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Słowa kluczowe Polacy i Żydzi w Lublinie

Polacy i Żydzi w Lublinie

Młodzieży żydowskiej przyjeżdżającej do Polski nie trzeba pokazywać synagog, które przetrwały.
Synagogi należały do małej grupy, wierzącej, że przyjdzie Mesjasz, którego pośle Bóg, żeby
oswobodził cierpiący naród. A dopóki nie przyjdzie Mesjasz, trzeba modlić się i cierpieć.
Wszystkie organizacje syjonistyczne były przez nich wyklęte. Uważali, że trzeba siedzieć w
diasporze. Jeszcze dzisiaj uważają, że Holocaust odbył się z woli Boskiej, ponieważ byliśmy
grzeszni. Synagogi wychwalają też Żydzi, którzy pozostali w Polsce. Ożenili się z Polkami lub
powychodziły za Polaków i myślą, że tym oczyszczą swoje sumienie. Może tej młodzieży należy
opowiedzieć o młodzieży żydowskiej w Polsce, która nie miała żadnej przyszłości. Uczniowie u
krawców, szewców, praca tylko sezonowa. Zarabiali grosze i kochali Polskę, ale Polacy ich nie
chcieli. Nigdy nie byłam na Sławinku, Kośminku, czy Czechówce. Nigdy nie przeszłam z Bramy
Grodzkiej przez Podwale, ponieważ to było dla Żydów niebezpieczne. Nigdy też nie byłam na
Czwartku. W ogóle nie chodziłam po ulicach, przy których żyli Polacy. Nie miałam po co. Żyłam
w Lublinie 19 lat i nie znałam ani jednego Polaka. Ja do powojennego Lublina nie mam żadnego
sentymentu. W ogóle mnie nic nie obchodzi, co się tam dzieje. W 1939 r. wyszłam z Lublina i nie
było po co do niego wracać. Nie było tu już ani rodziców, ani krewnych, ani ulicy, ani domu.
Jedynym, czym może „szczycić się” Lublin, to Majdanek. Jeżeli ktoś pyta się mnie, skąd jestem, a
ja powiem, że z Lublina, to wiele osób nie wie, gdzie to jest, ale jeżeli dodać te przeklęte słowo
Majdanek, to już wszyscy wiedzą. Dla mnie nigdy nie było i nie ma różnicy między narodami.
Kocham wszystkich ludzi dobrych

Data i miejsce nagrania 1998-04-18, Rishon LeZion

Rozmawiał/a Robert Kuwałek

Transkrypcja Robert Kuwałek

Prawa Copyright  Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

Program Historia Mówiona realizowany jest w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" od 1998 roku. www.historiamowiona.teatrnn.pl


