycznie zamkniêta i zatroskana o w³asne bezpieczeñstwo, we wszelkich jego aspektach, przestaje byæ wiarygodna dla wiata, do niesienia zbawienia, bêd¹cego jej powo³aniem. Syndrom oblê¿onej twierdzy prowadzi do kompletnego zagubienia zamkniêtych w niej obroñców. Gotowi s¹ przymykaæ oczy na g³êbokie upadki obroñców twierdzy i jednoczenie dopatrywaæ siê drugiego i trzeciego dna w poczynaniach stoj¹cych pod murami.
Tragiczne losy ¯ydów, dawnych s¹siadów z miast i miasteczek naszej
Ojczyzny, zdaj¹ siê wreszcie prze³amywaæ swoim wo³aniem oddzielaj¹c¹
nas przez dziesiêciolecia barierê obcoci. Wierzê, ¿e kto raz us³ysza³ to
wo³anie, nie bêdzie ju¿ przechodziæ obojêtnie wobec Holokaustu. Wspominamy tragiczne losy Ormian z terenów obecnej Turcji, pochylamy siê
nad tu³aczk¹ i cierpieniami naszych rodaków wywiezionych na Sybir.
Czy mo¿na ci¹gle jeszcze traktowaæ losy milionów ¯ydów wymordowanych na polskiej ziemi jako nie nasz¹ sprawê?
Jeli z zawstydzeniem wspominamy kap³ana i lewitê omijaj¹cych
umieraj¹cego przy drodze cz³owieka z Jezusowej przypowieci, to nie
sposób nie zauwa¿yæ obcego, który siê nad nim zlitowa³. Gdy pozna³em
historiê ¯ydów z Jedwabnego, Otwocka, Sobieñ-Jezior, Radzi³owa, by³em przekonany, ¿e dziêki temu wo³aniu zza grobu zatrzymamy siê niemal wszyscy na tych miejscach, by nas nie zabrak³o choæby na pogrzebie,
skoro nie by³o nas w tamte straszne dni. Gdyby znaleziono po latach
szcz¹tki najedców, miejsce kap³anów powinno byæ przy trumnach,
w których ich pochowaj¹. Przy tamtej strasznej mogile w godzinê pogrzebu po latach zabrak³o miejscowego ksiêdza i choæby jednego biskupa, którego obecnoæ mog³a byæ wiadectwem wra¿liwoci na krzywdê starszych
braci.
Postawy polskich ksiê¿y kszta³tuje parafialna, dekanalna i diecezjalna rzeczywistoæ. Starsi kap³ani przekazuj¹ m³odszym swoje duszpasterskie dowiadczenia, prowadz¹ do miejsc, o których nale¿y pamiêtaæ, ucz¹
miejscowych zwyczajów, czasem przestrzegaj¹ przed poruszaniem w danym rodowisku niektórych dra¿liwych kwestii. To oni pokazuj¹ koleiny,
w które wkroczyli w lad za poprzednimi proboszczami, dziekanami. Ta
tradycja przyjmuje za normalne od dziesiêcioleci podwórze plebanii wybrukowane ¿ydowskimi macewami. Ta historyczna wymiana pokoleniowa pozostawia po sobie jako odwieczny obraz wisz¹cy w sandomierskiej
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katedrze i jedwabieñsk¹ tradycjê pomijania milczeniem bezimiennej zbiorowej mogi³y w miejscu spalonej stodo³y i kolejnej rocznicy tamtej tragedii. Zmieniaj¹ siê miejscowi duszpasterze, ale wydeptane przez poprzedników koleiny zdaj¹ siê tak g³êbokie, ¿e nastêpcy równie¿ ich nie przekraczaj¹.
Jestem g³êboko przekonany, ¿e musia³oby siê wydarzyæ co prze³omowego, by z³amaæ tê powszechn¹ niemoc w sferze dialogu chrzecijañsko-¿ydowskiego i we wszystkich kwestiach z nim zwi¹zanych. Dla mnie
takimi prze³omowymi wydarzeniami by³y wizyty Ojca wiêtego Jana
Paw³a II w rzymskiej synagodze i pod cian¹ P³aczu w Jerozolimie2. Te
wydarzenia by³y znacz¹ce, a nawet prze³omowe dla bardzo wielu chrzecijan na wiecie. W mojej diecezji, w dekanatach, w których pe³ni³em
pos³ugê duszpastersk¹, percepcja tych wydarzeñ poród kap³anów zdaje
siê w³aciwie niezauwa¿alna. Najbardziej trudna do zrozumienia pozostaje dla mnie postawa kap³anów, których gorliwoæ duszpasterska
i wiernoæ kap³añskiemu powo³aniu budzi wielki podziw i autentyczne
pragnienie naladowania z mojej strony. Spotkania z tymi kap³anami s¹
dla mnie buduj¹ce i ubogacaj¹ce a¿ do momentu, gdy dochodzimy do
kwestii ¿ydowskich. Odkrywaj¹ siê wtedy pok³ady niechêci, uprzedzeñ,
nieufnoci, a nawet jawnej wrogoci. Trudno znaleæ racjonalne ich uzasadnienie. Trudno równie¿ wchodziæ w polemikê z odczuciami i ugruntowanym przewiadczeniem. Autorytet Jana Paw³a II w takich rozmowach
potrafi skutecznie ostudziæ rozpalone g³owy, ale od odejcia od tej tematyki do zweryfikowania pogl¹dów droga wydaje siê jeszcze niezmiernie
odleg³a3.
Daleki jestem od formu³owania jakiej ogólniejszej diagnozy obecnego stanu zaanga¿owania polskiego duchowieñstwa na polu dialogu chrzecijañsko-¿ydowskiego albo te¿ proponowania dzia³añ naprawczych. Ani
nie posiadam po temu odpowiedniego przygotowania, ani nie przeprowadza³em badañ w tym zakresie. Poproszono mnie o wypowied na ten temat, wiêc tak jak potrafi³em podzieli³em siê tu swoimi przemyleniami
i obserwacjami, jakich uda³o mi siê dokonaæ w tych kilku miejscach, gdzie
z woli Kocio³a przysz³o mi pe³niæ kap³añskie pos³ugiwanie.
2
Na ten temat pisze G. I g n a t o w s k i: Papie¿e wobec kwestii ¿ydowskiej. Pius XII,
Jan XXIII, Pawe³ VI, Jan Pawe³ II, Benedykt XVI. Katowice 2007, s. 5967.
3
Nauczanie Jana Paw³a II na temat ludu ¿ydowskiego prezentuje J. U r b a n: ¯ydzi i judaizm w wypowiedziach Jana Paw³a II. Studia Teologiczno-Historyczne l¹ska
Opolskiego 1997, nr 17, s. 4964.
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Wk³ad Polskiej Rady Chrzecijan i ¯ydów
na rzecz dialogu chrzecijañsko-¿ydowskiego*
Judaizm i chrzecijañstwo musz¹ spe³niaæ swoj¹
misjê w wiecie, bêd¹c obok siebie tu i teraz, bo
¿adna terra nova nie istnieje.

Pocz¹tki Polskiej Rady Chrzecijan i ¯ydów
PRCHi¯ powsta³a na pocz¹tku lat 90. XX wieku, a jej wspó³za³o¿ycielami s¹ ks. Waldemar Chrostowski i Stanis³aw Krajewski1. PRCHi¯
sta³a siê platform¹, która zgromadzi³a ludzi dzia³aj¹cych na rzecz pojednania w ró¿nych rodowiskach. W tamtym czasie by³a to inicjatywa nowatorska, co podkrelaj¹ pierwsi cz³onkowie Rady, wymagaj¹ca dalekowzrocznoci i g³êbokiego przekonania co do s³usznoci dzia³añ.
Struktura Rady
Polska Rada Chrzecijan i ¯ydów jest cz³onkiem Miêdzynarodowej
Rady Chrzecijan i ¯ydów (ICCJ) maj¹cej siedzibê w by³ym domu Martina
Bubera w Heppenheim, przez co uczestniczy w dialogu miêdzynarodowym2.
