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Moc i piękno 
Bardzo subiektywna historia Polskich Matek 

Paweł Kowalewski

„Nie istnieją strefy zapomnienia. 
Przynajmniej jeden człowiek zawsze utrzyma się przy życiu i zda relację.”
Hannah Arendt

Początek. Inspiracja.

Moja mama była piękną kobietą. Wysoka, z blond lokami łagodnie okalają-
cymi twarz, cudownie wystającym podbródkiem i magnetyzującym spojrze-
niem. Doskonale ubrana. Z wielką pieczołowitością dbająca o siebie, z zawsze 
pomalowanymi paznokciami i szminką na ustach. Zadbana do ostatnich dni.
 
To ona jako pierwsza uczyła mnie, czym jest piękno – choć często zupełnie 
nieświadomie, jakby przy okazji, na co dzień – nawet w takich małych rze-
czach, jak wspólne posiłki. Stół zawsze musiał być elegancko nakryty,  
a potrawy starannie przygotowane. 

Piękna nawet w tak trudnych, wojennych czasach. Z ogromnym apetytem,  
by kochać i żyć.

Zaraz za jej pięknem widocznym na pierwszy rzut oka, szła siła, często nieła-
twa do zniesienia dla najbliższych. Kobieta dominująca, o władczym, niezno-
szącym sprzeciwu charakterze. I często przesadnie o nas dbająca.

Nieustępliwa i szalenie odważna, gdy chodziło o obronę wartości, w które 
wierzyła. Charyzmatyczna i hojna. Gotowa zaryzykować dla innych własne 
zdrowie, a nawet życie. 

Piękno mamy widziałem od zawsze. Jednak dopiero od niedawna zacząłem 
zadawać sobie pytania, co za tym pięknem się kryło. Czy ona wiedziała, że 
jest piękna? Czy to dawało jej siłę? Jak wpłynęło na jej życie? Co skrywała ta 
piękna twarz? Zacząłem przyglądać się mu z wyjątkowej perspektywy. Jakimś 
dziwnym zmysłem zaglądać pod podszewkę jej wszechświata.
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Swoimi myślami dzieliłem się ze znajomymi. Również tymi, których matki 
były rówieśniczkami mojej. Z rozmów, wspomnień i fragmentów ich historii 
powoli wyłaniały się pierwsze podobieństwa. Wszystkie piękne i silne. Z nie-
zwykłą świadomością jakiegoś dziwnego przekleństwa, którym są przepeł-
nione. Wszystkie skrywające w swym wnętrzu, za fasadą piękna, traumy  
z młodzieńczych, wojennych lat, w którym przyszło im żyć. 

Tak zrodził się we mnie pomysł na wystawę „Moc i piękno. Bardzo subiektyw-
na historia polskich matek”. Jako artysta uważam bowiem, że sztuka musi 
uwierać, nie może uspokajać, ma mówić o tym, co nierozwiązywalne.  
A piękno, jakiegokolwiek jest rodzaju, w swojej postaci niezmiernie pobudza. 
I mimo że to moja matka stała się inspiracją do całej wystawy, jej przesłanie 
nie ogranicza się tylko do jednostkowego doświadczenia, lecz jest niezwykle 
uniwersalne. Kobiety, których historię poznałem, i których portrety stworzy-
łem, w pewien sposób stały się dla mnie jako artysty symbolem całego poko-
lenia - tych wszystkich kobiet, które przed laty wrzuciły na swe barki nazna-
czone totalitaryzmem młodzieńcze doświadczenia, by móc potem na pozór 
normalnie funkcjonować. Niezależnie od tego, gdzie potem zamieszkały. To 
bowiem nie tylko losy kobiet z portretów, lecz także potencjalnie losy wszyst-
kich kobiet, którym przyszło żyć w tamtym miejscu i czasie. One udowodniły, że 
ten świat ma rację bytu. To ich moc i piękno sprawiły, że nasz świat trwa, nawet 
wbrew logice. To świadectwo życia prowadzonego bezustannie na krawędzi. 
Chodzi mi o dotknięcie tej tajemnicy życia, obarczonego jakimś niezrozumiałym 
poczuciem sensu.

O wystawie. Główne idee.

Zaprojektowana przez mnie wystawa wyrosła z mojej bardzo osobistej historii. 
Losy mojej matki i matek moich znajomych stały się dla mnie pretekstem, by 
opowiedzieć o wyjątkowym pokoleniu kobiet. Bohaterki portretów już nie 
żyją, urodziły się na początku XX wieku, a ich młodość przypadła na czas II 
Wojny Światowej i rozkwitu dwóch największych zbrodniczych totalitaryzmów, 
których naturą było totalne zawłaszczenie oraz chęć podporządkowania i in-
filtracji żyć. Co więcej, wszystkie mają żydowskie pochodzenie – choć czasem, 
jak moja matka, nie były tego świadome przez większą część swojego życia. 
Pokolenie to zostało dotknięte/naznaczone piętnem totalitaryzmów w ich 
najokrutniejszej postaci, ich doświadczeniem stał się również holokaust.

Pracując nad wystawą zrozumiałem, jak silnie systemy totalitarne wpłynęły  
na całe życia tych kobiet oraz zdeterminowały ich charaktery, zachowania  
i stosunek do rzeczywistości. Określiły, już na progu młodości, resztę ich biogra-
fii. Wdzierając się nagle i zachłannie w ich nastoletni świat, nie oszczędziły go.
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Wręcz przeciwnie – kompletnie zniszczyły, burząc poczucie bezpieczeństwa, 
odbierając rodziny, zmuszając do wyparcia swojej tożsamości.  
W swojej pracy starałem się uchwycić ten drapieżny moment/punkt zwrotny, 
który zdefiniował dalsze życia moich bohaterek. 

Przedstawiam to traumatyczne wydarzenie – w krótkim tekście opisuję wy-
braną i zinterpretowaną przez mnie chwilę z życia danej postaci. Dzień, go-
dzinę, a nawet kilka minut, które zaważyły na całym życiu bohaterki portretu. 
Opowieści tych wysłuchałem nie od matek – świadków danych wydarzeń,  
a ich dzieci – kolejnego pokolenia. Nie mogłem zatem o nic więcej zapytać.  
W ten sposób, na podstawie cudzego słowa, buduję moją subiektywną inter-
pretację. Zawłaszczyłem i przetworzyłem te historie, by stworzyć z nich pełną 
szacunku, pokory, wdzięczności, lecz jednak moją autorską wizję.  
Co nie oznacza, że nie wykorzystałem autentycznych faktów ich biografii. 

Zasadniczą częścią wystawy są stworzone przeze mnie portrety tych kobiet. 
Celowo konfrontuję widza z obrazem o tak dużym rozmiarze (140 x 200 cm). 
To rodzaj głębokiego wnikania w tożsamość bohaterek, będący jednocześnie 
jakby zaproszeniem do poszukiwań. Często podczas rozmowy wpatrujemy 
się w czyjąś twarz, chcąc dostrzec w niej prawdę – poznać myśli danej osoby, 
odgadnąć skrywane emocje, zrozumieć mechanizmy działania. W twarzy naj-
ważniejsze są oczy. To w nich – nazwanych dumnie przez poetów zwiercia-
dłami duszy - szukamy zrozumienia, akceptacji, prawdy o człowieku, a nawet 
świecie. Co zdradzają spojrzenia bohaterek moich portretów? Moc? Strach?  
A może radość? Gdzie znaleźć w nich ślady zadawnionej traumy? Ja w twarzach 
tych pięknych i młodych kobiet szukam prawdy o ich czasie, a także mocy, która 
pozwoliła im przetrwać ten okrutny czas. Jakby pod lupą próbuję doszukać się 
mikrośladów przeżytej traumy. Niczym Thomas z „Powiększenia” Antonioniego 
podążam za pięknem, by ostatecznie stanąć twarzą w twarz ze zbrodnią.

Cechą charakterystyczną przygotowanych przez mnie portretów jest także 
sam sposób ich wykonania. Portrety nadrukowane zostały przy użyciu  
specjalnej farby, która wraz z upływem czasu będzie stopniowo blaknąć,  
a portrety – zanikną. Od samego początku będą one słabo widoczne,  
a wystawione w galerii dodatkowo tracić będą powoli na wyrazistości. Nigdy 
jednak nie znikną całkowicie –  zawsze pozostanie ich ślad; ich trwanie nie 
kończy się tylko cichym zaniknięciem – będą żyć dalej w naszej pamięci. 
Wystawa bowiem to moja interpretacja historii o odczuwaniu przemijają-
cego czasu i zanikaniu, będącym ważną częścią tożsamości. 

Gdy pracowałem nad wystawą uderzyło mnie, że osoby, które opowiadały mi 
losy swoich matek, pokazywały mi zdjęcia starych kobiet. Tak jakby nie kojarzyli 
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ich z młodymi kobietami. Ten paradoks szalenie mnie zaciekawił. Przecież, co 
ewidentnie przebijało w opowieściach, one funkcjonowały w ich pamięci jako 
młode i piękne, aż do przesady dbające o siebie, o urodzie nie zawsze łatwej, 
czy pospolitej. Oddanie na portretach ich fizycznego piękna jest jakby gestem 
zwrócenia im tego, co przez lata było pomijane. A także zaakcentowaniem 
tego, że to ono dało źródło dalszym pokoleniom – wbrew wszelkiej istocie 
totalitaryzmów – i zaprowadziło do szczęśliwego zakończenia.

W czasie rozmów często padało także stwierdzenie „Nie wiem, strasznie 
żałuję, że się o to nie zapytałem” lub „Nigdy się nad tym nie zastanawiałem”. 
Fascynuje mnie to, co czuły te młode kobiety i o czym myślały w tych drama-
tycznych momentach oraz to, że wielu z nas już dziś to nie interesuje. Moja 
wystawa zwraca uwagę na to, że nie potrafimy odpowiedzieć sobie na pyta-
nia, ani które oblicze człowieka jest prawdziwe, ani czemu tak łatwo odpusz-
czamy i nie próbujemy nawet zrozumieć/dotrzeć do istoty ich egzystencji. 

Moje bohaterki przeżyły już swe życia, zniknęły z naszego, ich dzieci, świata – 
pozostawiły jednak po sobie pamięć świadka, tym cenniejszą, gdy odcho-
dzą. To przesłanie dla nas. Bo nawet w ciężkich czasach można znaleźć  
w sobie tyle mocy i piękna, by nie tylko przeżyć, lecz także dać godne 
świadectwo kolejnym pokoleniom. Uważam, że naszym obowiązkiem jest 
pielęgnowanie tego świadectwa. Musimy działać, by ocalić pamięć tamtego 
pokolenia. Totalitarne doświadczenie bowiem określiło nie tylko życia boha-
terek moich portretów, lecz także nasze. 

