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Abstrakt

Tekst jest prób¡ spojrzenia na stosunek mªodego pokolenia do spoªeczno±ci »ydowskiej, do mieszka«ców ich miasta. Poprzez analiz¦ wypeªnionych przez mªodych lu-

W jaki sposób kilkadziesi¡t lat po wojnie pami¦ta si¦ o tych, którzy stanowili cz¦±¢ miejsca, w którym mieszkaj¡? Jak pami¦ta si¦ o tych, których ju» nie ma? Jak pami¦ta si¦ bez mo»liwo±ci spotkania i poznania? Jak wygl¡da pami¦¢ o ydach bez ydów? Oczywi±cie ani badania,
dzi ankiet, autorka staraªa si¦ znale¹¢ odpowiedzi na pytania:

ani tekst, nie daj¡ caªo±ciowego spojrzenia na problem postrzegania ydów przez polsk¡ mªodzie». Badanie to nie speªnia równie» wymogów badania socjologicznego, gdy»
nie zostaªo wykonane na grupie reprezentatywnej, lecz opiera si¦ na wynikach ankiet
przeprowadzonych w jednej ze szkóª ±rednich w mie±cie, które przed wojn¡ zamieszkiwane byªo przez »ydowsk¡ spoªeczno±¢. Tekst mo»e raczej stanowi¢ uzupeªnienie ju»
prowadzonych bada« w tym obszarze, zainicjowa¢ prace rozwijaj¡ce podejmowany tematy lub by¢ gªosem w dyskusji na temat polskiej pami¦ci o »ydowskiej spoªeczno±ci.
Sªowa kluczowe:

Biªgoraj, edukacja, mªodzie», pami¦¢, ydzi
Abstract

The text attempts to analyse attitudes of the younger generation towards the Jewish
community  the inhabitants of their city. Through questionnaires lled out by students, the author of the article tried to nd answers to the following questions: How
do we remember the town citizens who were tangled in the atrocities of war, decades
after it ended?, How do we remember those who have passed away?, How is it possible
to remember having no possibility of meeting or knowing?, How does the memory of
Jews without Jews look like? Of course, neither the study nor the text provides a comprehensive perspective on the problem of perception of Jews by the Polish youth. This
research is not a professional sociological research. Hence, we will not nd here a representative sample. The answers to the above questions present only the results of surveys carried out in one of the schools, in a city which, prior to the war, was inhabited by
the Jewish community. The text should rather be regarded as complementary to the already conducted research in the eld, and could be the beginning of a professional research or a voice in the debate on the memory of the Jewish community in Poland.
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Uwagi wst¦pne
Spoªeczno±¢ »ydowska byªa nieodª¡czn¡ cz¦±ci¡ mieszka«ców przedwojennych polskich miast i miasteczek. W wielu z nich stanowiªa znaczny procent
populacji danej miejscowo±ci. Jej obecno±¢ byªa widoczna w wielu obszarach
 spoªecznym, gospodarczym, religijnym, politycznym czy kulturalnym. Relacje pomi¦dzy Polakami a mniejszo±ci¡ »ydowsk¡ (posiadaj¡c¡ polskie obywatelstwo) wygl¡daªy ró»nie. Z jednej strony mówi si¦ o pokojowym wspóªistnieniu, z drugiej wskazuje na polityk¦ pa«stwa polskiego w dwudziestoleciu mi¦dzywojennym, która nie sprzyjaªa mniejszo±ciom1 . Doj±cie Hitlera do wªadzy
i wprowadzenie w »ycie planów o eksterminacji narodu »ydowskiego sprawiªy,
»e ydzi znikn¦li z polskich wsi i miast. Krajobraz powojennej Polski zmieniª
si¦ diametralnie, zniszczono materialne ±lady obecno±ci »ydowskiej  synagogi,
cmentarze. ydzi nie byli tak»e obecni w dyskursie publicznym. Garstka ocalaªych nie byªa w stanie odbudowa¢ przedwojennego »ycia »ydowskiego w takim zakresie, w jakim istniaªo ono przed wojn¡. ydzi znikn¦li. Polska polityka powojenna nie sprzyjaªa przepracowaniu trudnej historii, w tym prowadzeniu debat na temat relacji polsko-»ydowskich i postawy Polaków w czasie
II wojny ±wiatowej. ydzi jako wróg ojczyzny wyjechali z Polski w wyniku wydarze« marcowych. Polska straciªa kapitaª intelektualny i spoªeczny. ydzi stali si¦ przeszªo±ci¡. Zatarªy si¦ po nich ±lady. Fizycznie ju» ich nie ma, a w ±wiadomo±ci jawi¡ si¦ jako zupeªnie obcy. Taki obraz mo»emy zaobserwowa¢
w wielu miejscach do dzi±.