* Strona internetowa: http://prchiz.free.ngo.pl.
1
Na temat Polskiej Rady Chrzecijan i ¯ydów pisa³a B. S u ³ e k - K o w a l s k a: Polska Rada Chrzecijan i ¯ydów. Studia i Dokumenty Ekumeniczne 1993, nr 1, s. 100
105.
2
Miêdzynarodow¹ Radê Chrzecijan i ¯ydów prezentuj¹: W.W. S i m p s o n, R. W e h l:
A Brief History of the International Council of Christians and Jews. Heppenheim (b.d.w.);
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ICCJ grupuje obecnie oko³o 40 narodowych organizacji z ca³ego wiata,
które przez wzajemny szacunek i na zasadzie równoci próbuj¹ badaæ te
przestrzenie i napiêcia, które w przesz³oci zak³óca³y relacje miêdzy chrzecijanami a ¯ydami.
Obecnie wspó³przewodnicz¹cymi PRChi¯ s¹: Zbigniew Nosowski (redaktor naczelny miesiêcznika Wiê) oraz pan Stanis³aw Krajewski (profesor w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, wspó³przewodnicz¹cy Polskiej Rady Chrzecijan i ¯ydów od jej powstania w 1989 r.).
Poprzednimi wspó³przewodnicz¹cymi ze strony chrzecijañskiej byli:
ks. Waldemar Chrostowski, ks. Andrzej Zuberbier, ks. Micha³ Czajkowski.
Cz³onkowie honorowi PRCHi¯ szczególnie zas³u¿eni dla idei Rady
i dzia³aj¹cy na rzecz jej rozwoju: arcybiskup Henryk Muszyñski, Jerzy
Turowicz, Janina Haubenstock, Arie Lerner, W³adys³aw Bartoszewski,
Stefan Wilkanowicz, arcybiskup Stanis³aw G¹decki.
Cele Rady
Celem Rady jest dzia³alnoæ zmierzaj¹ca do wzajemnego zrozumienia chrzecijan i ¯ydów, przezwyciê¿enie stereotypów, szerzenie tolerancji i pog³êbianie kontaktów miêdzyreligijnych; zapewnienie forum dla
dialogu chrzecijañsko-¿ydowskiego oraz inicjowanie dzia³alnoci informacyjnej na temat chrzecijañstwa, judaizmu, a tak¿e stosunków chrzecijañsko-¿ydowskich w Polsce i na wiecie.
Inicjatywy podejmowane przez Radê
Organizowanie od 1992 r. corocznego Marszu Modlitwy Szlakiem
pomników Getta Warszawskiego w okolicach rocznicy wybuchu powstania w Getcie Warszawskim (19 kwietnia).
Celem Marszu Modlitwy jest przypomnienie kolejnych rocznic powstania w getcie oraz upamiêtnienie nie tylko bojowników warszawskiego getta, ale tak¿e wszystkich ofiar Holokaustu. Uczestnicy Marszu przywo³uj¹ pamiêæ niewinnych ofiar Zag³ady, bohaterstwo walcz¹cych powstañców i odwagê Sprawiedliwych. Marsz przypomina, ¿e w Warszawie w czasie wojny istnia³o getto, a jedn¹ trzeci¹ mieszkañców przedwojennej stolicy stanowili ¯ydzi. Uwa¿amy jako Rada, ¿e najlepszym
sposobem okazania pamiêci o tych, którzy przed kilkudziesiêcioma laty
M. J a n t o s: Werlestrasse 2 w Heppenheim. Tygodnik Powszechny 1986, nr 18, s. 6;
G. I g n a t o w s k i: Kocio³y wobec przejawów antysemityzmu. £ód 1999, s. 3547.
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mieszkali i ginêli w getcie, jest modlitwa. Modlitwa Psalmami rozpoczyna siê przy pomniku Bohaterów Getta. Kolejne przystanki to: drzewo
Sprawiedliwych, kamieñ pamiêci Szmula Zygielbojma, pomnik-bunkier
przy ul. Mi³ej, kamieñ pamiêci Janusza Korczaka. Marsz koñczy modlitwa przy pomniku Umschlagplatz.
Organizowanie od 1992 r. corocznej wspólnej modlitwy z okazji ¿ydowskiego wiêta SIMCHAT TORA (Radoæ Tory). wiêto Simchat Tora
zamyka roczny cykl czytania Piêcioksiêgu w synagodze. Wyra¿ana jest
wtedy radoæ z posiadania Tory.
Chrzecijanie  lud tej samej Ksiêgi  chc¹ tak¿e radowaæ siê z obecnoci wiêtej Ksiêgi w dziejach chrzecijañstwa. Chc¹ to czyniæ razem
z ¯ydami, swoimi starszymi braæmi w wierze. Dlatego te¿ w okolicy wiêta ¿ydowskiego Simchat Tora Rada organizuje w Kociele katolickim nabo¿eñstwo z przedstawicielami Gminy Wyznaniowej ¯ydowskiej. Inspiracj¹ obchodzenia Simchat Tora w Kociele katolickim by³o spotkanie papie¿a Jana Paw³a II z rabinem Rzymu 13 kwietnia 1986 r. w rzymskiej synagodze.
Formu³a modlitwy zosta³a stworzona przez Radê i ma na celu przybli¿anie Biblii z obu stron. Nabo¿eñstwo jest wzorem dla wielu ró¿nych
grup w Kociele katolickim, gdy¿ tego rodzaju spotkanie chrzecijan
i ¯ydów na p³aszczynie wiary pomaga w usuwaniu uprzedzeñ i pokazuje, jak wiele nas ³¹czy.
Wieloletni gospodarz spotkania, proboszcz parafii Dzieci¹tka Jezus
w Warszawie wspomina, ¿e pierwsze kroki by³y doæ trudne, niektórym
nie mieci³o siê to w g³owie. Od lat chrzecijanin nie wszed³ do synagogi,
a ¯yd do kocio³a. Wspó³czesny cz³owiek coraz bardziej zaczyna rozumieæ, ¿e je¿eli ma ¿yæ w pokoju, to najg³êbsze spotkanie jest w modlitwie.
Religia wzywa do mi³oci.
Wydanie w 1995 r. publikacji Koció³ katolicki o swoich korzeniach
(w 1998 r. wydanie II poszerzone). Skierowana jest ona zw³aszcza do katechetów, uczniów szkó³ rednich, a tak¿e wszystkich zainteresowanych
dialogiem chrzecijañsko-¿ydowskim, powsta³a jako odpowied na potrzebê otwarcia siê na dziedzictwo ¯ydów i ich religijne dowiadczenie.
Nadawanie co roku tytu³u Cz³owieka Pojednania osobom zas³u¿onym
na rzecz pojednania chrzecijañsko-¿ydowskiego. Polska Rada Chrzecijan i ¯ydów co roku przyznaje tytu³ Cz³owieka Pojednania osobie spoza
Polski, która szczególnie przyczyni³a siê do dialogu chrzecijañsko-¿ydowskiego w Polsce. Spogl¹daj¹c na laureatów nagrody Cz³owieka Pojednania i ich dokonania w obszarze dialogu, trzeba powiedzieæ, ¿e to oni
zaszczycaj¹ Radê swoj¹ obecnoci¹ w gronie czyni¹cych pojednanie.
PRCHi¯ próbuje poprzez ten tytu³ pokazaæ kierunek dzia³ania i po³o¿yæ
kamienie milowe na drodze ku temu, które nadchodzi.
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Dotychczasowi laureaci to:
 1992  prof. Stephan Schreiner (Niemcy), rabin Byron Sherwin (USA). Rabin Byron Sherwin jest wiceprzewodnicz¹cym Spertus College of Judaica w Chicago. Autor wielu ksi¹¿ek z tematyki dialogu chrzecijañsko-¿ydowskiego, miêdzy innymi Dzieci jednego Boga.
Duchowe dziedzictwo ¯ydów polskich. W latach 90. XX wieku przyje¿d¿a³ do Polski, by spotykaæ siê z klerykami w polskich seminariach.
