
RECENZJE  I  POLEMIK I

Natalia Aleksiun, Dokàd dalej? Ruch syjonistyczny w Polsce
(1944–1950), Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2002, ss. 311

Ksià˝ka Natalii Aleksiun nale˝y z wielu wzgl´dów do najciekawszych i naj-
wa˝niejszych prac poÊwi´conych powojennym dziejom ˚ydów polskich, jakie si´
dotychczas ukaza∏y. Jej podstawà jest praca doktorska napisana pod kierunkiem
prof. Jerzego Tomaszewskiego, obroniona na Wydziale Historycznym Uniwersy-
tetu Warszawskiego w 2002 r. Prezentuje tematyk´ bardzo rzadko poruszanà
przez historyków polskich, której nikt jeszcze nie poÊwi´ci∏ monografii. Chocia˝-
by z tego powodu nie powinna zostaç pomini´ta przez nikogo, kto interesuje si´
powojennymi dziejami ˚ydów polskich. Jest to praca pionierska, co w okreÊlo-
ny sposób rzutuje na jej konstrukcj´ i zawartoÊç, ale nie obni˝a przez to warto-
Êci naukowo-poznawczej. 

Autorka postawi∏a przed sobà zadanie obszerniejsze ni˝ tylko przedstawienie
ruchu syjonistycznego w Polsce w latach 1944–1950. Czytelnik b´dzie mia∏ oka-
zj´ zapoznaç si´ z ogólnymi problemami ˝ydowskiego ˝ycia politycznego w tym
okresie, sytuacjà spo∏ecznoÊci ˝ydowskiej i jej relacjami z otoczeniem polskim,
historià ruchu syjonistycznego na ziemiach polskich oraz stosunkami syjonistów
z innymi organizacjami ˝ydowskimi i partiami politycznymi. 

Pierwszy rozdzia∏ poÊwi´cony zosta∏ historii ruchu syjonistycznego w Polsce
do 1944 r. Znaleêç tu mo˝na informacje na temat poczàtków syjonizmu na zie-
miach polskich, jego rozwoju w okresie mi´dzywojennym oraz historii pod oku-
pacjà hitlerowskà. Wiele miejsca Autorka poÊwi´ca dziejom mi´dzywojennym,
omawia ró˝nice dzielàce poszczególne od∏amy i partie syjonistyczne, kwesti´ po-
dzia∏u terytorialnego wynikajàcego jeszcze z okresu zaborów oraz problemy,
przed jakimi stali ówczeÊni syjoniÊci: j´zyk, sposób emigracji oraz wizja ˝ydow-
skiego spo∏eczeƒstwa w Palestynie. Czytelnik ma mo˝liwoÊç zapoznaç si´ z naj-
wa˝niejszymi stronnictwami syjonistycznymi, takimi jak: Organizacja Syjoni-
styczna, Syjonistyczna Partia Pracy Hitachdut, Poalej Syjon Prawica, Poalej Syjon
Lewica, Mizrachi, rewizjoniÊci z W∏odzimierzem ˚abotyƒskim na czele i ich No-
wa Organizacja Syjonistyczna itd. Znalaz∏o si´ tak˝e miejsce na omówienie syjo-
nistycznego ruchu skautowego, cz´sto przybudówek partyjnych – od ogólnych,
skupiajàcych m∏odzie˝ ró˝nych orientacji politycznych (Hechaluc), do elitar-
nych, dà˝àcych do skupienia najlepszych jednostek i stworzenia awangardy ru-
chu syjonistycznego (Haszomer Hacair). Rozdzia∏ ten koƒczy opis tragicznych
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losów syjonistów pod okupacjà sowieckà i niemieckà oraz ich udzia∏u w anty-
hitlerowskim ruchu oporu, w ˚ydowskiej Organizacji Bojowej oraz ˚ydowskim
Zwiàzku Wojskowym. 