Biªgoraj, czyli raj...
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Badania przeprowadzone zostaªy w Biªgoraju, tj. w mie±cie, w którym
wedªug bada« (Markiewicz, Szczygieª i ladkowski, 1985) przed wojn¡ ydzi
stanowili 60,58 proc. ogóªu mieszka«ców3 . ydzi, tak jak i w innych miastecz1

Celem tekstu nie jest dokªadne wyja±nienie relacji polsko-»ydowskich przed wojn¡,

cho¢ jest to temat niezwykle istotny w odniesieniu do pami¦ci o ydach w czasach obecnych. Temat ten podejmowany byª w wielu pracach naukowych, publicystycznych, reporta»ach, wspomnieniach. Jedn¡ z ostatnich prac poruszaj¡cych to zagadnienie jest ksi¡»ka

Obcy jako zagro»enie. Obraz yda w Polsce do roku 1880 do czasów obecnych

autorstwa

Joanny B. Michlic. Wa»nym gªosem jest tak»e publikacja pod redakcj¡ Ireneusza Krzemi«skiego

2

ydzi  problem prawdziwego Polaka.

Podtytuª nawi¡zuje do tytuªu ksi¡»ki pod redakcj¡ Moniki Adamczyk-Garbowskiej

i Bogusªawa Wróblewskiego 

ma,

3

Biªgoraj czyli raj. Rodzina Singerów i ±wiat, którego ju» nie

Lublin 2005.
W sierpniu 1939 roku w Biªgoraju mieszkaªo 8270 osób. Najliczniejsz¡ grup¡ byli

ydzi  5010, nast¦pnie Polacy  3175 osób i Ukrai«cy  85 osób.

214

kach, trudnili si¦ handlem, anga»owali si¦ w »ycie spoªeczne, kulturalne i polityczne. yli razem z biªgorajskimi katolikami i wyznawcami prawosªawia.
Jak podaj¡ autorzy biªgorajskiej ksi¦gi pami¦ci, nie byªo w Biªgoraju atmosfery nieprzychylnej ydom (Adamczyk-Garbowska, Trzci«ski)  Prawie do
wybuchu drugiej wojny ±wiatowej, cho¢ caª¡ Polsk¦ ogarniaª antysemityzm,
w Biªgoraju niemal si¦ go nie odczuwaªo, gdy» byªo to miasto »ydowskie
(s. 21). W Biªgoraju »yªo si¦ tak dobrze, »e przyje»d»aj¡cy w odwiedziny do
rodziny matki, Isaac Bashevis Singer, polski yd, laureat literackiej nagrody
Nobla, chciaª tu pozosta¢ na zawsze (Singer, 1992).
Spokój w miasteczku zakªóciªa wojna. Niemieckie wojska wkraczaj¡ce
do Biªgoraja przyniosªy strach i zagro»enie »ycia, dodatkowym nieszcz¦±ciem
byªy po»ary, w wyniku których wielu ydów straciªo swój dorobek. Nadej±cie Armii Czerwonej daªo nadziej¦ na wyzwolenie spod okupacji niemieckiej.
Niepokój Polaków budziªo zadowolenie »ydowskiej spoªeczno±ci z obecno±ci
radzieckich »oªnierzy. Wraz z ich odwrotem Biªgoraj opu±ciªo okoªo tysi¡ca
osób »ydowskiego pochodzenia (Markiewicz i in, 1985). Wielu z nich udaªo si¦ dzi¦ki temu prze»y¢ wojn¦. Ci, którzy zostali, w wi¦kszo±ci zgin¦li,
cz¦±¢ zostaªa wymordowana w Biªgoraju, w drodze do Zwierzy«ca i w obozie w Beª»cu. Ostatnia akcja eksterminacyjna miaªa miejsce 15 stycznia 1943
roku. Po tym dniu miasto miaªo by¢ wolne od ydów. Niewielu z nich znalazªo schronienie u polskich s¡siadów4 . Po wojnie ocaleni z Zagªady nie wrócili
do Biªgoraja na staªe. Pojedyncze osoby docieraªy do miasteczka, szukaj¡c
swoich bliskich. Wizyty nie ko«czyªy si¦ sukcesem. Zrujnowane miasto wygl¡daªo zupeªnie inaczej, po ydach w wi¦kszo±ci nie byªo ju» ±ladów. ycie
zaczynaªo si¦ organizowa¢ na nowo, ju» bez »ydowskiej spoªeczno±ci. Na
4