Stephan Schreiner jest profesorem teologii porównawczej w Berlinie
oraz judaistyki na uniwersytetach we Frankfurcie nad Menem i Tybindze. Od 1963 r. cz³onek ruchu Aktion Suhnezeichen  Znak Pokuty, wielokrotnie przyje¿d¿a³ z m³odzie¿¹ do Owiêcimia.
 1993  Sir Sigmund Sternberg (Anglia). Podczas swojej laudacji
Stenberg stwierdzi³: Rozmowa o tym, co nas boli, jest jedynym sposobem poznania róde³ tego bólu i rozpoczêcia uzdrowienia. Muszê przyznaæ, ¿e ¯ydzi musz¹ siê wiêcej nauczyæ o polskiej historii. Historia
i cierpienie Polaków jest tak istotne dla ich uchwycenia, jak dla Polaków zrozumienie wyj¹tkowoci ¿ydowskiego dowiadczenia z Holokaustu. Nie mo¿emy staæ siê wiêniami stereotypów, w które inni chcieliby nas zamkn¹æ3.
 1994  ks. prof. John T. Pawlikowski, OSM (USA), profesor etyki spo³ecznej na uniwersytecie Catholic Theological Union w Chicago. Jest autorem wa¿nych ksi¹¿ek i artyku³ów kszta³tuj¹cych now¹
teologiê katolick¹ wobec judaizmu. Otrzymuj¹c nagrodê, Pawlikowski mówi³: Chrzecijanie wyrwali ze swoich podrêczników historii
strony najbardziej zapamiêtane przez ¯ydów. To, czego nauczy³em siê
w ci¹gu ostatnich 30 lat, to to, ¿e nie istnieje sposób na uczciwe pojednanie chrzecijan z ¯ydami, póki nie przywrócimy naszym podrêcznikom owych wyrwanych stron. Teszuwa, proba o przebaczenie, jest
pierwszym i koniecznym krokiem w procesie pojednania miêdzy chrzecijanami a ¯ydami. Prawoæ moralna chrzecijan zale¿y ca³kowicie
od przyjêcia przez chrzecijan moralnej odpowiedzialnoci za antyjudaistyczne dziedzictwo Kocio³a chrzecijañskiego4.
 1995  siostra Dominika Zaleska, Zgromadzenie Notre Dame
de Sion (Szwajcaria), mieszka³a przez wiêkszoæ czasu w Genewie, gdzie anga¿owa³a siê w duszpasterstwo akademickie, w dzia³alnoæ charytatywn¹ oraz w kapelaniê szpitala kantonalnego. Pozosta³a zawsze wierna swej to¿samoci polskiej, tradycjom rodzinnym oraz
S. S t e n b e r g: O pojednaniu i dialogu. Tekst w posiadaniu autora niniejszego
opracowania.
4
J. P a w l i k o w s k i: Dialog i pojednanie: wk³ad religii w globaln¹ kulturê pokoju.
Tekst w posiadaniu autora niniejszego opracowania.
3
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charyzmatowi swojego Zgromadzenia. Wspó³pracowa³a cile ze wiatow¹ Rad¹ Kocio³ów i z biurem wiatowego Kongresu ¯ydów przy
ONZ. Wraz z ca³ym swym Zgromadzeniem by³a g³êboko zaanga¿owana w doprowadzenie do rozwi¹zania konfliktu o usytuowanie klasztoru Sióstr Karmelitanek w Owiêcimiu i organizacjê Owiêcimskiego Centrum Dialogu. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander
Kwaniewski udekorowa³ s. Dominikê orderem Polonia Restituta.
 1996  rabin James Rudin (USA), kontynuator wspólnego programu Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem Krajowej Konferencji Biskupów Katolickich USA i Amerykañskim Komitetem ¯ydowskim dotycz¹cego wzajemnego nauczania w seminariach i orodkach ¿ydowskich. Rudin zauwa¿y³, ¿e Jak dzieci w d³ugiej podró¿y, pytamy jedni
drugich: »Czy ju¿ dotarlimy?«. Odpowied brzmi oczywicie, ¿e jeszcze nie, ale dziêki osi¹gniêciom Soboru Watykañskiego II mo¿emy powiedzieæ z pe³nym przekonaniem, ¿e ¯ydzi i katolicy s¹ jak pobo¿ni
pielgrzymi na prawej cie¿ce. I podró¿uj¹ t¹ drog¹ wspólnie5.
 1997  siostra Marie-Thérèse Huguet (Francja), ze Zgromadzenia Dziewic Konsekrowanych. Wyk³ada³a filozofiê, pracowa³a jako
robotnica w fabryce, nastêpnie w orodku dla chorych umys³owo.
Mieszka³a rok w Polsce, w Izraelu, w kibutzu. Jest cz³onkiem Towarzystwa Francuskiego Studiów Maryjnych Miêdzynarodowej Akademii Papieskiej, autorka wielu ksi¹¿ek powiêconych tematyce ¿ydowskiej: Miriam i Izrael, tajemnica Oblubienicy; Izraelu, mój ludu, kim
jeste? Spojrzenie katolickie; Konsekracja dziewic; Un peuple unique
pour le Dieu unique; Ton époux sera ton créateur. Jest tak¿e wspó³autork¹ dzie³a pod kierownictwem J.-M. Garrigues Jedyny Izrael Boga.
Laureatka stwierdzi³a: Odwróciæ siê przeciwko ¯ydom to odwróciæ
siê przeciwko naszym ojcom w wierze i jednoczenie przeciwko Bogu,
podczas gdy wed³ug Ewangelii wszyscy ludzie powierzeni s¹ mi³oci
Kocio³a, rozpoczynaj¹c od tych najbli¿szych i zawsze wed³ug naszej
wiary jestemy w³¹czeni w Tego, który jest pocieszeniem Izraela
(£k 2, 28) i zjednoczeni w Duchu pocieszycielu6.
 1998  rabin Michael Schudrich (USA i Polska), wspomaga³
odradzanie siê ¿ydowskiego ¿ycia religijnego i spo³ecznego w Polsce.
Ju¿ jako student, w latach 70. XX wieku podró¿owa³ po Europie
rodkowej i Wschodniej i nawi¹zywa³ kontakty z ¿yj¹cymi tu ¯ydami. W roku 1990 zacz¹³ pracowaæ dla Fundacji Laudera. Lata 1992
5

nia.

J. R u d i n: K³ótnie w rodzinie. Tekst w posiadaniu autora niniejszego opracowa-

6
M.T. H u g e u e t: Pojednanie miêdzy wiernymi Synagogi i Kocio³a. Tekst w posiadaniu autora niniejszego opracowania.
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1998 spêdzi³ w Warszawie. Do Polski powróci³ w czerwcu 2000 r. jako
g³ówny rabin Warszawy i £odzi. Od 8 grudnia 2004 r. Schudrich pe³ni
funkcjê g³ównego rabina Polski.
1999  Tova Ben Tzwi (Izrael), pe³ni pos³ugê Psalmów. Podczas
przyjazdów do Polski zrodzi³ siê pomys³, aby tak jak umia³a, czyli
g³osem i piewem, opowiedzieæ o Izraelu w Polsce. Tova wraca prywatnie i z potrzeby serca, anga¿uje siê w dzia³alnoæ na rzecz porozumienia pomiêdzy narodami. W ramach budowania porozumienia Tova
stara siê zmieniæ wizerunek Polski w oczach spo³eczeñstwa izraelskiego poprzez programy dotycz¹ce miêdzy innymi kultury polskiej,
emitowane w tamtejszych mediach. Pieniarka podczas wrêczenia
nagrody przyzna³a, ¿e: [...] [mam] nadziejê, ¿e na miarê swoich si³
i mo¿liwoci dorzucam cegie³kê do wielkiego mostu. Mam nadziejê, ¿e
na tym mocie spotkaj¹ siê nasze dwa narody. ¯ylimy na tej ziemi
przez prawie 1000 lat i nigdy nie bêdziemy sobie obcy7.