Rozdzia∏ drugi, LudnoÊç ˝ydowska w Polsce 1944–1945, przybli˝a czytelniko-
wi instytucje ˝ydowskie, ogólnà sytuacj´ w Polsce tu˝ po zakoƒczeniu II wojny
Êwiatowej oraz reakcje spo∏ecznoÊci ˝ydowskiej na antysemityzm. Autorka dzie-
li instytucje na dwie kategorie. Pierwszà stanowià organizacje dzia∏ajàce u boku
krzepnàcej w∏adzy komunistycznej, zajmujàce si´ przede wszystkim sprawami
Êwieckimi, a drugà – zrzeszenia religijne, zwane tak˝e kongregacjami wyznanio-
wymi. Bardzo szybko g∏ównà organizacjà ˝ydowskà w Polsce sta∏ si´ Centralny
Komitet ˚ydowski w Polsce. Nie zajmowa∏ si´ on jednak, mimo stosownego za-
pisu w statucie, sprawami religijnymi, co spowodowa∏o, ˝e jego funkcje nie po-
krywa∏y si´ z zadaniami zrzeszeƒ religijnych. Zapewne jednym z g∏ównych po-
wodów takiego stanu rzeczy by∏ fakt, ˝e – jak zosta∏o to w ksià˝ce zauwa˝one
– jego kierownictwo, sk∏adajàce si´ g∏ównie z syjonistów i grupy komunistyczno-
-bundowskiej, toczy∏o zaci´tà walk´ o charakter Komitetu, a wszelkie stanowi-
ska, tak˝e na prowincji, obsadzane by∏y z klucza partyjnego. Komitet obejmowa∏
jednak wszelkie inne aspekty zorganizowanego ˝ycia ˝ydowskiego w Polsce. 

Autorka podkreÊla wyjàtkowo ci´˝kà sytuacj´ materialnà ocalonych z holo-
kaustu, nie wydaje si´ jednak, by w jakiÊ zasadniczy sposób odbiega∏a ona od sy-
tuacji ogó∏u ludnoÊci polskiej. Natomiast niewàtpliwie bardzo istotnà kwestià,
o której zapomnieç nie wolno, jest stan psychiczny ludnoÊci ˝ydowskiej, ˝yjàcej
nie tylko w nastroju ˝a∏oby po najbli˝szych, ale tak˝e w atmosferze dokuczliwe-
go antysemityzmu, którego eskalacja doprowadzi∏a do licznych ofiar Êmiertel-
nych oraz pogromów, jak w Krakowie i Kielcach. W tym wypadku Autorka sta-
n´∏a na wysokoÊci zadania. 

Zapewne dla wi´kszoÊci czytelników b´dzie du˝ym zaskoczeniem informacja
o praktykach lokalnych oÊrodków nowej w∏adzy – tak bardzo, zdawa∏oby si´, da-
lekiej od antysemityzmu (przynajmniej w pierwszych latach powojennych) – ta-
kich jak: ∏apanki ˚ydów na roboty przymusowe, drukowanie dla ludnoÊci ˝y-
dowskiej odr´bnych kart meldunkowych czy zezwolenia na zamieszkiwanie
w wyznaczonych miejscowoÊciach. Analogii do okresu okupacyjnego nie mo˝na
nie zauwa˝yç... Do tego wszystkiego dochodzi∏a cz´sto spotykana wrogoÊç lud-
noÊci polskiej (bardzo cz´sto wyst´pujàca na tle obaw o zwrot mienia) oraz an-
tysemicka propaganda wielu prawicowych ugrupowaƒ polskich, w efekcie któ-
rej z wielu mniejszych miejscowoÊci ˚ydzi wyje˝d˝ali, nie czujàc si´ tam
bezpiecznie – o ile nie dosz∏o wczeÊniej do fizycznych ataków, ostrzeliwania czy
wrzucania granatów do budynków mieszczàcych instytucje ˝ydowskie. Natalia
Aleksiun niewiele co prawda wspomina o obiektywnych czynnikach, chocia˝by
takich jak bandytyzm i chaos okresu powojennego, ale cyfry mówià za siebie:
w porównaniu z ofiarami zajÊç antysemickich w koƒcu lat trzydziestych liczba
ofiar Êmiertelnych wÊród ˚ydów wynikajàcych z ataków ze strony polskiej w sto-
sunku do wielkoÊci spo∏ecznoÊci ˝ydowskiej wzros∏a o co najmniej tysiàc pro-
cent... 