Te kobiety tworzyły pokolenie, które ukształtowało nas – ludzi, będących 
obecnie siłą tego świata. Dzielne, a zarazem poddane tak wielkiej próbie  
w swej młodości, stały się potem matkami, żonami, kochankami, w pewien 
sposób filarami naszej codzienności. W naszej pamięci pozostały jako silne, 
niezłomne kreatorki naszej rzeczywistości. Osoby, które z jednej strony 
podziwialiśmy za heroizm, bohaterskość i nieprawdopodobną wręcz dbałość 
o siebie, archaiczna elegancję. Z drugiej zaś strony patrzyliśmy na nie jakby 
przez filtr – ze świadomością, że kwintesencja ich życia wydarzyła się dawno 
temu, wymuszona przez totalitarne doświadczenie, a potem została im już 
tylko miałkość życia. A przecież trzeba było mieć nieprawdopodobną moc,  
by żyć dalej, by po tak traumatycznych wydarzeniach, nie uciec od życia. 

Realizuję wystawę po to, byśmy chronili pamięć bardzo osobistych, nie-
malże intymnych doznań. Jak w przypadku mojej matki, Zofii Jastrzębskiej 
(Kowalewskiej), dla której przeżyty dramat był tak głęboki, że nie tylko został 
z nią na całe życie, lecz także stał się elementem i mojego życia – ostrzega-
jący tym samym kolejne pokolenie. Oczywiście, my, dzieci, nie prosiliśmy się 
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na świat. Ale gdy już się na nim znaleźliśmy, z niebytu rzuceni w byt, musimy 
przyjąć wszystkie konsekwencje swojego istnienia. To właściwie my sami, 
żyjąc, możemy tworzyć ich dalsze historie i uchronić je od zapomnienia.  
Tylko w ten sposób możemy dochować wierności pozostawionemu przez  
nie świadectwu egzystencji.

Wbrew totalitarnym oczekiwaniom/zapędom, nie można wymazać ludzkie-
go życia z pamięci, nawet gdy zostaje z niego tylko smuga cienia lub błysk 
światła we włosach. Swoją wystawą postanowiłem uchronić od zapo-
mnienia losy moich bohaterek. Z pewnym niedowierzaniem z początku, 
ale potem z gwałtownie wzrastającą pewnością, że nie pozwolę im tak po 
prostu zniknąć. Im wszystkim przyszło żyć w wyjątkowym czasie, a wraz 
z nimi odchodzą nie tylko ślady przeszłości, lecz także prawda o tamtym 
okresie. Uważam, że naszym obowiązkiem jest chociaż próba zrozumienia 
tego, przez co to pokolenie przeszło. Musimy wyciągnąć wnioski z ich 
doświadczenia. Ta bolesna pamięć może uchronić nas przed znieczuleniem 
i destrukcyjnymi zachowaniami, które coraz śmielej radzą sobie we współ-
czesnym świecie. 

Pamięć o pokoleniu naszych matek, a także próba ochronienia tej pamięci,  
to zasadnicze wątki wystawy. Nie wyczerpują jednak jej wszystkich aspektów. 
Wystawa jest również próbą zastanowienia się nad kwestią prawdy oblicza/
tożsamości oraz pytaniem o naszą gotowość do jej poznania. Moja wystawa 
bowiem w pewien przewrotny sposób traktuje o nas, dzieciach tych kobiet,  
i naszej gotowości do dorosłości i przyjęcia tego totalitarnego bagażu/pięt-
na. Refleksja nad życiem moich bohaterek to rodzaj gestu akceptującego 
fakt, że jesteśmy w pewien sposób zobligowani do działania. Przemiany za-
chodzące we współczesnym świecie mają niezwykle dynamiczny charakter,  
a przemijanie jest tematem niewygodnym, ukrywanym i wstydliwym. Świa-
domość przemijania pokolenia naszych matek powinna uczyć nas pokory, 
wyzwalać szacunek do ich losów, motywować do aktywnego kreowania na-
szej rzeczywistości. Bo cień totalitaryzmu/totalitarnego zniewolenia ciąży 
nad każdym życiem – również naszym. Tym bardziej więc, gdy tak łatwo 
zanikają pojedyncze losy, trzeba ocalić je od zapomnienia, by móc mądrze 
kształtować naszą przyszłość.

Wątki poszukiwania i przemijania, które wpisane są w moją wystawę, to 
wreszcie zadawanie pytania o światy, których może nawet nie chcielibyśmy 
znać, ale które przecież istnieją. Światy zbrodni, zła, przemocy, nienawiści  
i bólu. Moje bohaterki podjęły wyzwanie swego losu, stawiły czoło prawdzie 
o sobie samych. Ich męstwo wobec ironii i paradoksalności bytu, pozostawiło 
ślady. Z moją Kasandryczną naturą śmiem domniemywać, że gdy pozwolimy 
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zniknąć ostatnim wspomnieniom o czasach naszych matek, do naszego świa-
ta znów śmiało wkradną się te same, co w przeszłości, demony.

Dalekim artystycznym kontekstem mojej wystawy jest portret Marylin  
Monroe, urodzonej w 1926 roku, a więc będącej rówieśniczką bohaterek 
mojej wystawy, wykonany przez Andy’ego Warhola. Gdy podziwiamy piękno 
jej twarzy i rozpatrujemy ją jako ikonę swoich czasów, nie zastanawiamy się 
jednak, co skrywa ten subtelny uśmiech. A przecież na jej biografię składa się 
wiele tragicznych momentów. Dla mnie portret Marylin jest znakiem tragicz-
nych antynomii cierpienia skrywanego za pięknem i niemożnością wypo-
wiedzenia go. Dwoistość tych splatających się ze sobą wartości starałem się 
oddać i w swoich portretach. Paradoksalność, nieprzejrzystość i nieprzewidy-
walność istnienia objawiają się w nich z przeszywającą siłą.
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Strength and Beauty
A very subjective history of Polish Mothers

Paweł Kowalewski

„There is no such thing as forgetting, 
At least one person will always stay alive in order to pass on the  record.”
Hannah Arendt

An Alternative Introduction

My mother was a beautiful woman. Tall, with blond curly hair encompass-
ing her face, a wonderfully protruded chin and a magnetic look. Perfectly 
dressed. Looking after herself with great solicitude, always with her nails 
done and lipstick on. Well groomed till her last days.

It was her who first taught me what beauty is – although often completely 
subconsciously, as a by-product of the everyday – even in the smallest things, 
like shared meals. The table had always to be elegantly set, and the dishes 
carefully prepared. 

Beauty, even in the difficult times of war. With an enormous appetite, to love 
and to live.

Just behind her beauty that was visible at first glance, came a force which 
was not often easy for her loved ones to bear. A dominating woman, with  
a powerful character who brooked no dissent, with a tendency to exaggerate 
in her care for us.

Tenacious and extraordinarily brave when it came to defending the values in 
which she believed. Generous. Ready to risk her own health for others, and 
even her life.

I’d always been aware of my mother’s beauty. But it was only recently that I start-
ed to ask myself the question of what lies behind this beauty. Did she know she 
was beautiful? Did it give her strength? How did it influence her life? What was 
hidden behind this beautiful face? I started to observe it from a unique perspec-
tive. Using some strange sense to peek under the covers of her universe.
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I shared my thoughts with my friends including those whose mothers were 
of the same age as mine. From conversations, memories and fragments of 
their personal history the first similarities began to slowly emerge. They were 
all beautiful and strong. With an extraordinary awareness of some strange 
curse with which they were filled. All of them hiding in their interior worlds 
behind a facade of beauty the traumas of the youthful, wartime years in 
which they were given to live.

In this way the idea for the exhibition, „Strength and Beauty. A very subjec-
tive history of Polish mothers” was born. As an artist I believe that art must 
challenge, it cannot bring calm, it should speak of what is insoluble. And 
beauty of whatever kind is always extremely stimulating. And even though it 
was my mother that was the inspiration for the whole exhibition, its message 
is not restricted to only one experience, but is completely universal. The 
women whose history I got to know and whose portraits I created, became 
for me, as an artist, a symbol of a whole generation – all those women who 
for years carried on their shoulders the marks of the totalitarian experiences 
from their youth, so that they could later lead on the face of it normally func-
tioning lives. Irrespective of where they later came to live. It is also not only the 
fate of the women from the portraits, but also the potential fate of all women 
who came to live in that time and place. They proved that this world has a right 
to exist. Their strength and beauty meant that our world continues, even in 
defiance of logic. It is a testament to life lived continually on the edge. For me it 
is an attempt to touch this secret of  life which carries some still incomprehen-
sible meaning.

About the Exhibition. Main Idea

I conceived this exhibition based on my own very personal history.
The life of my mother and of the mothers of my friends became for me a 
pretext to talk about an extraordinary generation of women.  The heroes of 
my portraits are no longer alive, they were born at the beginning of the 20th 
century and the time of their youth fell during  World War II and the horrible 
flowering of the two murderous totalitarian regimes, whose very nature was 
to completely appropriate, rule and infiltrate life itself. What’s more, all my 
heroines are of Jewish origin – although sometimes like my mother they were 
not aware of this during most of their lives. It’s a generation which was marked 
by the stain of totalitarianism in its most cruel form, their experience turning 
into the holocaust. 

Working on this exhibition I understood how strongly these totalitarian sys-
tems influenced these women and determined their characters, behaviour 
and attitudes to reality. It defined, on the threshold of their youth, the rest of 
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their lives. It came suddenly and remorselessly into their teenage world with-
out sparing them. Rather the reverse – it completely destroyed it, demolish-
ing their sense of security, taking away their family, demanding the denial of 
their own identity. In my work I have tried to capture this predatory moment, 
a turning point which defined the rest of my heroines’ lives.

I present these traumatic events in a short text which describes my personal 
interpretation of a particular moment in the lives of my subjects. A day, hour 
or even few minutes which had a crucial impact on the lives of the heroines 
of these portraits. I didn’t hear these stories from the mothers themselves – 
the witnesses of these events, but from their children, the next generation. 
I couldn’t therefore ask for any more information. In this way based on the 
words of others, I have built my subjective interpretation. I have taken own-
ership of and processed these stories, so as to create out of them a respect-
ful vision, laced with gratitude and humility; a vision which nevertheless 
remains entirely my own. This doesn’t mean however that I didn’t make use 
of authentic facts from their biographies.

