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Nota redaktora:
Poniżej znajduje się tłumaczenie na język polski, wykonane przez profesjonalną tłumaczkę,
Gosię Zaremba (zatrudnioną przez Samsona Munna). Dziękuję Gosia!

Jakub Mącznik4, ilustrator starych synagog

Z Jakubem Mącznikiem zaprzyjaźniłem się w rok po przybyciu do Paryża, w 1928 roku.
Wydarzyło się to tak: pewnego dnia otrzymałem list, w którym nieznany mi malarz napisał,
że oto ma przybyć z Polski, a jego tamtejsi przyjaciele poradzili mu, by koniecznie zapoznał
się ze mną. Jeszcze w Polsce czytał moje eseje o sztuce w ,,Ilustrirte Woch”, zatem wraz z
żoną zapraszają mnie do siebie na sobotni obiad. List ten był podpisany „Jakub Mącznik”.
Zjednał mnie do siebie swym serdecznym tonem, bo wówczas czułem się w Paryżu bardzo
samotny. W sobotę o godzinie pierwszej dotarłem pod adres podany w liście. Był to skromny
hotel w okolicy Bastylii. Gruba gospodyni hotelu zdecydowanie zaprzeczyła by mieszkał u
niej malarz o nazwisku Mącznik. Pomyślałem, że dostałem niewłaściwy numer i wypytałem
w trzech innych hotelach, które znajdowały się przy tej samej ulicy, czy mieszka tam pan
Mącznik z Polski. Wszędzie otrzymałem negatywną odpowiedź.
Zamierzając już wracać do metra, raz jeszcze zerknąłem na adres artysty zapisany na
odwrocie koperty i przyszło mi na myśl, by pójść znów do wskazanego w ten sposób hotelu i
pokazać go na piśmie wzburzonej gospodyni. Kobieta ta, gdy tylko przeczytała adres,
wykrzyknęła: „Oczywiście, że mieszka u mnie pan Maznyk, ale nie jak pan wymawia:
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Mącznik!” Kiedy wszedłem do malarza, który wraz z żoną już się niepokoił, opowiedziałem
o przyczynie mojego spóźnienia. Wiele było śmiechu z tego powodu.
Przede mną znajdował się młodzieniec w wieku dwudziestu kilku lat, szczupły, o
zapadniętych policzkach, gęstej czuprynie szatynowych włosów i zamyślonym spojrzeniu.
Jego żona Sonia, nieduża, gościnna i miła, kobieta pracy, zwróciła się do mnie ze śmiechem:
„Zaraz pan mi powie ale szczerze, czy także jestem artystką... ale kulinarną.” I faktycznie nią
była. Ale nie tylko to, posiadała także wrodzoną mądrość, rzadką pogodę ducha i
uczuciowość.
Od tej pory byłem częstym gościem w domu tej młodej, serdecznej pary, gdzie zapoznałem
się też z dwoma siostrami żony artysty: Felą i Ester.
Jakub Mącznik urodził się w Łodzi 4 grudnia 1905 roku. Jego ojciec zajmował się
lakierowaniem mebli i był aleksandrowskim chasydem5. Jako chłopiec Jakub uczył się w
chederze6, ale ojciec nie polegał całkiem na tej edukacji i sam nauczał go dodatkowo
Pięcioksięgu z komentarzami Rasziego7. Rodzice artysty przez pewien czas mieszkali w
Kielcach, po czym znów przeprowadzili się do Łodzi. Stamtąd przybył Mącznik w 1922 roku
do Warszawy i przez pewien czas kształcił się w tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych.
Jednak na mnie prace Mącznika sprawiały wrażenie, że był malarzem autodydaktą. Ożenił
się w 1928 i tego samego roku przybył z żoną do Paryża.
Rzecz jasna, przez długi czas Mącznik nie był w stanie pozostać w hotelu, gdzie nie wolno
mu było malować. Znalazł skromne mieszkanie przy Rue Perrel 2, niedaleko Rue
Vercingétorix, pełnej atelier artystycznych8. W tym samym budynku przeżył ostatnie swe lata
słynny francuski malarz naiwny9 Rousseau Le Douanier, czyli „Celnik”, który był ubogim
urzędnikiem celnym, a malował w wolnym czasie10. Większość swoich obrazów podarował
przyjaciołom. Nigdy nie przyszło mu na myśl, że mógłby dla nich znaleźć pośrednika sztuki.
Obecnie za jego obrazy płaci się miliony.
Mój przyjaciel, znany malarz Roman Kramsztyk, opowiedział mi jak dozorczyni z Rue Perrel
2, która odsprzedała mu paletę i inne przybory malarskie należące do Rousseau Le
Douaniera, zmarłego w strasznej nędzy, zaproponowała mu sprzedaż wszystkich pozostałych
obrazów starego artysty, z ramami, za dwieście franków. Roman Kramsztyk nie chciał na te
obrazy nawet rzucić okiem.
Minęło dwadzieścia lat i w tym czasie prace Rousseau Le Douaniera podniosły swoją
wartość do trzystu tysięcy franków za sztukę. „Miałem w ręku skarb i nierozsądnie go
odrzuciłem” – opowiedział mi z żalem Roman Kramsztyk.
Mieszkanie Mącznika znajdowało się na pierwszym piętrze i składało z jednego dużego
pokoju z antresolą, gdzie mieściła się kuchnia i sypialnia. Żona artysty, Sonia, pracowała
jako krawcowa i utrzymywała ich oboje. Mącznik pomagał jej prasować, ale fizycznie był
słabszy i nie był w stanie się tym zajmować regularnie. Jego obrazy rzadko kiedy się
sprzedawały i artysta z tego powodu moralnie cierpiał.
Mącznik od czasu do czasu przyjmował bliskich przyjaciół. Poznałem tam artystów
Mandelbauma, Weissberga i pisarza Hersza Fenstera. Sonia śpiewała żydowskie ludowe
piosenki swym chwytającym za serce głosem. Na ścianach wisiały różne obrazy: pejzaże,
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martwe natury i portrety. Mącznik stworzył serie portretów swojej żony, Madam Aberdam,
przygarbionego Mandalbauma, jak również autoportrety.
Wszystkie jego obrazy były bardzo dobrze naszkicowane i skomponowane, kolory trafione,
trochę ciężkie, ale świadczące o nieustannym postępie, im później, tym lżejsze i bardziej
promienne. Miał szczególnie dobre poczucie konstrukcji budynków i oddawał je bardzo
precyzyjnie. To podsunęło mi plan by zaproponować mu wyjazd do Polski by malować tam
stare, drewniane synagogi z siedemnastego i osiemnastego stulecia, które tak łatwo mogły
być stracone.