Do±¢ znane s¡ dwie historie pomocy biªgorajskim ydom. Pierwsza z nich dotyczy

pi¡tki ydów ukrywanych przez Melani¦ i Jana Mikulskich, którzy w czasie wojny mieszkali wraz z dzie¢mi w le±niczówce niedaleko Biªgoraja. Udaªo im si¦ pomóc pi¡tce ydów,
wszyscy prze»yli wojn¦. Pa«stwo Mikulscy za udzielon¡ pomoc zostali odznaczeni medalem Sprawiedliwych w±ród Narodów wiata. Historia jest znana m.in. dzi¦ki relacji córki
Pa«stwa Mikulskich  Danuty Mikulskiej-Renk  relacja dost¦pna jest w wersji elektronicznej na portalu prowadzonym przez O±rodek Brama Grodzka  Teatr NN pod adresem:
http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/publication?id=38951&from=&dirids=1&tab
=1&lp=3&QI=355CC05581126AE2C82FB42A69815387-7, dost¦p: grudzie« 2015. Druga
historia dotyczy pomocy udzielanej ydom przez Wiktori¦ i Pawªa Trzci«skich. Niestety historia sko«czyªa si¦ tragicznie dla ukrywanych, a tak»e Pa«stwa Trzci«skich,
którzy zostali zamordowani. Historia jest znana m.in. dzi¦ki relacji córki Pa«stwa
Trzci«skich



Danuty

Gorzandt.

Relacja
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jest
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wersji

elektronicznej

portalu prowadzonym przez O±rodek Brama Grodzka  Teatr NN

na

pod adresem:

http://teatrnn.pl/historiamowiona/swiadek/Gorzandt%2C− Gabriela− %281926-− %29?
tar=37579, dost¦p: grudzie« 2015.

215

miejscu po synagodze powstaª plac zabaw i blok mieszkalny; stary cmentarz
»ydowski to obecny teren liceum ogólnoksztaªc¡cego i boiska sportowego.
Na miejscu drewnianych, w du»ej mierze spalonych i zniszczonych domów
na ulicy Mostowej wybudowano nowe budynki. Wszystkie sfery »ycia gospodarczego, spoªecznego, politycznego i kulturalnego przeszªy w r¦ce Polaków.
O ydach mówiªo si¦ w kontek±cie historii, przeszªo±ci, która nie zakªadaªa ich powrotu. Pod tym wzgl¦dem Biªgoraj nie ró»niª si¦ od innych
miast i miasteczek, w których przed wojn¡ »ydowska spoªeczno±¢ stanowiªa znaczn¡ grup¦ spoªeczn¡. Niekiedy pozostaªy po nich budynki, synagogi
i cmentarze. Czasami rzeczy zagospodarowane przez polskich s¡siadów.
Pami¦¢ o polskich ydach to temat podejmowany w wielu pracach, projektach, programach ró»nych instytucji. Mówi o tym szkoªa, ko±cióª; temat
ten poruszany byª na sesjach rad miejskich. Czasem jako wyrzut sumienia,
powód do upami¦tnienia, cz¦±¢ historii lokalnej, wreszcie jako szansa na rozwój miasteczka i korzy±ci.
Pami¦¢ o ydach o»yªa. Zbierane s¡ historie i wspomnienia o »ydowskich
mieszka«cach, w monograach nie pomija si¦ ju» ich wieloletniej obecno±ci,
wkªadu w rozwój miejscowo±ci. Organizowane s¡ festiwale, spotkania, wykªady. Coraz ch¦tniej poznajemy kultur¦ »ydowsk¡, zwyczaje religijne. Cz¦sto
uczymy si¦ tego nie od ydów, których wci¡» nie ma w maªych polskich miasteczkach. Ostatecznie ±lad po nich nie zostaje jednak zamazany. Stawiane
s¡ pomniki i tablice upami¦tniaj¡ce, odnawia si¦ i grodzi kirkuty, synagogi
(o ile istniej¡) przechodz¡ renowacje. Nikt ju» nie mo»e powiedzie¢, »e nie
wiedziaª, »e ydzi mieszkali kiedy± w jego miasteczku. Cz¦sto od dziadków
dowiaduj¡ si¦, »e byli to ich koledzy z klasy, »e wspólnie si¦ bawili, toczyli
bójki, podkre±lali swoj¡ odr¦bno±¢ religijn¡ czy narodow¡ lub w ogóle nie
my±leli o sobie w perspektywie inno±ci.