Po tym nieco przyd∏ugim wst´pie Autorka przechodzi do omawiania dzia∏al-
noÊci ruchu syjonistycznego. Rozdzia∏ trzeci nazwany zosta∏ Próba odbudowy ru-
chu syjonistycznego w Polsce, obejmuje jednak nieco szersze zagadnienia, jak: po-
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czàtki powojennej dzia∏alnoÊci; rozszerzenie zasi´gu terytorialnego ruchu; na-
st´pstwa konferencji syjonistycznej, która odby∏a si´ w Londynie na prze∏omie
lipca i sierpnia 1945 r.; skutki pogromu kieleckiego, który z wielu wzgl´dów by∏
wydarzeniem prze∏omowym w dzia∏alnoÊci syjonistycznej w Polsce. Chronolo-
gicznie obejmuje on okres 1944–1946. Okazuje si´, ˝e dzia∏alnoÊç syjonistyczna
by∏a inicjowana w wielu miejscowoÊciach natychmiast po wyzwoleniu spod oku-
pacji niemieckiej, najwczeÊniej zatem na wschodnich terenach II RP, b´dàcych
póêniej terytorium ZSRR – w Równem i Wilnie. Kierownictwo szybko jednak
przenios∏o si´ na ziemie powojennej Polski – do Lublina, potem Krakowa, a˝
wreszcie po pogromie krakowskim w sierpniu 1945 r. do ¸odzi. Oprócz proble-
mów ideologicznych, jak zosta∏o to celnie zauwa˝one, w ruchu syjonistycznym
zarysowa∏a si´ tak˝e ró˝nica pokoleniowa. M∏odzi przywódcy, których organiza-
cje skupi∏y si´ w Lidze dla Pracujàcej Palestyny (Dror, Haszomer Hacair, Poalej
Syjon C.S., Gordonia), opowiadali si´ za natychmiastowà, legalnà lub nie, emigra-
cjà mas ˝ydowskich, podczas gdy starsi przywódcy, skupieni na ogó∏ w Ichudzie,
byli przeciwni jakiejkolwiek dzia∏alnoÊci nielegalnej. Mimo to powsta∏a Koordy-
nacja Syjonistyczna, w∏aÊciwe kierownictwo nielegalnej emigracji, tzw. Brichy.
Relacje pomi´dzy nimi zmieni∏ dopiero pogrom kielecki, który wywo∏a∏ ogrom-
ne poruszenie w ca∏ej spo∏ecznoÊci ˝ydowskiej. Najtrudniej wspó∏praca uk∏ada∏a
si´ z bundowcami i komunistami, którzy z za∏o˝enia byli przeciwni emigracji.
Organizacje syjonistyczne przystàpi∏y jednak do CK˚P, by móc dzia∏aç tak˝e na
obszarze ogólno˝ydowskim.

Wedle Autorki prze∏omowe znaczenie dla dzia∏alnoÊci syjonistycznej w Polsce
mia∏a wspomniana wy˝ej konferencja syjonistyczna w Londynie. Pog∏´bi∏a ona
podzia∏y w ruchu syjonistycznym i uniemo˝liwi∏a dalsze zgodne wspó∏dzia∏anie.
Pomi´dzy organizowanymi przez ugrupowania kibucami rozpocz´∏a si´ konku-
rencja o przyciàgni´cie jak najwi´kszej liczby cz∏onków, od tego bowiem zale˝a-
∏o poparcie finansowe udzielane ka˝dej organizacji. U˝ywano wi´c ró˝nych spo-
sobów na przyciàgni´cie do siebie jak najwi´kszej liczby zwolenników. 

