
temat numeru wojna

38 39

Auschwitz 
to mojA niszA

– Jako dziecko byłem 
przekonany, że każdy 
prędzej czy później 

pójdzie do Auschwitz 
– mówi Mikołaj 

Grynberg. 

Był psychologiem, fotoreporterem i fo-
tografem reklamowym, ale porzucił to, 
żeby móc coś mówić i zostać autorem. 
Z Mikołajem Grynbergiem spotykam 
się w kawiarni na warszawskiej Saskiej 
Kępie. Do naszego stolika podchodzi 
kobieta z dzieckiem, żeby przywitało się 
z „wujkiem Mikołajem”. Świeci słońce, 
dzieci się śmieją, jednym słowem, ży-
cie jest piękne. Tyle tylko, że spotyka-
my się, żeby rozmawiać o Holokauście, 
który w ciągu ostatnich kilku lat stał 
się najważniejszym motywem twórczo-
ści Grynberga i – jak mówi – głównym 
nurtem jego życia. 

Nie boi się pan, że zwariuje, ciągle 
przerabiając temat Auschwitz? Dla 
mnie samo przygotowywanie się 
do spotkania i czytanie pana książek 
było obciążające psychicznie.
Ludzie ciągle się mnie o to pytają, więc 
myślę, że wszyscy się o to boją. Albo 
myślą, że już zwariowałem. A jest na od-
wrót: pierwszą książkę na ten temat, 
„Auschwitz. Co ja tu robię?”, zrobi-
łem właśnie po to, żeby nie zwariować. 
Bo ja tam ciągle jeździłem i płakałem. 
Pomyślałem wtedy, że jak popytam lu-
dzi, po co oni tam przyjeżdżają, to może 
zrozumiem, czemu ja to robię. No, ale 
niewiele się dowiedziałem. Owszem, zo-
baczyłem szerszą perspektywę, to mnie 
jakoś wzbogaciło, ale nie sprawiło, że-
bym się jakoś lepiej miał w życiu.

To właściwie dlaczego cały czas 
pan to robi? Od kilku lat zajmuje 
się pan niemal wyłącznie tematyką 
Holokaustu.
Z wszystkich rzeczy, które w życiu robi-
łem, tylko to daje mi poczucie sensow-
ności. Robienie zdjęć jest przyjemne, 
ale na tym etapie nie odnajduję w tym 
głębszego sensu. Natomiast odkąd za-
cząłem publikować swoje prace na te-
mat Holokaustu, mam poczucie, że bio-
rę udział w zmienianiu świata. Mam 
świadomość, że brzmi to trochę mega-
lomańsko, ale z korespondencji od mo-
ich czytelników wynika, że dowiedzieli 
się z nich nowych rzeczy, które w jakiś 
sposób zmieniają ich widzenie świata. 

W domach bohaterów pana najnowszej 
książki „Oskarżam Auschwitz” 
Holokaust jest nieprzepracowaną 
traumą i osią, która determinuje 
sposób wychowania. Rodzice, 
którzy przeżyli Holokaust, są albo 
emocjonalnie nieobecni i niezdolni 
do okazywania uczuć, albo chorobliwie 

nadopiekuńczy, dzieci czują się 
odpowiedzialne za rodziców. Jaki był 
pana dom rodzinny? 
Moi rodzice urodzili się w 1940 roku. 
Można więc powiedzieć, że jestem ta-
kim szczęściarzem drugiego pokole-
nia. U mnie w domu ta tematyka była 
ciągle obecna, dużo się o Auschwitz 
mówiło, a le to nie było opresyjne. 
Od zawsze wiedziałem, że jestem Ży-
dem i jako dziecko byłem przekonany, 
że wszyscy prędzej czy później pójdą 
do Auschwitz. Dla mnie to było oczy-
wiste – nikt mnie tym nie straszył, ale 
wydawało mi się, że każdego to cze-
ka. Na podstawie opowieści dziadków 
i ich znajomych uznałem, że tak jak się 
idzie najpierw do przedszkola, później 
do szkoły i pracy, to w pewnym mo-
mencie idzie się do Auschwitz. To jest 
woda, w której się wychowałem, moja 
nisza ekologiczna. W tym kontekście 
od zawsze zajmowałem się tą tematyką. 
Tyle że przedtem działo się to w mo-
jej głowie, a teraz stało się to głównym 
nurtem mojego życia.

