
OD REDAKCJI

Od ponad pó∏ wieku ˝yjemy w jednolitym narodowoÊciowo Poznaniu. Tro-
ch´ rodzin z greckim rodowodem, nieco dawnych studentów zagranicz-

nych o˝enionych z Polkami, cudzoziemcy studiujàcy na poznaƒskich uczel-
niach to tylko mi∏e urozmaicenie miasta Mi´dzynarodowych Targów
Poznaƒskich. Powoli zapominamy, ˝e dawniej by∏o inaczej. W Êredniowiecz-
nym Poznaniu ˝yli niemieckoj´zyczni przybysze ze Âlàska, ¸u˝yc i Pomorza,
potem bywali tu Szkoci, Anglicy i Ormianie, swój kawa∏ek Starego Miasta za-
mieszkiwali ˚ydzi. W XIX wieku do miasta przybyli prawdziwi Niemcy i ma-
rzyli o trwa∏ej germanizacji Poznania.

Poznaƒscy ˚ydzi byli zupe∏nie inni ni˝ ˚ydzi z Kongresówki, odmienni ni˝
˚ydzi z powieÊci Singera, z Meira Ezofowicza Orzeszkowej, Austerii Stryjkow-
skiego czy s∏ynnego Skrzypka na dachu. Chodzili do gimnazjów, studiowali
w Berlinie, Wroc∏awiu i Heidelbergu, potem zak∏adali fabryki, banki, firmy spe-
dycyjne i domy towarowe, prowadzili apteki i laboratoria. Nie wyró˝niali si´
ubiorem, wtapiali si´ w t∏um poddanych króla czy cesarza. Znakomicie imito-
wali Niemców. Z jidysz przeszli na niemiecki, nawet w rodzinnej koresponden-
cji, hebrajskiego nie znali. Otrzymawszy od króla Prus pe∏ni´ obywatelstwa, po-
trafili to Êwietnie wykorzystaç i byli bardzo lojalni wobec pruskiej i niemieckiej
w∏adzy, nie tak jak Polacy, wcià˝ marzàcy o niepodleg∏oÊci. Nie by∏o wÊród nich
socjalistów sprzeciwiajàcych si´ NajjaÊniejszemu Panu. Zamo˝ny ˚yd z Pozna-
nia czy z Wielkopolski pod pruskim zaborem by∏ prawdziwym, europejskim bo-
urgeois, Êwietnie czujàcym si´ w Niemczech i bywa∏ym w Europie. Móg∏ byç
profesorem, bankierem, aktorem, fabrykantem, radcà miejskim, dziennikarzem,
adwokatem czy lekarzem, a w kapitalizmie czu∏ si´ jak ryba w wodzie. Cz´sto
dopiero u szczytu kariery zaczyna∏ rozumieç, ˝e wcià˝ jest niemieckim obywa-
telem drugiej kategorii (Polacy to by∏a kategoria jeszcze ni˝sza).

Los pokara∏ ich okrutnie. W 1918 roku uwierzyli Niemcom w opowieÊci
o czekajàcych ich ze strony Polaków pogromach i zadeklarowali wyjazd do Nie-
miec. Posprzedawali wille, kamienice i fabryki, zwykle za cen´ ni˝szà, ni˝ wy-
nosi∏a ich rzeczywista wartoÊç, i z pe∏nymi portfelami wyjechali. I wpadli



do kraju hiperinflacji. Ich kapita∏y w ciàgu zaledwie kilku miesi´cy stopnia∏y
do zera. Niejeden z nich koƒczy∏ swój ˝ywot w domu starców i przez 10 lat, a˝
do obj´cia w∏adzy przez nazistów, wspomina∏ wspania∏y Poznaƒ, cz´sto piszàc
wzruszajàce pami´tniki. Jednak najgorsze mia∏o dopiero nadejÊç – III Rzesza ze
swym antysemickim szaleƒstwem uczyni∏a z nich i ich rodzin podludzi. Starym
pozwoli∏a umrzeç w n´dzy, szkoda by∏o fatygi na wysy∏anie ich do obozów
koncentracyjnych. Reszta pow´drowa∏a do obozów, je˝eli nie zorientowali si´
wystarczajàco wczeÊnie i nie uciekli do Anglii czy Stanów Zjednoczonych. Tra-
dycja wielu pokoleƒ ˝ydowskich uleg∏a przerwaniu.

Po exodusie starych poznaƒskich rodzin ˝ydowskich w 1919 roku do miasta
nap∏yn´li ˚ydzi z miasteczek Kongresówki. Przej´li majàtek – synagogi, szpita-
le i domy starców dawnej gminy, ale Êwietnej, bur˝uazyjnej i uczonej tradycji
przejàç nie zdo∏ali. Nie wykszta∏ci∏y si´ nowe rody fabrykantów i wielkich kup-
ców, które wzi´∏yby udzia∏ w wspó∏tworzeniu mi´dzywojennego Poznania.
RównoczeÊnie nap∏ynà∏ z Kongresówki agresywny antysemityzm. Nowi ha∏a-
Êliwi endecy zastàpili starzejàcych si´ wielkopolskich narodowych demokra-
tów, którzy umieli rywalizowaç z Niemcami i ˚ydami bez wyzwisk i obelg.

W 1939 roku hitlerowcy wymietli z miasta ludnoÊç ˝ydowskà. Cz´Êç od razu
wys∏ali do obozów, pozosta∏ych, podobnie jak Polaków, do Generalnego Gu-
bernatorstwa, by wy∏apaç ich póêniej i wykoƒczyç w obozach. W 1945 roku
do Poznania wróci∏y pojedyncze osoby cudem ocala∏e z Holokaustu. Ale miej-
sca ju˝ tu dla nich nie by∏o. Kto móg∏, wyje˝d˝a∏ za granic´, aby w koƒcu osiàÊç
w Izraelu i tam, tak jak migranci z 1919 roku w Niemczech, wspominaç Poznaƒ.
W marcu 1968 roku komuniÊci nie mieli kogo wyganiaç z Poznania.

Sygna∏y przypominajàce o tradycji ˝ydowskiej przysz∏y nieoczekiwanie
od najwy˝szej w∏adzy koÊcielnej. Nasz papie˝ z Rzymu nawiàza∏ dialog z ˚y-
dami, wszed∏ do rzymskiej synagogi i uÊwiadomi∏ wielu Polakom, ˝e antysemi-
tyzm jest grzechem. Do dialogu z ˚ydami w∏àczyli si´ wielkopolscy arcybisku-
pi – Henryk Muszyƒski z Gniezna i Stanis∏aw Gàdecki z Poznania, a póêniej,
po obj´ciu stolicy krakowskiej, kardyna∏ Stanis∏aw Dziwisz. W czasie kolejnych
Dni Judaizmu nauczyli nas szacunku dla tradycji ˝ydowskiej. Teraz my, Polacy,
badamy wk∏ad dawnych ˚ydów do dziejów naszych miast i ze zdziwieniem
odkrywamy nieznanà, a interesujàcà histori´ ludzi, którzy ˝yli obok nas. „Sie-
dem wieków naszego sàsiedztwa na wielkopolskiej ziemi zobowiàzuje nas
do cierpliwego, twórczego zamyÊlenia i refleksji”, napisa∏ arcybiskup Gàdecki.
Nasza polska i poznaƒska historia staje si´ coraz bogatsza.
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