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Miejsce i czas wydarzeń Warszawa, II wojna światowa
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Stosunek Polaków do sytuacji Żydów podczas II wojny światowej
Nigdy nie spotkałem się z czymś takim jak zadowolenie [z sytuacji Żydów], chociaż
byłem w środowisku endeckim, bo ostatecznie ojciec był endekiem, czyli  można
byłoby sądzić,  że  tam są jakieś  ideologiczne przesłanki,  żeby wśród tych osób
pojawiły się akcenty zadowolenia. Nie, to jednak była tragedia, to jednak byli ludzie.
[Była świadomość, że] to jest początek czystek, które robią Niemcy, teraz zaczną
Polaków likwidować też tak na ulicach, bo Polaków likwidowali, wysyłali do obozów,
ale to się tak wydawało, że to jeszcze nie jest na tej ulicy, gdzie my jesteśmy. No ale
później łapanki były uliczne, było kino na dole, myśmy obserwowali taką łapankę
[ludzi]  z tego kina – Niemcy podjechali  budami, postawili  te budy przed domem,
weszli  na  podwórze,  ludzie  wychodzili  z  kina  i  oni  wyłapywali  i  do  tych  bud
wprowadzali.  Z tej  budy ktoś uciekł,  strzelali,  to  myśmy wszystko widzieli  i  tych
Niemców, którzy tam zachowywali się dość brutalnie – popychali kogoś, kopali. Nam
się wydawało, że to jest wróg – Niemiec to jest wróg nas wszystkich. Nie rozróżniało
się tak Polaków od Żydów. Może to w tym środowisku akurat tak nie było, bo my nie
byliśmy doświadczeni  taką obecnością  nacji  żydowskiej  na  Pomorzu obok nas.
Żadnych takich akcentów, które można byłoby określić jako optymistyczne, jako
radosne, nie było. Było przerażenie, normalnie przerażenie. My mieliśmy już za sobą
kilka takich egzekucji, których Niemcy dokonywali na ulicach. To później Kutschera
był, to jakiś dostęp do pisemek konspiracyjnych rodzice mieli. Ja nie czytałem tych
pisemek, ale uczestniczyłem w chowaniu tych pisemek na wszelki wypadek. I było
tak, kiedy zostawaliśmy sami, ojciec pracował, matka musiała gdzieś wyjść, może z
siostrą gdzieś wyszła, że się mówiło: „Jakby przyszedł ten i ten, to tutaj to pisemko
dasz”. Więc byliśmy wtajemniczeni w taką aktywność konspiracyjnego zachowania,
ale nie przypominam sobie żadnych takich akcentów, które mógłbym wpisać w taką
negatywną relację Polaków do Żydów. Było duże współczucie. Nie było też czegoś
takiego jak gdyby [odwrotnego]:  „Jutro idziemy,  Niemców od tyłu zaatakujemy i
uwolnimy  Żydów.  Zrobimy  wreszcie  porządek”.  W  ogóle  to  myślenie  o  jakimś



czynnym oporze było dla nas na poziomie wybitnego już czynu bohaterskiego. 

 
Data i miejsce nagrania 2006-02-21, Lublin

Rozmawiał/a Tomasz Czajkowski

Redakcja Justyna Molik

Prawa Copyright © Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"


