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Auschwitz - niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i ośrodek zagłady - stał się
międzynarodowym symbolem. Rocznicę jego wyzwolenia - 27 stycznia - Organizacja Narodów
Zjednoczonych ustanowiła w 2005 roku Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach
Holokaustu.
Dzień Pamięci o Holokauście to wyzwanie, moralny nakaz: musimy zrobić wszystko,
by już nigdy kart historii nie rozcinano nożem Kaina, a świat stał się domem dla ludzi. Zapalmy
świece w oknach 27 stycznia wraz z rozpoczęciem szabatu. Niech płomień pamięci rozświetli
nasze wspomnienia i myśli o tych, którzy odeszli. – napisała w zaproszeniu na pierwsze obchody
Gołda Tencer, Dyrektor Generalny Fundacji Shalom.

Holokaust stał się doświadczeniem, które wręcz odmieniło obraz świata.
Niewyobrażalne stało się faktem. Przed mistrzami zarówno słowa jak
i obrazu pojawiły się jednocześnie, wątpliwości i obowiązek upamiętnienia
zagłady.
Samuel Becket sformułował problem mówienia o holokauście następująco:
„nie ma co powiedzieć, nie ma jak, nie ma skąd, by o tym mówić” (…),
a wszystko to wraz z nakazem by mówić.”
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Dla wielu decyzja by znaleźć właściwe słowa i pisać okazała się silniejsza
niż milczenie. Tragedia Żydów rozgrywała się przede wszystkim na ziemiach
polskich. Literatura Polska jest więc bezkonkurencyjna w tematyce
holokaustu jako naoczny świadek, który znajdował się w epicentrum
największej zbrodni w dziejach. Wielu pisarzy zadawało sobie pytanie –
czy jakakolwiek literatura jest w stanie opisać jak miliony ludzi zmierzały
do niewyobrażalnego końca.
Najbardziej trafnym sformułowaniem wydają się słowa znanego autorytetu
w dziedzinie Holokaustu. Elie Wiesel’a – „Jak Grecy stworzyli tragedię,
Rzymianie list, a renesans sonet, tak nasze pokolenie stworzyło nowy rodzaj
literatury - literaturę świadectwa”.
Powiedzenie zupełnej prawdy o Holokauście nie jest możliwe, ani w filmie
dokumentalnym, ani w narracji pisanej. Każdy ocalały ma swoją historię,
nie ma więc sposobu na wykreowanie jednej opowieści o wszystkich
i wszystkim co się wydarzyło, ale każda próba jest krokiem naprzód
w zrozumieniu Holokaustu.

„Dziennik”,
Anne Frank
W lipcu 1942 r. rodzina Anne Frank
z Amsterdamu została zagrożona wywiezieniem do obozu
koncentracyjnego. Ojciec Otto Frank zorganizował
wówczas z pomocą pracowników swojej firmy kryjówkę
w dawnej oficynie. Mieszkali w niej od 6 lipca 1942 r.
do 4 sierpnia 1944 r. Po zadenuncjowaniu kryjówki
Franków przez holenderskiego donosiciela, cała rodzina
została przewieziona do KL Auschwitz-Birkenau
(28 października lub 1 listopada 1944 r.). Anne została
przewieziona wraz z siostrą do obozu koncentracyjnego
Bergen-Belsen, gdzie zmarła na tyfus w lutym 1945 r.
krótko przed wyzwoleniem tego obozu przez Brytyjczyków.

„Dziennik z getta łódzkiego”,
Rywka Lipszyc
„Dziennik” Rywki Lipszyc ma z pozoru charakter
klasycznego dziewczęcego dziennika. Wrażliwa autorka zapisuje w nim
swoje marzenia, pragnienia, lęki, tęsknoty. Analizuje własne emocje,
notuje wiersze. Tłem doznań osobistych dziewczynki jest rzeczywistość
getta (przydziały żywności, kolejki, praca w resorcie wygląd ulicy). Na
tle gettowej codzienności uderza siła życia autorki, jej potrzeba nauki,
marzenia o doskonaleniu siebie, rozwijaniu własnych talentów,
poszukiwanie wzorców i ideałów.
„Niezwykłość dziennika wyraża się także w tym, że pisany
jest po polsku przez osobę głęboko religijną, której niezachwiana wiara
nie załamuje się w obliczu śmierci rodziców i rodzeństwa ani
doświadczenia życia w getcie. Przeciwnie wiara jest źródłem
żydowskiej tożsamości Rywki, a jej świadomość religijna, przywiązanie
do tradycji, życie w rytmie świąt stanowią ważny wątek, mocno w
dzienniku obecny”.
/Z recenzji prof. Barbary Engelking/