Zastanawiajàc si´ nad naczelnymi przyczynami emigracji ludnoÊci ˝ydow-
skiej z Polski w tym okresie, Autorka dochodzi do wniosku, ˝e przede wszyst-
kim by∏ to antysemityzm oraz sytuacja materialna i emocjonalna. Wiele osób
emigrowa∏o, nie akceptujàc ustroju politycznego – szczególnie te, w które ko-
munizm bezpoÊrednio godzi∏. Emigracja stwarza∏a nadziej´ na popraw´ losu,
pozwala∏a oderwaç si´ od ponurej rzeczywistoÊci i zapomnieç o przesz∏oÊci. Do
tego te˝ z pewnoÊcià dochodzi∏a propaganda syjonistyczna, która szczególnie
silnie rozwin´∏a si´ po pogromie kieleckim; do tego stopnia, ˝e w∏adze CK˚P
oskar˝y∏y ruch syjonistyczny o sianie „panicznej propagandy o niemo˝liwoÊci
urzàdzenia si´ w Polsce”. Na tym tle ciekawa by∏aby próba odpowiedzi na py-
tanie, w jakim stopniu agitacja syjonistyczna ostrzegajàca przed polskim antyse-
mityzmem by∏a wskazaniem rzeczywistego niebezpieczeƒstwa, w jakim zaÊ zwy-
k∏à propagandà...

Rozdzia∏ czwarty, Stabilizacja spo∏ecznoÊci ˝ydowskiej w Polsce, poÊwi´cony
jest przede wszystkim nast´pstwom stabilizacji politycznej, przystosowaniu si´
partii syjonistycznych do zmienionych warunków, reakcji partii i spo∏ecznoÊci
˝ydowskiej na utworzenie paƒstwa Izrael oraz zmianie nastawienia polskich
w∏adz do ruchu syjonistycznego i w efekcie jego likwidacji. Autorka pokazuje,
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w jaki sposób zmieni∏a si´ dzia∏alnoÊç partii syjonistycznych po okresie wzmo˝o-
nej emigracji 1945/1946 r. Zacz´to k∏aÊç nacisk na dzia∏alnoÊç edukacyjnà i po-
zyskiwanie nowych cz∏onków. Zamiast koncentrowaç dzia∏alnoÊç w kibucach,
zacz´to otwieraç oddzia∏y terenowe – w koƒcu 1947 r. liczy∏y one ju˝ wi´cej
cz∏onków ni˝ kibuce. W poszukiwaniu zwolenników odwo∏ywano si´ do wcià˝
m∏odszych grup, niejednokrotnie dzieci ze szkó∏ podstawowych. 

Po zamkni´ciu granic Bricha odgrywa∏a rol´ marginalnà, zwi´kszy∏a si´ emi-
gracja legalna organizowana przez Biuro Emigracyjne Agencji ˚ydowskiej. Ch´t-
nych do emigracji zacz´∏o gwa∏townie przybywaç po powstaniu Izraela; jak za-
uwa˝a Autorka, dotychczasowa reakcja ucieczki zmieni∏a si´ w ch´ç ˝ycia
w paƒstwie ˝ydowskim. Organizowano zbiórk´ pieni´dzy (udzia∏u nie wzià∏ tyl-
ko Bund), powsta∏ obóz szkoleniowy Hagany w Bolkowie. W tym jednak czasie
nastàpi∏a te˝ dosyç gwa∏towna zmiana stosunku w∏adz polskich do partii syjoni-
stycznych i emigracji ˝ydowskiej. Od wrzeÊnia 1948 r. zamykano szko∏y hebraj-
skie, zreorganizowano CK˚P, tak by ca∏kowità w∏adz´ przej´li komuniÊci, miej-
sce przewodniczàcego Adolfa Bermana zajà∏ Grzegorz Smolar, komunista
˝ydowski. Zamkni´to Biuro Emigracyjne Agencji ˚ydowskiej. Jako przeciwwag´
dla m∏odzie˝owych organizacji syjonistycznych za∏o˝ono Ogólno˝ydowskà Or-
ganizacj´ Harcerskà „Skaut”. Wraz z represjami wymierzonymi w partie syjoni-
styczne rós∏ p´d emigracyjny, w∏adze zgodzi∏y si´ na cz´Êciowà emigracj´, wy-
dano kilka tysi´cy zezwoleƒ. Likwidacji partii syjonistycznych metodami
administracyjnymi towarzyszy∏a propaganda komunistów ˝ydowskich – tak˝e
postulujàcych t´ likwidacj´, oskar˝ajàcych syjonistów o prowadzenie „hecy na-
cjonalistycznej”. 11 kwietnia 1950 r. w prasie izraelskiej ukaza∏ si´ oficjalny ko-
munikat rzàdowy o zakoƒczeniu emigracji ˚ydów z Polski. 

