Jaser Arafat, ród o: AP,
Jego ona Suha by a w ci y. – Mam nadziej , e pana córka urodzi
si ju w pokojowym wiecie – powiedzia em, gdy rami w rami
pierwszy raz w yciu zasiedli my przy jednym stole. Siedzia em tak
blisko cz owieka, który mia krew na r kach i osobi cie wydawa
rozkazy mordowania Izraelczyków. Który dla ka dego Izraelczyka by
symbolem terroryzmu. Arafat by w szoku. – A sk d pan wie, e b
mia córk ? – spyta . – Mam prywatnego szpiega – za artowa em. By

nim doktor Ahmad Tibi, wtedy arabski pose w izraelskim parlamencie,
dzi wiceprzewodnicz cy Knesetu. Od niego si dowiedzia em.
– Zdradzi sekret! Ju ja mu powiem! – wykrzykn Arafat.
Odpowiedzia em: – Ale prosz si nie martwi i by szcz liwym. Ja
te mam córk . Ma na imi Ifat. Jest moim pierwszym dzieckiem i
jestem szcz liwy, e mam córk . Córka oznacza pokój.
Suha by a taka szcz liwa, e tak go przekonuj !
Rozmawiali my w Oslo, gdzie w 1994 roku Arafat, ówczesny
premier Izraela Icchak Rabin i szef MSZ Szymon Peres odbierali
Pokojow Nagrod Nobla. Ja, jako przewodnicz cy Knesetu,
polecia em tam razem z Rabinem. Do dzi pami tam tamt kolacj .
Owalny stó , a przy nim: Rabin i jego ma onka Lea, Szymon Peres
wraz z ma onk Soni , pani premier Norwegii z m em,
przewodnicz ca norweskiego parlamentu. Arafat z on Suh . I ja.
Pami tam u cisk jego d oni. To by o bardzo dziwne uczucie...
Arafat zacz zadawa pytania po angielsku. Mówi , e tworzy
palesty ski system parlamentarny i ciekawi go nasz, izraelski. – Prosz ,
tu siedzi przewodnicz cy parlamentu. On jest politologiem – powiedzia
Rabin, po czym zwróci si do mnie: – Szewach, daj nam teraz krótki
kurs systemu politycznego.
I da em. Po dziesi ciu minutach Arafat zapowiedzia , e przy le do
mnie jednego ze swoich doradców. Co rzeczywi cie potem uczyni .
By taki wzruszony, gdy po kolacji Jemenka Ofra Haza zacz a
piewa hebrajskie i arabskie pie ni. Siedzieli my razem, Rabin nawet
na schodach, bo zabrak o miejsca. A potem ja chwyci em harmonijk
ustn i powiedzia em: – A teraz modlimy si . I za piewa em Avinu
Malkienu. Ojcze nasz, wybacz nam wszystkie nasze grzechy. Wszyscy
piewali, bili brawo. Arafat naprawd by wzruszony.
Tamten dzie napawa nas nadziej na szybki pokój. Ka dy z nas to
czu . Ale nie wszyscy pos owie w Knesecie godzili si na umowy
pokojowe z Palesty czykami. Zamiast pokoju nasta
czas
palesty skiego terroru. By o tylu zabitych!
Kolejne spotkania z Arafatem by y ju powa ne i nerwowe. – Tak
nie mo e dalej by – mówi mu Rabin. On odpowiada : – To nie ja.
Po zabójstwie Rabina w 1995 roku przyjecha z kondolencjami.
Ostatni raz widzieli my si jeszcze w 1996 roku. Na granicy Izraela,
gdzie na spotkanie z nim zabra mnie premier Szymon Peres.
Przygotowali my orientalne jedzenie. By kuskus, sa atki. Zero mi sa,
bo nie ka dy lubi. Ale to by y bardzo trudne rozmowy. – Rz ! To si
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Alfabet Szewacha Weissa
Najwi kszy przyjaciel Polski w ród izraelskich polityków, by y
przewodnicz cy Knesetu i ambasador Izraela w Warszawie, wspomina
ludzi, którym zawdzi cza ycie i wa ne chwile swojej kariery
publicznej.
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Dawid Ben Gurion

mo e le sko czy . Jak b
zamachy, pokoju nie b dzie – mówi mu
Peres. Bezskutecznie. Arafat zmar w 2004 roku. Pokoju nie ma do dzi .
Dawid Ben Gurion
– Sk d jeste ? – spyta . – Z Borys awia – odpowiedzia em. – Ja te z
Polski – powiedzia . Gdy doda em, e prze em Holokaust, zapad o
milczenie. Dwie, mo e trzy minuty. Po czym powiedzia , e dzi
Borys aw le y na Ukrainie. – Ale P sk zawsze b dzie w Polsce –
powiedzia em. A on si za mia , bo pochodzi z P ska. Jego ojciec
uczy tam hebrajskiego.
Tamtego dnia – w 1965 roku – spotkali my si pierwszy ra w yciu.
Ben Gurion – twórca Pa stwa Izrael – mia wtedy prawie 80 lat. Nie by
ju premierem, zak ada now parti Rafi. Poszed em na spotkanie w
Hajfie, do hotelu Dan Carmel. Patrzy em i my la em: „Mój Bo e, co ten
cz owiek zrobi dla nas”. Patrzy em na jego r ce. By ju starszym
cz owiekiem, ale r ce mia pi kne jak pianista. I twarz jak Mesjasz.
Siwe, d sze w osy. Z ty u ysy. Mia tak charyzm !
Rozpocz a si dyskusja o tym, e trzeba zmieni system polityczny,
bo w Izraelu jest za du o partii. Zasugerowa em, e mo e ze zmianami
poczeka jedno pokolenie. – Ja ca e ycie robi rewolucj ewolucyjnie.
Ale tym razem potrzebna jest rewolucja – powiedzia Ben Gurion.
Rozmawiali my jeszcze ze dwie godziny. A przysz a jego ona Pola i
powiedzia a: – Ben Gurion, ju dosy ! I zabra a go z hotelu.
Ben Gurion by dla nas tym, kim Pi sudski dla Polski, a Waszyngton
dla USA. To on postanowi , e b dzie Pa stwo Izrael, w którym
wszyscy b
u ywa j zyka hebrajskiego. Walczy z jidysz, cho
bardzo dobrze go zna , tak samo jak polski i rosyjski. Kiedy do Izraela
przyjecha jego brat z rodzin , nie rozmawia z nim, dopóki ten nie
nauczy si hebrajskiego. Jako minister obrony zmusi wszystkich
oficerów do zmiany nazwiska na hebrajskie. Bez zmiany nie mo na
by o awansowa . Raz zadzwoni do dyrektora fabryki tekstyliów
Jakowa Goeringa: – Od jutra jeste ministrem handlu, ale nie chc
Goeringa w rz dzie. I Goering zmieni nazwisko na Geri.
Dzi ki jego ruchowi syjonistycznemu jako dziecko zosta em
nielegalnie przewieziony do Palestyny. Trafi em do internatu, przy
którym by a szko a rolnicza, bo syjoni ci chcieli zmieni struktur
spo eczn i bardziej wróci do ziemi. By em traktorzyst , je dzi em na
ursusie.
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Doskonale pami tam 14 maja 1948 roku. Nie mia em jeszcze 13 lat.
Jestem w przepi knej szkole-internacie Hadassim, a moim
nauczycielem jest Michael Kasztan. Tego dnia Kasztan bierze
radioodbiornik ze swego mieszkania i wystawia go na zewn trz. Wokó
siada 200 dzieci. O godzinie 16 s yszymy g os Ben Guriona. Og asza
powstanie pa stwa Izrael. Do dzi s ysz te s owa! Ten g os! Ben
Gurion by dla nas wszystkim.
Ale tamtego wieczora postanawiamy powtórzy uroczysto . I
Michael Kasztan wybiera mnie. Pami tam, e mia em krótkie spodenki
w kolorze khaki. Jest godzina 18. Zbieramy si na apelu. W Hadassim
by a wysoka, 26-metrowa wie a ci nie i I Michael Kasztan mówi: –
Stamt d przeczytasz deklaracj .
Ba em si wej . Ale nie powiedzia em tego. Wszed em i
przeczyta em do mikrofonu. To by a moja pierwsza walka o
niepodleg
.
Bill Clinton
– Szymon, pomó ! – zawo em do Peresa, bo nie potrafi em
zawi za muchy. Byli my w hotelu i czeka a nas kolacja w Bia ym
Domu. Wcze niej Amerykanie zrobili nam przymiark smokingów.
Pierwszy raz mia em na sobie smoking!
Ale Peres, zawsze pi knie ubrany, nie widzia problemu. – Pewnie –
powiedzia i zawi za mi much .
To by lipiec 1994 roku. Przylecieli my z Rabinem do Waszyngtonu,
by podpisa deklaracj waszyngto sk , która ko czy a trwaj cy od 46
lat stan wojny mi dzy Izraelem i Jordani . W Bia ym Domu by te król
Jordanii Husajn. Ale przed kolacj zd yli my jeszcze wej
do
Muzeum Holokaustu. I tam szok. Patrz na zdj cie tu przy wej ciu, po
lewej stronie. apanka w Borys awiu. Wrzucaj ydów na samochód, a
za godzin zabijaj w lesie. My : „Ja, dziecko z Borys awia. Dzi
jestem tu jako przewodnicz cy Knesetu i podpisuj umowy pokojowe.
A mo e na tym samochodzie by mój dziadzio?”. Bo podpis pod
zdj ciem mówi , e to trzeci pogrom. A w nim zosta zamordowany mój
dziadzio Icyk. Podczas kolacji opowiedzia em o tym Clintonowi.
Widzia em, e by bardzo wzruszony.
A kolacja by a niezwyk a. Siedzia em przy jednym stole z senatorem
Joe Liebermanem, ydem, i szefem Rezerwy Federalnej USA Alanem
Greenspanem, te ydem.
Greenspan pyta, sk d jestem. – Z Borys awia – mówi .
– To ciekawe, a moja rodzina pochodzi z Buczacza.
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– To przecie takie wa ne miasto! Z Buczacza pochodzi laureat
literackiego Nobla Szmuel Josef Agnon. I Szymon Wisenthal te ! –
wykrzykn em.
– A u was w Borys awiu by a nafta. A z Drohobycza pochodzi
Maurycy Gotlieb i Bruno Schulz – powiedzia .
– Nie tylko. Równie David Horowitz, legendarny prezes banku
narodowego w Izraelu.
– Znam go – powiedzia Greenspan. – Spotkali my si .
Wszyscy szybko przeszli my na jidysz.
Okaza o si , e Clinton bardzo lubi banany. Dowiedzieli my si o
tym, gdy 26 pa dziernika 1994 roku to on z kolei mia przyjecha do
Izraela, by uczestniczy w podpisaniu porozumienia mi dzy Izraelem i
Jordani . I przygotowali my mu z on te banany. Pi kny kosz
bananów, które zamówi em w kibucu ko o Jeziora Tyberiadzkiego.
Tam rosn najlepsze banany w Izraelu.
Porozumienie podpisali my w porze obiadowej na pustyni Arava
ko o Eliatu, na granicy izraelsko-jorda skiej. Król Jordanii Husajn mia
niedaleko swój pa ac. Tam postanowili my przenie nasze dalsze
rozmowy o pokoju. I nagle podje aj dwa jeepy. Jeden prowadzi sam
Husajn, drugi jego brat Hassan. Jedziemy: Clintonowie, Weissowie,
Rabinowie, Peres, ówczesny sekretarz stanu USA Christopher Warren i
prezydent Izraela Ezer Weitzman. Zjedli my tam przepyszny,
orientalny obiad.
Potem rozmawiamy, rozmawiamy... I nagle widz , e Clinton
przebiera nogami. W nie mówi Peres – pi knie, ale troch za d ugo.
– Szymon, wydaje mi si , e on si pieszy – szepn em.
I rzeczywi cie tak by o, bo wieczorem mia wyg osi przemow w
Jerozolimie. – Panie prezydencie, my czekamy na pokój dwa i pó
tysi ca lat. Niech nam pan da jeszcze pi
minut – powiedzia
Weitzman.
Clinton za mia si i powiedzia : – Masz siedem.
W tym czasie moja ona zapoznawa a si z Hillary, która tego dnia
mia a urodziny. Ester przygotowa a dla niej ciasto. Kupili my te w
antykwariacie w starej Jerozolimie ksi
Marka Twaina, który w
1867 roku odwiedzi Palestyn i o niej pisa . Przeczyta em fragment, w
którym Twain opisuje, dlaczego Jezus przeszed na piechot Jezioro
Tyberiadzkie: „By em tam. Rybacy powiedzieli mi, ile bior za
po yczenie ódki. Teraz rozumiem, dlaczego przeszed na piechot ”.
Ale si miali.