2000  ks. Manfred Deselaers (Niemcy i Polska), kap³an diecezji Aachen, z uczestnika akcji Znaki Pokuty sam sta³ siê znakiem pokuty. Dog³êbnie rozumie dowiadczenie wszystkich stron zaanga¿owanych w sprawê Owiêcimia. Ks. Manfred od 1990 r. mieszka i pracuje w Owiêcimiu w Centrum Dialogu i Modlitwy. Otrzymuj¹c nagrodê, ksi¹dz stwierdzi³: Mo¿liwy by³ wiat Auschwitz, dlaczego niemo¿liwy mia³by byæ wiat prawdziwej mi³oci?8.
2001  Halina Birenbaum (Izrael), izraelska pisarka, poetka, t³umaczka, prze¿y³a getto warszawskie i noc w komorze gazowej na Majdanku. Pisz¹c, przemawiaj¹c, spotykaj¹c siê z m³odzie¿¹ izraelsk¹,
niemieck¹, polsk¹, towarzysz¹c izraelskim grupom m³odzie¿owym odwiedzaj¹cym Polskê, s³u¿y cierpliwie wiêtej i trudnej sprawie pojednania. Birenbaum wyzna³a: Nie czujê nienawici. Czujê têsknotê do tych,
których mi odebrali, ale nie mog³abym patrzeæ na nikogo bezbronnego, kto mia³by cierpieæ cokolwiek, co by³oby podobne do tego, co ja
wycierpia³am. Bo zawsze uto¿samiam siê z t¹ ze stron, która cierpi9.
2002  Jan Nowak-Jeziorañski (USA i Polska), w latach 1943
1945 jako kurier komendanta g³ównego AK odbywa³ wyprawy do Szwecji i Londynu, gdzie informowa³ w³adze polskie i aliantów o losie ¯ydów w okupowanej Polsce. W 1943 r., po upadku powstania w getcie,
oprócz materia³ów od w³adz pañstwa podziemnego wióz³ te¿ raport od

7
Wypowied Tovy Ben Tzwi znajduje siê w: R. S a k s: Muzyka ³¹czy ludzi. S³owo
¯ydowskie 2001, nr 3, s. 12.
8
M. D e s e l a e r s: Pojednanie u progu Auschwitz. Tygodniku Powszechny 2000,
nr 27, s. 11.
9
Zob. Ksiê¿niczka Czardasza. Z Halin¹ Birenbaum rozmawia Stefan Wilkanowicz.
Relacje 2000, nr 78, s. 35.
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niedobitków ¯ydowskiej Organizacji Bojowej. Jan Nowak-Jeziorañski
by³ przez lata czo³ow¹ postaci¹ w Radzie Wspó³pracy Polonijno-¯ydowskiej (National Polish-American Jewish American Council), jedynym tego rodzaju gronie w USA. Zawsze z równ¹ moc¹ oponowa³
przeciw postawom antypolskim i antypolonijnym, co przeciw antysemityzmowi.
 2003  Jerzy Kluger (W³ochy). Dzieñ po wyborze kardyna³a Karola Wojty³y na Stolicê Piotrow¹, 17 padziernika 1978, rodzina Jerzego Klugera znalaz³a siê wród pierwszych zaproszonych goci przez
Papie¿a, który sam okreli³ to spotkanie jako nieformalne po¿egnanie kraju ojczystego. Jerzy Kluger przyczyni³ siê do nawi¹zania stosunków dyplomatycznych miêdzy Watykanem a Izraelem i zaanga¿owa³ siê w przygotowanie wizyty Jana Paw³a II w synagodze rzymskiej w 1986 r.10
 2004 i 2005  Hanspeter Heinz (Niemcy), rabin prof. Michael
Signer (USA). Signer nazywany jest buduj¹cym mosty pomiêdzy
chrzecijanami i ¯ydami. Jeden z czterech autorów ¿ydowskiego
owiadczenia na temat chrzecijan i chrzecijañstwa Dabru emet 
Mówcie prawdê. Jest religijnym ¯ydem, a równoczenie naukowcem,
kompetentnym w teologii judaistycznej i chrzecijañskiej  prawdopodobnie jedynym rabinem zatrudnionym na katolickim uniwersytecie w USA. Uczestniczy w Stowarzyszeniu Teologów Katolickich.
To w³anie z chrzecijanami  poprzez których dzia³a Chrystus 
¯ydzi mog¹ dokonaæ g³êbokich odkryæ dotycz¹cych dróg, na których
Bóg dzia³a w naszym ¿yciu i wymagañ stawianych nam przez nasze
tradycje po to, abymy pomagali w ustanowieniu Bo¿ego królowania
w wiecie11.
Hanspeter Heinz  odegra³ istotn¹ rolê w otwieraniu niemieckiego dialogu chrzecijañsko-¿ydowskiego na Polskê i polskie punkty widzenia. Od 1974 r. pozostaje przewodnicz¹cym unikalnej grupy dialogu chrzecijañsko-¿ydowskiego oraz oficjalnej grupy dyskusyjnej ¯ydzi i chrzecijanie przy Komitecie Centralnym Katolików NiemiecNa temat przyjani miêdzy Klugerem i Janem Paw³em II zob.: D. OB r i a n: Papie¿ nieznany. Nieopisana dot¹d historia wieloletniej przyjani, która zmieni³a stosunki
miêdzy katolikami i ¯ydami. Drogi ¿ycia Jana Paw³a II i Jerzego Klugera. Warszawa
1998.
11
Wypowied laureata znajduje siê w: R. I n d r z e j c z y k: Buduj¹cy mosty. Tekst
w posiadaniu autora niniejszego opracowania. Na temat owiadczenia Dabru emet pisze
M. C z a j k o w s k i: Dlaczego deklaracja Dabru emet jest potrzebna chrzecijanom?
Wiê 2001, nr 8, s. 7886; W. C h r o s t o w s k i: ¯ydowskie owiadczenie Dabru emet
na temat chrzecijan i chrzecijañstwa (10 IX 2000) z perspektywy katolickiej i polskiej.
Collectanea Theologica 2001, nr 2, s. 721.
10
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kich. Pierwszy raz przyjecha³ w roku 1993 z grup¹ liderów ZdK. Wedle
prof. Heinza ta podró¿ otworzy³a im oczy na fakt, ¿e pojednanie miêdzy chrzecijanami a ¯ydami nie mo¿e siê powieæ bez pojednania niemiecko-polskiego. Dialog zaczyna siê od przyjani, a koñczy modlitw¹,
jeden za drugiego12.
 2006  s. Anne-Denise Rinckwald, NDS (Francja), nale¿y do Zgromadzenia Matki Bo¿ej z Syjonu (Notre Dame de Sion). Dwa lata temu
przenios³a siê do Krakowa, co umo¿liwi³o otworzenie przez siostry
MB Syjonu ich pierwszej w Polsce wspólnoty. Charakter Zgromadzenia obrazuje nastêpuj¹ce zdanie z jego konstytucji: Jako wspólnota
powo³ane jestemy, by wiadczyæ w Kociele i w wiecie o wiernej mi³oci Boga do narodu ¿ydowskiego i o wiernoci obietnicom objawionym patriarchom i prorokom Izraela dla ca³ej ludzkoci.

Podsumowanie
Obecnie Polska Rada Chrzecijan i ¯ydów nie jest jedyn¹ organizacj¹ dzia³aj¹c¹ w obszarze dialogu chrzecijañsko-¿ydowskiego. Wpisa³a
siê ju¿ jednak w pejza¿ polskich i miêdzynarodowych dzia³añ na rzecz
pojednania, a jej inicjatywy s¹ wykorzystywane w ró¿nych czêciach Polski. Dziêki zaanga¿owaniu miêdzy innymi PRCHi¯ grupa Polaków zaczê³a uczestniczyæ w Marszu ¯ywych. Cz³onkowie Rady bior¹ aktywny
udzia³ w przygotowywaniu centralnych obchodów Dnia Judaizmu, a tak¿e inicjuj¹ uroczystoci lokalne. Cz³onkowie anga¿uj¹ siê, co warte podkrelenia, aktywnie w inicjatywy lokalne o charakterze dialogicznym
w miejscach swego zamieszkania i pracy, inspirowani wewnêtrznymi przekonaniami oraz przynale¿noci¹ do Polskiej Rady Chrzecijan i ¯ydów.