Ostatni, piàty rozdzia∏, Ruch syjonistyczny w Polsce – perspektywa problemo-
wa, zawiera wszystko to, na co, jak si´ wydaje, nie by∏o miejsca wczeÊniej. Spra-
wia wra˝enie doczepionego do ca∏oÊci tekstu, tak by nie zabrak∏o informacji,
które Autorka chcia∏a czytelnikowi koniecznie zaprezentowaç, ale nie bardzo
wiedzia∏a gdzie. Wybór nie jest moim zdaniem najlepszy, ale wynika z kszta∏tu
dwóch pierwszych rozdzia∏ów, stanowiàcych bardzo rozbudowany wst´p. Gdy-
by Autorka skróci∏a dwa pierwsze rozdzia∏y lub sytuacj´ ludnoÊci ˝ydowskiej
w Polsce w okresie powojennym zmieÊci∏a w podrozdziale, a nie poÊwi´ca∏a jej
tak wiele miejsca, rozdzia∏ ostatni z pewnoÊcià znalaz∏by odpowiednie miejsce
przed w∏aÊciwym opisem sytuacji ruchu syjonistycznego. Byç mo˝e najlepszym
dla niego miejscem by∏oby po∏àczenie go z rozdzia∏em omawiajàcym histori´ ru-
chu syjonistycznego lub z rozdzia∏em trzecim, mówiàcym o poczàtkach dzia∏al-
noÊci syjonistów po wojnie, tak by stworzyç jednà spójnà ca∏oÊç. 

Jak nietrudno zgadnàç, przy tak licznych problemach poruszanych w pracy,
która w zasadzie poczàtkuje badania nieznanego szerzej tematu, nie by∏o mo˝li-
we udzielenie wyczerpujàcych odpowiedzi na wszystkie postawione pytania i na-
szkicowanie pe∏nego obrazu ruchu syjonistycznego. Ksià˝ka taka otwiera dopie-
ro przed badaczami nowe tory poszukiwaƒ. Im wi´cej si´ dowiadujemy, im lepiej
poznajemy dzieje syjonistów polskich i ca∏ego spo∏eczeƒstwa ˝ydowskiego, tym
wi´cej rodzi si´ pytaƒ i tym wi´cej dostrzegamy obszarów zupe∏nie niezbada-
nych, które a˝ proszà si´, by si´ nimi zajàç. Nale˝à do nich nast´pujàce zagadnie-
nia: prasa syjonistyczna, programy partyjne poszczególnych ugrupowaƒ, wp∏yw
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zagranicznych czynników syjonistycznych (przede wszystkim palestyƒskich)
i ogólno˝ydowskich, Êrodowisko syjonistów-rewizjonistów, losy aresztowanych
przez w∏adze cz∏onków ruchu syjonistycznego i procesy, które im wytaczano za
udzia∏ w organizowaniu nielegalnej emigracji do Palestyny, mechanizm podejmo-
wania decyzji politycznych dotyczàcych ruchu syjonistycznego w instancjach
partyjnych i paƒstwowych itp. Ka˝de z nich mo˝e byç tematem osobnego, ob-
szernego i dok∏adnego opracowania.