Blitzkrieg 
w orgAnizmie

Są wszędzie. Zjadamy je i przenosimy 
na ciele. Czasem toczą między sobą 
wojnę, którą dostrzeżemy tylko pod 
mikroskopem.
– Bakteriofagi to wirusy, które ataku-
ją konkretny gatunek bakterii. Jak? 
Po prostu wprowadzają do komór-
ki bakterii swój materiał genetyczny 
i przejmują nad nią kontrolę – mówi 
dr Monika Adamczyk-Popławska, 
pracownik Zakładu Wirusologii 
w Instytucie Mikrobiologii UW. 
– Mogą być niezwykle pomocne lu-
dziom. W przypadku infekcji bakteryj-
nej najpopularniejszym sposobem na jej 
zwalczenie jest podanie antybiotyku. 
Problem w tym, że likwiduje on także 
te bakterie, które są przyjazne człowie-
kowi. Jako że lekarze hojnie przepisują 
antybiotyki, bakterie stopniowo się na 
nie uodparniają. Bakteriofagi są specy-
ficzne – atakują tylko określony szczep 
bakterii. Terapia jest mniej wyniszcza-
jąca dla człowieka, ale czasochłonna, 
bo wymaga dopasowania do każdego 
pacjenta. Stąd na świecie jest niewiele 
placówek, które stosują bakteriofagote-
rapię. Poza tym żeby poddać się lecze-
niu, trzeba udowodnić, że nie działa na 
nas terapia antybiotykowa, co może być 
trudne.
– W jaki sposób bakteriofagi walczą 
z bakteriami?
Po tym, jak bakteriofag „wejdzie” 
w komórkę gospodarza, ma dwie 
możliwości: może zostać agentem, 
który integruje się z chromosomem 
bakterii i pozostać w ukrytej formie. 
Może też rozpocząć taktyczny atak 
zbrojny, który polega na przejęciu 
kluczowego punktu komórki – apa-
ratu translacyjnego – i zmuszeniu 
go do produkcji białek bakteriofaga. 
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Powstają nowe cząsteczki, które infekują 
kolejne komórki. 
– Jak długo trwa proces całkowitego 
przejęcia kontroli nad organizmem?
– Błyskawicznie. Cykl namnażania się 
bakteriofaga może trwać pół godziny. 
– A co się dzieje, kiedy cały szczep da-
nej bakterii zostanie przejęty przez 
bakteriofagi?
– Z perspektywy bakteriofaga to niedo-
brze, bo skończyło mu się jedzenie. Ale 
trudno pytać go o zdanie, bo bakterio-
fagi nie są uznawane za organizmy żywe.
Niby nieżywe, a jednak bardzo inteli-
gentne struktury biorą udział w nieprze-
rwanym wyścigu zbrojeń.
– Za każdym razem, gdy bakteriofag wy-
myśli sobie nowy sposób na infekcję, bak-
teria wymyśla sposób na obronę. Bakterie 
stale ulepszają swoje fortyfikacje i starają 
się nie dopuścić, żeby bakteriofag znalazł 
się w komórce.
– Jak?
– Sposobów jest wiele. Jeden z nich po-
lega na niewielkiej zmianie w strukturze 
receptora na powierzchni bakterii, żeby 
bakteriofag nie potrafił jej rozpoznać. 
W konsekwencji bakteriofag jej nie za-
uważy. To takie zmienianie kodu dostę-
pu do bram obleganego miasta. Można 
też zmienić przepuszczalność błony ko-
mórkowej, czyli uszczelnić mury. 