The main part of the exhibition is made up of my portraits of these  
women. I deliberately confront the viewer with a picture of such a large 
size.(140x200cm). It’s a form of deep immersion into the identity of the 
heroines, while at the same time being an invitation to further exploration. 
Often during conversations we gaze at a face wishing to find truth there 
– to know the thoughts of this person, guess the hidden emotions, under-
stand what makes them tick. In a face the most important are the eyes. It’s 
through them – called proudly by the poets the window to the soul – that 
we seek understanding, acceptance and the truth about a person, and even 
the world. What does the look of the heroines of my portraits reveal about 
them? Strength? Fear? Or maybe Joy? Where are the traces of long standing 
traumas? In the faces of these young and beautiful women I’m looking for 
truth about the times in which they lived, and also the inner strength which 
enabled them to survive the cruelty they faced. As if looking through a mag-
nifying glass, I try to find tiny signs of their experienced traumas. Like Thomas 
from Antonioni’s „Blow up”, I follow beauty so that I can finally stand face to 
face with crime. 

A characteristic feature of my portraits is also the way they were created. 
They have been printed using a special paint which over time will gradually 
fade, and the portraits disappear. From the very beginning they will be only 
faintly visible, and being hung in a gallery will also slowly further reduce their 
clarity. The portraits will never however completely disappear – their trace 
will always remain on the canvas, with there being no question of a quiet and 
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complete fading away, as they will continue to live on in our memories. This 
exhibition is therefore also my interpretation of history and the percep-
tion of the passing and ebbing of time as an important part of identity.
While working on the exhibition I was struck by people who told me about the 
fates of their own mothers whilst showing me photographs of old women. As 
if they didn’t make any association between them and young women. This par-
adox really intrigued me as what really stood out in their stories, was that the 
women appeared in their memories as young and beautiful, taking exaggerat-
ed care of themselves, with a beauty often neither easy nor ordinary. Creating 
a portrait of their physical beauty is therefore a gesture which returns to them 
what for years was pushed aside, as well as emphasising the origins of the gen-
erations which followed, which –  in stark contrast to the idea of totalitarianism 
–  led to a happy ending.

During my conversations I often heard the phrase, „ I don’t know, I really 
regret that I never asked about that”, or  „I never thought about that”. It fas-
cinates me what my subjects felt and thought during those dramatic mo-
ments, and that for many of us now it is simply of no interest. My exhibition 
also pays attention to the fact that we really don’t know how to answer the 
question of which aspect of a person is real, or why we so easily give up and 
don’t even attempt to understand/touch the essence of existence.

My heroines have lived their lives and have left ours, their children’s world. They 
have left behind them however the witness’s memory, even more precious 
when it leaves us. This is the message for us. That even in hard times one can 
find in oneself enough strength and beauty to not only live, but also pass on 
an honourable testimony to the next generation. I believe that it is our ob-
ligation to nurture this testimony. We must act to protect the memory of that 
generation. The experience of totalitarianism which defined not only the lives 
of these heroines but our lives as well.

These women created a generation which defined us – the people who are 
currently the main power of the world. Brave and tested in such a dramatic way 
in their youth, they went on to become mothers, wives and lovers, in a real way 
the pillars of our everyday existence. In our memories they remain the strong, 
steadfast creators of our reality. People who on the one hand we admired for 
their heroism and the seemingly incredible care they took over themselves, 
with their archaic elegance. On the other hand we perceived them as if though 
a filter – with the awareness that the essence of their lives happened long ago, 
forced on them by their experience of totalitarianism, and that later all that was 
left was the shallowness of life. After all, you needed incredible strength to sim-
ply continue living after such traumatic experiences and not run away from life.
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I have worked on this exhibition in order to protect some very personal  
memories of  intimate experiences. Like in the case of my mother. Zofia  
Jastrzebska (Kowalewska) for whom the dramatic experiences of her youth 
went so deep that they stayed with her all her days, and also became a part of 
my life – in this way a warning to the next generation. Of course we, as chil-
dren, didn’t ask to be in this world. But after we found ourselves in it, thrown 
from non- existence to existence, we had to face up to all the consequences. 
 
It is in fact we ourselves, by living, who can create further history and protect 
it from being forgotten. Only in this way can we remain faithful to the testa-
ment of existence which she left us.

In spite of the expectations and nature of totalitarianism, it’s not possible 
to rub out the memory of a human life, even if all that remains of it is a faint 
shadowy streak or a flash of light in some hair. In my exhibition I have decid-
ed to protect my heroines from being forgotten. With a certain hesitance 
to start with but later with an increasing certainty that I will not allow them 
to simply disappear. All of them came to live in extraordinary times and  
together with them not only the traces of the past could  leave us but also 
the truth about those times as well. I believe it is our duty to at least try to 
understand what that generation went through. We must draw conclusions 
from their experience. These painful memories must protect us from becoming 
anesthetised to the destructive behaviours which are more and more visible in 
the modern world. 

The memory of our mothers’ generation and also the attempt to protect this 
memory are the main themes of this exhibition. This doesn’t however cover 
all of its aspects. The exhibition is also an attempt to consider the definition 
of true identity as well as the question of our readiness to know it. My exhi-
bition is in fact in a perverse way about us, the children of these women, and 
our readiness to grow up and accept the baggage and stigma of totalitarian-
ism. This reflection on the lives of my subjects is a kind of gesture which ac-
cepts the fact that we are in a way obliged to act. The changes which come 
ever faster in the modern world are of a  dynamic nature and transience is an 
uncomfortable subject, hidden and embarrassing. The awareness that our 
mothers generation is leaving us should teach us humility, create respect for 
their fates and motivate us to be active creators of our reality. Because the 
shadow of totalitarianism and totalitarian captivity hangs over everyone’s 
life – ours included. It is therefore even more important given that individual 
histories take leave of us so readily that we should save them from oblivion, 
so that they can still educate our futures with wisdom.
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The threads of searching and transience which underlie my exhibition are 
also a form of questioning about the worlds, which maybe we didn’t even 
want to know about, but which after all exist. Worlds of terrible crimes, evil, 
violence, hatred and pain. My heroines accepted the challenge of their fate 
and stood face to face with the truth about themselves. Their sacrifice in the 
face of the irony and paradox of existence left its mark. With my Cassandra 
like nature, I’m afraid that if we allow the last memories of the times of our 
mothers to disappear from our world then the demons of the past will surely 
return.

A distant artistic context to my work is Andy Warhol’s portrait of Marilyn 
Monroe, who was born in 1926, so was of the same generation as the hero-
ines of my exhibition, While we admire her facial beauty and recognise her as 
an icon of her times, we do not consider however what lies behind this subtle 
smile. And after all there were many tragic moments in her life. For me the 
portrait of Marilyn is a sign of the tragic antimony of pain mixed with beauty 
and the impossibility of escape. I have attempted to bring out the binary na-
ture of these two intertwined values in my portraits.  The paradoxical nature, 
unpredictability and opacity of existence is revealed in them with piercing 
strength.
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Raz za razem…

Jacek Sosnowski

   
Z każdym dniem nasza pamięć się zniekształca, a wspomnienia upraszczają  
i redukują. Rzeczy, które poznaliśmy w szczególe z czasem stają się abstrak-
cyjnym kształtem. Godziny zamieniają się w dni, potem miesiące i lata.  
Z początku intensywne przeżycia przeobrażają się w neutralne fakty, a bio-
grafie o objętości książki, podsumowuje w jednym zdaniu. Można pomyśleć, 
że czas dałoby się odmierzać poprzez uświadamianie sobie, o jak wielu 
rzeczach już zapomnieliśmy. Wszystko to, co pamięć odrzuca, kumuluje 
się w wielką masę, którą musimy dźwigać na naszych barkach. Ciężar ten 
jest nieodłącznym aspektem ludzkiej egzystencji. Chociaż jesteśmy w pełni 
świadomi tego, że pewnego dnia o wszystkim zapomnimy, to jednak czasem 
chcielibyśmy, aby niektóre wspomnienia trwały tyle, co wieczność. To irracjo-
nalne pragnienie może stać się źródłem cierpienia, a z drugiej strony pomóc 
przetrwać najtrudniejsze okoliczności. W obu sytuacjach, nie wykluczających 
się wzajemnie, nasze marzenie o nieskończoności wyraża się w przechowy-
waniu wspomnień. Wraz z upływem czasu, wola pamiętania zamienia się  
w strach przed zapominaniem. Dzięki różnym metodom pamięć można  
podtrzymywać, jednak zawsze coś w tym procesie zostaje utracone.

W projekcie Moc i piękno Kowalewski koncentruje się na zagadnieniu pamięci 
subiektywnej, prywatnej – jej kruchej natury i utraty, w kontekście doświad-
czenia zbiorowego. Seria wielkoformatowych portretów kobiet z pokolenia 
dotkniętego totalitarnym reżimem i opresją przedstawia tak zwane Polnishe 
Mame, które w młodości przeżyły znacznie więcej, niż niektóre matki przez 
całe swoje życie – a jednak mimo tych przerażających doświadczeń, spełniły 
się wiodąc później normalne i prawdopodobnie szczęśliwe życie. Na prze-
skalowanych portretach, odtworzonych z archiwalnych fotografii, nie widać, 
aby ich bohaterki niosły za sobą takie natężenie wspomnień. Ich doświad-
czenie zostało wprowadzone w pracę poprzez dołączenie prostego opisu, 
tworzącego (w sposób precyzyjny, ale i czytelny) warstwę znaczeniową, którą 
widz może zestawić z obrazem. Połączenie tekstu i obrazu odbywa się na 
poziomie estetycznym. Portrety zostały powiększone do wielkiego formatu 
z subtelnym efektem rastra, który umożliwia pełne odczytanie wizerunku 
dopiero po spojrzeniu z dystansu. Ich kolory są wyblakłe, monochromatycz-
ne, z niewielkim kontrastem, tak jakby zanikały – i właściwie dokładnie to się 
dzieje. Dzięki zastosowaniu unikalnego procesu drukowania fotografie za 
jakiś czas przestaną być widoczne. Światłoczuła farba straci swoją gęstość za 
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kilka tygodni. Dzień po dniu, oglądający będą dostrzegać coraz mniej,  
a portrety i Polnishe Mame, przed którymi stoją, znikną. Jedyne, co pozosta-
nie, to pamięć obrazu.