Nie wydaje si´ jednak, by takie opracowania mia∏y szanse szybko si´ pojawiç.
W wi´kszoÊci wy˝ej wymienionych przypadków wymaga∏oby to wykorzystania
bardzo szerokiej bazy êród∏owej oraz znajomoÊci j´zyków ˝ydowskich, jidysz
i hebrajskiego. Autorka okazuje si´ pod tym wzgl´dem osobà w pe∏ni kompetent-
nà. Prace badawcze prowadzi∏a w Polsce, Izraelu, USA i Wielkiej Brytanii. Mate-
ria∏y zebra∏a w wyniku kwerendy w ponad trzydziestu archiwach (dwunastu
w Polsce, osiemnastu w Izraelu, dwóch w USA i jednym w Wielkiej Brytanii)!
Wykorzysta∏a wydawnictwa êród∏owe, druki urz´dowe, wspomnienia, relacje,
pami´tniki, pras´, opracowania i artyku∏y naukowe, a tak˝e wywiady z ˝yjàcymi
uczestnikami wydarzeƒ. Liczba materia∏ów jest imponujàca jak na warunki pol-
skiego historyka. Dzi´ki temu ksià˝ka zawiera mnóstwo nowych informacji do-
tychczas w historiografii polskiej nieznanych, co samo w sobie jest ju˝ rzeczà nie-
zwykle cennà. Pokazuje, ˝e historyk zajmujàcy si´ dziejami ˚ydów polskich bez
znajomoÊci j´zyków ˝ydowskich nigdy nie b´dzie móg∏ poznaç wszystkich naj-
wa˝niejszych êróde∏ oraz licznych opracowaƒ, nawet jeÊli b´dzie mia∏ do nich
swobodny dost´p. Korzystanie wy∏àcznie z materia∏ów polskoj´zycznych pozwa-
la tylko na cz´Êciowe badania.

Autorka pomin´∏a jednak szereg pozycji, które dotyczà sytuacji ludnoÊci ˝y-
dowskiej w interesujàcym jà okresie. Nie wa˝y to na merytorycznej zawartoÊci
ksià˝ki, ale jest oczywistym przeoczeniem. W przypadku pewnej publikacji mo˝-
na si´ zastanawiaç nad s∏usznoÊcià pomini´cia ze wzgl´du na fakt, i˝ autor jako
pierwszy poruszy∏ niektóre zagadnienia. Za decyzjà Autorki przemawiajà jego
bardzo stronnicze, czy wr´cz antysemickie, poglàdy1.

Kompozycja ksià˝ki nie budzi wi´kszych zastrze˝eƒ, nasuwa jedynie kilka
uwag. Pierwsza dotyczy zbyt rozbudowanej moim zdaniem cz´Êci poÊwi´conej hi-
storii ruchu syjonistycznego oraz sytuacji ludnoÊci ˝ydowskiej w latach 1944–1945.
Zajmuje ona blisko jednà trzecià cz´Êç ca∏ego tekstu. Korzystniejsze by∏oby odwo-
∏anie si´ do pozycji to zagadnienie omawiajàcych, a poÊwi´cenie wi´cej miejsca
g∏ównemu tematowi opracowania. Dziwi tak˝e, jak ju˝ wspomnia∏em, usytuowa-
nie ostatniego, piàtego, rozdzia∏u Ruch syjonistyczny w Polsce – perspektywa

1 Chodzi tu o pozycj´ J. Orlickiego Szkice z dziejów stosunków polsko-˝ydowskich 1918–1949,
Szczecin 1983. Zwróci∏ na to uwag´ G. Berendt, zob. recenzja ksià˝ki w „Dziejach Najnowszych”
2003, nr 1. Dla zobrazowania poglàdów autora wystarczy wspomnieç, ˝e jest on zwolennikiem te-
zy, jakoby pogrom kielecki w 1946 r. by∏ dzie∏em syjonistów polskich, a jednym z cytowanych przez
niego „znawców” historiografii i problematyki ˝ydowskiej jest Tadeusz Walichnowski, znany z pi´t-
nowania „syjonistycznego spisku” w 1968 r., póêniej zresztà te˝. Pracà, którà moim zdaniem Autor-
ka bez wàtpienia winna by∏a uwzgl´dniç, piszàc o stosunku Polaków do ocala∏ych z Zag∏ady ˚ydów,
jest ksià˝ka M. Steinlaufa Pami´ç nieprzyswojona, Warszawa 2002. Byç mo˝e jednak Autorka po
prostu nie zdà˝y∏a poczyniç odpowiednich zmian w tekÊcie bàdê te˝ nie zna∏a wydanej wczeÊniej
wersji angielskiej.