W niektórych przypadkach wrogowi 
uda się mimo to przeniknąć do ko-
mórki. Wtedy bakterie mogą stosować 
restrykcję i modyfikację. Proces pole-
ga na jednoczesnym chronieniu wła-
snego materiału genetycznego i cięciu 
na kawałki wrogiego DNA za pomo-
cą specjalnych enzymów. Kiedy mate-
riał genetyczny bakteriofaga zostanie 
pocięty, nie dojdzie do translacji ani 
transkrypcji, czyli bakteriofag nie bę-
dzie mógł się rozmnożyć. 
Bywa też tak, że bakteria odcina 
część DNA bakteriofaga i wysyła go 
do chromosomu komórki, specjalnej 
bazy danych na temat wroga.
– To taka pamięć bakterii. Są przeka-
zywane komórkom potomnym, więc 
kolejne pokolenia rozpoznają wrogie 
bakteriofagi i stosują doświadczenie 
weteranów. Nie można też zapominać 
o bohaterach wojennych, którzy po-
święcili życie (mimo że oczywiście nie 
żyją) dla innych. Infekcja abortyw-
na nie została jeszcze dogłębnie zna-
na. Dziś wiadomo jedynie, że kiedy 
bakteriofag dostanie się do bakterii, 
komórka z niewiadomych przyczyn 
zaczyna obumierać. Tym samym po-
wstrzymuje rozmnażanie się bakterio-
faga. To bohaterskie poświęcenie dla 
reszty populacji. JT 
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Jak to wpływa na relacje z bliskimi? 
Z żoną, dziećmi? Jeden z pana 
rozmówców, Mosze, zarzuca, że pana 
dzieciom należy się od tego spokój. 
Zdaję sobie sprawę, że to, czym się zajmu-
ję, jest trucizną, która sączy się z pokole-
nia na pokolenie i zabiera radość życia. 
Długo się nie zorientowałem, że gadając 
o tym, wlewam tę truciznę do domu. Te-
raz już wiem i przestałem. Gadam z nimi 
o tym tylko wtedy, gdy chcą. 

Z jednej strony to trucizna, ale z drugiej 
strony mówi pan też o obowiązku 
opowiadania o Auschwitz. Jak to 
pogodzić? 
Rzeczywiście to są przeciwne wektory. Jak 
coś jest toksyczne, to należy tego unikać. 
Pułapka polega jednak na tym, że wielu 
ludzi z drugiego pokolenia tylko zajmu-
jąc się tą tematyką, ma poczucie, że robi 
coś sensownego. I oczywiście można mó-
wić, że robią to dla następnych pokoleń 
– to są wielkie i piękne słowa, ale ja wie-
rzę w pobudki egoistyczne. Co nie wy-
klucza tego, że może ktoś z tego skorzysta. 
Swoją książkę o ocalonych dedykowałem 
swoim dzieciom i dzieciom mojego bra-
ta. Chciałem, żeby usłyszały te historie 
z pierwszych ust, tak jak ja je usłyszałem 
od naszych dziadków. Ale one mają wy-
bór – po książkę sięgnąć albo odłożyć ją 
na półkę. W momencie pisania tej dedy-
kacji byli bardzo młodzi. Dzisiaj o niej 
wiedzą, ale ja sam długi czas nie chcia-
łem, żeby one to przeczytały. Sama pani 
rozumie: dostać taki prezent od wujka 
– to jest kwestia dyskusyjna.

No i powstaje pytanie: lepiej mówić czy 
nie mówić?
Paradoks tej sytuacji polega na tym, 
że każdy by wolał, żeby było odwrotnie niż 
w jego domu rodzinnym. Doświadczenie 

naszych rodziców było tak potworne, 
że każdy radził sobie z nim tak, jak potra-
fił. U niektórych Auschwitz było odwoła-
niem do wszystkiego: „Nie zjadłeś zupy? 
No, w Auschwitz byś już nie żył!”, a u in-
nych temat w ogóle nie istniał. To nie jest 
tak, że któryś sposób był lepszy lub gorszy, 
dla dzieci zawsze to był koszmar. Mimo 
że ci rodzice kochali swoje dzieci tak, jak 
umieli. Ale czasem to było za mało.