Czy jest to wizja ostatecznej tragedii? Czy niemalże nihilistyczne dzieło 
sztuki, które rozpali naszą percepcję podstawowych wspomnień i znaczeń 
wymazanych z historii, zapisanych jedynie w pamięci krótkotrwałej? Wręcz 
przeciwnie! Moc i piękno to pozytywny projekt, artystyczne narzędzie, które 
pomaga docenić ludzką naturę postrzegania czasu i pamięci. Poczucie straty, 
pominięcia, brutalnych uproszczeń, nostalgii i przede wszystkim melancholii 
są racjonalizowane jako słabość, którą trzeba przezwyciężać. Poprzez sieć 
archiwów,  muzeów, szkół i innych instytucji tworzymy system, który z defi-
nicji jest daremny, w swoim dążeniu do przechowywania jak najwięcej, ile 
się tylko da. Mimo to wciąż jesteśmy skazani na poczucie porażki, poczucie 
że zapomnieliśmy, że straciliśmy istotne fragmenty informacji, niezbędne do 
zachowania trwałości naszej tożsamości. Prawda jest inna – rzeczy, o któ-
rych zapomnieliśmy zwalniają przestrzeń dla wspomnień, aby te mogły się 
rozwijać i rozprzestrzeniać. Za każdym razem, kiedy świadomie, czy nieświa-
domie, decydujemy się na wymazanie jakiejś części wspomnień, istotne staje 
się to, co zatrzymujemy, a nie odrzucamy. W rezultacie, zapominanie można 
postrzegać nie jako proces anihilacji, ale pozytywnej kreacji. W XXI wieku 
nosimy w sobie przede wszystkim ciężar wspomnień o tragicznych wydarze-
niach wieku XX. Nie na długo, skoro każdego dnia robimy zarówno rzeczy  
dobre i złe, które nie powinny zostać zapomniane. Może w takim razie nale-
żałoby cenić siebie nie za to jak pamiętamy, ale za to jak zapominamy? „Moc  
i piękno” Pawła Kowalewskiego w całości opowiada o zapominaniu, o tym jak 
detale zamieniają się w abstrakcyjne kształty, które mówią znacznie więcej  
o ludzkiej kondycji, niż nawet najbardziej dokładny zapis pamięci. Opowiada 
o tym, jak subiektywne piękno krystalizuje się na granicy między walką  
o przetrwanie, a akceptacją wiecznej utraty, i o tym, że z dystansu widać 
wyraźniej, ostrzej, lepiej.
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Time and time again…

Jacek Sosnowski

   
Day after day our memory is being simplified, reduced and equalised. 
Things we knew in detail become abstract shapes, hours turn into days, then 
months and in the end years. Once intense emotions turn into neutral facts. 
Book-long biographies are summarised into one sentence. One might think 
that we can measure time by realising how many things we forgot. That all 
the things we have discarded amount to a great mass that we have to carry 
on our shoulders. This burden is an essential part of the human condition. 
We are perfectly aware that someday all of it will be forgotten, yet we desire 
that at least some parts of it will endure for eternity. This irrational desire can 
become a source of great suffering, and on the other hand, works as a tool 
to endure even the worst of circumstances. In both situations, which do not 
exclude each other, our desire is realised in a process of preserving memo-
ries. Yet over time the desire to remember turns into the fear of forgetting. 
Through various methods memory is sustained, but in the process some-
thing will be forsaken.

In Strength and Beauty Kowalewski explores the problem of subjective, per-
sonal memory, its loss and fragility in the context of collective experience. In 
a series of large scale portraits of women from a generation that had per-
sonal experience of totalitarian regimes and oppression. So called Polnishe 
Mame, endured much more in their youth than many others throughout 
their whole lifetime, and despite these horrific experiences succeeded in 
living fulfilling, normal and perhaps happy lives. In the resized portraits, 
recreated from private archival photographs, they do not seem to carry such 
density and memories. Their experience is introduced into the work through 
a simple written description that in very precise yet humanistic way creates 
a layer of meaning that can be juxtaposed by the viewer. The unification of 
words and image happens on the aesthetic level. The portraits are massively 
enlarged with a subtle raster effect that produces a clear image only when 
watched from a distance. Their colours are faded in tone, monochromatic 
with little contrast as if they were fading away, and this is what is actually 
happening. By utilising a unique printing process the portraits will disappear 
over time. The photosensitive paint will lose its density over the course of a 
few weeks. Day after day viewers will see less and less, the  portraits and the 
Polnishe Mames behind them will be there no more. The only thing left will 
be the memory of the image.
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Is this a vision of utmost tragedy? Is this a almost nihilistic piece of art, that 
will fuel our perception of essential memories and meanings discarded in the 
wasteland of history? Quite the opposite! Strength and Beauty is a positive 
project, an artistic tool that helps embrace the nature of human understand-
ing of time and memory. Our feelings of loss, reduction, brutal simplifica-
tion, nostalgia and first and foremost melancholia are being rationalised as 
weaknesses to overcome. Through a network of archives, museums, schools 
and various institutions we create a system that by definition is futile in its 
endeavour to preserve as much as it can. Nevertheless we will still be left 
with a sense of failure that we did forget, that indeed we have lost pieces of 
information that are essential if our identity is to be sustained. The truth is 
the contrary, things we forget create space for memories to evolve and ex-
pand. Every time we decide consciously and unconsciously to get rid of some 
part of our memory the value should be attached not to the things rejected 
but to those kept. In the end forgetting can be understood not as process 
of annihilation, but as a positive process of creation. In the 21st century first 
and foremostwe carry the burden of remembering the terrible outcome of 
the 20th. This cannot be done for long as every day we create ways to make 
things both good and bad that should not be forgotten. So maybe we should 
value ourselves, not by what we cherish and remember but by the way we 
forget. „Strength and Beauty” by Paweł Kowalewski is all about forgetting, it 
is about how details turn into abstract shapes that tell us much more about 
the human condition than even the most precise preservation of memory. It 
is about how personal beauty emerges on the fringes between a struggle to 
survive and an acceptance of eternal loss, and about how from a distance we 
can see more clearly, sharply and better.
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Okres przydatności do widzenia

Bartosz Flak

   
„Kiedy się urodziliście, mama powiedziała coś, czego do końca nie zrozumiałem: 
«Żyjemy po to, żeby być wspomnieniami naszych dzieci». Chyba w końcu to 
rozumiem. Rodzice są zawsze z dziećmi, jak duchy.”1

 
Od czasu, kiedy Georg Fabricius zauważył w 1556 r. zaczernianie się naświe-
tlonego chlorku srebra do pierwszych nietrwałych odwzorowań na światło-
czułej powierzchni wykonywanych przez Johanna Schutze minęły blisko dwa 
stulecia, i jeszcze jedno, zanim udało się zatrzymać proces wzrostu ziaren 
srebra. Thomas Wedgwood bezskutecznie próbował utrwalać obrazy metodą 
stykową, bezefektywnie, acz z godną uwagi intuicją, umieszczał światłoczułe 
materiały w camera obscura. Niedługi czas później, Joseph Nicéphore Niépce 
otrzymuje tym sposobem obraz, nadal nieznośnie nietrwały. I wreszcie, kil-
kanaście lat przed wynalezieniem fotografii (sic!) Niépce wykonuje pierwsze 
trwałe zdjęcie: Widok z okna w Le Gras. Kolejne blisko dwa stulecia to historia 
ugruntowywania się przekonań o tym, że zdjęcia to wizerunki wieczne. Mało 
kto pielęgnuje świadomość kruchości fotograficznych obrazów. Bo co to za 
wieczność, którą zniszczyć może byle wilgoć umiarkowanego klimatu.

Gdyby wyliczyć filary istoty fotograficznego medium, powiedzielibyśmy,  
że zdjęcie to obraz odwzorowujący rzeczywistość w sposób mechaniczny  
i ikonicznie doskonały, oraz że to wizerunek uwieczniający widzialność da-
nego czasu i danej przestrzeni.  Powtórzmy za Barthesem, że eidos fotografii 
brzmi „to było”, i zapytajmy przekornie, czymże byłaby fotografia z czasowym 
okresem widzialności? Nie takim jak dziś (stulecia) i nie takim jak u jej zarania 
(sekundy). Czym byłaby fotografia, gdyby okresem jej widzialności był rok, 
po którym zostałoby widmo z granicy spektrum tego, co zobaczyć może 
ludzkie oko? 

Przedmioty, które zdążyły zapewnić nas o swojej stałości i niewzruszeniu, do 
których wracamy jak do punktów odniesienia w życiorysach, kamieni milo-
wych cięższych i trwalszych, niż kruche wspomnienia, straciłyby na konkret-
ności. Rzeczy, którym bezwiednie powierzamy wysiłek pamiętania zmusiłyby 
nas do analogicznego trudu. Każda ważna fotografia, każda istotna sfotogra-
fowana twarz byłaby procesem wcielenia, podobnym do dobroczynnego 
wysiłku żałoby. Mówiłaby: „Masz rok na to, by zapamiętać, przeżyć mnie tak, 
żebym żyła raczej w Tobie, niż gdzie indziej”. Wydaje się, że wytrenowaliśmy 
1 Interstellar,  reż. Christopher Nolan, USA/Wielka Brytania 2014
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się w lenistwie; fotografia przyzwyczaiła nas do tego, że obrazy można z pamięci 
eksmitować, że nie trzeba przepracować ukochanych twarzy, skoro znajdzie 
się dla nich miejsce poza nami. Jest coś nieprzyzwoitego w tym poczuciu 
komfortu. A w konsekwencji w stertach osieroconych wizerunków, które 
piętrzą się w archiwach lub w skupach makulatury, po to tylko chyba, żeby 
patrzeć zza grobu na obojętnych nieznajomych.

Jeśli zgodzimy się, że fotografie są przedmiotami z istoty melancholijnymi, to 
portrety kobiet z projektu Moc i piękno, które co prawda czerpią ze zdjęć jak  
z pierwowzorów, lecz poprzez swą nietrwałość podważają ich naturę, dają 
poczucie przywrócenia porządku rzeczy. Hannah Arendt sugeruje, że nie 
istnieją strefy zapomnienia. Paweł Kowalewski udowadnia, że istnieją strefy 
zapamiętywania, oraz przywraca temu procesowi godność i powagę sprzed 
czasów masowej multiplikacji obrazów. Zdjęcia, funkcjonujące jak martwe 
mity, stają się w jego portretach żywymi rytuałami pamięci. Warto wziąć  
w nich udział. Choćby tylko po to, aby przekonać się, że trudniej jest nosić 
czyjś obraz w myśli, niż zdjęcie w portfelu. 
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Viewed best before

Bartosz Flak

   
 „After you kids came along, your mom said something to me I never quite 
understood. She said: «Now, we’re just here to be memories for our kids». 
And I think that now I understand what she meant. Once you’re a parent, 
you’re the ghost of your children’s future.”1

Two hundred years had to pass since the moment when Georg Fabricius 
observed in 1556 darkening of silver chloride till the first impermanent 
projections on photosensitive surface performed by Johann Schutze, and a 
hundred years more elapsed before people found out how to stop the pro-
cess of silver grains growth. Thomas Wedgwood was unsuccessfully trying to 
capture images using a photogram, ineffectively, but with remarkable intu-
ition, he was placing light-sensitive materials in camera obscura. Not a long 
time later Joseph Nicéphore Niépce managed to obtain an image with the 
use of the same method, yet it is still intolerably impermanent. And finally, a 
dozen or so years before the invention of photography (sic!) Niépce took the 
first unfading photo: View from the Window at Le Gras. The following two 
hundred years are the time when the belief that photos are eternal images 
was firmly established. Few of us cherish the knowledge about fragility of 
photographic images. What kind of eternity is it anyway, if it can be de-
stroyed by as little as humidity of temperate climate?
 