Recenzje i polemiki

365



problemowa, który wed∏ug mnie powinien znaleêç si´ w poczàtkowej cz´Êci ksià˝-
ki, co lepiej wyjaÊnia∏oby niektóre zagadnienia zwiàzane z dzia∏alnoÊcià syjoni-
stów oraz ich relacjami z innymi organizacjami ˝ydowskimi. Zbyt cz´sto tak˝e
w∏àcza Autorka do tekstu cytaty z dokumentów archiwalnych. Rozbija to ciàg∏oÊç
tekstu i utrudnia lektur´. Wynik jest taki, ˝e czyta si´ czasami tekst od cytatu do
cytatu, odnoszàc wra˝enie, ˝e Autorce bardziej zale˝a∏o na zacytowaniu jak naj-
wi´kszej liczby êróde∏ ni˝ na zwi´z∏oÊci i precyzji wyra˝ania myÊli. Sama zapew-
ne, b´dàc pod wra˝eniem iloÊci i jakoÊci nieznanego dotàd materia∏u, jaki uda∏o
jej si´ zebraç, stara∏a si´ zaprezentowaç go jak najwi´cej.

To co najbardziej uderza po przeczytaniu ksià˝ki, to uchwycony realizm ów-
czesnej rzeczywistoÊci i obiektywizm Autorki, która nie próbuje niczego udowod-
niç, nie prezentuje ˝adnej tezy, a jedynie stara si´ przedstawiç dzia∏alnoÊç ruchu
syjonistycznego tak, jak zosta∏a ona utrwalona przez wspó∏czesnych. Bardzo do-
brze ukazane zosta∏y problemy wewn´trzne nurtujàce ówczesne spo∏eczeƒstwo
˚ydów polskich, walka polityczna o zwolenników pomi´dzy bundowcami, ko-
munistami a ugrupowaniami syjonistycznymi; rozbicie i podzia∏y wewnàtrz same-
go ruchu syjonistycznego; realizacja doraênych interesów politycznych, walka
o wp∏ywy i pieniàdze zagranicznych instytucji ˝ydowskich, g∏ównie Jointu; niele-
galna dzia∏alnoÊç syjonistów majàca na celu wyekspediowanie do Palestyny jak
najwi´kszej liczby ˚ydów; nieliczenie si´ z prawem i zasadami przy „wykradaniu”
– czasami dos∏ownym, jak w przypadku dzieci – zwolenników; stosowanie wszel-
kiego rodzaju technik propagandowych i wzniecanie paniki wÊród ludnoÊci, któ-
rà syjoniÊci zamierzali sk∏oniç do emigracji (szczególnie ostro zarzucali im to bun-
dowcy i komuniÊci z frakcji w Polskiej Partii Robotniczej). Trudno przewidzieç,
jak potoczy∏yby si´ losy powojennego ˝ycia ˝ydowskiego w Polsce, gdyby nie bar-
dzo energiczna akcja syjonistyczna, której organizatorzy, wyszed∏szy z za∏o˝enia,
˝e po holokauÊcie nie ma przysz∏oÊci dla spo∏ecznoÊci ˝ydowskiej w Polsce, wszel-
kimi sposobami starali si´ przekonywaç niezdecydowanych do wyjazdu. 

Dla poznania powojennej historii spo∏ecznoÊci ˝ydowskiej w Polsce ksià˝ka
Natalii Aleksiun jest lekturà obowiàzkowà. 

Marcin Urynowicz

The Anti-Soviet Resistance in the Baltic States, red. Arvydas
Anušauskas, Genocide and Resistance Research Centre of Li-
thuania, Vilnius 2001, ss. 272

Litewskie Centrum Badaƒ nad Ludobójstwem i Oporem (odpowiednik Insty-
tutu Pami´ci Narodowej) opublikowa∏o prac´ Antysowiecki ruch oporu w paƒ-
stwach ba∏tyckich, w której znalaz∏y si´ artyku∏y dwunastu historyków dziejów
najnowszych z Litwy, ¸otwy i Estonii. Tym, co je ∏àczy, jest problematyka zorga-
nizowanego oporu wobec sowieckiego i niemieckiego okupanta w paƒstwach ba∏-
tyckich. W s∏owie wst´pnym Arvydas Anušauskas pisze, ˝e nie jest to wprawdzie
„wyczerpujàce studium historii oporu narodów ba∏tyckich”, jednak „artyku∏y po-
wsta∏y na podstawie êróde∏ dokumentowo-aktowych, co odró˝nia t´ ksià˝k´ od
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