„Pamiętnik Rutki Laskier”
Przejmujący dziennik 14-letniej Żydówki
z Będzina o ostatnich miesiącach jej życia w getcie. Zanim
zginęła z mamą i bratem w komorze gazowej
KL Auschwitz-Birkenau, stworzyła opis okupacyjnej
codzienności, strachu, nadziei i dziecięcej wiedzy
o nadchodzącej zagładzie.
Na krótko przed wysiedleniem Rutka ukryła
swój pamiętnik w domu, w którym wtedy mieszkała.
Informację, gdzie go może ukryć, uzyskała od starszej
polskiej znajomej Stanisławy Sapińskiej, poprzedniej
mieszkanki domu. I to ona odnalazła i przechowała
to cenne świadectwo przez ponad 60 lat, aby podzielić się
nim ze światem.

„Medaliony”,
Zofia Nałkowska
„Medaliony” Zofii Nałkowskiej to najkrótsza
książka o zagładzie Żydów, jednocześnie najmocniejsza.
Prostota przekazu uderza w czytelnika pełną mocą. Rzadko
kiedy słowa mają taką moc oddziaływania. To książka,
którą trzeba znać i do której wraca się wiele razy.
„Medaliony” to miniatury prozatorskie,
przekazujące wstrząsające fakty z czasów II wojny
światowej. W oszczędny sposób ale nie przebierając
w słowach Nałkowska opowiada ustami ofiar, świadków,
pokrzywdzonych, ocalonych o historii, która niestety się
wydarzyła. To światowej wagi świadectwo ludzkiej
krzywdy nikogo nie pozostawi obojętnym.

„Zdążyć przed Panem Bogiem”,
Hanna Krall
Książka jest zapisem rozmowy autorki z ostatnim żyjącym
przywódcą powstania w gettcie - Markiem Edelmanem. Opowiada on
o reakcji niewielkiej, ocalałej grupy 220 Żydów, na wiadomość o planie
wywozu i zagazowania wszystkich Żydów. Źle uzbrojeni, bez szans
na zwycięstwo chcieli pokazać, że można wybrać moment i rodzaj
śmierci - wybrali śmierć z godnością podejmując walkę zbrojną –
powstanie w getcie warszawskim w kwietniu 1943 r.
Edelman mówi prostym językiem, bez patosu, rzeczowo,
zrywając z tradycyjnym sposobem martyrologicznego przedstawiania
wydarzeń. Z ironią traktuje tych którzy zasłużyli na pomniki, jest
antybohaterski. W swej wypowiedzi zwraca uwagę na aspekt – „Dla
nas z ŻOB-u było dość nie zrozumiałe, że w czasie powstania w gettcie
i jego likwidacji, po drugiej stronie muru jest normalne Zycie. Ludzie
chodzą, śmieją się, kręci się karuzela. Słyszeliśmy muzykę. Więc nikt nie
wiedział co się z nami dzieje. Nie tylko Ci po drugiej stronie, ale i cały
wolny świat". Karuzela staje się symbolem milczenia i obojętności
świata, braku reakcji, zwyczajności i godzenia się na zagładę
osamotnionego narodu.

„Rozmowy z katem”,
Kazimierz Moczarski
,Rozmowy z katem" Kazimierza Moczarskiego ukazują
eksterminację Żydów z punktu widzenia oprawcy, generała
SS Jurgena Stroopa. Moczarski pokazuje ,,zwykłego człowieka",
który stał się okrutnym oprawcą w imię absurdalnej ideologii.
Był fanatycznym wykonawcą najokrutniejszych zadań w imię
posłuszeństwa ideologii ,,rasy panów i rasy podludzi”. Stroop
dowodził akcją likwidacji getta warszawskiego. Z dumą opowiada
o metodach walki z Żydami. Szczyci się pomysłem wypalania ulic
getta, a tym samym zwycięstwa nad poukrywanymi
z niedostępnych zakamarkach ,,podludźmi". Z uciechą opowiada
o zabawach Niemców strzelających, ,,jak do kaczek", do Żydów
skaczących z okien płonących budynków. Jest to swoiste studium
nienawiści do drugiego człowieka w imię ideologii. Stroop
był idealnym katem, nie widział niczego złego w mordowaniu
tysięcy niewinnych osób.