If we wanted to name the pillars of the nature of the photographic medium, 
we would say that a photo is an image reflecting the reality in a mechanic 
and iconically perfect manner, and that it is an image eternalizing visibility 
of a given moment and space. Let us repeat after Barthes that the eidos of 
photography is ‘that-has-been’ and ask perversely what would be the value 
of a photograph with a limited time of visibility? Not like today (centuries) 
and not like at the dawn of photography (seconds). What would be the value 
of a photograph if its time of visibility was a year, after which all that has left 
would be a phantom of visibility to the human eye? 

The objects, which have already established the certainty of their constancy 
and imperturbability, to which we return and treat them like reference points 
of biographies, milestones heavier and more durable than memories, would 
lose in their concreteness. The objects, which we unwittingly entrust with the 
effort of remembering, would force us to the analogous action. Every  
1  Interstellar,  dir. Christopher Nolan, USA/United Kingdom 2014
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important photograph, every crucial face captured on a photo would be-
come a process of incorporation similar to the beneficial effort of mourning. 
It would say: “You have a year to memorize, to experience me so that I could 
live in you rather than elsewhere.” It seems that we have been trained in lazi-
ness; photography made us used to the fact that images can be evicted from 
memory; that we do not have to imprint the beloved faces since there is a 
place for them outside our minds. There is something indecent in that sense 
of comfort. As a consequence, there are stacks of orphaned images piling in 
archives or waste paper purchasing centres for no reason, maybe except to 
look from the grave at indifferent strangers. 

If we agree that photographs are intrinsically melancholic objects, then 
women’s portraits from the Strength and Beauty project, which despite draw-
ing from photos as if they were prototypes undermines the photographic 
nature through their instability, gives us a sense of restoration of the natural 
order of things. Hannah Arendt suggests that there are no oblivion zones. 
Paweł Kowalewski proves that there are retention zones and he restores to 
that process the dignity and seriousness from before the time of massive 
image multiplication. Photos, functioning as dead myths, become in his 
portraits live memory rituals. It is worthwhile to participate in them, if only to 
see that it is much more difficult to carry a person’s image in memory, than a 
photo in a wallet.
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Zofi a Jastrzębska (1923 - 2014)
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Zofia Jastrzębska (1923 - 2014)

Szpital był zatłoczony. Miejsca było mało, więc część rannych 
leżała na prowizorycznych materacach ułożonych z czego-
kolwiek na brudnej i pokrwawionej podłodze. Zosię ułożono 
pod jedną z lepkich ścian, które z upodobaniem obsiadały 
latające wokół muchy.

Usunięto jej już większą część odłamków z niemieckiego gra-
natnika, największym niebezpieczeństwem była więc gangre-
na, która z dużym prawdopodobieństwem wdała się w obszer-
ną ranę na przedramieniu. Gdyby rano okazało się,  
że infekcja się powiększa, natychmiast czekałaby ją amputacja.
Zaczęła się modlić – bardziej niż kiedykolwiek wcześniej – 
prosząc, by Bóg nie pozwolił jej zostać inwalidką. Wystarczyło 
popatrzeć wokół, by wiedzie, że wielu z tych, którym uda się 
jakoś wylizać z ran i przeżyć powstanie, bezpowrotnie utraci 
sprawność. 

W szpitalu całą noc nie ustawały krzyki i jęki, a z zewnątrz 
dochodził huk eksplozji i wystrzałów. Pomimo bólu w końcu 
zasnęła, dzięki dawce morfiny.
Obudził ją lekarz robiący poranny obchód. Zdążył już przyj-
rzeć się ranie i miał gotową diagnozę – „Niezwykły zbieg 
okoliczności!”

W nocy, lub nieco wcześniej, muchy złożyły w ranie larwy, 
które żywiąc się bakteriami oczyściły ją, likwidując ryzyko 
gangreny. Amputacja nie będzie już potrzebna. 

Choć ręka nie zachowała dawnej sprawności, do końca życia 
Zofia była przekonana, że tego dnia miała jednak do czynie-
nia z czymś więcej niż tylko niezwykły zbieg okoliczności. 
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Zofia Jastrzębska (1923 - 2014)

The hospital was crowded. There wasn’t much space, so some 
of the injured lay on temporary mattresses which were made 
from anything to hand on a dirty and bloody floor.

Zofia was lying by one of the sticky walls, which was liked by 
many of the passing flies.

They had removed most of the shrapnel left by German gre-
nade, the biggest danger was therefore gangrene, which was 
highly likely to get into the large wound on her forearm. If by 
the next morning the infection had increased then she would 
face immediate amputation.

She started to pray – harder than ever before – asking God 
to save her from becoming an invalid. It was enough to look 
around her to know that many of those whose wounds they 
had somehow managed to cure would however be perma-
nently disabled.

All through the night in the hospital one could hear screams 
and moans, and from outside came the blast of explosions 
and shots. Despite the pain she finally fell asleep thanks to 
the dose of morphine.

A doctor awoke her while doing his morning rounds. He had 
already looked at the wound and had a ready diagnosis – 
„What an extraordinary coincidence!”.

During the night or a bit earlier flies had left their larvae in 
the wound and by feeding on  bacteria they had cleaned it, 
thus eliminating the risk of gangrene. Amputation wouldn’t 
be necessary after all. Although her arm didn’t regain its pre-
vious dexterity for the rest of her life Zofia was convinced that 
that day she had witnessed something more than an extraor-
dinary coincidence.
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Blanka Amsterdamer (1918 - 1998)

Zaczęła mówić – a raczej wyrzucać z siebie poszczególne słowa. 
Strach nagle zniknął, obawy ustąpiły, a każde zdanie jakby automa-
tycznie prowadziło do kolejnego, jeszcze głośniejszego i bardziej 
uwiarygadniającego jej złość i agresywną postawę. 

„…I co to w ogóle ma znaczyć!” – wykrzykiwała do coraz bardziej 
przerażonego draba w mocno wyświechtanej marynarce.  
Ponieważ lekko popychała intruza przy każdej inwektywie, którą 
bez litości go beształa, szybko doszli do drzwi. Cofając się, zdezo-
rientowany szmalcownik przekroczył próg, a Blanka z całą siłą trza-
snęła za nim drzwiami sklepu. Aż się przestraszyła, że się wypaczą  
i później nie będzie można ich zamknąć. 
Przez zamknięte drzwi mężczyzna usłyszał jeszcze kilka niezbyt 
miłych określeń pod swoim adresem i po chwili zastanowienia 
przeszedł na drugą stronę ulicy i zniknął za rogiem.

Gdy tylko wyszedł, padła na krzesło, jakby nagle straciła wszystkie 
siły. Zanim pojawił się strach, przez chwilę była jeszcze wściekła  
i oburzona! 
Próbował wmówić JEJ – właścicielce czynnego sześć dni w tygo-
dniu antykwariatu w okupowanej Warszawie - że jest żydówką! 
JEJ! – legitymującej się aryjskimi papierami, które nie wzbudziłyby 
wątpliwości nawet wytrawnego oficera. 
JEJ! – z jej rysami, nienaganną polską wymową i jasnymi długimi 
włosami opadającymi na ramiona. 
JEJ! – Blance Amsterdamer!

Gdy tego dnia wracała do domu, nie czuła się już tak pewnie. Fun-
dament, na którym budowała względne poczucie bezpieczeństwa, 
wydawał się jej teraz znacznie mniej solidny. Aryjskie papiery zdały 
się jej nagle mniej autentyczne, rysy mniej polskie, a włosy mniej 
blond.
Jeszcze raz przeklęła pod nosem. Chciała upewnić się, że w jej 
ustach brzmi to równie naturalnie, jak w ustach grubej sąsiadki  
z drugiego piętra. Nie brzmiało.
Jutro znów otworzy swój sklep. Jak zwykle. Nie ma innego wyjścia.

Kiedy to się skończy?
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Blanka Amsterdamer (1918 - 1998)

She started to speak – or rather throw out individual words. Her 
fear suddenly disappeared, her concerns diminished and each 
sentence led as if automatically to the next, lending even greater 
credibility to her display of anger and aggression.

„…What is the meaning of this!” – she shouted at the increasingly 
unnerved private in his shabby jacket.
As she was lightly pushing the intruder back with each blast of her 
inexorable invective, they quickly reached the door. Retreating, 
the disorientated blackmailer crossed the threshold and Blanka 
slammed the shop door shut behind him with all her strength. 
With such force in fact that she was even afraid that she had dam-
aged the frame and that the door now wouldn’t close property. 
Through the closed door the man heard some further insults until 
he finally departed.  So was it ok now? 

As soon as he left she collapsed onto a chair, suddenly losing her 
strength. Before fear came, for a moment she still felt fury and 
outrage!
He had tried to tell HER that she, the owner of an antique shop 
open 5 days a week in occupied Warsaw is a Jew! 
HER! – with her Aryan papers which up to now hadn’t caused even 
a flicker of doubt with even the most seasoned officer.
HER! – with her features, faultless Polish pronunciation and long 
fair hair falling onto her shoulders. 
HER – Blanka Amsterdamer!

However, when later that day she returned home she didn’t feel 
so certain any more. The foundation on which she had built rela-
tive stability seemed to be much less solid. Her papers suddenly 
seemed less authentic, her features less Polish and her hair less 
blond.
She cursed again under her breath. She wanted to see whether it 
sounded as natural as when it came out of the mouth of her fat 
neighbour from the second floor. It didn’t. Tomorrow she would 
open her shop again.  
As usual.

When would this end?
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Anna Goldburt (1920 - 2007)

W obozowisku było już zupełnie ciemno i cicho. Anna wyraźnie słyszała każdy 
szelest – nawet jeśli dochodził z bardzo daleka. Jedynie las oświetlony światłem 
księżyca i miotany wiatrem układał na ścieżce coraz to nowe cienie, utrudniając 
obserwację. 

Znała ten las tak dobrze, że nie budził już w niej lęku. Całą uwagę skupiła na 
ciemnej wąskiej dróżce – jedynej, którą można się tu dostać konno. 

Złe przeczucia przeplatały się z dobrymi – „Na pewno żyje! Na pewno wróci!...  
A jeśli nie?”