Jak jest teraz?
W pa¹dzierniku 2015 roku w liceum ogólnoksztaªc¡cym w Biªgoraju,
które znajduje si¦ na terenie starego cmentarza »ydowskiego, w±ród 146
uczniów przeprowadzona zostaªa krótka ankieta. Ka»da z osób bior¡cych
udziaª w badaniu poproszona zostaªa o udzielenie odpowiedzi na dziesi¦¢
pyta«. Cz¦±¢ pyta« sprawdzaªa wiedz¦ mªodzie»y na temat historii spoªeczno±ci »ydowskiej zamieszkuj¡cej przed wojn¡ Biªgoraj. Jedno pytanie dotyczyªo ich uczestnictwa w wydarzeniach po±wi¦conych tematyce »ydowskiej,
dwa ostatnie sªu»yªy z kolei uzyskaniu ich opinii na temat zasadno±ci poznawania historii biªgorajskich ydów.
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Zgodnie z podstaw¡ programow¡ obowi¡zuj¡c¡ w polskich szkoªach, nauczanie o Holokau±cie powinno by¢ realizowane, ale nale»y pami¦ta¢, »e nie
mo»na uczy¢ o Holokau±cie bez uczenia o przedwojennych relacjach polsko»ydowskich, kulturze i religii polskich ydów, ich wkªadzie w rozwój gospodarczy, spoªeczny czy kulturalny kraju. O tym tak»e jest mowa w podstawie
programowej, która zakªada, »e w procesie edukacji polscy uczniowie b¦d¡
uczy¢ si¦ o relacjach chrze±cija«sko-»ydowskich5 .
Oprócz szkoªy instytucjami, które prowadz¡ edukacj¦ w tym zakresie, s¡
organizacje pozarz¡dowe i instytucje kultury. Z uwagi na przeªadowany program szkolny, na lekcjach historii, j¦zyka polskiego, wiedzy o spoªecze«stwie,
wiedzy o kulturze czy religii, kwestie te s¡ rzadko poruszane. Nie oznacza
to oczywi±cie, »e nie s¡ w ogóle podejmowane. Jest wiele dobrych przykªadów pokazuj¡cych, w jaki sposób wpisa¢ nauczanie o historii »ydowskiej
i relacjach polsko-»ydowskich w formalny system ksztaªcenia6 . Taki sposób
pozwoli na dotarcie do ka»dego ucznia. Tre±ci realizowane w ramach edukacji
nieformalnej traaj¡ zwykle do mniejszo±ci. Bez wiedzy o historii polskich
ydów b¦dzie pogª¦biaª si¦ podziaª na my i oni. Wraz z odej±ciem ydów odchodzi poczucie, a nawet i wiedza, »e byli to polscy obywatele, a nie
obcy. Oczywi±cie cz¦±¢ z nich nie uwa»aªa si¦ za polskich ydów, chciaªa caªkowitej odr¦bno±ci, jednak dla wielu religia nie staªa w sprzeczno±ci
z tym, by czu¢ si¦ Polakami.
Spo±ród zapytanych licealistów niecaªe 38 proc. widzi potrzeb¦ nauki
o »ydowskiej spoªeczno±ci Biªgoraja w szkole. Prawie 60 proc. jest temu
5

Zob. szerzej, Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna
i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, dokument dost¦pny w wersji elektronicznej pod adresem; https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/men−
tom− 4.pdf, data pobrania: grudzie« 2015. Ciekawym gªosem w dyskusji na temat zaªo»e« podstawy programowej odnosz¡cej si¦ do problematyki Holokaustu i relacji polsko»ydowskich s¡ teksty w publikacji pod redakcj¡ Piotra Troja«skiego

Dylematy i wyzwania polskiej edukacji.
6

Auschwitz i Holokaust.

Np. dziaªania podejmowane przez Roberta Szucht¦, nauczyciela historii w LXIV

LO im. Witkiewicza w Warszawie (o tym, dlaczego to robi, mo»na przeczyta¢ tutaj 
http://www.unic.un.org.pl/holokaust/dlaczego.php, data pobrania: grudzie« 2015) czy
Ann¦ Janin¦ Kloz¦, nauczycielk¦ j¦zyka polskiego w VI LO im. Króla Zygmunta Augusta
w Biaªymstoku. To tylko przykªady najbardziej znanych i aktywnych osób zajmuj¡cych
si¦ tym tematem w formalnym procesie ksztaªcenia. Takich osób w skali caªego kraju jest
znacznie wi¦cej. Co roku ponad 50 osób ko«czy Letni¡ Szkoª¦ Nauczania o Holokau±cie
odbywaj¡c¡ si¦ na Uniwersytecie Jagiello«skim. Jej uczestnicy zdobywaj¡ wiedz¦ na temat
historii polskich ydów oraz umiej¦tno±ci wykorzystania tej wiedzy w edukacji formalnej.
W Warszawie odbywa si¦ Letnia Akademia IH, polscy nauczyciele bior¡ tak»e udziaª
w kursach prowadzonych przez jerozolimski instytut Yad Vashem.
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przeciwna, a 2 proc. badanych nie wypowiedziaªo si¦ w tej kwestii7 . Argumentów za i przeciw jest wiele. W±ród najcz¦±ciej powtarzaj¡cych si¦
gªosów za byªy stwierdzenia mówi¡ce o tym, »e trzeba pozna¢ histori¦ ludzi, którzy kiedy± mieszkali w mie±cie, w którym mieszkamy lub si¦ uczymy;
s¡ cz¦±ci¡ historii; to historia lokalna.