Ponad rok pó niej przyjechali na pogrzeb Rabina. – Szalom Haver,
egnam Ci , przyjacielu – powiedzia wtedy Clinton. I p aka . Jestem
pewien, e ka dy z nas pami ta tamt kolacj u Husajna. I tamt
nadziej na pokój.
Aleksander Dubczek
Nie mówi po angielsku, ale si dogadali my. On po s owacku, ja po
polsku. – Uwielbiamy pana. I w pe ni solidaryzujemy si z narodem
Czechos owacji – powiedzia em mu. By em wtedy pos em
obserwatorem przy Radzie Europy. On by przewodnicz cym
Zgromadzenia Narodowej Czeskiej i S owackiej Republiki
Federacyjnej. W Radzie Europy mia wyg osi przemow i wszyscy
bardzo na ten dzie czekali. Ja przygotowa em si do niego ju
wcze niej i wzi em ze sob p yt Arika Einsteina. To jeden z naszych
najs ynniejszych piosenkarzy. Taki izraelski Ives Montand, pochodzi z
rodziny polskich ydów. I on – solidaryzuj c si z Czechos owacj –
napisa pie , która w Izraelu sta a si tak popularna jak „Nie p acz,
Argentyno”. I Praga w niej by a, i Dubczek.
W 1968 roku w Izraelu wytworzy a si nienawi do polskiego rz du
i polskiego narodu. Ale z Czechos owacj by o zupe nie odwrotnie. Z
naszego punktu widzenia Praga by a symbolem demokracji w Europie
rodkowej i Wschodniej. Ale potem zapanowa y tam tak dziki
komunizm i totalna dyktatura, e nawet izraelskie partie socjalistyczne
zacz y zmienia nurt – byle dalej od komunizmu. Dlatego Dubczek,
który chcia zreformowa
komunizm, który by przywódc
Czechos owacji podczas praskiej wiosny, sta si w Izraelu legend .
Bardzo solidaryzowali my si z Czechos owacj , ale i ona zawsze
by a do nas przyjacielsko nastawiona.
Do dzi pami tam, jak Dubczek wszed wtedy na sal obrad Rady
Europy. Po jego przemowie podszed em do niego i da em mu p yt
Arika Einsteina. Nie zna jej i bardzo si zdziwi , ale wzi j do domu.
– Podczas wojny o niepodleg
Czechos owacja bardzo nam
pomog a, bo sprzedawa a nam karabiny, które sta y si symbolem
naszej niepodleg ci. Sprzedawali nam te niemieckie meserszmity –
powiedzia em mu. To by o nasze jedyne spotkanie. Zmar w 1992 roku.
Do dzi relacje Izraela z Czechami s bardzo dobre. Podobnie jak z
Polsk . Ale ze S owacj ju nie.
Marek Edelman
Raz, jako ambasador w Polsce, zaprosi em go do mojej rezydencji na
Mokotowie. Moja ona przygotowa a ydowski obiad: rosó , domowe
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makarony, pierogi, barszcz po ydowsku, czulent. Ale najwa niejsze
by o to, e Edelman z moj on rozmawiali w jidysz – j zyku
wi kszo ci ydów w Polsce, który by o wiele popularniejszy ni j zyk
hebrajski. Rozmawiali przez trzy godziny, na mnie nie zwracaj c
uwagi. Moja ona spyta a go m.in., dlaczego nie by dowódc podczas
powstania w getcie. – Bo Mordechaj chcia nim by – powiedzia .
Edelman by dla mnie legend , cho w Izraelu nie by oficjalnie
uwielbiany, gdy nie by syjonist . Od dzieci stwa mnie to
denerwowa o. Taki bohater! Taki cz owiek wiata! To, co zrobi , to dla
mnie szczyt odwagi, której ja nie mam. Edelman przyje
do Izraela,
do swojego kibucu im. Bohaterów Getta. Ale ja pozna em go dopiero w
Polsce w 1993 roku, gdy jako przewodnicz cy Knesetu przyjecha em z
delegacj premiera Icchaka Rabina. Spotkali my si na obiedzie u
prezydenta Lecha Wa sy. To by o bardzo wzruszaj ce spotkanie.
Potem wydarzy o si co niezwyk ego. Edelman nie by syjonist i
krytykowa Pa stwo Izrael, ale Lech Wa sa postanowi , e b dzie
jednym z mówców, który wyst pi podczas uroczysto ci z okazji 50.
rocznicy powstania w getcie warszawskim. To nie spodoba o si
syjonistom. Lech Wa sa zrobi zatem co innego. Id c z
wieniec,
wzi za r
Edelmana, a za drug – jego wnuczk . To by wspania y
widok. By em taki szcz liwy. Podszed em do Wa sy i bardzo mu za
to podzi kowa em. Potem, b c ju ambasadorem w Warszawie,
postanowi em, e za ka dym razem, jak pojad do odzi, to spotkam
si z Markiem Edelmanem.
w skromnym mieszkaniu. Trzy, cztery
pokoje. Ba agan typowy dla intelektualistów, ale czysto. Mi o by o z
nim rozmawia przy kieliszku koniaku. To by y takie filozoficzne
rozmowy. By troch snobem, bo mówi , e BenGurion by z ma ego
miasteczka P ska, a on pochodzi z odzi. Do przesz ci wraca
tylko wtedy, gdy go o to pyta em. By bardzo zainteresowany
tera niejszo ci . Z ogromnym smutkiem przyj em niedawn
wiadomo o jego mierci.
Jack Fliderbaum
Ma ponad 80 lat i sam prowadzi samochód. Zawsze elegancko
ubrany. W Izraelu gor co, a on w krawacie! To polski konsul honorowy
w Tel Awiwie. Podczas II wojny wiatowej by pilotem w Wielkiej
Brytanii. Prawdziwy bohater, bo jest jednym z tych ydów, którzy
walczyli i pokazali, e ydzi wcale nie szli jak barany na mier , co
latami nam wytykano.