„Dziewczynka
w czerwonym płaszczyku”,

Roma Ligocka
Impulsem do napisania tej książki, była
postać dziewczynki w czerwonym płaszczyku
z filmu „Lista Schindlera", w reż. S. Spielberga,
w której Roma Ligocka rozpoznała samą siebie.
Z perspektywy dziecka opisała wszystkie bolesne
doświadczenia, o których tak bardzo stała się
zapomnieć: dzieciństwo spędzone w getcie,
strach, upokorzenie, śmierć bliskich. Poznamy
również powojenne losy bohaterki.
https://www.youtube.com/watch?v=j1VL-y9JHuI

„Dziewczynka
w zielonym sweterku”,
Krystyna Chiger
Tytułową bohaterką jest kilkuletnia lwowianka Krysia Chiger.
Przed wojną rodzice dziewczynki prowadzili w mieście sklep z tekstyliami,
żyli dostatnio w wygodnym mieszkaniu. Szczęście rodzinne zburzył wybuch
II wojny światowej, szczególnie wkroczenie do Lwowa wojsk niemieckich.
Chigerowie, jako Żydzi, poddani zostali systematycznemu i okrutnemu
procesowi wyniszczenia fizycznego i psychicznego. Początkowo zostali
zamknięci we lwowskim getcie. Po likwidacji getta ukrywali się w miejskiej
kanalizacji. W nieustającej walce o przetrwanie Chigerowie nie pozostali
osamotnieni, a na ich drodze pojawiał się ktoś, kto okazał się
sprzymierzeńcem, a później przyjacielem. To lwowski kanalarz Leopold
Socha, który początkowo pomagał Chigerom ukrywać się we lwowskich
kanałach za pieniądze, jednak później zrezygnował z zapłaty, wspierając
Chigerów bezinteresownie i dobrowolnie.
„Dziewczynka…” to nie tylko świat ukazany z perspektywy
dziecka, któremu wojna odebrała dzieciństwo i zmusiła do gwałtownego
dorośnięcia. Książka ta, poprzez ukazanie losów jednej rodziny, ukazuje też
dramat tysięcy Żydów zamkniętych w gettach i bestialsko mordowanych
przez nazistów w czasie drugiej wojny światowej. To hołd złożony wszystkim
tak znanym jak i zapomnianym bohaterom, którzy w tamtych czasach,
z narażeniem własnego życia, ratowali innych przed zagładą. To również
obraz pokazujący, jak silna jest w człowieku chęć i wola przetrwania.

„Chłopiec w pasiastej
piżamie”, John Boyne
Na fabułę składa się historia ośmioletniego chłopca Bruno, który
wraz z rodziną przeprowadza się z tętniącego życiem Berlina do małego miasteczka
na prowincji. Przeprowadzka ta ma związek z awansem zawodowym ojca chłopca,
który jest niemieckim oficerem i został oddelegowany do nadzorowania jednego
z obozów koncentracyjnych. To „nadzorowanie” oznacza w rzeczywistości
kierowanie na śmierć kolejnych tysięcy więźniów obozu. Pozbawiony towarzystwa
berlińskich kolegów, Bruno szuka dla siebie nowych zabaw i atrakcji, m.in. udając
na piesze wędrówki po najbliższej okolicy. Podczas jednej z wycieczek spotyka
małego chłopca o imieniu Szmul, który przebywa w obozie koncentracyjnym.
Pomimo dzielącego ich wysokiego drutu kolczastego, chłopcy bardzo szybko
zaprzyjaźniają się ze sobą. Bruno jest zafascynowany nowym przyjacielem i
zazdrości mu, że może bawić się z innymi dziećmi zza wysokiego płotu, podczas gdy
on może jedynie spędzać czas w małym, przydomowym ogródku. Świat
przedstawiony przez chłopca w pasiastej „piżamce” wydaje się Brunowi światem
wymarzony, w którym można czerpać radość z zabawy. Z ochotą przystaje na
propozycję Szmulo, by przedostał się przez ogrodzenie i pomógł mu poszukać jego
taty, który zaginął gdzieś na terenie wielkiego obozu. Bruno przebiera się w
„pasiastą piżamę” przyniesioną przez Szmulo i razem wyruszają na poszukiwanie
taty żydowskiego chłopca. Tymczasem w obozie rozpoczynają się przygotowania
do kolejnych egzekucji w komorach gazowych...

„Biegnij chłopcze,
biegnij”, Uri Orlev
Srulik ma osiem lat. Razem z rodzicami trafia
do warszawskiego getta. Jego ojcu udaje się zbiec, a matka
pewnego dnia znika. Od tej pory chłopiec musi radzić sobie
sam. Wydostaje się z getta, a jego życie zamienia się w
nieustającą ucieczkę - bez celu gwarantującego bezpieczne
schronienie. „Wiej stąd, mały” to historia Yorama Friedmana,
którą Uri Orlev poznał podczas spotkania z weteranami
wojennymi w Jerozolimie.