PRCHi¯ nie jest organizacj¹ kocieln¹, ale istnieje ³¹cznoæ personalna z Komitetem ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu
Polski, gdy¿ kilku cz³onków Rady jest cz³onkami tego Komitetu.
Wa¿nym punktem Rady s¹ comiesiêczne spotkania, wspólne czytanie Pisma i refleksje, które odbywaj¹ siê na p³aszczynie zupe³nej
równoci i równorzêdnoci. Jako Rada chrzecijan i ¯ydów próbujemy
spotykaæ siê i dzia³aæ na p³aszczynie religijnej, inspirowani wezwaniem
Bo¿ym.
12
Zob. w: S. K r a j e w s k i: Wspólne dociekania  i wspólne bycie razem. Laudacja
z okazji nadania ks. profesorowi Hanspeterowi Heinzowi tytu³u Cz³owiek Pojednania
roku 2004. Tekst w posiadaniu autora niniejszego opracowania.

ARTUR BLAROWSKI

Centrum Dialogu i Modlitwy w Owiêcimiu
w kontekcie dialogu
chrzecijañsko-¿ydowskiego
Wstêp
Od jakich s³ów nale¿y zacz¹æ, pisz¹c o dialogu i relacjach chrzecijañsko-¿ydowskich w Owiêcimiu. Czy mo¿e od pytania, gdzie by³ Bóg? lub
gdzie by³ cz³owiek? A mo¿e gdzie ja sam jestem? Jest spraw¹ oczywist¹, co
wydarzy³o siê w Auschwitz. Napisano na ten temat niezliczone tomy publikacji oraz powiêcono temu wiele lat badañ historycznych, filozoficznych i teologicznych. Znamy fakty historyczne oraz jak¿e przemawiaj¹ce
relacje ¿ywych wiadków historii, jak mo¿emy powiedzieæ o ocala³ych.
Auschwitz jest g³êbok¹ ran¹, która nadal boli i jest wci¹¿ otwarta. Dotyka
ona nas wszystkich, a ka¿dy z nas prze¿ywa inaczej. Mo¿e w³anie dlatego
dialog nale¿y rozpocz¹æ milczeniem. Musimy s³uchaæ w³asnego serca, ws³uchaæ siê w samych siebie, w drugiego cz³owieka, zastanowiæ siê, kim ja
jestem i co to znaczy dla mnie, a jakie znaczenie ma to miejsce dla ciebie?
Dialog to te¿ w pewnym stopniu milczenie i s³uchanie. Pamiêtaj¹c o sile
z³a jaka w przesz³oci, w czasach panowania III Rzeszy, emanowa³a w tym
skrawku ziemi z królestwa piek³a i wszechw³adzy mierci, musimy podejmowaæ wyzwanie budowania dobra. To w³anie dobro zobowi¹zuje
i dlatego próbujemy obok Auschwitz stworzyæ miejsca, w których mi³oæ
i dobro ma ostatnie s³owo, miejsca wzajemnego szacunku, pojednania
i spotkañ. Jednym z takich miejsc jest Centrum Dialogu i Modlitwy
w Owiêcimiu, którego dzia³alnoæ chcia³bym przybli¿yæ Czytelnikom.
11*
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Dialog chrzecijañsko-¿ydowski i trudne pocz¹tki
Inicjatywy i dzia³ania
Szok spowodowany Auschwitz pobudzi³ chrzecijan do powa¿nej refleksji nad swoj¹ relacj¹ do narodu ¿ydowskiego. Otworzy³ drogê, która
w roku 1965 doprowadzi³a w Kociele katolickim do wydania prze³omowej deklaracji Soboru Watykañskiego II Nostra aetate. Owocem deklaracji by³ pocz¹tek nowej, kruchej jeszcze, ery zaufania miêdzy ¯ydami
i chrzecijanami. Nagle, dwadziecia lat póniej, podczas sporu o klasztor sióstr Karmelitanek w Owiêcimiu, wydawa³o siê, ¿e zaufanie to zosta³o zakwestionowane. Co siê sta³o?
A oto wybrane aspekty tej skomplikowanej historii. Sta³o siê jasne,
¿e Auschwitz nie jest tylko symbolem, lecz równie¿ bardzo konkretnym,
i to nie jednym miejscem: obozem macierzystym Auschwitz I, obozem
Auschwitz II  Birkenau oraz oko³o 40 dawnymi podobozami. Istnieje
równie¿ licz¹ce oko³o 40 000 mieszkañców miasto Owiêcim oraz obszar
obejmuj¹cy 40 km2 dawnego tzw. Interessensgebiet Auschwitz, ³¹cznie
z dziewiêcioma przyleg³ymi do niego wioskami, miêdzy innymi z Brzezink¹  w wiêkszoci zamieszka³y przez polskich katolików. Auschwitz
pozostaje mimo to symbolem, co wiêcej, wielowymiarowym symbolem 
Szoah dla ¯ydów, wiadectwem polskiej tragedii podczas drugiej wojny
wiatowej oraz dramatu Sinti i Romów. Odgrywa równie¿ znacz¹c¹ rolê
w pamiêci Rosjan, powi¹zanej z wk³adem Armii Czerwonej w walkê
z faszyzmem podczas drugiej wojny wiatowej. Dla katolików w Polsce
chrzecijañstwo  z symbolem krzy¿a  w d³ugiej historii ucisku i oporu
uosabia wolnoæ, godnoæ ludzk¹, a czêsto nawet polsk¹ to¿samoæ.
Dla wielu chrzecijañskich ofiar Auschwitz (wród których oko³o 100
stanowili katoliccy ksiê¿a) krzy¿ by³ oznak¹ tego, ¿e Bóg jest po stronie
ofiar, a nie oprawców. Po pielgrzymce papie¿a w 1979 r. archidiecezja
w Krakowie pragnê³a poprzez za³o¿enie obok by³ego obozu Auschwitz I
klasztoru s. Karmelitanek uczciæ modlitw¹ tych, którzy zginêli oraz wypraszaæ pokój. Kiedy w latach 80. ustrój komunistyczny chyli³ siê ku upadkowi, powsta³, obok miejsca pamiêci  podobnie jak na terenie by³ego
obozu w Dachau  karmel. Mia³o to byæ miejsce modlitwy za tych, którzy zginêli na tej ziemi, za sprawców i o pokój na wiecie (kard. Macharski w 1984 r. powiedzia³: W pobli¿u bloku mierci bêd¹ trwa³y w zamkniêciu klauzury na modlitwie i ofierze dla wynagradzania Bogu za
zbrodnie w Owiêcimiu i dla ub³agania mi³osierdzia Bo¿ego, w szczególnoci pokoju i jednoci w wiecie.). Wraz z nasileniem siê protestów przeciw klasztorowi ros³o zdziwienie i opór wród wiêkszoci katolików
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w Polsce. Sytuacja ta by³a bowiem uto¿samiana z kontynuacj¹ nacjonalistycznej i komunistycznej walki z chrzecijañstwem i polskimi d¹¿eniami niepodleg³ociowymi. Wydawa³o siê jasne, ¿e polscy katolicy nie
mogli siê z tym zgodziæ i nie powinni byli ust¹piæ.
Wielu ¯ydów  i nie tylko  postrzega³o to tak, jak gdyby Auschwitz
mia³ staæ siê celem katolickich pielgrzymek z Maksymilianem Kolbe
i Edyt¹ Stein jako reprezentantami ofiar. Czy pamiêæ o nieochrzczonych
¯ydach, którzy stanowili ponad 90% zamordowanych, mia³a znowu znikn¹æ? Czy w sferze kultury nie oznacza³o to swego rodzaju kontynuacji
Holokaustu  pozwoliæ wymazaæ ¯ydów z pamiêci, ze wspomnieñ chrzecijañskiej Europy, nawet w kontekcie Auschwitz? ¯aden ¯yd nie móg³
na to przystaæ. Jedynym stosownym stanowiskiem wydawaæ siê mog³o:
dokonanie rachunku sumienia, przyznanie siê do winy, nawrócenie, pokuta i milczenie  i w ten sposób wyra¿enie respektu dla ¿ydowskich
ofiar na tym najwiêkszym cmentarzysku wiata, cmentarzysku, na którym nie ma grobów. Rana zadana przez Auschwitz okaza³a siê wci¹¿
otwart¹ i g³êbok¹, dotykaj¹c¹ to¿samoci obu stron oraz istoty naszych
relacji.