W czasie wojny walczy o ponad milion ydów. W armii radzieckiej
– 450 tysi cy. W polskich armiach – 80 tysi cy. W ameryka skiej –
150 tys. W australijskiej – 20 tys....
Jack by jednym z nich. Jest te jednym z tych, który nigdy nie
zapomnia pi knej polszczyzny. I jednym z tych, dzi ki którym
odkry em Polsk . Poznali my si , gdy by em ambasadorem w Polsce.
Ale by tak skromny, e nawet nie wspomnia o swojej przesz ci.
To on stworzy na UW Centrum Badania i Nauczania Dziejów i
Kultury ydów w Polsce im. Mordechaja Anielewicza. Do dzi jest
stra nikiem polskiej kultury. Popiera ka
inicjatyw z ni zwi zan ,
wspomaga Instytut Polski w Izraelu, pomaga organizowa wystawy.
Ja, gdy wyjecha em z Polski, mia em 11 lat i nie mówi em po polsku.
Nigdy nie chodzi em do polskiej szko y. W Borys awiu przez rok by em
w ukrai skiej. W Wa brzychu, dok d wyjechali my po wojnie, do
szko y chodzi em tylko przez dwa tygodnie. Dlatego jak wyjecha em z
Polski, mówi em po ukrai sku i w jidysz. Szybko nauczy em si
hebrajskiego. Polskiego jednak nie zna em. Fliderbaum sta si dla mnie
przyk adem szlachetnej kultury polskiej. Do dzi jest moim
przyjacielem i traktuj go jak brata. Kilka razy w roku spotykamy si w
polskiej ambasadzie z okazji ró nych wi t. Mamy tam taki
nieformalny klub polski, którego nieoficjalnym szefem jest w nie
Jack. Ambasada zawsze zaprasza kilkuset ydów pochodz cych z
Polski. Spotykamy si tam i rozmawiamy po polsku. Plotkujemy,
opowiadamy dowcipy, za atwiamy interesy. Wszyscy bardzo lubi by
razem. Lubi mówi po polsku i lubi wróci do polskiego jedzenia –
bigosu, urku, barszczu, ubrówki. To taka nasza nieoficjalna polska
kolonia.
Bronis aw Geremek
W 2003 roku, na zako czenie mojej s by ambasadorskiej w
Warszawie, pani ambasador S owacji postanowi a zrobi
niespodziank . Magda Vasaryova by a wtedy szefow klubu
ambasadorów mówi cych po polsku i zaprosi a na obiad do swojego
mieszkania mnie, ówczesnego ministra spraw zagranicznych
odzimierza Cimoszewicza oraz by ych szefów dyplomacji
adys awa Bartoszewskiego i Bronis awa Geremka.
Siadamy do sto u, a ona wchodzi w fartuchu i mówi, e sama
ugotowa a obiad.
– Przygotowa am co specjalnego. Specjaln zup – podkre la.
– Jak zup ? – pyta Geremek.
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– Farfa ki.
Na co Geremek szybko: – Jakie farfa ki! Ferfalach!
To taka typowa zupa polskich ydów. W jidysz nazywa si
ferfalach.
Bartoszewski spojrza na niego rozbawiony. – I ty mówisz, e nie
jeste
ydem? – za mia si . – Ja nigdy tego nie powiedzia em –
odpowiedzia Geremek. To by o pi kne.
Geremek by bardzo znany w Izraelu jako historyk i wybitny
naukowiec. Jeszcze przed czasami „Solidarno ci” by zapraszany do
Izraela na wyk ady. Bywa em na nich i wtedy si poznali my.
W 1990 roku przyjecha em do Warszawy na spotkanie Rady Europy.
By em w polskim Sejmie i poczu em, e apie mnie grypa, podszed em
do Geremka i mówi : – Panie profesorze, le si czuj .
Natychmiast zaprowadzi mnie do lekarza sejmowego. – Spotka pan
kogo ciekawego – powiedzia . I co si okaza o? Lekarz pyta, sk d
jestem. Jak mówi , e z Izraela, on reaguje natychmiast: – To mo emy
mówi w jidysz.
Polski Sejm, a ja rozmawiam w jidysz!
Z Geremkiem prowadzili my te takie rozmowy filozoficzne. Jak ta
w 2001 roku, gdy do Polski przyjecha izraelski teatr Hakameri z
„Requiem”. Siedzimy obok siebie, a on ca y czas powtarza: – To nie
jest ydowskie. To polskie. To taka polska melancholia.
– Nie, to ydowskie – przekonywa em. I tak sobie rozmawiali my o
melancholii. Zosta pochowany na cmentarzu chrze cija skim, ale to mi
nie przeszkadza. Jestem dumny, e z pochodzenia by ydem. Ale
religi ka dy mo e sobie wybra .
Hirohito
Jego pa ac by ogromny. I ogromna by a te sala, do której nas
wprowadzono. Mo e sto na sto metrów. Przepi kny zielony dywan i
przepi kne zielone firany, ale ciemniejsze. I nic poza tym. Gdzie na
ko cu sta tylko ma y stolik i pi krzese . By em z on Ester. Gdy
podeszli my bli ej, wszed cesarz z ma onk . I jego wujek, profesor
hebraistyki i staro ytnej historii ydowskiej. – Cesarz chce si spotka ,
bo czyta twój yciorys. A jego wujek czyta , e twoja ona jest
profesorem starej historii ydowskiej i chce z ni porozmawia na
tematy naukowe – powiedzia mi wcze niej izraelski ambasador w
Tokio. By 1998 rok. Ester rzeczywi cie napisa a doktorat o stworzeniu
pa stwowo ci w tamtych czasach. O tym, jak z plemion powstawa o
pa stwo.

Zanim jednak pojawili my si w pa acu, przeszli my szkolenie, jak
si zachowywa , jak wchodzi do sali, jak si ubra . Mia o by
klasycznie, skromnie i naturalnie. Ta skromno
bardzo mi si
podoba a. Na stole sta a woda. Nie by o adnego pocz stunku, adnego
obiadu. Nie wolno by o fotografowa . adnych artów.
Spotkanie zaplanowano na 15 minut, a trwa o 55! Rozmawiali my po
angielsku. Cesarz pyta o mój yciorys, o Izrael. Jego ma onka prawie
si nie odzywa a. Powiedzia a tylko kilka s ów do Ester, ale bardzo
cicho. Za to jaka by a rozmowa mi dzy Ester a profesorem!
Rozmawiali wi kszo czasu, a i cesarz bardzo si tym ciekawi . Ester
by a bardzo religijna. Profesor te . Dlatego ich rozmowa by a bardziej
warto ciowa ni moja z cesarzem.
Ale to nie Hirohito zaprosi mnie do Japonii. Pojecha em tam, by w
imieniu Yad Vashem wr czy nagrod Sprawiedliwy w ród Narodów
wiata onie dawnego konsula Japonii na Litwie. Wystawiaj c dla nich
wizy, Chiune Sugihara uratowa w Wilnie kilka tysi cy polskich i
litewskich ydów, którzy wyjechali m.in. do Japonii i USA. I
odwiedzi em te Hiroszim . To by o niezwyk e prze ycie. Ja dziecko
Holokaustu stoj w miejscu, gdzie zgin o 150 – 200 tysi cy
niewinnych ludzi.
Martin Indyk
W 1998 roku przebywa em w Australii na zaproszenie organizacji
ydowskich. I nagle podchodzi do mnie przystojny m czyzna.
Wyci ga r .
– Jestem Indyk – mówi.
– A ja jestem kura – odpowiadam, bo zrobi o si do zabawnie. Na
co on odpowiada: – Wed ug Darwina wszyscy jeste my ma pami.
Okaza o si , e to ojciec ameryka skiego ambasadora w Izraelu
Martina Indyka (1995 – 1997). Pochodzi z Radomia. Uratowany z
Holokaustu, wyjecha do Londynu. Tam urodzi si jego syn. Potem
ca a rodzina wyjecha a do Australii, ale Martin w latach 90.
wyemigrowa do USA, tam osiad i dosta ameryka skie obywatelstwo.
Natychmiast przeszli my na jidysz.
Jego syn by bardzo dobrym ambasadorem. A w relacjach izraelskoameryka skich to bardzo wa ne stanowisko. Zazwyczaj ambasador
USA ma osobiste kontakty z premierem i prezydentem. I tak by o w
tym przypadku.
Jako przewodnicz cy Knesetu uczestniczy em we wszystkich
spotkaniach z Indykiem. Rabin zawsze rozmawia z nim po angielsku.
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Ale by problem z dowcipami w jidysz. Kiedy Martin chcia jaki
opowiedzie , zawsze by em t umaczem na hebrajski. Pami tam jeden
do dzi . Rozmawiali my o tym, kiedy wreszcie b dzie pokój. I wtedy
Martin powiedzia , e czas i stosunek do niego jest wzgl dny. – Ja ci
opowiem co o czasie – powiedzia do Rabina: dwóch znanych
izraelskich satyryków Dzigan i Szumacher przyjecha o do Londynu.
Jad autobusem. I Dzigan mówi do Szumachera: „Wiesz, kiedy ostatni
raz jechali my na tej linii, w autobusie by William Szekspir”. Na co
Szumacher: „Co ty, on zmar 400 lat temu”. Dzigan: „Ale ten czas
szybko leci”.
A pokoju w Izraelu nie ma od ponad 2 tysi cy lat.
Jan Pawe II
Mia bardzo silny u cisk d oni. Wiedzia em, e kiedy by
sportowcem. Spyta , sk d jestem.
– Ach, Borys aw. Tam jest nafta, niedaleko rafineria w Drohobyczu.
A w Truskawcu jest woda mineralna Naftusia. To do daleko. Prawie
500 kilometrów od Wadowic – powiedzia . Wieczorem sprawdzi em
na mapie. Dok adnie 524 kilometry! To by o niesamowite.
Gdy w 2000 roku przyby z pielgrzymk do Izraela, czeka na niego
ca y naród. Wszyscy go kochali my. To by papie , który robi
wszystko na rzecz zbli enia ydów, chrze cijan, Polaków. Zawsze
podkre la , e jeste my starsi bracia.
Pami tam, jak przyby na lotnisko im. Dawida Ben Guriona – yda
pochodz cego z P ska. Powita go premier Ehud Barak, którego
rodzina wywodzi si z Polski, a tak e ówczesny rabin naczelny Izraela
Meir Lau pochodz cy z Piotrkowa Trybunalskiego oraz
przewodnicz cy Yad Vashem i by y przewodnicz cy Knesetu Szewach
Weiss – równie pochodz cy z Polski.
W Yad Vashem sp dzili my razem cztery godziny. Rami w rami .
Byli my tak blisko siebie. Widzia em zy w jego oczach, gdy
przechodzili my obok mapy mierci, na której widniej nazwy obozów
zag ady. Wiedzia em, co wtedy czu . Ogromny ból i wstyd za to, e
taka tragedia mog a wydarzy si w chrze cija skiej Europie. Kilka
minut trzyma moje r ce w swoich.
Pami tam nieoficjalne spotkanie z Barakiem. Premier powiedzia
Janowi Paw owi II, e wysy a mnie na s
dyplomatyczn do Polski.
– O fajnie, fajnie – odpowiedzia papie . Wtedy Barak spyta , jak
papie ocenia moj znajomo polskiego. – Do dobrze, ale b dzie
lepiej – odpowiedzia Jan Pawe II.