- „Szybko - śpieszył się ojciec. - Jeśli będą cię ścigać
z psami, wejdź do wody albo na bagna, wtedy psy stracą
trop. Najważniejsze - ciągnął w napięciu - zapomnij, jak
masz na imię. Wymaż je z pamięci.(...) Ale nawet jeśli
zapomnisz wszystko, nawet mnie i mamę, nie zapominaj
nigdy, że jesteś Żydem”.

„Księga Arona”,
Jim Shepard
Wzruszająca książka o tematyce żydowskiej
i Holokauście. Historia przedstawia wspomnienia małego
chłopca z czasów II wojny światowej. Aron jest zwykłym,
energicznym dzieckiem. Razem z rodziną przeprowadza się
z małej miejscowości do Warszawy i życie toczy się dalej.
Wybuch wojny zupełnie zmienia jednak rzeczywistość.
Przebywanie w getcie i ciągły strach stają się dla Arona
codziennością. Kiedy chłopiec traci bliskich, trafia pod
opiekę Janusza Korczaka. Jest to wzruszająca opowieść
ukazująca wojnę z punktu widzenia dziecka. Sporo tu
przemyśleń Korczaka, które ubogacają treść książki.

„Tatuażysta z Auschwitz”,
Heather Morris
Każdy trafiający do Auschwitz człowiek otrzymywał
swój numer, który tatuowany był na ramieniu. W książce
poznamy autora tych tatuaży, Lale Sokołowa. Do obozu trafił
jako młody mężczyzna. Jego zadaniem było tatuowanie nowo
przybyłych więźniów. Pewnego dnia Lale poznaje Gitę, młodą
Żydówkę, w której zakochuje się od pierwszego wejrzenia.
Jego pozycja pomoże mu ją ochronić, a miłość przetrwa wojnę
i pozwoli na w miarę szczęśliwe życie.
Lale zdecydował się na opowiedzenie swojej historii już
po śmierci Gity. Nie zmienia to jednak faktu, że jest
to wzruszająca opowieść o człowieczeństwie i miłości, które
są wstanie przetrwać nawet najmroczniejsze czasy.

„Podróż Cilki”,
Heather Morris
To opowieść o kobiecie, którą Lale,
tatuażysta z Auschwitz, uważał za najdzielniejszą
dziewczynę na świecie. To historia jej walki
o przeżycie, po tym jak znalazła się w piekle i to
dwa razy z rzędu. To także opowieść o nadziei.
Bohaterce towarzyszy odwaga i człowieczeństwo
na każdym kroku. Czy będzie mieć jednak
wystarczająco dużo hartu ducha, aby przetrwać
wszystko, co zgotował jej los?

o Holokauście…

•

„Mówić o Holokauście w kategoriach liczb – sześciu milionów –
a tak zazwyczaj się czyni, to bezwiednie odczłowieczać jego ofiary
i trywializować tragedię, która była przecież tragedią głęboko ludzką.
Liczby czynią z ofiar anonimową masę pozbawiona duszy, ciał, odbierają
im indywidualność właściwą każdej istocie ludzkiej.. Każdy z nas, którzy
przezyli Zagładę ma swoją własną historię – warta opowiedzenia już choćby
dlatego, że personalizuje ona to doświadczenie, nadaje mu ludzka twarz”.
/Thomas Buergenthal, „Dziecko szczęścia”/

•

„(...) najgorsze w Holokauście jest to, że unicestwiono indywidualność.
Odrębność ludzi nie miała najmniejszego znaczenia, ich myśli, charakter,
biografie, miłości, choroby, tajemnice. Wszystkich sprowadzono do tego
samego poziomu, najniższego poziomu egzystencji. Tylko ciało i krew.
To mnie doprowadza do obłędu”. /David Grosman/

•

•

„To nieprawda, że to była sprawa stu czy dwustu tysięcy Niemców, którzy
osobiście brali udział w tych mordach. Nie, to była sprawa Europy i sprawa
cywilizacji europejskiej, która stworzyła fabryki śmierci. Holokaust jest
klęską cywilizacji. I niestety ta klęska nie skończyła się w 1945 roku.
O tym trzeba pamiętać”. /Marek Edelman/

„Warto zdać sobie sprawę z symboliki rocznicy wyzwolenia obozu
w Auschwitz. To jest smutny i ważny dzień. W tym dniu każdy człowiek
powinien przemyśleć co się stało i spróbować osobiście wejść na wyższy
stopień ludzkości”. /Szewach Weiss/
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