Pojedyncze gªosy przemawiaj¡ce za
tym, »e warto uczy¢ si¦ o historii biªgorajskich ydów byªy nast¦puj¡ce:
mieli du»y wkªad w ksztaªtowanie kultury i historii nie tylko w Biªgoraju;
mamy maª¡ wiedz¦ na temat bliskich nam terenów; przed II wojn¡ ±wiatow¡
Polsk¦ zamieszkiwaªo wielu ydów.

Historia biªgorajskich ydów to historia
lokalna. To wystarczy, aby uzna¢, »e warto uczy¢ si¦ o tych, którzy kiedy±
mieszkali w mie±cie i mieli wkªad w jego rozwój. Dodatkowo, wedªug badanej
mªodzie»y, za konieczno±ci¡ nauki o biªgorajskich ydach przemawia fakt,
»e uczniowie niewiele wiedz¡ o tej grupie, ich historii, kulturze, tradycji.
Jak zaznaczyªam powy»ej, gªosów za byªo zdecydowanie mniej, wi¦kszo±¢ pytanych postawiªa krzy»yk przy sªowie nie. W±ród uzasadnie« swojej
odpowiedzi najcz¦±ciej pojawiaªo si¦ stwierdzenie: bo mnie to nie interesuje
(26 odpowiedzi na 87). Uczniowie wskazywali ponadto nast¦puj¡ce argumenty: nie uwa»am, »eby byªo mi to potrzebne; mamy ju» du»o nauki; jestem
chrze±cijaninem, wi¦c dlaczego mam si¦ uczy¢ o ydach?; s¡ wa»niejsze rzeczy; wolaªabym si¦ uczy¢ o »oªnierzach wykl¦tych, czuj¦ si¦ patriot¡.

Dla mªodych ludzi uczenie si¦ o »ydowskich wspóªobywatelach jest niepatriotyczne, stoi w sprzeczno±ci z wyznawan¡ przez nich religi¡ (chrze±cija«stwo,
a konkretnie  katolicyzm). ydzi to nie wspóªobywatele ich miasteczka, ale obcy  zarówno pod wzgl¦dem narodowym, jak i religijnym. yd jest tutaj uosobieniem innego, obcego. Jest zagro»eniem dla naszej religii i to»samo±ci
narodowej. Dla mªodych ludzi, którzy wychowywali si¦ ju» w mie±cie bez ydów, wiedza o mniejszo±ciach narodowych nie jest potrzebna i interesuj¡ca.
Efektem tego jest bardzo maªa wiedza na temat historii miejsca, z którego
pochodz¡ lub w którym si¦ ucz¡. Nie da si¦ uczy¢ historii Biªgoraja bez podejmowania kwestii »ydowskiej spoªeczno±ci, która byªa w mie±cie od wieków. ydzi mieli tu swoje rodziny, prowadzili interesy, chodzili do szkoªy, synagogi, tutaj umierali i byli chowani. Stanowili cz¦±¢ spoªeczno±ci biªgorajskiej. Wedªug
niektórych »yli razem z katolikami, wedªug innych  osobno. Ale byli. Wspóªtworzyli histori¦ tego miejsca. Pozostaªo po nich troch¦ ±ladów, tak»e tych materialnych. Jednak badania przeprowadzone w±ród biªgorajskiej mªodzie»y pokazuj¡, »e wiedza na temat tych ±ladów nie jest zbyt powszechna.
7