Trzy dni trwa o wtedy wi to papie a w Izraelu. Naród go uwielbia .
Gdyby wtedy by y wybory w Izraelu i papie by kandydowa , to Jan
Pawe II otrzyma by wynik stalinowski – 99 procent poparcia. Do dzi
jest to najpopularniejszy Polak w Izraelu. Podczas tamtej pielgrzymki
kto wyj karteczk , któr Jan Pawe II zostawi w cianie P aczu.
Nie adnie si sta o. Na karteczce by a napisana modlitwa o pokój. Po
wizycie w Jerozolimie jeszcze bardziej urós w naszych oczach.
Jan Karski
Bez problemu pokona 64 schody prowadz ce na drugie pi tro do
mojego mieszkania w Hajfie. Swobodnie wchodzi co dwa stopnie, a ja
tylko co jeden. A mia ju 80 lat.
– Czy mog pomóc? – spyta em. – Nie, nie. Nie trzeba –
odpowiedzia .
Wygl da jak ameryka ski aktor. By niezwykle przystojnym,
wysokim, pi knie i elegancko ubranym m czyzn .
Do Izraela przyjecha w 1994 roku. By moim go ciem w Knesecie,
potem mia te odwiedzi kibuc stworzony przez powsta ców z getta
warszawskiego, Lochamey Hagatot po ony na pó nocy Izraela. Ale
po drodze wst pi do mnie. Ekipa telewizyjna nagra a wtedy nasz
rozmow .
Karski robi niezwyk e wra enie. Siedzia em obok cz owieka, który
chcia mnie uratowa ! Nas, ydów! To cz owiek, który powiedzia
Zachodowi o eksterminacji ydowskiego narodu. Zosta dopuszczony
do prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta, by osobi cie
opowiedzie mu o tym, jak systematycznie dokonywana jest zag ada
ydów.
Bardzo by em ciekaw tego spotkania z Rooseveltem. Karski
opowiedzia mi, e Roosevelt nie s ucha go zbyt uwa nie i raczej by
zniecierpliwiony. Próbowa przechodzi na inne tematy. Na przyk ad
spyta , czy ludzie w Polsce nadal je
furmankami. – Jako Polak
czu em si obra ony i poni ony – powiedzia Karski.
Bo to ze strony Roosevelta nie by a tylko wulgarna próba odwrócenia
uwagi. On po prostu obra
polski naród. On nie zapyta , czy jeszcze
ywaj furmanek we Francji, cho tam u ywali ich jeszcze wi cej ni
w Polsce. Ja te jako yd i Polak poczu em si ura ony.
Karski opowiedzia równie o spotkaniu z Winstonem Churchillem. I
niestety, brytyjski przywódca te nie s ucha go cierpliwie.
Po mierci Karskiego w 2000 roku by em w Kielcach, gdzie
wystawiono mu pomnik. Od niedawna pomnik Karskiego stoi te w Tel
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Awiwie. To zas uga Jacka Fliderbauma, który by w nim zakochany.
Ca y czas stara si o to, eby w Izraelu powsta i pomnik, i ulica
imienia Karskiego. Z tym drugim jest jednak wi kszy problem, bo nikt
nie chce zmienia nazw obecnych ulic. Ale ulica Jana Karskiego jest w
planie. W adze miasta czekaj tylko na powstanie nowej dzielnicy.
Julia Lasotowa
By a nasz ukrai sk s siadk w Borys awiu, która uratowa a nam
ycie. Po pierwszym pogromie ydów mój ojciec na wszelki wypadek
przygotowa kryjówk , w której sp dzili my osiem miesi cy, mi dzy
cian naszego sklepu a cian magazynu. Pomieszczenie by o bardzo
wysokie, ale w skie na 60 centymetrów. Ojciec zrobi tam prycze, jedna
nad drug . Miejsca by o tak ma o, e mo na by o tylko le . A
ukrywa o si nas tam dziewi osób: ja, moi rodzice, brat, siostra,
siostra mojej mamy z m em i synem i nasz s siad.
A pani Julia Lasotowa zamieszka a wtedy w naszym domu i przez
takie ma e, uchylne drzwiczki dostarcza a nam chleb, kartofle, herbat .
Czasem zup . Nikt oprócz niej nie wiedzia , e tam si chowamy. Z
wyj tkiem pani Pot nej i jej syna Tadka, którzy te nam pomagali.
Tadek wynosi np. nasze nieczysto ci.
Potem, gdy przenie li my si do piwnicy, w której sp dzili my 21
miesi cy praktycznie na kolanach, bo nie sposób by o sta , tak by a
niska, Tadek przynosi nam chleb. W ciwie wrzuca przez ma e
okienko.
Pani Lasotowa pracowa a wtedy w sklepie i dawa a mu kartki na
chleb. Ale i ona sama podchodzi a pod okienko, piewa a i wtedy
wiedzieli my, e to ona. Przynosi a jedzenie, gazety. Do dzi pami tam
ok adk jednej z nich, na której by o zdj cie miss Turcji. Pami tam te
twarz tej Turczynki.
Z tamtych czasów ocala a jedna z karteczek, które ojciec
przekazywa pani Lasotowej. Prosi w niej o 10 – 12 bochenków chleba,
40 kg ziemniaków i 4 litry benzyny.
Pani Julia mia a syna Józka, który by ukrai skim andarmem i
wspó pracowa z Niemcami. Nie mam poj cia, czy wiedzia , e ona nas
ukrywa. Czasami widzieli my przez to okienko, jak wraca w mundurze,
czasem na koszuli mia lady krwi.
W sierpniu 1944 roku, gdy Armia Czerwona wkroczy a do
Borys awia, wyszli my z piwnicy brudni i zawszeni. Wygl dali my jak
szkielety. Pani Lasotowa przygotowa a ciep wod w balii i nas umy a.