W 1986 i 1987 r. odby³y siê spotkania reprezentantów Kocio³a katolickiego oraz organizacji ¿ydowskich, dla których cel stanowi³o poszukiwanie wspólnego rozwi¹zania. Efektem by³o wybudowanie przez
Koció³ katolicki dwóch nowych budynków  wspomnianego klasztoru
oraz Centrum Dialogu i Modlitwy w Owiêcimiu. W rozwi¹zaniu tego
problemu znacz¹c¹ rolê odegra³ papie¿ Jan Pawe³ II. Podczas pobytu w Auschwitz-Birkenau w 1979 r. nazwa³ siebie synem tej ziemi.
Nikomu innemu nie uda³o siê wyjaniæ, ¿e relacja chrzecijañsko-¿ydowska po Auschwitz nie opiera siê na rywalizacji. Mi³oæ do narodu ¿ydowskiego oraz g³êboki respekt wobec rany zadanej przez Auschwitz nale¿y
do to¿samoci nowoczesnego chrzecijañstwa oraz Kocio³a katolickiego.
Pozostawa³ jednak ci¹gle bardzo praktyczny problem, jak dopasowaæ
to¿samoæ chrzecijañsk¹ oraz otwartoæ na innych u progu Auschwitz.
Poni¿sze dwa przyk³ady powinny zobrazowaæ, jak Koció³ katolicki próbowa³ sobie z tym poradziæ.
Po przeniesieniu sióstr karmelitanek w 1993 r., tak zwany krzy¿ papieski, po³o¿ony w pobli¿u dawnej siedziby klasztoru na miejscu dawnego placu straceñ polskich wiêniów, sta³ siê symbolem katolickiej wiêzi
z obozem. Fakt ten zosta³ wykorzystany do prowokacji, polegaj¹cej na
postawieniu w tym miejscu setek krzy¿y. Polscy biskupi byli zgodni co do
tego, i¿ nale¿y usun¹æ nowe krzy¿e i wyrazili przekonanie o zasadnoci pozostawienia krzy¿a papieskiego. Krzy¿ jest bowiem znakiem mi³oci
i nigdy nie powinien byæ przez nikogo wykorzystany jako instrument
do prowadzenia wojny przeciwko komukolwiek. Owiadczyli równie¿,
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¿e s¹ wiadomi szczególnego znaczenia Szoah w Auschwitz i szczególnej wiêzi Kocio³a z narodem ¿ydowskim oraz ¿e wszystkie trudne kwestie powinny byæ rozwi¹zywane przez dialog (List pasterski z 26 sierpnia
1998 r.).
Kolejn¹ kwesti¹ by³a beatyfikacja (1987), kanonizacja (1998) i og³oszenie Edyty Stein patronk¹ Europy (1999). Pytania dotyczy³y nie tyle
samej Edyty Stein, ile  g³êbiej  wykorzystywania przez Koció³ pamiêci o niej w kontekcie Auschwitz. Czy by³a to znowu subtelna droga
w kierunku chrystianizacji? wiadomy tego niebezpieczeñstwa papie¿
Jan Pawe³ II powiedzia³ podczas kanonizacji: Od tej chwili, kiedy co
roku bêdziemy wspominaæ tê wiêt¹, nigdy wiêcej nie mo¿emy zapomnieæ
o Szoah, tym okropnym planie unicestwienia narodu, planie, który zabi³
miliony naszych ¿ydowskich Sióstr i Braci. Niech im Bóg b³ogos³awi
i niech obdarzy ich pokojem! To wybrane aspekty kontekstu, w którym,
w 1992 r., rozpoczê³o pracê Centrum Dialogu i Modlitwy w Owiêcimiu.
Charakter, rolê i znaczenie Centrum najlepiej odda³ wielki Polak
papie¿ Jan Pawe³ II, mówi¹c w dniu 24 czerwca 1988 r.: Sporód wielorakich inicjatyw, jakie w duchu Soboru podejmowane s¹ dzisiaj na rzecz
dialogu ¿ydowsko-chrzecijañskiego, pragnê wskazaæ na powstaj¹cy
w Polsce orodek informacji, wychowania, spotkañ i modlitwy. Ma on
s³u¿yæ badaniom nad Shoah oraz nad martyrologi¹ narodu polskiego
i innych narodów europejskich w okresie narodowego socjalizmu, a tak¿e duchowej konfrontacji z tymi problemami. Nale¿y sobie ¿yczyæ, aby
przyniós³ obfite owoce i móg³ stanowiæ wzór równie¿ dla innych narodów.
Jakie zadania w dniu dzisiejszym stoj¹ przed Centrum Dialogu
i Modlitwy? G³ównym jego celem jest stworzenie atmosfery gocinnoci
u progu Auschwitz. Zaczynamy od wspomnianego ju¿ milczenia i s³uchania. S³uchamy g³osu ziemi owiêcimskiej, g³osu innych, a w koñcu
 g³osu naszych w³asnych serc. Spotkanie z histori¹, o której to miejsce,
a zw³aszcza miejsce pamiêci opowiada, prawie ka¿dego porusza do g³êbi.
Obserwuj¹c ludzi, a w szczególnoci ludzi m³odych, którzy po wizycie
w Muzeum przyje¿d¿aj¹ do Centrum Dialogu i Modlitwy i chc¹ siê podzieliæ swoimi refleksjami, zdajemy sobie sprawê, jak wa¿ny jest czas
powiêcony temu miejscu, w tym równie¿ czas dla siebie. Dla ludzi przyje¿d¿aj¹cych z ró¿nych stron wiata znaczenie Auschwitz jest inne. Inaczej to miejsce prze¿ywa katolik z Polski, inaczej protestant z Niemiec,
inaczej ¯yd z Izraela, a jeszcze inaczej pielgrzym z Italii lub Hiszpanii.
A oto inne podejmowane przez Centrum Dialogu i Modlitwy dzia³ania i inicjatywy. Gociom proponowany jest udzia³ w religijnych dniach
skupienia, które organizowane s¹ regularnie w okresie postu i adwentu oraz na ¿yczenie. Spotkanie z Auschwitz odgrywa przy tym zawsze
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istotn¹ rolê. Wywo³uje ono pytania o Boga, z³o, powo³anie, odpowiedzialnoæ, winê i wybaczenie, o stosunki chrzecijañsko-¿ydowskie. W ostatnich latach postaæ Edyty Stein i wzór Jana Paw³a II stawa³y siê wa¿ne
w tym kontekcie.
Poprzez realizacjê projektów edukacyjnych przygotowujemy m³odzie¿
z Owiêcimia do spotkañ z goæmi zagranicznymi. M³odzie¿ ta sta³a siê
ambasadorem swojego miasta i poprzez kontakt z by³ymi wiêniami tak¿e pomostem miêdzy pokoleniem wiadków a pokoleniami odpowiedzialnymi za przysz³oæ. Radosne i zarazem powa¿ne spotkania z nimi uwiadamiaj¹ nam ¿ywy wymiar naszej odpowiedzialnoci po Auschwitz.
Zrealizowany zosta³ projekt Miejsce zamieszkania: Owiêcim, sk³adaj¹cy siê z kilku bloków tematycznych: K.L. Auschwitz-Birkenau  historia i symbolika (przy wspó³pracy z Pañstwowym Muzeum A.-B.), Judaizm  chrzecijañstwo, Dialog chrzecijañsko-¿ydowski (przy wspó³pracy z Centrum ¯ydowskim w Owiêcimiu); Dialog polsko-niemiecki
(przy wspó³pracy z Miêdzynarodowym Domem Spotkañ M³odzie¿y, Fundacj¹ K. Adenauera), którego g³ównym punktem by³a podró¿ studyjna do
Niemiec; Owiêcim  historia miasta i sytuacja aktualna; Prawa cz³owieka  mniejszoci narodowe  obcokrajowcy. W projekcie bra³o udzia³
prawie 40 m³odych ludzi. Nowy projekt o nazwie Ludzie dobrej woli
jest w trakcie realizacji. W jego ramach organizowane s¹ spotkania, prelekcje i wyk³ady tematyczne zwi¹zane z bezinteresown¹ pomoc¹ niesion¹ wiêniom KL Auschwitz.