Pytanie brzmiaªo: Czy uwa»asz, »e powiniene±/powinna± uczy¢ si¦ w szkole o »ydowskiej spoªeczno±ci Biªgoraja? Oprócz wybrania odpowiedzi tak lub nie ankietowane
osoby byªy proszone o uzasadnienie swojej odpowiedzi.
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Sam budynek liceum, w którym robione byªy ankiety, mocno zwi¡zany
jest z biªgorajskimi ydami. Na tym terenie znajdowaª si¦ stary cmentarz »ydowski. Starsi mieszka«cy miasta jeszcze pami¦taj¡ ko±ci wykopywane w trakcie budowy liceum. Dzi± w szkole stoi kamie« pami¡tkowy z informacj¡, »e kiedy± na tym terenie znajdowaª si¦ stary cmentarz »ydowski.
Niewiele ponad 60 proc. (60,27) spo±ród ankietowanych wie, co mie±ciªo si¦
wcze±niej na terenie, na którym obecnie znajduje si¦ ich szkoªa. 87 osób
(spo±ród 88, które zaznaczyªy odpowied¹ tak 8 ) wskazaªo poprawnie, co
konkretnie byªo na terenie obecnego liceum. Podkre±li¢ przy tym nale»y, »e
44 proc. osób, które podaªy prawidªow¡ odpowied¹, to mieszka«cy miasta,
48 proc. nie pochodzi z Biªgoraja, s¡, a pozostaªe osoby (8 proc.) nie zaznaczyªy, czy pochodz¡ z Biªgoraja, czy nie. Mo»emy zatem wnioskowa¢, »e
miejsce urodzenia nie jest tu kluczowe. Wynika to zapewne z braku edukacji
regionalnej, ale przyczyn takiego stanu rzeczy mo»emy si¦ tak»e dopatrywa¢
w samej historii miasta. W Biªgoraju, jak i w wielu innych miastach w Polsce, caªkowicie zmieniª si¦ ukªad demograczny po II wojnie ±wiatowej. Dzisiejsza spoªeczno±¢ biªgorajska to w gªównej mierze ludzie napªywowi, bez
przodków pochodz¡cych z Biªgoraja. Brak zakorzenienia poprzez dziadków
i pradziadków sprawia, »e wiedza o miejscu, z którego si¦ pochodzi, nie jest
przekazywana w domu9 . Zastanawiaj¡ce jednak jest to, »e prawie 40 proc.
ankietowanych nie wie, co znajdowaªo si¦ na terenie ich szkoªy pomimo tego,
»e obecnie jest tam ustawiony kamie« pami¡tkowy zawieraj¡cy informacj¦
o tym miejscu.
Badane osoby maj¡ jeszcze mniejsz¡ wiedz¦ na temat tego, gdzie obecnie
mie±ci si¦ cmentarz »ydowski w Biªgoraju. Z jednej strony trudno do niego dotrze¢, poniewa» jest zamkni¦ty (na furtce do cmentarza umieszczony jest napis
z informacj¡, pod jakim adresem znajduj¡ si¦ klucze; jest to tak»e cmentarz,
na którym nie dokonuje si¦ obecnie pochówków), z drugiej strony  poªo»ony jest w s¡siedztwie miejsca odwiedzanego przez wielu mieszka«ców miasta,
a tak»e osoby przyje»d»aj¡ce z okolicznych miejscowo±ci, tj. przy supermarkecie jednej z sieci handlowych. Spo±ród ankietowanych osób prawie 48 proc.
przyznaªo, »e wie, gdzie obecnie znajduje si¦ cmentarz »ydowski. Jednak spo±ród tych osób tylko 38 proc. potraªo poda¢ prawidªow¡ lokalizacj¦. 62 proc.
8

Pytanie brzmiaªo:

si¦ Twoja szkoªa?

Czy wiesz, co znajdowaªo si¦ na terenie, na którym obecnie znajduje

Je»eli badana osoba zaznaczyªa: tak byªa poproszona o napisanie, co

konkretnie znajdowaªo si¦ na tym terenie.

9

Przyznaje to m.in. Tomasz Brytan  badacz historii lokalnej oraz Andrzej Czacharow-