Każda minuta zdawała się trwać wieczność. 
Każdy trzask, każdy szelest, dawał nadzieję, że tuż po nim usłyszy znajomy tupot 
końskich kopyt. Przeważnie była to jednak tylko przestraszona bliskością obozu 
sarna lub po prostu sucha gałąź, którą wiatr oderwał od korony drzewa. Siedziała 
więc dalej, zmarznięta, przestraszona, targana mieszanką smutku, nadziei, złości 
i tęsknoty.
Nagle coś przesuwa się między drzewami i po chwili, w oddali pojawiła się syl-
wetka jeźdźca. 

„To On! – pomyślała – To na pewno On!”
Wybiegła mu naprzeciw jednak, gdy zbliżali się ku sobie, zauważyła, że porusza 
się inaczej niż zazwyczaj. Pozycje miał dziwnie zgarbioną, a koń jakby niósł go 
bezwolnie w wyuczonym kierunku. 

„Anatol! Anatol!” – wyrwało jej się nieco głośniej niż powinno, w środku nocy  
w partyzanckim obozie. 
Anatol nie odpowiadał. 
Przez tą krótką chwilę Anna czuła jakby serce rzeczywiście stanęło jej w piersi. 

Jest ranny! Może poważnie? Może śmiertelnie?

Jeździec powoli, bezwładnie osunął się na ziemię. Anna rzuciła się ku niemu, 
odpychając konia, by nie zasłaniał jej nielicznych promieni księżycowego światła, 
którym udało się pokonać korony drzew. Szybko chwyciła go w ramiona i odchy-
liła głowę. Nagle poczuła silną woń bimbru pędzonego zapewne w okolicznej 
wsi. Nie trudno tam było o mocne trunki i damskie towarzystwo. 
Położyła go spać, ale sama nie mogła zmrużyć oka. Podobnie jak przed chwilą na 
ścieżce, gdy wyobrażała sobie jego tragiczne losy, tak i teraz domysły nie dawały 
jej spokoju. 
 
„Z kim był? Dlaczego tak długo i dlaczego miał krzywo zapiętą koszulę?”
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Anna Goldburt (1920 - 2007)

It’s completely dark and silent in the camp. Anna can clearly hear every rustle of leaves 
– even from a distance. Only the forest, lit by moonlight and shaken by the wind lays 
more and more shadows on the path, making her observation more difficult. She 
knows this forest so well that it doesn’t awaken her fear anymore. All her concentration 
is on the dark and narrow path – the only one which you can use to get here by horse.

Bad feelings mix with the good – „He’s sure to be alive! He’ll definitely return!... 
And if not?” 

She’s been waiting a long time and each minute seems to last an eternity. Each 
noise, each rustle, of which there are always many in the forest, gives hope that 
soon she  would hear the familiar clopping of horse’s hooves. Normally however 
it was just a deer frightened by its proximity to the camp or simply a dry branch 
which the wind had broken off the main part of a tree. She sat there still for a 
long-time, frozen, frightened, ripped apart by conflicting emotions of sadness, 
hope, anger and yearning. Suddenly something moved between the trees and 
after a moment in the distance appeared the silhouette of a man on horseback.

„It’s him! – she thought – it must be him!”
She ran towards the figure however when they were nearer each other she no-
ticed that he was moving differently than normal. He was in a strangely hunched 
position and the horse was carrying him submissively, as if by instinct.

„Anatol! Anatol!” – she cried out, a bit louder than she should have in the middle 
of the night in a partisan camp. But Anatol didn’t answer. For that short moment, 
Anna felt as if her heart really had stopped beating in her breast.

„He’s injured! Maybe seriously? Maybe fatally?”

The rider slowly and clumsily collapsed onto the ground. Anna threw herself to-
wards him, pushing the horse aside so that he no longer blocked out the few rays 
of moonlight which had managed to get past the cover of the trees. She quickly 
took him in her arms and lifted his head. Suddenly she felt the strong smell of 
liquor, distilled no doubt in a neighbouring village. It wasn’t difficult to find hard 
liquor and women’s company there. Again she felt mixed emotions, love and 
contempt, caring and a feeling of hurt.

She laid him down so he could sleep, but she wasn’t able to sleep herself. Like 
before on the path when she imagined to herself his tragic fates, her thoughts 
didn’t give her any peace. 

„Who had he been with? Why had he been so long and why were his shirt but-
tons not done up straight?”
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Fela Levinsohn (1920 - 1969)

W kuchni było chłodno, ale cicho i przytulnie. To właśnie ta cisza  
i spokojny, powolny rytm wieczoru najbardziej sprzyjają refleksjom 
i obawom. 

Ojciec właśnie zaparzył herbatę, gdy nagle usłyszeli charaktery-
styczne, stanowcze pukanie do drzwi. Trudno pomylić pukanie są-
siada czy obwoźnego sprzedawcy z pukaniem służb posiadających 
i egzekwujących władzę – zwłaszcza podczas okupacji.

Przez chwilę oboje patrzyli na siebie bez słowa. W końcu Fela ze-
brała w sobie całą odwagę i ruszyła do drzwi. Z gestapo raczej nie 
ma negocjacji, ale granatowa policja przeważnie godzi się wziąć 
wartościowe przedmioty lub trochę gotówki w zamian za chwilo-
we odstąpienie od wykonywanej czynności.

W mieszkaniu zapadła cisza. Gdy przekręcała zasuwę, serce biło 
jej tak, że aż je słyszała. Otworzyła drzwi i na widok policyjnych 
mundurów odetchnęła z ulgą. Wiedziała, że najprawdopodobniej 
nie grozi im nic poza utratą części pieniędzy, które udało jej się 
pochować i ocalić aż do tego czasu. Nie myliła się. Negocjacje nie 
trwały długo. Nieproszeni goście dobrze wiedzieli do kogo i po co 
przychodzą, a Ona już umiała sobie radzić w takich sytuacjach. Tym 
razem się udało.

Gdy wypłaciła ustaloną sumę i w końcu ponownie zamknęła drzwi,  
w mieszkaniu znów zapadła cisza. Była zła, że stracili kolejne pie-
niądze, ale zarazem dumna, że udało jej się w pojedynkę oddalić na 
jakiś czas niebezpieczeństwo.

Powoli weszła do kuchni, by dokończyć herbatę i opowiedzieć 
Tacie o szczegółach, których mógł nie dosłyszeć przez zamknięte 
drzwi. Spojrzała na stół, na którym wciąż parował kubek. On leżał 
tuż obok. Z głową na stole, całkowicie nieruchomy. Martwy. 

Strach działa szybko, podobnie jak cyjanek, który kupił, gdy mamę 
zabrano do obozu. Obiecał sobie, że nie podzieli jej losu. To jednak 
nie było gestapo.
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Fela Levinsohn (1920 - 1969)

In the kitchen it was cold, but quiet and cosy. It was the kind of 
silent, peaceful and slow moving evening which most favours 
reflection and contemplation. 

Father was just brewing some tea when suddenly they heard a 
characteristic and firm knocking at the door.  It wasn’t difficult to 
tell the difference between the knocking of your neighbour or a 
door to door salesman and the knocking of the all powerful ser-
vices  of the state - particularly during the occupation.

For a moment they looked at each other without speaking.  Finally 
Fela gathered up all her courage and moved towards the door. 
With the Gestapo there would be no negotiation, but if it was the 
Police they normally agreed to waive their procedures in return for 
some valuables or a little cash.

There was a deathly hush in the flat. She could hear her own heart 
pounding as she turned the handle. She opened the door and see-
ing Police uniforms sighed with relief. She knew that probably noth-
ing worse awaited her than the loss of some of the money which 
she had managed to save and hide up to this moment. She wasn’t 
wrong. The negotiations didn’t take long. The uninvited guests knew 
very well to whom they had come and why, and she had learnt how 
to deal with such situations. This time she managed.

After she had paid the agreed amount and finally closed the door, 
peace and quiet reigned again. She was angry that she had lost 
some money, but at the same time proud that she had single-hand-
edly managed to see off the danger at least for some time.

She went slowly to the kitchen to finish her tea and tell her father 
about the details of what had happened, as he may not have heard 
everything through the closed door. She looked at the table on 
which the mug was still brewing.  He was lying beside it. His head 
on the table, completely motionless. Dead. 

Fear works fast, similar to the cyanide which he’d bought when 
they’d taken mother to the Camp. He’d promised himself that he 
wouldn’t share her fate. But it hadn’t been the Gestapo.
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Irka Malin (1916 - 2000)

Niemcy już wchodzili do Warszawy. W miesz-
kaniu wszyscy słuchali radia, a Irka patrzyła na 
podniszczone trudami podróży walizki. Te same 
walizki, które jako czternastolatka pomagała 
mamie pakować, gdy wyjeżdżali osiedlić się  
w Palestynie. Te same, z którymi wjeżdżała  
z powrotem do Polski w wieku lat dziewiętna-
stu, gdy część lokalnej arabskiej ludności ob-
rzuciła ich dom kamieniami i poczuli się mniej 
bezpiecznie.
Teraz niespełna cztery lata później znów je pa-
kuje, choć dopiero co na dobre się tu zadomo-
wili. Tym razem ogranicza się tylko do rzeczy 
niezbędnych. Nadmiar bagażu może stanowić 
niemały kłopot podczas tej podróży.  

Tym razem to już nie wyjazd – to ucieczka! Choć 
właściwie, który z ich wyjazdów nie był uciecz-
ką?

Usiadła na walizce, by ją domknąć, i siedziała tak 
przez chwilę. Nie wiadomo, kiedy znów będzie 
mogła posiedzieć.



43

Irka Malin (1916 - 2000)

The Germans were already in Warsaw. In the flat 
everyone was listening to the radio and Irka was 
looking at the suitcases, battered by many dif-
ficult journeys. Those same suitcases which as 
a 14 year old she had helped Mama pack when 
they left to settle in Palestine. The same ones 
with which she left when she returned to Po-
land at the age of nineteen after some of the lo-
cal Arab population threw stones at their house 
and they felt less safe. Now a mere 4 years later, 
she is packing them again, even though she 
had in fact only just settled in properly.  Now 
the contents were restricted only to essentials. 
Excess luggage could create a serious problem 
in this journey.

This time it was no longer a departure but an 
escape! Although, in fact, which of those depar-
tures hadn’t been an escape?

She sat on the suitcase so as to close it and re-
mained there for a moment. She didn’t know 
when she was going to be able to sit for a mo-
ment again.
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Helena Miodownik (1914 - 1999)

Obóz w Kazachstanie był przeludniony i nieustannie cierpiał na brak poży-
wienia, co w skrajnych momentach powodowało u jego mieszkańców  
– w tym Heleny – niespodziewane reakcje organizmu, takie jak apatie, 
śpiączki, zmiany na skórze, a nawet puchnięcie. Wszystko, co się tam działo, 
miało swoje konsekwencje dla zdrowia, jednak objawy jej synka mogły 
okazać się jedynie przelotną infekcją.
Lekki kaszel, szarawy nalot w okolicach gardła – niby nic, jednak Ona, pielę-
gniarka z wieloletnim stażem, od początku wiedziała, że scenariuszy może 
być wiele. 