Centrum organizuje miêdzynarodowe i miêdzyreligijne seminaria
we wspó³pracy z Miêdzywydzia³owym Instytutem Ekumenii i Dialogu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. S¹ to spotkania z by³ymi wiêniami, chrzecijañskimi i ¿ydowskimi, z m³odymi ludmi z Polski i Niemiec, jak i z innych krajów, z profesorami, ksiê¿mi, rabinami.
Podejmuje siê przedsiêwziêcia w aspekcie dialogu chrzecijañsko-¿ydowskiego. W 1997 r. spotka³y siê w Centrum zaanga¿owane w dialog
chrzecijañsko-¿ydowski postacie z Polski, Niemiec i Stanów Zjednoczonych, aby wspólnie przemyleæ zagadnienie religijnego traktowania rzeczywistoci Auschwitz. Rozpoczêto ws³uchiwaniem siê w g³os ziemi owiêcimskiej podczas wspólnego zwiedzania miejsc pamiêci. Póniej uczestnicy spotkania wys³uchali siebie nawzajem. Wynikiem tego nie by³a ¿adna rezolucja, lecz prosty list zawieraj¹cy oko³o 20 pytañ, które nastêpnie
wys³ano, przet³umaczone na ró¿ne jêzyki, do wielu centrów zajmuj¹cych
siê dialogiem chrzecijañsko-¿ydowskim.
Mniej wiêcej w tym samym czasie, w 1997 r., rozpoczêto organizowanie seminariów u progu Auschwitz, które wkrótce nabra³y miêdzynarodowego i miêdzyreligijnego wymiaru. Ich podstawowym zamys³em
by³o s³uchanie siebie nawzajem, poczynaj¹c od wspólnego ws³uchiwania
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siê w wiadectwa historii. Prosty fakt, ¿e wspólnie zwiedzano teren by³ego obozu i s³uchano wiadectw tych, którzy go prze¿yli, by³  byæ mo¿e
 najwa¿niejszym dowiadczeniem. W seminariach tych uczestniczyli
rabini, ksiê¿a oraz profesorowie wraz ze swoimi studentami, pochodz¹cy
z USA, Polski, Niemiec, Belgii i Izraela.
Od roku 2006 w ramach wspó³pracy z Pax Christi w Aachen w Niemczech prowadzona jest wymiana wolontariacka.
Centrum posiada w³asne publikacje, wród których najlepiej oddaj¹c¹ charakter jego pracy jest ksi¹¿ka Dialog u progu Auschwitz. Przygotowywana jest praca Bóg i Auschwitz, która uka¿e siê niebawem i bêdzie
przedstawia³a trzy wydarzenia z 2006 r. w Centrum Dialogu i Modlitwy
w Owiêcimiu. S¹ to kolejno: Sympozjum o Edycie Stein, Pielgrzymka
Papie¿a Benedykta XVI do Auschwitz oraz seminarium filozoficzne
Obecnoæ Boga w mrokach dziejów. Centrum ma swój sta³y program
dzia³ania, a ponadto swym gociom mo¿e zaoferowaæ:
 zwiedzanie muzeum Auschwitz-Birkenau z przewodnikiem,
 spotkania z by³ymi wiêniami,
 wgl¹d w archiwum Muzeum,
 wyk³ady dotycz¹ce historii by³ego obozu zag³ady Auschwitz-Birkenau,
 kontakt z naukowcami i fachowcami,
 prace porz¹dkowe na terenie miejsca pamiêci,
 zwiedzanie miasta Owiêcimia i okolic,
 refleksje etyczne i religijne,
 rozmowy duszpasterskie i nabo¿eñstwa,
 rekolekcje.
Dyrektorem Centrum jest ks. Jan Nowak z diecezji krakowskiej. Za
Dzia³ Programowy odpowiada dr Manfred Deselaers, niemiecki ksi¹dz
z diecezji Aachen. Centrum jest otwarte ca³¹ dobê, od 7.00 do 22.00 dzia³a recepcja i kuchnia. Dysponuje ono:
 150 miejscami noclegowymi, g³ównie jedno- i dwuosobowymi,
 restauracj¹,
 sal¹ konferencyjn¹,
 kilkoma salami spotkañ,
 bibliotek¹, TV-sat/video/DVD,
 wystawami  czasowymi / sta³ymi,
 kaplic¹,
 campingiem.
Mam nadziejê, ¿e ta krótka prezentacja Centrum Dialogu i Modlitwy
choæ czêciowo przybli¿a jego dzia³alnoæ. W imieniu Centrum serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych, zarówno osoby indywidualne, jak i instytucje do szerszej wspó³pracy w dziedzinie dialogu, studiów i modlitwy oraz do wspó³tworzenia nowych mostów zaufania.
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Pozwolê sobie zakoñczyæ s³owami papie¿a Benedykta XVI, którego wizyta w Owiêcimiu i w Centrum Dialogu i Modlitwy by³a niejako wyznacznikiem nowego kierunku jego dzia³añ. Powiedzia³ on w dniu 28 maja
2006 r.: Bogu niech bêd¹ dziêki, ¿e oczyszczanie pamiêci, do którego
wzywa nas to miejsce, rodzi tu tak¿e wiele inicjatyw, które maj¹ na celu
przeciwstawianie siê z³u i przyczynianie siê do budowania dobra. Przed
chwil¹ mia³em okazjê pob³ogos³awiæ Centrum Dialogu i Modlitwy. W niedalekim s¹siedztwie prowadz¹ ¿ycie ukryte siostry karmelitanki, które
czuj¹ siê w sposób szczególny zjednoczone z tajemnic¹ Krzy¿a i przypominaj¹ nam wiarê chrzecijan, która g³osi, ¿e sam Bóg zst¹pi³ do piek³a
ludzkiego cierpienia i cierpi razem z nami. W Owiêcimiu istnieje franciszkañskie Centrum w. Maksymiliana i Miêdzynarodowe Centrum
Nauczania o Auschwitz i Holokaucie. Znajduje siê tu te¿ Miêdzynarodowy Dom Spotkañ M³odzie¿y. Przy jednym z dawnych Domów Modlitwy mieci siê Centrum ¯ydowskie. Tworzy siê Owiêcimska Akademia
Praw Cz³owieka. Mo¿emy wiêc mieæ nadziejê, ¿e z miejsca kani bêdzie
wyrastaæ i dojrzewaæ konstruktywna refleksja i ¿e pamiêæ przesz³oci
pomo¿e przeciwstawiaæ siê z³u i sprawiaæ, ¿e zatryumfuje mi³oæ.
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Christian-Jewish Dialogue in Poland
Summary
With the end of the World War II, Christians of almost all denominations made an
attempt to revalue their teaching on Jews and Judaism. In the documents enacted,
churches rejected the assumption that Jews are responsible for Christs death, the guilt
inherited by subsequent generations, and claimed that the alliance made with the Biblical Israel was never cancelled and thus stigmatised anti-Semitism and all traces of
racism. Also, the Catholic Church entered the process of reunion with Jews. Its beginning is connected with the proclamation of the Declaration on the Relationship of the
Church to non-Christian Religions Nostra Aetate introduced by the Second Vatican
Council. The fourth point of this document was devoted to Jews. It reads that it is only
the Jewish authorities (Sanhedryn) that are responsible for Christs death whereas
the Jews themselves, even after the appearance of the Saviour, are still loved by God.
The very declaration also condemned anti-Semitism. The Commission for Religious
Relations with Judaism promoting a dialogue with the world-wide greatest Jewish
organizations was established on October 22, 1974.