ski  regionalista, obaj pochodz¡cy z Biªgoraja i aktywnie promuj¡cy wydarzenia historyczne zwi¡zane z Biªgorajem. Rozmowy niepublikowane przeprowadzone przez autork¦
tekstu, wrzesie« i pa¹dziernik 2015 r.
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ankietowanych nie potraªo wskaza¢ lokalizacji jednego z ostatnich materialnych ±ladów obecno±ci spoªeczno±ci »ydowskiej w Biªgoraju.
Jeszcze mniej osób potraªo wskaza¢, w którym miejscu przed wojn¡
mie±ciªa si¦ w Biªgoraju synagoga. Niecaªe 16 proc. badanych stwierdziªo, »e
zna lokalizacj¦, jednak tylko 5 na 146 osób podaªo prawidªow¡ lokalizacj¦.
Od kilku lat niedaleko miejsca wªa±ciwej lokalizacji synagogi znajduje si¦ pami¡tkowy kamie«, na którym znajduje si¦ informacja o lokalizacji »ydowskiej
±wi¡tyni. Mimo to wiedza o tym w±ród badanej mªodzie»y jest niewielka.
Jednocze±nie wyniki ankiet pokazuj¡, »e w opinii mªodzie»y, w Biªgoraju powinny by¢ upami¦tniane wydarzenia zwi¡zane z histori¡ biªgorajskich
ydów. Prawie 60 proc. uwa»a, »e takie dziaªania powinny by¢ podejmowane. Przeciwnego zdania jest 38 proc. ankietowanych, a pozostaªe osoby
(ok. 2 proc.) nie wskazaªy »adnej odpowiedzi. W±ród uzasadnie« na tak
najcz¦±ciej pojawiaªy si¦ takie stwierdzenia, jak: poniewa» s¡ cz¦±ci¡ historii
miasta; »eby pokaza¢, »e wspóªtworzyli kultur¦ tego miasta. W uzasadnieniu
odpowiedzi nie respondenci podawali: nie ma takiej potrzeby; w tej chwili
nie ma tutaj wielu ydów; nie interesuje mnie to.
Dla wielu z badanych osób wydarzenia te mog¡ by¢ okazj¡ do poznania
historii miasta, z którego pochodz¡ lub w którym si¦ ucz¡. Historia miasta
od stuleci zwi¡zana byªa wªa±nie ze spoªeczno±ci¡ »ydowsk¡. Jak pokazaªo jednak przeprowadzone badanie, w wydarzeniach po±wi¦conych tematyce
»ydowskiej wzi¦ªo udziaª jedynie niewiele ponad 10 proc. ankietowanych.
Byªy to m. in.: wycieczka na cmentarz »ydowski organizowana przez szkoª¦ (ankietowane osoby nie wskazaªy, czy byªa to szkoªa, do której obecnie
ucz¦szczaj¡, czy szkoªa gimnazjalna lub podstawowa), projekt o cmentarzu
»ydowskim, udziaª w ogólnopolskim projekcie Szkoªa dialogu, w festiwalu
ladami Singera organizowanym przez O±rodek Brama Grodzka  Teatr
NN oraz w wydarzeniu Dni Singera organizowanym przez Biªgorajskie
Stowarzyszenie Kulturalne im. I. B. Singera.
Wspomniane wy»ej wydarzenia  Dni Singera oraz festiwal ladami Singera  organizowane s¡ w Biªgoraju ze wzgl¦du na posta¢ Isaaca
Bashevisa Singera. Niecaªe 43 proc. ankietowanej mªodzie»y odpowiedziaªo
twierdz¡co na pytanie Czy wiesz, jak nazywa si¦ laureat literackiej nagrody Nobla zwi¡zany z Biªgorajem?. Niewiele ponad 40 proc. spo±ród tych
osób, podaªo prawidªowo nazwisko noblisty, którego dziadek byª znanym
w miasteczku rabinem. Doda¢ przy tym nale»y, »e sam Isaac B. Singer pisaª
wielokrotnie o Biªgoraju w swoich pracach.
Zdecydowanie gorzej jest ze znajomo±ci¡ nazwisk innych laureatów 
osób odznaczonych medalem Sprawiedliwy w±ród Narodów wiata. Jero-
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zolimski Instytut Yad Vashem przyznaª ten tytuª Janowi i Melanii Mikulskim, którzy wraz z dzie¢mi w czasie wojny ukrywali w swoim gospodarstwie
pi¦cioro ydów. Jedynie niecaªe 5,5 proc. badanych stwierdziªo, »e zna nazwiska osób odznaczonych medalem jerozolimskiego instytutu. Spo±ród tych
osób tylko jedna podaªa prawidªowo nazwisko odznaczonych. Na pytanie
Czy wiesz, kim jest osoba odznaczona medalem Sprawiedliwy w±ród Narodów wiata? niecaªe 25 proc. ankietowanych odpowiedziaªo twierdz¡co,
a prawidªowy opis podaªo niewiele ponad 20 proc. badanych. 71 proc. ankietowanej mªodzie»y nie wie, kim jest Sprawiedliwy w±ród Narodów wiata.
Mªodzie» nie ma zatem wiedzy nie tylko na temat spoªeczno±ci »ydowskiej
mieszkaj¡cej w Biªgoraju, ale tak»e na temat lokalnych bohaterów, godnych
upami¦tnienia za swoje heroiczne czyny.
ydzi w opinii badanej mªodzie»y nale»¡ do kategorii innych, obcych.
Fakt ich wielowiekowego powi¡zania z Biªgorajem nie powoduje ich traktowania jako cz¦±ci lokalnej spoªeczno±ci. Oczywi±cie nie s¡ to pogl¡dy wszystkich
osób. Pojawiªy si¦ gªosy mówi¡ce o tym, »e ydzi to cz¦±¢ spoªecze«stwa, do któ10
rego nale»y ka»dy z nas . wiadomo±¢, »e osoby deniuj¡ce swoj¡ to»samo±¢
narodow¡ jako »ydowsk¡ s¡ cz¦±ci¡ polskiego spoªecze«stwa jest bardzo znikoma w±ród badanej mªodzie»y. Zgodnie z prawem, ydzi s¡ mniejszo±ci¡ wpisan¡ do rejestru mniejszo±ci narodowych przebywaj¡cych aktualnie w Polsce.
Warto podkre±li¢, i» osoby te maj¡ obywatelstwo polskie. By¢ mo»e fakt, »e
w ankietach pojawiªo si¦ pytanie o przeszªo±¢ i »ydowsk¡ spoªeczno±¢ biªgorajsk¡, która ju» praktycznie nie istnieje, spowodowaª udzielenie odpowiedzi, mog¡ce ±wiadczy¢ o tym, »e ankietowane osoby postrzegaj¡ ydów jako osoby niezwi¡zane ze wspóªczesnym polskim spoªecze«stwem. Problem ten dostrzega
tak»e psycholog spoªeczny, Michaª Bilewicz (2008), który stoi na stanowisku,
»e edukacja o Holokau±cie mierz¡ca si¦ z wyzwaniem pami¦ci spoªecznej polskiej mªodzie»y musi wi¦c zacz¡¢ si¦ nie tyle od przekazywania wiedzy o wydarzeniach z tamtej epoki, ile od wª¡czenia oar do wspólnej kategorii narodowej,
wykraczaj¡cej ponad wspólnot¦ etniczn¡, dzi¦ki czemu mªodzi Polacy poczuj¡
si¦ zobowi¡zani pami¦ta¢ o ówczesnych »ydowskich Polakach w takim samym
stopniu, w jakim pami¦taj¡ o ówczesnych etnicznych Polakach (s. 22-23).