Ma pan żal do swoich rodziców 
albo dziadków? Jossi, jeden z pana 
rozmówców, mówi, że wolałby, żeby 
jego ojciec po wyjściu z obozu popełnił 
samobójstwo. 
Rozumiem, dlaczego tak myśli. Ale to 
nie znaczy, że się z nim zgadzam. Zresztą 
na końcu rozmowy zgłaszam votum se-
paratum od tej opinii. Według mnie to 
byli prawdziwi bohaterzy. W „Ocalonych 
z XX wieku” piszę o Włodku, który miał 
około 10 lat, kiedy wojna się skończyła. 
Wyszedł z piwnicy, w której się ukrywał 
i był dogłębnie przekonany, że jest ostat-
nim Żydem na świecie. Jak w takiej sytu-
acji dalej żyć? A on założył rodzinę, wy-
chował córki, nie popełnił samobójstwa. 
To jest dopiero prawdziwy heroizm. 

Żyje pan w poczuciu zagrożenia? 
Wielu z pana rozmówców mówi 
o przekonaniu wyssanym z mlekiem 
matki o tym, że zaraz na pewno zdarzy 
się coś złego. I o gotowości ucieczki.
Nie czuję gotowości do ucieczki. Czuję go-
towość do stawienia czoła. W razie czego 
nie będę uciekał, ze mną będą problemy.

Jak to jest być Żydem w Polsce w 2015 
roku? Trzeba stawiać czoła?
Przede wszystkim bez dwóch zdań jestem 
i Żydem, i Polakiem. Im jestem starszy, 
tym bardziej jestem Żydem, co – mam 

nadzieję – nie zabiera mi nic z mojej pol-
skości. Ostatnio pojawił się w dyskursie 
publicznym głos, którego już dawno nie 
było – nawoływanie do nienawiści ra-
sowej budzi mój niepokój, głównie o los 
moich dzieci. Chciałbym wierzyć, że ta 
tendencja prędko zdechnie. Ale faktem 
jest, że po wywiadach i artykułach doty-
czących moich książek w internecie wy-
lało się na mnie wiadro pomyj. Ludzie 
dzwonili do mnie i grozili, że wyślą mnie 
w kawałkach do Izraela. To, co dzieje 
się na forach internetowych, nie napawa 
optymizmem. Zresztą właśnie napisałem 
w tej sprawie list otwarty do Gazeta.pl.

Myślał pan o wyjeździe?
Rozważałem ten pomysł w momen-
tach, kiedy robiło się nieprzyjemnie. 
Ale na samą myśl, że miałbym mieszkać 
gdzieś indziej, chce mi się płakać. Mogę 
podróżować, odkrywać inne kultury, 
ale jeszcze bardziej lubię tu wracać. To 
jest mój kraj, mój język, moje miasto, je-
stem tu osadzony. Nie chcę stracić tego, 
że nawet siedząc tutaj z panią, w nie swo-
jej dzielnicy, spotykam znajomych. Nie 
dam sobie tego odebrać.

Czy ten syndrom poobozowy kiedyś 
się skończy? Pana rozmówcy często 
nieświadomie naśladują swoich 
rodziców i traktują swoje dzieci tak, 
jak sami byli traktowani.
To nie jest syndrom poobozowy. To jest 
syndrom narodu, na który zorganizowa-
no polowanie. Myślę, że to samo dzieje się 
w Rwandzie. Nagle po prostu trzeba ucie-
kać i nikt nie może ci pomóc. Przekazy-
wane nam jest doświadczenie potwornej 
samotności, że trzeba uciekać, chować 
się. Ile to będzie trwało? Turcy wymor-
dowali Ormian 100 lat temu, a oni nadal 
o tym mówią. Wie pani, co jest najtrud-
niejsze w rozmowach z nie-Żydami? Mó-
wią: dajcie spokój, wystarczy tej historii, 
patrzcie w przód. A my nie umiemy. Nie 
dlatego, że to jest tak cudowna historia, że 
nie możemy się od niej oderwać. Po pro-
stu dlatego, że żałoba się jeszcze nie zakoń-
czyła. To jest tak, jakby pani ktoś odciął 
nogę i potem miał pretensję, że pani ku-
leje. Być może tyle trwa żałoba po sześciu 
milionach ludzi. Wszystko jest punktem 

