
S¸OWO WST¢PNE

Podró˝ujàc Êladami ˚ydów polskich, mo˝na uÊwiadomiç sobie, jak pi´knym,
wielobarwnym i fascynujàcym Êwiatem by∏a Polska przed tragicznymi wydarzenia-
mi lat 40. XX wieku. Kraków, Lublin, ¸ódê, Bia∏ystok, ale i Tykocin, Szczebrzeszyn,
Kock, W∏odawa czy Le˝ajsk to miasta i miasteczka, które – b´dàc wspania∏ymi
oÊrodkami kultury ˝ydowskiej – by∏y zarazem symbolami obecnoÊci ˚ydów na pol-
skiej ziemi. I tych korzeni nie mo˝na po prostu odciàç, tej historii nie mo˝na zapo-
mnieç, bo znaczy∏oby to odsuni´cie w niepami´ç chyba najwspanialszej cz´Êci ˝y-
dowskiej kultury, jaka kiedykolwiek powsta∏a w diasporze. Kultury, która w sposób
czytelny i niepodwa˝alny wspó∏tworzy∏a kszta∏t ˝ycia spo∏ecznego, politycznego
i artystycznego na ziemiach polskich. Tworzyli jà uczeni, pisarze, artyÊci, ale i kup-
cy, rzemieÊlnicy, proÊci ludzie, opowiadajàc codziennym ˝yciem przypowieÊç o bo-
gactwie ˝ydowskiej tradycji i obyczajowoÊci. DziÊ w Polsce dawnà ÊwietnoÊç tej
obecnoÊci znaczà opustosza∏e synagogi, zrujnowane cmentarze…

Dlatego szczególnie cenna i warta zauwa˝enia jest inicjatywa redakcji „Kroniki
Miasta Poznania”, aby do swojego bogatego dorobku opracowaƒ, przybli˝ajàcych
histori´ i kultur´ naszego miasta, do∏àczyç tom poÊwi´cony ˚ydom poznaƒskim.
Siedem wieków naszego sàsiedztwa na wielkopolskiej ziemi zobowiàzuje do cier-
pliwego, twórczego zamyÊlenia i refleksji. Historia ta znaczy si´ zarówno pi´knymi
kartami wzajemnej wspó∏pracy, wspó∏tworzenia i pojednania, jak i czarnymi karta-
mi niezrozumienia. Prawdà jest, ˝e w XVI wieku poznaƒska gmina ˝ydowska by∏a
najwi´kszà w Polsce i jednà z najwa˝niejszych w Europie, ale prawdà jest te˝ dra-
mat poznaƒskich ˚ydów wysiedlonych przez Niemców w grudniu 1939 roku
i przebudowa pi´knej synagogi na p∏ywalni´ dla ˝o∏nierzy Wehrmachtu. O tym
wszystkim trzeba pami´taç, ale wa˝ne jest, aby ta wiedza i pami´ç posiada∏a moc
jednoczàcà oraz zobowiàzujàcà m∏ode pokolenia do budowania pokoju mi´dzy
dwoma narodami. 

Odbywajàcy si´ od kilku lat w Poznaniu Dzieƒ Judaizmu, który anga˝uje wielu
ludzi dobrej woli – zarówno chrzeÊcijan, jak i ˚ydów – jest staraniem o to, aby uczyç si´
nie tylko, jak ˝yç, tolerujàc siebie w sposób bezosobowy, ale jak nale˝y si´ troszczyç
o drugiego cz∏owieka i jego prawe aspiracje. Jak dostrzegaç, szanowaç i poznawaç
ró˝norodny w swym bogactwie dorobek kulturowy, który powinien byç przestrze-
nià spotkania i pog∏´biania dialogu. Staranie to jest widoczne tak˝e w opracowa-
niach zamieszczonych w „Kronice Miasta Poznania” i z pewnoÊcià stanie si´ przy-
czynkiem do zachowania pami´ci o obecnoÊci ˝ydowskiej na poznaƒskiej ziemi,
i przyczyni si´ do màdrego, obalajàcego uprzedzenia nauczania o polskich ˚ydach
jako istotnej cz´Êci naszego Êwiata.
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***