Significantly, John Paul II was in favour of a dialogue with the Jews. The greatest
initiatives taken by the Pope include, undoubtedly, his visit to the Italian Greater Synagogue in 1986, and pilgrimage to the Holy Land in 2000. Walking on the earth marked
by the presence of Jesus Christ, the Pope also visited the most important places for the
Jews nowadays, that is the Yad Vashem Memory Institute and the Heshal Shlomo
Israel Chief Rabbi Institute. During his meetings with the national and religious authorities of both Israel and the Palestinian Autonomy, the Pope called for a joint dialogue
and reconciliation. What was unprecedented, though, was the Popes prayer by the
Western Wall, commonly referred to as the Crying Wall. He put his prayer into the wall
cracks in which he asked God for forgiveness of the guilt committed by the Catholics in
the past.
The Catholic Church in Poland is also involved in the process of reconciliation with
the Jewish people. The Subcommittee for the Dialogue with the Jews, which in the
beginning constituted the structure of the Polish Episcopate for Ecumenism Committee, was created in 1986. One year later, it was given the status of an independent
Committee. After 10 years of its activity, in 1996, it was transformed into the Polish
Episcopate for the Inter-religious Dialogue Council. The Polish Episcopate for a Dia-
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logue with Judaism is currently working within its structure. According to the decision
of the 291 Plenary Meeting of the Polish Episcopate Conference, taking place from
October 14 to October 15, 1997 in Gdañsk, January 17 is considered to be the Day of
Judaism. Its role is to familiarize the Catholics with the relations of Christianity and
brothership between Church and Israel, the people of God, and with the teaching and
initiatives within the scope of a dialogue taken by the Vatican Commission for Religious Relations with Judaism.
To celebrate the anniversary of the resolution of Judaism Day accepted by the Polish Episcopate Conference in the Catholic Church, the Department of Ecumenical Theology at the Theological Faculty at the University of Silesia has prepared a publication
devoted to the Christian-Catholic relations in Poland. The first part of the present work
consists of the texts dealing with the issues of a dialogue on a general level. They involve opinions given on such topics as a dialogue in the perspective of the Gospel reading, and the problem of missions to Jews. Also, the works of the International Catholic-Jewish Liaison Committee, the official body connecting the greatest Jewish organizations with the Holy See, were discussed. The first part closes with the remarks on
a Christian-Catholic dialogue in Germany.
In the second part, however, the Reader finds the texts devoted to the CatholicJewish relations in Poland in the light of the Judaism Day celebrations in particular
dioceses. It ends with an opinion touching upon the issue of a dialogue from the perspective of a parish.
The third part presents two institutions dealing with the issue of a Christian-Jewish dialogue in Poland, that is the Polish Council of Christians and Jewish and the
Centre of Information, Dialogue, Meeting and Prayer.
Hopefully, the texts under discussion will be well-received by the Reader. The present work, though, is devoted not only to the theologians and teachers, but also to all
those closely connected with the issue of reconciliation between Christianity and Judaism.
Keywords: dialogue, reconciliation, cooperation, the Catholic Church, Jews, Judaism

Dialogue judéo-chrétien en Pologne
Résumé
Avec la fin de la seconde guerre mondiale les chrétiens de presque toutes les dénominations ont entrepris leffort de revaloriser leur enseignement en matière des Juifs et du
judaïsme. Dans les documents constitués, les Eglises ont rejetées la croyance que le peuple juif est coupable depuis plusieurs générations de la mort de Christ; en plus elles ont
acquiescé que lalliance conclue avec lIsraël biblique na jamais été révoquée et ont
décidément stigmatisé lantisémitisme et toutes les manifestations du racisme. LEglise
catholique sest également engagée dans le processus de réconciliation avec les Juifs. Le
début se lie avec la proclamation du Concile Vatican II de la Déclaration sur les relations
de lÉglise avec les religions non chrétiennes Nostra aetate. Le quatrième point de ce
document est consacré à la nation juive. Nous y lisons que la responsabilité de la mort du
Christ portent uniquement les autorités juives (le Sanhédrin), et les Juifs, même après la
venue du Christ, demeurent pris en affection par Dieu. La déclaration conciliaire blâmait
également lantisémitisme. Le 22 octobre 1974 a eu lieu la création de la Commission
pour les relations religieuses avec le judaïsme qui soccupe de la promotion du dialogue
avec les plus grandes organisations judaïques dans le monde entier.
Jean Paul II soutenait le dialogue avec les Juifs de façon particulière. La visite dans
la Grande Synagogue de Rome en 1986 et le pèlerinage en Terre Sainte en 2000 appartiennent sans doute aux initiatives les plus importantes du pape. En marchant sur la
terre marquée par les pas du Jésus Christ, le pape a aussi visité la place la plus importante pour les Juifs contemporains, cest-à-dire le Mémorial Yad Vashem et le siège du Grand
Rabbin dIsraël Hechal Shlomo. Pendant des rencontres avec des chefs militaires et religieux tant de lIsraël que de lAutonomie Palestinienne il postulait le dialogue mutuel et
la paix. La prière auprès du Mur Occidental, appelé communément le Mur des Lamentations, sest avérée sans précédent. Le pape a inséré dans une fissure du Mur une prière
dans laquelle il demandait Dieu de pardonner aux catholiques leurs anciens péchés.
Dans le processus de réconciliation avec le peuple juif est engagée également lEglise
catholique en Pologne. En 1986 on a créé la Sous-Commission pour le dialogue avec le
judaïsme qui fonctionnait au début dans les structures de la Commission épiscopale polonaise pour lOecuménisme. Un an plus tard elle a obtenu le statut dune commission
indépendante. Après dix ans dactivité, en 1996, elle a été transformée en un Conseil
épiscopal polonais pour le dialogue religieux. Dans ce cadre travaille actuellement le Co-

Résumé

175

mité épiscopal polonais pour le dialogue avec le judaïsme. Conformément à la décision de
la 291. réunion plénière du Comité épiscopal polonais, qui a eu lieu le 1415 octobre
1997 à Gdañsk, on a décidé que le 17 janvier sera dorénavant célébré comme la Journée
du Judaïsme. Son devoir consiste à rapprocher aux catholiques des liens entre le christianisme et la fraternité entre lEglise et lIsraël, le peuple de Dieu, et la propagation de
linstruction et des initiatives entreprises dans le domaine du dialogue par la Commission
vaticane pour les relations religieuses avec le judaïsme.
Par égard à la dixième anniversaire de la proclamation de la Journée du Judaïsme
dans lEglise catholique, lInstitut de la Théologie Ecuménique de la Faculté de Théologie
de lUniversité de Silésie a préparé une publication consacrée aux rapports judéo-chrétiens
en Pologne. La première partie de cet étude comprend des textes concernant la problématique du dialogue sur un plan général. Elle contient des opinions sur des problèmes comme la question du dialogue dans la perspective de lEvangile et le problème de la mission
vers les Juifs. En plus, elle contient des travaux du Comité international de liaison entre
catholiques et Juifs, le seul corps officiel qui unit les organisations juives les plus importantes avec le Saint-Siège. La première partie se termine avec les observations sur le
dialogue chrétieno-juif en Allemagne.
Dans la deuxième partie le lecteur trouvera des textes concernant des relations catholiques-juives en Pologne dans la perspective de la célébration de la Journée du Judaïsme dans les diocèses particuliers. A la fin se trouve une présentation sur la question
du dialogue de la perspective paroissiale.
Dans la troisième partie on présente deux institutions qui soccupent du dialogue
judéo-chrétien en Pologne, à savoir le Conseil polonais des Chrétiens et des Juifs et le
Centre dInformation, de Dialogue, dEducation, de Rencontres et de Prière.
Il faut placer tout lespoir à ce que des textes présentés soient bien accueillis par le
lecteur. Cette publication est destinée non uniquement aux théologiens et aux enseignants,
mais aussi à tous ceux qui se soucient du problème de la réconciliation du christianisme
et du peuple juif.
Mots-clé: dialogue, réconciliation, coopération, Eglise catholique, Juifs, judaïsme
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