Był czas, kiedy Włochy były podzielo-
ne. Na zwolenników Gina Bartalego 
i Fausta Coppiego. Bartali i Coppi 
byli kolarzami, najsłynniejszymi ko-
larzami Italii lat 30. i 40. XX wieku. 
Tomasz Jaroński, komentator sporto-
wy, znawca kolarstwa, wspomina ku-
lisy tej sportowej rywalizacji. 
Włosi uwielbiają kolarstwo, ale są 
też narodem rozdartym – na Północ 
i Południe, na zwolenników przemy-
słowego postępu, miejskiej kultury 
i świeckości oraz na tych, którym bliż-
sze są wartości związane z Kościołem 
katolickim, rodziną i wsią. 
– W Coppim i Bartalim Włosi odnaj-
dywali odzwierciedlenie różnic, które 
dzieliły ich społeczeństwo w połowie 
ubiegłego stulecia – mówi Tomasz 
Jaroński. 
Bartali był uosobieniem konser-
watyzmu. Podczas jazdy modlił się 
do Boga, był przywiązany do tra-
dycyjnych włoskich wartości, ko-
chano go w małych miasteczkach 
i na Południu. Coppi był jego prze-
ciwieństwem – energiczny, zapatrzo-
ny w nowoczesność, ateista, playboy. 
Uwielbiała go przemysłowa Północ 

jAk tu wygrAć 
z tAkim 

BAndytą!
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i miasta. O ile Bartali wierzył, że na dro-
dze sprzyja mu Matka Boska, o tyle 
Coppi wierzył wyłącznie w siłę własnych 
mięśni. Ale nie stronił od stosowania do-
pingu (w tamtych czasach nie było to 
jeszcze jednoznacznie zabronione). 
– Kiedyś zapytano go, czy sięga po amfe-
taminę (Włosi nazywali ją „la bomba”). 
Odpowiedział, że tylko wtedy, gdy jest 
mu potrzebna. A kiedy jest potrzebna? 
„Niemal zawsze” – odparł Coppi. 
Różnice między kolarzami pogłębiła woj-
na. Coppi był zwolennikiem Mussoliniego. 
Bartali był wrogiem faszyzmu, dzia-
łał jako kurier rowerowy dla ruchu opo-
ru. Aktywnie pomagał Żydom, za co 
po wojnie uhonorowano go medalem 
„Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. 
Po wojnie legenda Bartalego rosła, nato-
miast do Coppiego Włosi powoli tracili 
szacunek. Ostatecznie jego reputację zruj-
nował romans z zamężną kobietą, Giulią 
Occhini, zwaną Białą Damą. Sprawa była 
do tego stopnia bulwersująca, że w 1954 
roku papież Pius XII zagroził, że nie pobło-
gosławi Giro d’Italia, jeśli Coppi weźmie 
w nim udział. No, chyba że wróci do żony. 
Bartolo Paschetta, prezes włoskiej federa-
cji kolarskiej, napisał w liście do kolarza 
z 8 lipca 1954 roku: „Drogi Fausto, wczo-
raj wieczorem święty Piotr poinformował 
mnie, że wiadomość o twojej niewierności 
sprawiła mu wiele cierpień”. 
Tomasz Jaroński zwraca uwagę, że wiel-
kie rywalizacje z polityczno-światopoglą-
dowym tłem zdarzały się także w polskim 
sporcie. 
– W czasach PRL nic nie cieszyło nas 
tak jak wygrana z ZSRR. A sport był 
jedyną przestrzenią, w której mogliśmy 