˚yli obok nas 700 lat. Czasem sàsiadowaliÊmy jak Kargul z Pawlakiem, rzadziej
∏àczy∏a nas niç porozumienia i ÊwiadomoÊç wspólnego losu na wielkopolskiej ziemi.
Kiedy ˝ycie gospodarcze kwit∏o i Poznaƒ si´ rozwija∏, by∏o w nim miejsce dla Pola-
ków, Niemców, W∏ochów, Szkotów, ˚ydów, Greków i Ormian, lecz gdy przycho-
dzi∏ czas kryzysu, winà obarczano nie warunki gospodarcze, lecz ˚ydów czy Gre-
ków jako najs∏abszych z obcych. Wypisywano memoria∏y do królów, podejmowano
uchwa∏y w∏adz miasta, pisano pamflety i satyry i zapominano o tym wszystkim,
gdy miasto znów zaczyna∏o si´ rozwijaç, a przypominano przy okazji kolejnego
kryzysu. Rytm gospodarczych hoss i bess wskazuje czasy roÊni´cia i zmniejszania
si´ antagonizmów. Jest tylko jeden wyjàtek – czasy porozbiorowe, gdy w XIX wie-
ku modernizujàce si´ spo∏eczeƒstwo ˝ydowskie wybra∏o Niemców za swego part-
nera politycznego albo te˝ Niemcy, zgodnie z zasadà divide et impera, wybrali ˚y-
dów za swego sojusznika. W „najd∏u˝szej wojnie nowoczesnej Europy” staliÊmy
po przeciwnych stronach, ale obie strony walczy∏y fair. Po powstaniu wielkopol-
skim starzy poznaƒscy ˚ydzi, tak jak Niemcy, opuÊcili Poznaƒ, udajàc si´ na tereny
niemieckie. Wyjecha∏y rodziny wielkich kupców, fabrykantów, kamieniczników,
adwokatów, architektów, lekarzy. Nikt si´ nie spodziewa∏, ˝e po „kryszta∏owej
nocy” zap∏acà za to najwy˝szà cen´ w obozach Auschwitz, Dachau, Teresina.
Na miejsce emigrujàcych przybywali ˚ydzi z miasteczek Kongresówki, tworzàc zu-
pe∏nie nowe Êrodowisko ˝ydowskie, niezwiàzane z poprzednikami ani wi´zami
krwi, ani tradycjà. Ci nowi poznaƒscy ˚ydzi, Ostjuden, odziedziczyli antagonizm
polsko-˝ydowski z czasów zaboru pruskiego, doszed∏ do tego nowoendecki antyse-
mityzm okresu mi´dzywojennego i kolejny kryzys gospodarczy Poznania. Nowi
cz∏onkowie gminy ˝ydowskiej nie zdobyli ju˝ w mieÊcie tak wysokiej pozycji, jakà
mieli ich poprzednicy. Po zaj´ciu Poznania przez Niemców tak Polacy jak i ˚ydzi
poprzez ten sam obóz na G∏ównej byli wysiedlani z Wielkopolski do Generalnej
Guberni, by tam oczekiwaç na decyzje „narodu panów”. Tylko bardzo nieliczni
˚ydzi wrócili do Poznania po wojnie, zresztà niewielu prze˝y∏o. Wrócili najcz´Êciej
na krótko. Potem w Izraelu czy w Stanach Zjednoczonych wspominali swà poznaƒ-
skà m∏odoÊç, poznaƒskie domy i ulice.

Historii przekreÊliç nie mo˝na. Pogardy i nienawiÊci wstydziç si´ trzeba. Dzieje
poznaƒskich ˚ydów sà cz´Êcià historii naszego miasta. Trzeba je poznaç, by zrozu-
mieç Êlady pozosta∏e w naszym mieÊcie. Trzeba nadal próbowaç zebraç rozproszo-
ne po Êwiecie materia∏y historyczne po naszych ˚ydach, prze∏o˝yç je z dawnej he-
brajszczyzny – niezrozumia∏ej dla wspó∏czesnych – na j´zyk polski, dotrzeç
do dawnych pami´tników, zachwyciç si´ wielkimi rodami Kantorowiczów, Jaffé,
Kronthalów, Samterów, pochyliç si´ nad ich zaradnoÊcià i uczonoÊcià, bo oni, tak
jak my, byli poznaniakami. Przypomnieç Troplowitza, wynalazc´ kremu Nivea, po-
chwaliç si´ gwiazdà Hollywoodu Lily Palmer. Do zrobienia jest jeszcze mnóstwo,
ale potem b´dziemy màdrzejsi i dumniejsi z Poznania. (Red.)
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