Przez wiele lat pracy przy chorych i rannych nauczyła się, jak sobie radzić  
z wszechobecnym cierpieniem. Prawie każdego ranka, wracając na zmianę 
przyglądała się pustym łóżkom, w których jeszcze poprzedniego wieczoru 
leżeli pacjenci w najcięższym stanie. Pomimo dokuczającego im bólu, go-
rączki czy trudności z oddychaniem, gdy tylko mieli okazję, opowiadali  
o dzieciach, żonach i okolicach, z których pochodzili.  
Uczyła się żyć z okropieństwami, które niosły ze sobą głód i skrajne warun-
ki, w których przyszło im żyć – tego wymagał jej zawód – jednak troska  
o własne dziecko to zupełnie co innego.

Gdy wieczorem wróciła ze zmiany synek czuł się gorzej niż rano. Objawy 
nie ustąpiły, a szarawy nalot w gardle zaczął pokrywać się brunatnymi 
przekrwieniami. To dyfteryt.
Objawy nasilały się każdego dnia. Helena wiedziała już, że nie zdobędzie 
potrzebnych leków i nie zdoła zapewnić mu niezbędnej teraz opieki – na-
wet jako pracownik lokalnej służby zdrowia. 
Szybko prysły wszelkie złudzenia – nawet osoba niewykształcona i nieobcu-
jąca z medycyną zrozumiałaby dosyć szybko, że tak małe dziecko, osłabione 
brakiem podstawowych składników odżywczych, nie poradzi sobie z chorobą. 
Kolejne dni spędziła w domu, niemal biernie obserwując cierpienie 
własnego syna – małego bezbronnego dziecka, które traciło siły i coraz 
bardziej walczyło o oddech. 
Nie mógł jej nawet opowiedzieć jakiejś wzruszającej historii, ani wyrazić 
tęsknoty za czymś pięknym, co dało mu życie. Był zbyt mały i znał tylko 
głód i cierpienie.
Czuła się taka bezradna, gdy powoli odchodził jedyny skarb, który wów-
czas miała na tym świecie.
A później świat już nigdy nie był dla niej taki sam.
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Helena Miodownik (1914 - 1999)

The camp in Kazachstan was overcrowded and constantly suffering from a 
shortage of food, which led the inhabitants – including Helena – to suffer 
in  extreme moments from strange body reactions , such as apathy, comas 
and changes to the skin or swelling.  Everything that happened there had 
consequences for one’s health, however her son’s symptoms  might only 
turn out to be a fleeting infection.
A light cough, greyish deposits around the throat – could be nothing, but 
for her, a nurse with many years of experience, she knew from the very 
beginning that there were many potential scenarios.

During  her many years of work with the sick and injured she had learnt 
how to deal with omnipresent pain. Almost every morning when coming 
back from her shift she would see an empty bed, where the evening before 
a patient in a critical condition had lain. Despite the desperate pain, fevers 
or breathing difficulties whenever they had a chance they told of their 
children, wives and the places where they came from.
She had learnt how to live with the awfulness which came with the hunger 
and extreme conditions in which they lived – it was what her profession 
demanded – although caring for one’s own child was something com-
pletely different.

When she came back from her shift in the evening, her son was feeling 
worse than in the morning. The symptoms hadn’t lessened and the grey 
deposits in his throat had started to mix with brown blood. It was dip-
theria. The symptoms worsened day by day. Helena now knew that she 
wouldn’t be able to get the necessary medicines and she wouldn’t be able 
to ensure him the care he needed – even though she worked for the local 
health service.
Quickly all her hope disappeared – even an uneducated person who was 
not aware of medical issues would know quickly that such a small child, 
weakened by a lack of basic nutrients would not be able to deal with such 
an illness.
She spent the next days at home, looking helplessly at the suffering of her 
own son – a small defenceless child, who was losing his strength, and was 
fighting more and more for every breath.
She couldn’t even tell him a moving story or state her yearning for the beau-
ty which had given him life. He was too small and he only knew hunger and 
pain. She felt so helpless as slowly she lost the only treasure that she had left 
on this earth. The world would never be the same again for her.
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Fanka Igel Shechter (1907 - 2000)

Do obozu pracy pod Wiedniem trafiła dzięki kupionym aryjskim 
papierom na nazwisko Janina Czajkowska. Nikt tu nawet przez 
moment nie podejrzewał, że Ona i jej dzieci mogą być Żydami. 
Znakomita znajomość języka niemieckiego nabyta na studiach 
germanistycznych we Lwowie i łatwość nawiązywania kon-
taktów sprawiły, że poruszała się w nowym środowisku z dużą 
swobodą i sporą dozą pewności siebie. 
Radziła sobie tu tak dobrze, że krótko po przyjeździe udało jej 
się umówić na spotkanie do naczelnika obozu. Liczyła, że jej nie-
naganny niemiecki pomoże przekonać naczelnika, by choć tro-
chę poprawił warunki, w którym przyszło żyć dwójce jej dzieci. 

Gdy tylko stanęła w drzwiach, a oficer usłyszał jak płynnie mówi 
w jego rodzimym języku, bezzwłocznie zdecydował się wyde-
legować ją na komfortowe stanowisko tłumacza w pobliskim 
Arbeits Amt. Jednoczesna znajomość niemieckiego, polskiego  
i rosyjskiego okazała się cenna, choć czuła, że jej uroda też od-
grywa tu niemała rolę.
Jeszcze pewniejsza siebie zdecydowała, że posunie się jeszcze 
dalej.

Niestety to obecnie niemożliwe Herr Leiter! – odparła po udawa-
nej chwili zastanowienia – Arbeits Amt jest daleko, a ja nie chcę 
zostawiać dzieci samych na tyle czasu bez opieki. Jednak gdyby 
Herr Leitner zechciał zakwaterować nas poza obozem, w pobliżu 
nowego miejsca pracy, mogłabym rozważyć propozycję.

Jeszcze bardziej zaintrygowany osobą pięknej, elokwentnej  
i bezpośredniej Polki naczelnik zgodził się bez namysłu i od tej 
pory wraz z dziećmi wiodła umiarkowanie spokojne życie pod 
dachem szanowanej austriackiej mieszczki w samym sercu Trze-
ciej Rzeszy.

Jedynie częste transporty z Polski budziły w niej niepokój. Bała 
się, że jako tłumaczka w końcu natknie się na kogoś znajomego, 
kto nagle, niespodziewanie widząc ją, wykrzyknie „Franka!” Nic 
takiego jednak nigdy się nie wydarzyło.
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Fanka Igel Shechter (1907 - 2000)

She came to the work camp near Vienna thanks to bought 
Aryan papers in the name of Janina Czajkowska. No-one there 
even for a moment suspected that she and her children might 
be Jews. Her perfect knowledge of German from her studies 
in Lwow and the ease by which she made new contacts meant 
that she could operate in her new surroundings with a lot of 
freedom and considerable self confidence. She managed so 
well that shortly after arriving she organised a meeting with 
the camp commander. She was hoping that her knowledge of 
German would help her persuade him to improve her children’s 
living conditions at least a bit.

She was still standing by the door when the officer heard how 
fluently she spoke his native tongue and he immediately decid-
ed to send her to a comfortable position as a translator in the 
nearby Arbeits Amt. The fact that she knew German, Polish and 
Russian turned out to be a valuable asset, although she felt that 
her beauty was also a factor. Feeling even more confident she 
decided to go one step further.

Unfortunately this isn’t presently possible Herr Leiter! – she re-
plied after pretending to consider the matter for a moment.
– Arbeits Amt is far from here, and I don’t want to leave my 
children for so long without care.  However if Herr Leitner would 
allow us to be quartered outside the camp, near to my new 
work place I would consider the proposal.

Even more intrigued by the beautiful, eloquent and forthright 
Pole, the commander agreed without further thought, and from 
this moment she together with her children lived a relatively 
peaceful life living in the house of a respected Austrian burgher 
right in the heart of the Third Reich.  

Only the frequent transports from Poland made her feel uneasy. 
She was afraid that as a translator she would eventually come 
across someone she knew, who on seeing her would suddenly 
shout out „Fanka!” Nothing like this ever happened though.
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Matl Szpigelman (1907 - 1998)

Stanisław wpadł do nich tego wieczoru i nie było w tym nic nadzwyczajnego – 
choć akurat była sama w domu. Był przyjacielem jej męża, jednak zawsze okazywał 
się niezwykle uczynny i można było na nim polegać. Lubiła go i cieszyła się, gdy 
ich odwiedzał. Znali się od lat i nawet w tych trudnych czasach pomagali sobie, jak 
mogli. Chociażby mieszkanie, w którym spędzili ostatnie miesiące, było właściwie 
mieszkaniem Staśka – zgodził się go użyczyć, by trudniej było o cokolwiek wypytać 
sąsiadów. 

Przyjęła go z uśmiechem, choć moment był nie najlepszy, bo mały choruje już od 
dobrych dwóch tygodni, a sytuacja na mieście jest na tyle trudna, że nie sposób 
znaleźć potrzebnych mu leków. To już czwarty rok wojny.
Trochę mechanicznie podała mu kubek zaparzonej wcześniej kawy zbożowej  
i podstawiła krzesło. Dopiero, gdy usiadł, zauważyła, że jest blady jak ściana.

Stanisław od razu przeszedł do rzeczy i poprosił, żeby się natychmiast wyprowa-
dzili, bo ściągają na niego zbyt duże niebezpieczeństwo. Gdy tylko zrozumiała, 
zapewne pobladła jeszcze bardziej niż On. Chwilę dochodziła do siebie, jednak, 
gdy już w pełni zdała sobie sprawę z powagi sytuacji, zrozumiała, że musi się 
bronić natychmiast. Walczyć o przetrwanie, tu i teraz, na środku kuchni. 

Walczyła jedynym, co miała: swoją słabością i desperacją. Błagała i przekonywała, 
odwołując się do wszystkich argumentów i przywołując niemal każdą sytuację 
łączącą ich rodziny w przeszłości. Stanisław starał się być nieugięty – On też walczył, 
o szanse swoje i swojej rodziny. Zbyt dużo widział w te lata okupacji, zbyt wiele 
doświadczył, zbyt długo starał się grać bohatera, by nie było ryzyka, że któregoś 
dnia puszczą mu nerwy. Puściły właśnie dziś. Nie chciał dłużej bać się rozstrzelania 
za ukrywanie Żydów. Żyć w ciągłym stresie o żonę, dzieci i samego siebie.