Pami tam, jak mnie g aska a, jak piewa a ukrai skie piosenki, jak si
nami opiekowa a.
Ale w tej samej godzinie, gdy my wyszli my z piwnicy, ona
schowa a do niej Józka z kochank . I to ja potem nosi em mu chleb.
Mia em 9 lat, ale bardzo si waha em – wyda go, czy nie. I nie
zrobi em tego, bo przecie pani Lasotowa nas uratowa a.
Tymczasem Rosjanie go szukali. Na pewno by go zastrzelili. Tak, jak
co sobot ko o poczty rozstrzeliwali innych.
Dwa tygodnie po wyzwoleniu przysz o do nas dwóch z NKWD i
pytali o Józka i pani Lasotow . Pani Julia by a w naszym domu, ale
mama powiedzia a, e jej nie ma. Gdy uparli si i chcieli jej szuka ,
powiedzia a, e ich nie wpu ci. – Jak j we miecie, ja te pójd , i ca a
moja rodzina. Ona nam uratowa a ycie – powiedzia a. Odeszli i ju nie
wrócili. A ojciec powiedzia wtedy: – Jak nie wracaj , to pewnie jeden
z nich jest ydem. A mo e i obaj.
Zostawili my pani Lasotowej nasz dom. Nie wiemy, co sta o si z
Józkiem. Do 1968 roku – kiedy prawdopodobnie zmar a – wysy ali my
jej paczki. A w nich m.in. pomara cze, do których ojciec wk ada
dolary.
Bogdan oszewski
W listopadzie 2000 roku razem pojechali my do Borys awia. On –
re yser. I ja, bohater jego filmu pt. „Kto zna cz owieka ukrytego w
cianie”. Jest jedyn osob , która po latach wesz a ze mn do tamtej
piwnicy, w której z rodzin ukrywali my si przez 21 miesi cy. Nikt
przez lata do niej nie wchodzi . Dzi trudno wytrzyma tam nawet
godzin . Bodzio wszed tam razem ze mn .
W tej piwnicy opowiada em mu o moich zabawach z kuzynem
Szmilem. Ja mia em sze lat, on siedem. Mieli my bardzo d ugie
osy i wszy. Byli my bardzo g odni i wychudzeni, a wszy t uste, bo
jad y nas. I my z nich formowali my armie. Moje wszy by y armi
radzieck . Szmila – armi aliantów. Mieli my star map i
encyklopedie, które mój ojciec ci gn do piwnicy. Grali my o to,
która armia pierwsza wkroczy do Berlina. Czo gi robili my z gliny.
W piwnicy znalaz em kubek, ale jeszcze nie mówi em dobrze po
polsku, wi c pokaza em go Bodziowi, a on powiedzia : – Kubek. Potem
znalaz em talerz, a on powiedzia : – Talerz. A potem znalaz em obcas
jednego buta mojej cioci i Bodzio powiedzia : – Obcas. Uczy mnie
podstawowych polskich s ów. Znalaz em jeszcze z amany nó , o ówek,
którym zapewne mój ojciec pisa karteczki do pani Lasotowej, sznurek
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od naszej bielizny, resztki ok adek z ksi ek. Wszystkie te pami tki
przekaza em muzeum Yad Vashem.
Nad nasz kryjówk by a ochronka, do której chodzi em w latach
1939 – 1941. Mia em tam liczn kole ank ,
5-letni Bell , któr zamordowali w pierwszym pogromie. Gdy
ukrywali my si w piwnicy, ochronka nadal dzia a i s yszeli my, jak
dzieci piewaj . Jak weszli my tam z Bodziem, mia em ze sob organki
i zagra em kilka piosenek, które pami ta em z przedszkola.
W Borys awiu sp dzili my pó tora dnia. Nocowali my w Przemy lu,
bo mówiono nam, eby w Borys awiu nie zostawia dobrego
samochodu, a my byli my jeepem. I tak jechali my przez wsie, przez
Truskawiec, Sambor – przez wszystkie miejsca, o których opowiada mi
ojciec. I ca y czas rozmawiali my.
Odwiedzili my te mój stary dom, który nadal stoi w Borys awiu.
Dzi mieszka w nim inna rodzina. Opowiada em mu o pokoju, w
którym si urodzi em, i który pami tam jako sypialni moich rodziców.
Przy oknie sta o moje
eczko. I patrz c przez to okno, czu em
sknot do utraconego dzieci stwa. Byli my te w lesie, gdzie z ojcem
robili my pikniki.
Bardzo si wtedy z Bodziem zbli yli my. Opowiedzia em mu
wszystko. Nas w tamtej piwnicy by o o mioro: ja, ojciec Meir Wolf,
matka Gienia, brat Lonek, siostra Mila p., kuzyn Szmil, który dzi yje
w Kanadzie, jego mamusia Hinda p. i s siad Bachman. Kiedy 14
sierpnia 1944 roku wyszli my z piwnicy, pan Bachman szuka swojej
ony i dwóch córeczek, ale nie znalaz i pope ni samobójstwo.
Bodzio sta si dziewi tym z nas. Gdy by em ambasadorem w
Warszawie zaprasza em go z on do mnie na piero ki, barszcz i
smalec. Takie piero ki, jak robi a moja mama i o których mu
opowiada em.
Co ciekawe, po tym filmie piwnica sta a si atrakcj turystyczn .
Ludzie p ac nowemu w cicielowi 20 dolarów i wchodz . Ale mi
wcale to nie przeszkadza.
Katarzyna Cha asi ska-Macukow
Wspania a pani rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Opowiada a mi
o swoim ojcu, który by jednym z najwybitniejszych socjologów w
Polsce. I on mia przyjaciela – Shmuela Noaha Eisenstadta, z którym si
spotyka i pi wódeczk , a który by moim profesorem na uniwersytecie
w Jerozolimie! By nawet moim s siadem. Mia em wtedy 21 lat,
zako czy em s
w armii, wynaj em mieszkanie w Jerozolimie. I

mia em taki ma y samochód Seat 500. Mog em sobie na niego
pozwoli , bo pracowa em w radiu, by em konferansjerem, wydawa em
ksi ki dla dzieci. To by a po owa lat 50. i wtedy na parkingu przed
uniwersytetem nie sta o zbyt wiele samochodów.
Z profesorem Eisenstadtem mieli my wtedy umow . On nie mia
samochodu, wi c to ja podwozi em go na uniwersytet. Profesor by tak
pot ny, e jak wsiad do rodka, to by wi kszy od tego ma ego
samochodu!
Opowiedzia em t histori podczas obiadu, gdy Uniwersytet
Warszawski pod rz dami pani rektor Macukow postanowi w 2005 roku
przyzna profesorowi tytu doktora honoris causa.
Pani rektor osobi cie zaprosi a mnie na t uroczysto . Profesor
Eisenstadt przyby z Izraela i wyg osi wyk ad. Pocz tkowo mówi po
polsku, ale potem przeszed na angielski, mówi c, e jego polszczyzna
nie jest dobra. Ale daj Bo e tak polszczyzn ! Ona by a pi kna.
Spotykali my si cz sto z pani rektor, która jest fizykiem, i prof.
Bogus awem W gli skim, genetykiem. I ja, który uko czy em nauki
polityczne. Zawsze podkre la em, e to takie spotkania mi dzy fizyk i
metafizyk . Mój tata powtarza : – Nie id na te nauki polityczne. Nic
nie b dziesz z tego mia . Mo e fizyka? Chemia? Mo e zostaniesz
dentyst ?
Dopiero jak zosta em przewodnicz cym Knesetu zobaczyli, e z
nauk politycznych te mo na co w yciu skorzysta .
A gdy ko czy em s
ambasadorsk , profesor W gli ski, który
wtedy by rektorem, i powiedzia : – Ty, Szewach, zostajesz w Polsce.
dziesz profesorem na UW. – Ale moja polszczyzna taka s aba,
studenci b
si mia – mówi em. Przekona mnie, e b dzie dobrze i
zmusi do wyra enia zgody. Profesor Macukow by a wtedy jego
zast pc . Dzi jest wietn pani rektor.
Benjamin Netanjahu
Nigdy nie mog em zrozumie , jak on, który zawsze robi wra enie
entelmena, móg godzi si na tak okrutn propagand wymierzon
w Icchaka Rabina. Ale si godzi . I sam, jako lider prawicowego
Likudu, sta na czele wymierzonych w niego demonstracji. Pami tam,
jak szed na przedzie, a za nim niesiono trumn , na której napisano:
„Pokój z Fatahem oznacza dla Izraela mier ”. By o to bardzo przykre i
by em na niego w ciek y, bo wcze niej byli my w przyjacielskich
stosunkach.
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Poznali my si w 1983 roku, gdy pracowa w ambasadzie izraelskiej
w Waszyngtonie. Potem zosta jednym z naszych najlepszych
ambasadorów przy ONZ. Razem – on w USA, a ja w Izraelu –
prowadzili my kampani przeciwko Austrii, gdy si okaza o, e
ówczesny prezydent Austrii i by y sekeratrz generalny ONZ Kurt
Waldheim mia udzia w Zag adzie ydów.
I nagle taka nienawi
do Rabina, który chcia pokoju z
Palesty czykami! Zacz li my si k óci , gdy Netanjahu stan na czele
Likudu.
W pa dzierniku 1995 roku, kiedy w Knesecie trwa o burzliwe
osowanie w sprawie przyj cia umów z Palesty czykami podpisanych
w Oslo, w centrum Jerozolimy odbywa a si wielka demonstracja. –
Rabin morderca! Rabin zdrajca! – krzyczeli ludzie. Nie li plakaty, na
których Rabin by w mundurze gestapo. I wtedy na tarasie jednego z
budynków pojawi si Netanjahu i inni przywódcy Likudu, po czym
zacz li wyg asza ostre mowy.
Netanjahu specjalnie wyszed wtedy z Knesetu. Jak wróci ,chcia
zabra g os jako lider opozycji. – Nie daj mu mówi ! On stoi na czele
tych demonstracji! – wo ano.
A jednak udzieli em mu g osu, bo nie mog em odmówi liderowi
opozycji. Rabin by na mnie bardzo z y. O 4.30 w nocy – po
osowaniu, w którym koalicja zwyci
a – zadzwoni em, by go
przeprosi . – Szewach, jestem na ciebie w ciek y. Ale jako
przewodnicz cy nie mia wyboru – powiedzia .
Netanjahu nie przeprosi wtedy w Knesecie. I nagle miesi c pó niej
spotkali my si w samolocie. Zupe nie przypadkowo. To by czwartek.
Polecia em do USA na zaproszenie ówczesnego przewodnicz cego Izby
Reprezentantów Newta Gingritcha, z okazji ods oni cia pomnika Raula
Waldenberga, który uratowa wielu ydów. Chcia em zaraz wraca do
Izraela, bo w sobot mia a si odby pokojowa demonstracja i
pragn em w niej uczestniczy razem z Rabinem. Wsiadam do
samolotu i kogo spotykam? Netanjahu! Razem z on Sar , dwójk
dzieci, opiekunk . Siedzieli my rami w rami – tu przy przej ciu. W
ku trzyma w nie wydan ksi
swojego ojca o historii ydów
hiszpa skich, a tak e „The Times” z pi kn recenzj tej e ksi ki. By
dumny z ojca. – Co ty robisz? – pyta em. – Zmierzacie ku katastrofie
demokracji izraelskiej. D ycie do przemocy.
Rozmawiali my wtedy pi , mo e sze godzin. Próbowa em go
przekona , by wp yn na swoich ludzi. – Szewach, to kwestia