faktycznie z Rosjanami wygrać 
i otwarcie się z tego cieszyć. 
Było ku temu przynajmniej kilka 
okazji. W 1957 roku na stadionie 
chorzowskim Gerard Cieślik strzelił 
Rosjanom dwie bramki. Oni tylko 
jedną. W 1976 roku Polska wygra-
ła z ZSRR 3:2 w siatkówce, w fina-
le igrzysk olimpijskich w Montrealu. 
W tym samym roku, na mistrzo-
stwach świata w hokeju, wygrali-
śmy 6:4. No i był oczywiście słynny 
gest Kozakiewicza na olimpiadzie 
w Moskwie w 1980 roku. 
– Krzysztof Wyrzykowski, który 
komentował ten konkurs skoków 
dla telewizji, opowiadał mi – mówi 
Jaroński – że ten gest nie był właści-
wie wyrazem politycznych sympa-
tii Władysława Kozakiewicza. On 
po prostu się cieszył, że mu się uda-
ło pokonać rywali. Mimo że sam 
Kozakiewicz adresował swój gest 
do kibiców, którzy go wcześniej wy-
gwizdali, gest wzrósł do rangi sym-
bolu narodowego niemal na równi 
z Solidarnością.
Mieliśmy nawet jeden moment satys-
fakcji z przegranej. Podczas Wyścigu 
Pokoju w 1973 roku radziecki sprinter 
Walerij Lichaczow zajeżdżał na jed-
nym z etapów drogę Stanisławowi 
Szoździe. W wywiadzie udzielonym 
na żywo telewizji, tuż po zakończeniu 
tego etapu, polski kolarz wykrzyknął: 
„Jak tu wygrać z takim bandytą!”. 
To poszło na żywo. Redaktor zbladł 
i próbował zwalić to na zmęczenie za-
wodnika. Ale publiczność wiedziała 
swoje. KM 

odniesienia do Auschwitz, u moich bo-
haterów i u mnie. Moje dzieci się ze mnie 
nabijają, bo jak stoimy w korku i obok 
stoi tramwaj pełen ludzi, to ja wiem, ilu 
ich tam jest. Bo wiem, ilu mieściło się do 
transportu, ile razy musiał obrócić pociąg, 
żeby wszystkich zabrać. Nie mówię na głos 
wszystkich moich skojarzeń, żeby nie wyjść 
na wariata. 

Niech pani tak nie patrzy! Jestem szczę-
śliwym człowiekiem, naprawdę tak 
uważam. Jeśli bym się urodził wtedy, 
kiedy moi rodzice, to może by mnie nie 
było; a jeśli wtedy, gdy moi dziadkowie, 
to na pewno by mnie nie było. Byłem 
za mały, żeby pamiętać 1968 rok i oplu-
wanie Żydów na ulicy, a kiedy wsze-
dłem w dorosłość, upadł komunizm. 

Mam wspaniałą żonę, cudowne dzieci. 
W tym wszystkim mam po prostu taką 
tożsamość, która nie pozwala mi się 
uwolnić od Auschwitz. Ale nie chciał-
bym się jutro urodzić i nic z tego nie 
pamiętać. To tak, jakby pani obudziła 
się jutro bez nóg. Ja mam po prostu ta-
kie oczy, przez to patrzę na świat. MP

Miron Białoszewski
Pamiętnik z Powstania 

warszawskiego

A więc to koniec? (…) Wierzyło się, że nic 
złego nas nie czeka, chciało się w to wierzyć, 

bo się miało dość i powstania, i wojny w ogóle, 
i nienawiści, i zabijania, i ginięcia. Nagle 

– zachciało się – wszystkim – żyć! Żyć! Iść! Wyjść! 
Popatrzeć! Na słońce. Normalnie.