Krzyczeli, a później rozmawiali ciszej, aż ktoś znów podnosił głos, a emocje 
ponownie brały górę nad wszystkim innym. Jednak nie ustępowała. Przecież nie 
zacznie się teraz wyprowadzać z chorym dzieckiem na rękach!

„Albo zostajemy albo niech wyprowadzi nas stąd gestapo!” – wykrzyczała, gdy 
sytuacja zaczęła stawać się beznadziejna. Głos jej drżał, a nogi i ręce z nerwów 
zdawały się odmawiać posłuszeństwa. Wszystko jedno skoro wszędzie poza tym 
mieszkaniem czeka nas dokładnie taki sam los!

Stasiek rozpłakał się i wyszedł. Płacz dziecka za ścianą na chwilę ucichł. Opadła  
na krzesło i dopiero teraz, na krótką chwilę, pozwoliła sobie na łzy.
Stanisław nie poszedł na gestapo. Może bał się, że pomimo denuncjacji spotka-
ją go konsekwencje za ukrywanie Żydów? A może po prostu był przyzwoitym 
człowiekiem?
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Matl Szpigelman (1907 - 1998)

Stanislaw dropped by that evening which was not unusual. They had been 
friends for years and even in these difficult times they helped each other as much 
as they could. Indeed the flat in which they had spent the last couple of months 
belonged to Stas – he had allowed them to stay there so that it would be harder 
for the neighbours to ask any questions. He was always very helpful and could be 
relied on. 

She was happy when he paid them a visit. Maybe this was not the best time 
because the little one had been sick for a good couple of weeks and the situation 
in the city was so difficult that there was no way of getting the medicines he 
needed. But it was the 4th year of the war after all.
A little mechanically she gave him a cup of coffee which she had made earlier 
and offered him a seat. She only then noticed that he was as white as a sheet.

When he then asked them to move out because it was creating too much danger 
for him, she must have looked even whiter herself. She took a moment to gather 
herself, but as soon she had taken in the full seriousness of the situation she un-
derstood that she had to defend herself immediately. She must fight for her life, 
here and now in the middle of the kitchen.

She fought with the only weapon she had, her weakness and desperation even 
though Stas was implacable. He too was fighting, for his chance and for the 
future of his family. He had learned too much from the years of occupation, expe-
rienced too much, played the hero for too long for there not to be a risk that one 
day he would crack and lose his nerve. Today was that day.

They shouted at each other and later talked more quietly, until one of them 
raised their voice again when their emotions got the upper hand.  Yet despite 
being  in such a hopeless situation she didn’t give in. After all, she wasn’t about to 
start moving out right now carrying a sick child!

„Either we stay put or the Gestapo will have to force us out!” – she shouted when 
the situation really seemed to be getting desperate. Her voice was shaking, her 
legs and arms seemed to have stopped responding as a result of her desperation.  
It comes to the same thing, as anywhere outside of this flat the same fate awaits us!

Stas started to cry and then left. His cries from outside the flat soon went silent 
for a moment. She collapsed into a chair and only then did she allow herself 
some brief tears.
Stanislaw didn’t go to the Gestapo. Maybe he was afraid that despite his denunci-
ation he could still face consequences for having hidden Jews? Or maybe he was 
simply a decent man?
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Cesia Trachtenberg (1918 - 2012)

Czasem wyobraźnia działa bez opamiętania i obrazuje 
nam coraz to nowe historie – potencjalnie możliwe – na 
temat naszych aktualnych rozmyślań. Tak jest i tym ra-
zem.
Wpatrzona w okno, nieprzytomnie zmartwiona, czeka na 
rodziców, którzy wraz z trójką braci wyszli  
z domu na spacer i zakupy. 

Nie miała dziś ochoty wychodzić. Wolała zostać w domu. 
Lubiła jego atmosferę i spokój, który zapewniał – nawet 
teraz w czasie wojny. Ale przecież ten dom to Oni: mama, 
tata i bracia, którzy wprawdzie często jej dokuczają  
i przeszkadzają, ale wnoszą też dużo radości i ożywienia, 
którego teraz brakuje jej jak nigdy dotąd. 

Chce poczuć się bezpiecznie, przytulić się do mamy, 
poczuć obecność taty, który zawsze rozwiązuje wszystkie 
rodzinne problemy. Ale jest też na nich wściekła! Dlacze-
go tak długo nie wracają, pozwalając jej myślom szaleć  
i krążyć wokół najgorszych scenariuszy.
Mieli być kilka godzin temu. A może nie? Nie słuchała 
zbyt uważnie, co mówiła mama, gdy wychodzili. Zbyt 
była zaczytana.

Z czasem cienie na ulicach robią się coraz dłuższe aż  
w końcu zupełnie zapada zmrok. Teraz widać już tylko 
fragmenty ulic oświetlone żółtym światłem przez nielicz-
ne latarnie. Całą noc nie pojawia się jednak pięć sylwe-
tek, z których każdą poznałaby nawet z bardzo daleka po 
chodzie, stroju, czy posturze. Jest tylko pusty, cichy dom, 
w którym z każdą chwilą coraz bardziej nie ma nikogo, 
poza nią. Pewnie nigdy nie sądziła, że dom może być aż 
tak pusty, ale na pewno też nigdy nie wyobrażała sobie, 
że można stracić wszystkich bliskich tego samego dnia. 
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Cesia Trachtenberg (1918 - 2012)

There are times when our imagination works remorse-
lessly, painting ever new stories for us – all potentially 
possible – all coming from our actual current thoughts. 
That was how it was this time. Staring at the window, 
Cesia, sick with worry, waits for her parents who together 
with her three brothers had gone out for a walk and to 
do some shopping.

She hadn’t felt like going out today. She preferred to 
stay at home. She liked its calm atmosphere – even now 
during the war. But this house was Them; Mum, Dad and 
her brothers, who even though they often teased and 
annoyed her also ensured joy and liveliness, emotions 
which now in this empty house she missed more than 
ever before.

She wanted to feel safe, cuddle up to Mum, and feel the 
presence of Dad, who was always able to solve any  fam-
ily problems. But she’s also furious with them! Why are 
they taking so long to come home, so that her thoughts 
go crazy, going over and over the worst possible out-
comes?  They should have been back hours ago. But 
maybe not? She hadn’t been listening too closely to 
what her Mum had said when she went out. She was too 
busy reading.

Time passes and the shadows on the streets get longer 
until finally dusk comes. Now you can only see fragments 
illuminated by a few yellow street lamps. There are still 
no five silhouettes to be seen, each of which she would 
recognise by their walk, clothes and posture. There is just 
an empty, quiet house in which with every passing mo-
ment there is an even bigger nobody.
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Halina Zingel (1930 - 2004)

Z daleka słychać już było jak nadjeżdża. Rytmiczny stukot zaczął zwal-
nia, a wraz z pojawieniem się pociągu przerodził się w ogłuszający 
pisk. 
Gdy pociąg w końcu się zatrzymał, na krótką chwilę hałas ustał. Chwilę 
później wszyscy ruszyli w kierunku wagonów, a na peronie znów 
zrobiło się nieznośnie głośno – zwłaszcza dla dziewięcioletniej dziew-
czynki. 

Halinka nie do końca zdawała sobie sprawę, co robią. Miała jechać na 
Syberię – choć nie miała pojęcia, gdzie to dokładnie jest. Poza tym 
bardziej zaprzątały ją inne sprawy: była już trochę zmęczona, a od 
wyjścia z domu uwierały ją nowe buciki, które uparła się założyć na 
podróż. Chciała nawet powiedzieć o tym mamie, ale zrezygnowała, 
gdy zobaczyła jak zaaferowana jest wydawaniem wszystkim poleceń  
i pilnowaniem bagaży.

Wszyscy biegali, żegnali rodziny, płakali i składali sobie obietnice. 
Halinka czasami wpadała pod nogi jakiemuś śpieszącemu się pasaże-
rowi, ale na szczęście zawsze kończyło się to niegroźnie.

Gdy stała już na stopniu wagonu, ktoś nagle szarpnął ją za rączkę, 
zmuszając do zejścia z powrotem na peron. To jej siostra. Po chwili 
jednak druga – silniejsza ręka – zaczęła ciągnąć ją z powrotem w kie-
runku wnętrza wagonu. Była to jej mama.

Obie wykrzykiwały coś nad jej głową.
Dzieci muszą być z matką – wyłapuje z zażartej kłótni i zgadza się z tą 
tezą jako dziewięcioletnia córeczka mamusi. Siostrę jednak też bardzo 
kocha. Uwielbia się z nią bawić i wysłuchiwać jej historii – bo jest o 
wiele starsza.

W końcu jedna strona puszcza jej rękę. Mama wciąga ją schodek wyżej 
i wyżej aż w końcu są wewnątrz wykończonego drewnem wagonu. 
Zdezorientowana macha do siostry jakby żegnały się tylko na chwilę. 

Wtedy widziała ją po raz ostatni, ale gdyby z nią została, pewnie też 
nie przeżyłaby wojny.
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Halina Zingel (1930 - 2004)

From far you could already hear it coming. The rhythmic knocking 
started to slow, and the arrival of the train transformed it into a deaf-
ening screech.
When the train finally came to a halt and the noise abated, on the 
platform there was immediately a commotion. Only a moment passed 
before again there was an unbearable din, especially for a 9 year old girl.

Halinka wasn’t completely sure what they were doing. She was sup-
posed to be going to Siberia – even-though she had no idea where 
this was or what would become of her there. Perhaps, like children 
do, she was more concerned with other matters, like being tired and 
the fact her uncomfortable shoes had been rubbing her feet since she 
left home. She had even wanted to tell Mum about it, but she was too 
busy giving out instructions and keeping an eye on the luggage.

Everyone was running this way and that, families saying farewell, 
shedding tears, and making promises to each other. Sometimes she 
fell under the feet of some hurrying passenger, but luckily it was never 
anything serious.

When she was already standing on the carriage steps, suddenly some-
body grabbed her hand and started to pull her back to the platform 
– it was her sister. After a moment however a second stronger hand 
started to pull her back in the direction of the interior of the carriage  
– it was her mother.

Both of them were shouting something to each other over her head. 
Just then she was barged again by someone dragging a suitcase up 
the carriage steps and trying to squeeze between the two women. 

Be careful! Mum scolded the man, and then went on shouting to her sis-
ter about something Halina didn’t fully understand. Children have to be 
with their mother, she catches and she can only agree with this idea as a 9 
year old „Mummy’s girl”. But she loves her sister too. She likes playing with 
her and listening to her stories – eventhough she is much older.

Finally one side lets go. Mama pulls her up higher, one step at a time, 
until finally she is inside the wooden panelled carriage. Disorientated, 
she waves to her sister, as if she was saying goodbye only for a moment. 

That was the last time she ever saw her, but if she had stayed with her 
sister she would almost certainly have also not survived the war.
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