egzystencji Izraela – mówi . W sobot , 4 listopada, Icchak Rabin zosta
zamordowany. Razem zd yli my jeszcze pojawi si na tej pokojowej
demonstracji.
Tydzie pó niej w Knesecie odby a si uroczysto
obna. ona
Rabina Lea zgodzi a si , by udzieli g osu opozycji. Próbowa em
przekona Netanjahu, by przemawia kto inny, nie on. Ale on odpar : –
Nie zgadzam si , bo to wskazywa oby, e jestem winny – powiedzia .
Nigdy nie przeprosi , cho by na pogrzebie Rabina i poda r
jego
onie. A w 1996 roku wygra wybory i zosta premierem.
Mia em dobre stosunki z jego on Sar . Dobrze zna em jej rodziców
ocalonych z Holokaustu. – Szewach, sko czcie ju z tym bojkotem –
przekonywa a. I powoli, powoli zacz li my ze sob rozmawia .
Dzi jeste my w przyjacielskich stosunkach, ale pozosta a na nich
okropna plama. Niedawno Sara proponowa a spotkanie w ich
rezydencji i si zgodzi em. A ostatnio, w listopadzie, w rocznic mierci
Rabina, Netanjahu mia przemow w Knesecie. Mówi o demokracji.
Wtedy obecny na sali wnuk Rabina Noah Ben Arzti powiedzia : – Tu
przed nami siedz liderzy, którzy milczeli, gdy w centrum Jerozolimy
dzia o si co podobnego do Nocy Kryszta owej w Niemczech.
Netanjahu milcza . Cho nigdy tego nie powiedzia , my , e
uje.
e ta zadra tkwi w nim g boko.
Ehud Olmert
W m odo ci pracowa em w radiu i prowadzi em program dla dzieci i
odzie y, w którym by o du o zagadek i quizów. Program raz w
tygodniu nagrywali my na ywo w ró nych miejscach Izraela. Co dwa
miesi ce trafiali my do wioski Binyaminy. Pewnego razu do klubu,
gdzie by o nagranie, przyszed przystojny 17-letni blondyn, który
odpowiada na wszystkie pytania. Powiedzia , e nazywa si Ehud
Olmert. – Czy syn Mordechaja? – spyta em. – Tak – odpowiedzia .
Mordechaj Olmert nale
w latach 50. do prawicowej partii Herut.
Ca a rodzina pochodzi a z Chin. Przenios a si tam z Rosji, gdy
wybuch a rewolucja pa dziernikowa. Kilka tysi cy ydów osiedli o si
wtedy w Szanghaju. Potem przyjechali do Izraela.
I ten m ody Ehud wygrywa wszystko. Najpierw sam, potem zacz
przychodzi z m odszym bratem Josim, który potem zosta profesorem
– znawc problematyki Bliskiego Wschodu. Obaj zgarn li wszystkie
nagrody. – Szewach, ci rewizjoni ci z Herutu wygrywaj wszystko.
Dlaczego nie dziecko jakiego dzia acza z Partii Pracy? – pyta
sekretarz lokalnych zwi zków zawodowych, który by odpowiedzialny
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za dom kultury, w którym si odbywa y konkursy. – Oni s bardzo
drzy – odpowiada em.
Tak zacz a si nasza przyja .
Jego ona Aliza urodzi a si ju po wojnie i przyjecha a do Izraela z
odzi jako ma e dziecko. Jest malark i bardzo znan pisark . Maj
trzech synów i córk . Aliza, która jest bardzo lewicowa, nieraz by a z
dzie mi na demonstracjach przeciwko polityce prowadzonej przez
swojego m a. A jednocze nie Olmertowie s bardzo dobr rodzin .
Zawsze bardzo dobrze si w ród nich czu em.
W 1993 roku odbywa y si bardzo presti owe wybory burmistrza
Jerozolimy. Pewnego dnia, przed wyborami, do mojego biura wkroczy
– jak zwykle bardzo powoli – Ehud. – Szewach, popatrz na mnie –
mówi.
– Ja si zawsze na ciebie patrz , jeste bardzo przystojny –
za artowa em.
– Za miesi c b
burmistrzem Jerozolimy – o wiadczy .
– Ehud, zwariowa ? Jerozolim od 1965 roku rz dzi ju Teddy
Kollek, niezwykle popularny, dawny sekretarz Ben Guriona!
– Ja wygram – powtarza . I wygra . A dziesi lat pó niej zosta
premierem Izraela. To by czas wojny liba skiej. Pocz tkowo wszyscy
go popierali, a potem odwrócili si od niego. Po dziesi ciu dniach, jak
zobaczyli, e wojna tak szybko si nie sko czy, zacz li go zostawia ,
jak szczury uciekaj ce z ton cego statku.
To by jeden z naszych najlepszych premierów. Nawet mimo tego, e
wojna liba ska nie do ko ca by a udana. Bardzo czekam na dzie ,
kiedy zostanie oczyszczony z zarzutów.
Wspó praca Katarzyna Zuchowicz
Rzeczpospolita, rp.pl » Wiadomo ci » Plus Minus » » Rzecz na
Nowy Rok
Alfabet Szewacha Weissa - doko czenie
Katarzyna Zuchowicz , Szewach Weiss 31-12-2009, ostatnia
aktualizacja 31-12-2009 14:05 autor zdj cia: Bart omiej Zborowski,
ród o: Fotorzepa, Szymon Peres ród o: AFP
Icchak Rabin, ród o: archiwum szewacha Weissa
Irena Sendlerowa z autorem – Szewachem Weissem , +zobacz wi cej
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Najwi kszy przyjaciel Polski w ród izraelskich polityków, wspomina
ludzi, którym zawdzi cza ycie i wa ne chwile swojej kariery
publicznej
Alfabet Szewacha Weissa
Szymon Peres
Wiecznie m ody, wiecznie elegancki, wiecznie pe en energii. A ma
86 lat! – Szimon, jak ty to robisz? Jak ty yjesz? – pyta em. – To
pewnie sprawa natury – odpowiedzia , ale zaraz zdradzi mi swój
sekret. Codziennie wstaje o pi tej rano i w domu robi gimnastyk .
Przed prac pije herbat i czyta gazety. – A w pracy mi dzy 12 a 13
robi sobie pó godzinny odpoczynek na sofie. Pracuj do wieczora,
usypiam z ksi
– opowiada .
Odsypia w samolotach. W tym sensie ka dy lot jest u niego
wykorzystany do maksimum. Zasypia natychmiast, jak wejdzie do
samolotu, a czasem trzeba go budzi w trakcie l dowania. pi ca
drog , czego nieraz by em wiadkiem. Kiedy lecieli my razem do Oslo
na wr czenie Pokojowej Nagrody Nobla, któr odbiera z Rabinem i
Arafatem, te zasn . – Wiesz co Szewach? B dziemy opowiada sobie
dowcipy – powiedzia a jego ona Sonia, która siedzia a obok mnie i
dobrze mówi a w jidysz. Ale zaraz doda a: – Zobaczysz, nawet jak
dziemy si g no mia , to on i tak si nie obudzi.
Pochodzi z polskiego Wiszniewa, który dzi znajduje si na
Bia orusi. Nigdy nie mia czasu sko czy wy szej uczelni. Ale jest
bardzo zdolny, m dry i inteligentny. Przeszed wszystkie szczeble
kariery. Gdy mia 29 lat, zosta najm odszym w historii Izraela
dyrektorem generalnym w Ministerstwie Obrony. W czasie wojny o
niepodleg
kupowa bro w USA i we Francji. Stworzy przemys
lotniczy w Izraelu, a je li to prawda, e – jak mówi – Izrael ma bro
drow , to miem twierdzi , e stoi za tym Peres. By sekretarzem
Partii Pracy, ministrem transportu, skarbu… W 1965 roku inflacja
wynosi a 625 procent, a on przez dwa lata obni
j do 6! Potem by
szefem MSZ, premierem, dzi jest prezydentem.
– Szymon, jak ty to robisz? – pyta em. – Wiesz co Szewach, na
najwy szych stanowiskach administracyjnych jest potrzebny cz owiek,
który zna histori i acin , ale zupe nie nie zna si na adnej sprawie, w
której dzia a, bo to tylko zawracanie g owy. Za to u ywa swojego
naturalnego rozumu i prowadzi wszystkie sprawy tak, jak ydowska
matka prowadzi dom – powiedzia .
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Icchak Rabin
– To ja jestem waszym swatem! – wykrzykn , gdy po wielu latach
opowiedzia em mu, e mia swój udzia w tym, jak pozna em swoj
on . By 1992 rok, by em ju przewodnicz cym Knesetu i
uczestniczy em w spotkaniu, które odbywa o si w mieszkaniu Rabina.
Do dzi pami tam tamten adres w Tel Awiwie – ulica Asi 5. Od tamtej
rozmowy Rabin po prostu zakocha si w mojej Ester.
Prawie 40 lat wcze niej s
em w izraelskiej armii. By em
oficerem ds. kulturalnych, a Rabin by genera em, jednym z
najm odszych w Izraelu. Pewnego dnia w 1956 roku og oszono alarm.
Przez dwa miesi ce musieli my zosta w bazie, nie mogli my wyjecha
na weekend do domu. Wtedy genera Rabin wezwa mnie do siebie i