Wnioski ko«cowe
Przeprowadzone ankiety nie pretenduj¡ do miana bada« naukowych,
gdy» nie zostaªy wykonane na grupie reprezentatywnej. S¡ one jedynie prób¡
10
Uzasadnienie odpowiedzi na pytanie: Czy uwa»asz, »e w Biªgoraju powinny by¢ upami¦tniane wydarzenia zwi¡zane z histori¡ biªgorajskich ydów?
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sprawdzenia, na ile mªodzie» zwi¡zana z konkretnym miejscem  chodzi tutaj
zarówno o miasto Biªgoraj, które przed wojn¡ zamieszkiwane byªo przez
spoªeczno±¢ »ydowsk¡, jak i o lokalizacj¦ szkoªy na terenie byªego cmentarza
»ydowskiego  pami¦ta o mieszka«cach, których ju» nie ma, a którzy przez
stulecia byli cz¦±ci¡ miasta.
Przywoªane powy»ej wyniki ankiet wskazuj¡ na konieczno±¢ prowadzenia zaj¦¢ edukacyjnych w zakresie historii lokalnej, a tak»e historii i kultury polskich ydów. W wypowiedzi mªodzie»y brakuje tak»e zrozumienia
podstawowych tre±ci takich, jak to»samo±¢ narodowa, obywatelstwo, naród.
Postawa patriotyczna jest w ich opinii przekre±leniem dziaªa« maj¡cych na
celu poznanie »ydowskiej kultury. Narracja stworzona przez ±rodowiska prawicowe, a tak»e ko±cielne skutkuje tym, »e ydzi postrzegani s¡ jako obcy.
Zamiast upami¦tnia¢ wydarzenia zwi¡zane z histori¡ biªgorajskich ydów,
mªodzie» woli upami¦tnia¢ »oªnierzy wykl¦tych 11 . Stworzone dwie konkurencyjne narracje pozwalaj¡ stwierdzi¢, »e nie mo»e by¢ tutaj porozumienia.
Upami¦tnianie ydów to bycie w kontrze do »oªnierzy wykl¦tych. Z drugiej
strony mªodzie» ma bardzo maª¡ wiedz¦ na temat  tak bliskim ±rodowiskom
deniuj¡cym si¦ jako patriotyczne  kwestii heroicznej postawy Polaków
wobec Zagªady ydów w czasie II wojny ±wiatowej. Wi¦kszo±¢ ankietowanych nie potra tak»e zdeniowa¢ terminu Sprawiedliwy w±ród narodów
±wiata oraz poda¢ nazwiska osób wywodz¡cych si¦ z Biªgoraja i odznaczonych tych tytuªem. Nale»y podkre±li¢ jednak, »e pojawiaj¡ si¦ gªosy mówi¡ce
o konieczno±ci poznania lokalnej historii, której cz¦±ci¡ s¡ »ydowscy mieszka«cy Biªgoraja. Zdaniem nielicznych respondentów, mªodzie» powinna si¦
o nich uczy¢, poniewa» niewiele mªodych ludzi ma wiedz¦ na ten temat 12 .
Przeprowadzone ankiety mog¡ by¢ punktem wyj±cia do dalszych bada«
w tym zakresie, a tak»e informacj¡ zwrotn¡, w jakim kierunku prowadzi¢ dziaªania edukacyjne z zakresu lokalnej historii w±ród biªgorajskiej mªodzie»y.
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