kaza zorganizowa Wielkanoc. – Zrobisz wszystko, eby wieczorem
odby si jaki weso y program. Wybierz, kogo chcesz – powiedzia .
Ju wtedy mia em plan i wiedzia em, kogo zaprosz . Na s
do
naszej jednostki przyjecha a wówczas Ester Kachanowicz – miss
izraelskiej armii, której twarz pojawi a si na ok adce tygodnika armii
„Bamma Hanne” (W obozie). By a przepi kna i wszyscy zacz li si
ko o niej kr ci . To ciekawe, ale – wed ug ró nych bada – armia jest
najwa niejszym swatem w Izraelu. Wi cej ni po owa par spotka a si
w armii.
I wtedy poprosi em Ester, eby przeczyta a wiersz. Trzy lata by a
moj narzeczon . Razem prze yli my 49 lat. W 1968 roku, gdy Partia
Pracy podzieli a si na obóz Rabina i Peresa, stan em po stronie
Rabina. Potem w 1980 roku, gdy nie by o wiadomo, który z nich
zostanie premierem, cho popularniejszy by Peres, odwiedzi em
Rabina w biurze. – Id z tob . Przyszed em, eby pope ni z tob
polityczne samobójstwo – powiedzia em. By bardzo szcz liwy.
Przegrywa z Peresem do 1992 roku, kiedy to on zosta kandydatem
na premiera i nagle wielu zapragn o przej
na jego stron .
Przyjmowa wszystkich. Mia dobre serce, bo my la tylko o pokoju z
Palesty czykami. Pewnego dnia spyta : – Szewach, a ty kim chcesz
by ? By by dobrym ministrem edukacji albo ministrem ds.
parlamentarnych.
– Wiesz, ja chc
by
przewodnicz cym parlamentu –
odpowiedzia em.
– To b dziesz – rzek .
Pod koniec lipca mieli my przedstawi w parlamencie nowy rz d.
Poniewa nie by o jeszcze przewodnicz cego, posiedzenie mia
prowadzi najstarszy deputowany. I pad o na Rabina. – Szewach,
pomó . Rz dem ju kierowa em (w latach 70. – przyp. red.), ale
parlamentem jeszcze nie – prosi . Ja by em ju wiceprzewodnicz cym
Knesetu, wi c mu pomog em.
Uczyli my si systemu parlamentarnego u niego w domu. By
wspania ym uczniem, chcia wszystko wiedzie . Ju nawet ja mówi em:
– Zostaw, to tylko uroczysto .
Ale on nie s ucha , pyta o wszystko. Fantastycznie poprowadzi
tamto posiedzenie. A ja wygra em g osowanie na przewodnicz cego,
cho nie by o to takie oczywiste. Nieoczekiwanie jednak popar o mnie
miu pos ów z partii Rafi, którzy stwierdzili: – By bardzo dobrym
profesorem. Lubimy go.
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Bardzo nie lubi si z Icchakiem Rabinem. Obaj rywalizowali o
przywództwo w Partii Pracy. A ja chyba by em jedyn osob , która z
obu mia a dobre stosunki i nieraz by em kurierem mi dzy nimi.
Pami tam podró do Waszyngtonu w 1994 roku, kiedy lecieli my
wszyscy, by z królem Jordanii Husajnem podpisa deklaracj
pokojow . Dziesi godzin podró y, oni siedz pi metrów od siebie i
aden nie odezwie si ani s owem. Podszed em do Rabina i pytam, czy
mog co zrobi . S ysz odpowied , e nie. Podszed em do Peresa. –
Szymon, co robimy? B dziemy rozmawia ze wszystkimi, z
prezydentem USA, z królem Jordanii, a wy mi dzy sob nie? Mo e
wy lesz Rabinowi jak karteczk ? – spyta em.
– A dlaczego mia bym to zrobi ? – spyta .
W Bia ym Domu pomog o wino. Podnie li kieliszki, atmosfera si
rozlu ni a.
Rok pó niej, w nocy 4 listopada 1995 roku, kiedy w Jerozolimie
ko czy a si wielka pokojowa demonstracja, na któr przysz y setki
tysi cy ludzi, Rabin i Peres zaprosili piosenkark , która wykona a
pi kn pie o pokoju.
Obaj stali obok siebie, ka dy dosta kartk ze s owami. Peres piewa
nie le. Rabin mia przecudny g os, ale piewa nie umia . Gdy
zeszli my ze sceny, widzia em, jak Rabin po
r
na ramieniu
Peresa.
Pi – siedem minut pó niej Rabin zosta zamordowany. W kieszeni
jego marynarki znaleziono kartk ze s owami pie ni pokojowej i ze
ladami jego krwi. O drugiej w nocy rz d postanowi , e Peres zostanie
nowym premierem.

– Ooo, warto by profesorem – za artowa Rabin.
Dosta em te g osy ortodoksów. – Pochodz z Drohobycza, a on z
Borys awia. Chcemy, eby Galicyjczyk sta na czele parlamentu –
umaczy rabin Szapiro.
Ca a sala si mia a. A Rabin powtarza potem: – Ten Szewach jest
profesorem, pochodzi z Galicji i dosta wi cej g osów ni ja.
By bardzo dowcipny. I rudy. A w Izraelu rudy to m dry i ma dobre
serce, cho jest twardy. Bez przerwy pali papierosy. Dzie i noc. I nie
chcia podpisa ustawy zakazuj cej palenia w miejscach publicznych,
która by a przes dzona. – Ja bez papierosa nie mog pracowa !
Zabieraj mi zdolno do pracy! Ja nie mog tego podpisa – powtarza
i poprosi mnie o pomoc. Spojrzeli my w jego kalendarz. By
poniedzia ek. W czwartek wylatywa z Izraela. – To sprawa za atwiona.
Peres ci zast pi i on podpisze ustaw – powiedzia em. I tak si sta o.
4 listopada 1995 roku zapali em mu ostatniego papierosa. Byli my
wtedy na pokojowej demonstracji na placu Królów w Tel Awiwie. –
Szewach, zapal mi papierosa – poprosi . Chwil pó niej zosta
zastrzelony. Do dzi mam t zapalniczk .

Zada em kilka banalnych pyta . Dlaczego pomaga a ydowskim
dzieciom. Po co to robi a. Jak. – Ju tyle razy o tym mówi am, cho
szczerze mówi c, zawsze krótko. Ale nie powiem panu wi cej –
powiedzia a. Doda a, e tak czu a, e niszczone s wszystkie warto ci
ludzkie. – Jako cz owiek, piel gniarka, nauczycielka, kobieta nie
mog am by oboj tna – powiedzia a.
W tamtych czasach oboj tno to by a nieludzko . Jest ma o takich,
którzy s cz owiekiem, gdy nie ma ludzi.
To by o nasze jedyne spotkanie. Na po egnanie te mocno j
ciska em. Czu em si tak, jakbym wychodzi ze wi tyni
sprawiedliwo ci. Bo ile jest dzi dzieci na wiecie, które ona uratowa a?
Co najmniej 15 tysi cy. Przecie dosz y kolejne pokolenia! Dlatego
dzia alno Ireny Sendlerowej trwa nadal. Bo rodz si dzieci i wnuki
tych, których ona uratowa a.

Irena Sendlerowa
Ja po prostu na ni napad em. ciska em tak mocno! Trwa o to mo e
pi , sze minut… Zobaczy em w niej moj pani Lasotow , pani
Pot
, Góralow – wszystkich, dzi ki którym yj i którym za to, e
ukrywali ydowsk rodzin , mog a grozi kara mierci.
A Irena Sendlerowa uratowa a 2,5 tysi ca ydowskich dzieci.
Kierowa a podziemn organizacj , która powsta a tylko w jednym celu
– by ratowa ydów. Nigdzie w Europie nie by o drugiej takiej egoty!
To by o najwy sze bohaterstwo.
Odwiedzi em j w 2002 roku, w domu opieki przy klasztorze Ojców
Bonifratrów w Warszawie. W jej ma ym, skromnym pokoiku pe nym
ksi ek, gazet, magazynów. Tak wielka, przecudna kobieta w tak
skromnym miejscu. Siedzieli my obok siebie dwie godziny. Bardzo
blisko. Rozmawiali my o Izraelu. To by trudny czas, trwa a druga
Intifada. Ale Irena Sendlerowa doskonale by a zorientowana.
My la em: – Mój Bo e, kobieta, która ma ju tyle lat, tak dobrze si
zna! Tak pi knie zna histori Izraela i narodu ydowskiego. Chyba
mia a zy w oczach.

Donald Tusk
„Spotka em cz owieka m odego, który ma przed sob wielk
przysz
” – napisa em instynktownie w 2002 roku, gdy spotkali my
si po raz pierwszy. On by wtedy wicemarsza kiem Sejmu i nie by o
adnych politycznych przes anek, które pozwala yby przypuszcza , jak
potoczy si jego ycie. A ja by em ambasadorem w Polsce i
zaprasza em do siebie liderów ró nych partii politycznych. Notatki z
tych spotka wysy em do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w
Izraelu.
Tamta nasza rozmowa nie by a wyj tkowa. Ot, zwyczajna, jak inne.
Rozmawiali my o stosunkach polsko-izraelskich, o nim, o mnie. Ale
ca y czas patrzy em w jego oczy. Wiedzia em, e interesuje si pi
no . Ja te . Wi c zacz em rozmawia o pi ce polskiej i izraelskiej.
Opowiedzia em mu te , e w Polsce przedwojennej mieli my
organizacje sportowe Makabi, a w 1932 roku zosta a zorganizowana
pierwsza ydowska olimpiada. Ekipa polskich ydów by a na niej
najlepsza, dosta a najwi cej medali.
Spotykali my si potem kilkakrotnie w Sejmie. – My , e ma pan
instynkt – powiedzia em mu, bo wyczuwa em jego wewn trzne
przywództwo. A potem, gdy ju zosta premierem, spotkali my si w
Izraelu, dok d przyby z oficjaln wizyt . By do niej doskonale
przygotowany. Gdy kto odnajdzie t moj notatk z 2002 roku,
zobaczy, e mia em intuicj .
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Rami Ungar
Przez lata by jednym z najwa niejszych izraelskich biznesmenów na
wiecie. W którym momencie wybra sobie Polsk . I zacz tu
budowa okr ty. W Gdyni wybudowa ich 16. W 2007 roku chcia
nawet kupi akcje stoczni. Zainwestowa w ni ponad pó tora miliarda
dolarów.
Do Polski przyje
swoim prywatnym samolotem. Ogromnym
charterem zabiera ze sob polityków, aktorów, piewaków. Zna wielu
ludzi, by blisko zwi zany z bohem Izraela. Wodowanie ka dego
statku by o dla niego wielkim wi tem. By wtedy taki szcz liwy! Za
ka dym razem zaprasza te ambasadora Izraela.
Podczas jednego wodowania postanowili my wspólnie, e na
uniwersytecie w Tel Awiwie stworzymy fundacj , która zajmie si
badaniami
nad
stosunkami
polsko-izraelskimi.
Natychmiast
pobiegli my do Marka Siwca i ustalili my, e fundacja b dzie nosi
imi Aleksandra Kwa niewskiego i e b dzie dawa stypendia
studentom, którzy b
chcieli prowadzi badania. Potem ju posz o
szybko. Podpisali my umow z rektorem uniwersytetu i w pó tora
miesi ca stworzyli my fundacj , która wyda a kilka ksi ek, organizuje
konferencje. Ungar przekaza na jej rzecz 1,2 miliona dolarów.
Ale pó niej co si zmieni o. Nagle zacz li go krytykowa .
Mówiono, e yd chce kupi stoczni w Gdyni. On nie rozumia , co si
dzieje. – Szewach, popatrz, co oni robi ? Ja mam takie dobre stosunki z
Polsk . Moja mama pochodzi z Polski, stworzy em fundacj
– mówi . Jego mama by a Polk , ojciec W grem. Poznali si w
Auschwitz. Rami urodzi si ju na W grzech. Pami tam, jak w
najlepszych s owach opowiada o polskich in ynierach i robotnikach.
Wiedzia , co mówi, bo mia porównanie – statki budowa te m.in. w
Niemczech i Holandii. Po roku postanowi , e przenosi swoje
inwestycje do Wietnamu i Korei Po udniowej.
Mieli my ogromnego pecha. Ja nie czu em w Polsce antysemityzmu.
On odchodzi st d z poczuciem, e antysemityzm uniemo liwi mu tu
dalsz prac .
Piotr Voelkel i jego rodzina
Jak patrz na nich, to tak widz polsk szlacht . Tak wyobra am j
sobie z literatury. Wspania a, normalna rodzina. Elita, obok której chce
si
. Mog zrozumie ydów w XIX czy XX wieku, którzy zbli ali
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si do polskich rodzin, bo dla nich by o to okno na wiat polskich
tradycji.
Poznali my si w Poznaniu w 2004 roku, gdy Piotr zaprosi mnie na
spotkanie do restauracji. Promowa em wtedy moj ksi
. I rodzina
Voelkelów zrobi a mi niespodziank . Przeczytali ksi
pt. „Ziemia i
chmury”, o tym, jaka by a kuchnia mojej mamusi, i zamówili takie
same dania! A zatem by bia y obrus, wieczka w skromnym,
dwuramiennym lichtarzu, barszcz, rosó z domowymi makaronami,
karp po ydowsku, kapu niak po polsku i ydowsku, pierogi po
naszemu i kompot po naszemu. To wcale nie by a dietetyczna kolacja,
ale mi bardzo si podoba a.
Przy stole siedzia ojciec Piotra, pan Zenon, weterynarz, jego mama
Monika, ekonomistka, ona Ania i on. Piotr jest inwestorem,
biznesmenem, ale bardzo ciekawi go kultura i muzyka. To z jego
inicjatywy powsta a moja ksi ka pt. „My ydzi”. Kolejna wyjdzie
niebawem.
Od tamtego czasu raz na pó roku spotykamy si w jego mieszkaniu
w Poznaniu. Ania i Piotr, cho s zamo ni, maj skromne mieszkanie.
Jego rodzice mieszkaj obok. Ale maj te dzia
i drewniany domek
nad Wart . Równie skromny. Maj jednak wielk bibliotek
muzyczn . To prawdziwy dom sztuki, cho jego w ciciel jest
biznesmenem.
Pojechali my nad Wart w Nowy Rok. Obecny by te dominikanin
Tomasz Dostatni. I tam zrobili my wspólne ekumeniczne miejsce
modlitwy i odprawili my msz . Nad Wart maj zrobione takie
zadaszenie na czterech s upach. Stoi ca y czas.
Lech Wa sa
W 1990 roku mia ostr kampani na prezydenta, w której pojawia y
si antysemickie akcenty. Jako wiceprzewodnicz cy Knesetu na amach
gazety „Maariv” napisa em wtedy list otwarty do Wa sy. „Pa skie
wiadczenie, e jest Pan »stuprocentowym Polakiem«, budzi
najg bsze oburzenie swoj antysemick wymow . Chc
ywi
nadziej , e nie ca e 100 procent Polaków pogr onych jest w mrokach
antysemityzmu” – pisa em.
List zosta przet umaczony na j zyk polski. Ambasada Izraela w
Warszawie bardzo szybko otrzyma a informacj , e Wa sa chce si ze
mn spotka . Rzeczywi cie przyjecha em wkrótce potem do Warszawy
na zaproszenie Bronis awa Geremka, na spotkanie Rady Europy.

26

Zabra em ze sob moj córk Ifat, która jest historykiem. By te z nami
deputowany Uzi Landau. Wtedy Wa sa przys
po nas swoj
limuzyn , która zawioz a nas do biura „Solidarno ci” w Gda sku.
Czekali my na niego. Troch si spó nia , bo telewizje z ca ego
wiata chcia y z nim rozmawia . I nagle wszed – w br zowym
garniturze, lu nym krawacie. I w kapciach. – Przepraszam bardzo, bol
mnie nogi. A te wywiady odbywaj si na siedz co, nikt nie widzi
moich kapci – powiedzia .
Od razu mi si spodoba . – To mój cz owiek – pomy la em.
Ale zaraz powiedzia em mu, dlaczego napisa em tamten list.
– Panie profesorze, pan si myli – mówi . I zacz t umaczy , e nie
jest antysemit .
e gdyby by
ydem, by by najdumniejszym
cz owiekiem na wiecie. – Codziennie wychodzi bym z flag izraelsk
na ulice. Wasz naród tak ucierpia , a po Zag adzie dokonali cie cudu.
Zbudowali cie demokratyczne i silne pa stwo – mówi .
I zapowiedzia , e jak zostanie prezydentem, przyjedzie do Izraela. –
Wyg osz tak przemow w Knesecie, e przejdzie do historii Izraela i
Polski – obieca .
I dokona tego. Mia wa
przemow w Knesecie. Od tamtej pory
jeste my przyjació mi. Ostatnio by em w Gda sku na jego 66.
urodzinach.
Zygmu
Prace nad budow Muzeum Historii ydów Polskich trwaj od 20
lat, ale dopiero gdy on si do nich wzi , nabra y olbrzymiego tempa.
Dzi stoi na czele rady muzeum w USA i wnosi ogromnie pozytywn
energi dla tego projektu. Równie finansow . Zygmunt Rolat – dla
mnie przyjaciel Zygmu i dlatego chcia em, eby zosta umieszczony
pod liter Z – pochodzi z Cz stochowy, gdzie w czasie wojny straci
ca rodzin . To wi te miasto dla Polaków, ale w nie tam, gdzie
móg pojawi si antysemityzm, stosunki ydów i Polaków by y bardzo
pozytywne. Do dzi zwi zany jest z Cz stochow , sta si patronem
tamtejszej kultury. Wszystkie pomniki, ca a polityka historyczna
prowadzona w Cz stochowie jest z nim zwi zana.
Po wojnie wyjecha do Francji, potem do USA. Dzi mieszka w
Nowym Jorku i jest jego honorowym obywatelem. Jest adwokatem,
biznesmenem, kolekcjonerem sztuki. I rozdaje pieni dze. Wspomaga
muzeum w Polsce, pomniki w Cz stochowie, instytucje w Izraelu. A
jednocze nie jest ameryka skim patriot . Zawsze zastanawia em si , po
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której stronie by stan , gdyby na boisku pi karskim spotka y si
dru yny Izraela, Polski i USA.
Pami tam, jak siedzieli my razem ca noc i przygotowywali my
jego wyst pienie przed Kongresem. Zygmu mia zainteresowa
Amerykanów muzeum ydów i zyska ich pomoc. Rozmawiali my
wtedy o wp ywie ydowskiej kultury na ameryka sk , który jest
ogromny. ydzi z Polski maj bardzo du y wk ad. Ilu naukowców z
Polski dosta o Nobla! Mówili my o smutnych stronach historii
ydowskiej i o humorze ydowskim. Doszli my nawet do Woody’ego
Allena. To by a wielka noc przed jego wyst pieniem w Kongresie.
W pa dzierniku obaj spotkali my wiceprezydenta USA Joe Bidena,
który przyby z wizyt do Polski. Pod pomnikiem Bohaterów Getta
sk ada wie ce. I on przypomnia Zygmusiowi tamt przemow w
Kongresie! I swojej wnuczce zacz opowiada to, co us ysza od
Zygmusia.
Poznali my si , gdy by em dyrektorem Yad Vashem, ale pierwszy
raz rozmawiali my, gdy by em ju ambasadorem w Polsce. Zawsze
gotów do pomocy. Pami tam, e podczas wojny liba skiej zadzwoni
do mnie i spyta , jak mo na pomóc Izraelowi. Opowiedzia em mu o
dzieciach, które musz siedzie w schronach. Natychmiast przekaza
du sum pieni dzy, za które kupione zosta y ró ne rzeczy niezb dne
dla dzieci.
Pierwsz cz
„Alfabetu Szewacha Weissa” opublikowali my w
„Rzeczy na wi ta” 24 grudnia 2009 r. Ca
dost pna na
rp.pl/plusminus
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