Jakub Mącznik: Drewniana synagoga w Gąbinie

Pokazałem Jakubowi Mącznikowi mój obszerny esej o takich obiektach, który ukazał się w
1936 we francuskim piśmie ,,Beaux Arts”11, ilustrowany cudnymi zdęciami starych
drewnianych synagog w Polsce, przesłanymi mi przez polskiego malarza Skoczylasa12.
Oglądając nieznane mu drewniane synagogi Jakub Mącznik wpadł w zachwyt. Pojechał do
Polski, naszkicował i namalował na miejscu techniką gwaszu wiele siedemnasto- i
osiemnastowiecznych synagog. Bardzo chwaliłem jego prace i liczyłem na to, że znajdzie
żydowską naukową instytucję albo żydowskiego kolekcjonera sztuki, który by je odkupił.
Polepszyłoby to ciężkie finansowe położenie Mącznika.
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Mieliśmy projekt by wydać jego rysunki w luksusowym wydaniu, w kolorze, ale skąd wziąć
na to pieniądze? Tymczasem Mącznik wpadł na pomysł: ręcznie skopiuje oryginale gwasze
starych synagog i sprzeda je, połączone w album. Ode mnie chciał bym załatwił mu
przedmowę autorstwa jakiejś znanej francuskiej osobowości. Byłem zaznajomiony z madam
Cuttoli13. Dała mi ona list polecający do Anatola De Monzie14, wielokrotnego francuskiego
ministra. Dzięki temu listowi zostałem przyjęty w jego mieszkaniu na Rue Vaugirard15.
Pokazałem De Monzie oryginalne gwasze starych synagog, które go nadzwyczaj zachwyciły.
Zapoznał się także z moim esejem w ,,Beaux Arts” na ten temat. Potem napisał natchnione,
bardzo zajmujące słowo wstępne do obrazów Mącznika. Wydawnictwo Triangle wydało ten
wstęp i Mącznik załączył go do każdego ręcznie wykonanego albumu.

Jakub Mącznik: Wynagoga w Wyszogrodzie

Mącznik przywiózł z Polski także bardzo udane wizerunki przedstawiające dawny żydowski
styl życia, którym towarzyszył subtelny humor.
Podczas tułaczki po Francji w latach nazistowskiej okupacji kraju Mącznik nie ustawał w
rysowaniu i malowaniu. Ze szczególnym uczuciem oddał na swoich obrazach malownicze
stare uliczki, chłopów przy pracy w polu, stare zabudowania, średniowieczne kościółki.
Malarstwo zawsze osładzało i rozświetlało ciche, skromne życie syna ubogich łódzkich
Bałut16. Kiedy Niemcy wkroczyli do Francji, Mącznik wraz z żoną znajdowali się w
Auvergne17. Nie wrócili Paryża, lecz udali się do Tuluzy, gdzie zgromadziło się wielu
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żydowskich uchodźców z Paryża, a między nimi również ja, zdemobilizowany z polskiej
armii.
Wspominam Tuluzę18 z tamtych czasów. Radio Vichy19 codziennie nadawało propagandę
antyżydowską. Tuluski prefekt de Leyritz20, zwolennik Pétena21, prześladował Żydów i
nakazał im powrót do miejsc z których przybyli, to jest do tak zwanej okupowanej strefy, aby
dostali się w ręce Nazistów. Ciężko było na sercu. Przypominam sobie wizytę u Mącznika, w
jego mieszkaniu, na przedmieściach Tuluzy. Był to czas kiedy mieliśmy się rozstać i
wyruszyć nieznaną drogą naszego losu.
Droga żona Mącznika, Sonia, czując nasz niepokój, życzliwymi słowami dodawała nam
otuchy. Prosiła by nie zawstydzać jej odmawiając poczęstunku, podanego do ładnie
nakrytego stołu, z napojami i owocami. Wtedy też, nim odeszliśmy od stołu, Sonia zaczęła
śpiewać, a pomagali jej Mącznik i jego dwie szwagierki, Fela i Ester. W tamtej chwili
delikatne, dobrze nam znane żydowskie piosenki ludowe poruszyły do głębi moją duszę.
Obudziły we mnie świat wspomnień z rodzinnego domu i jasnych lat dziecięcych.
Mącznik z żoną osiedlili się w Loures-Barousse22 w Pirenejach. Był to przymusowy adres,
wskazany przez władze. Ja, po rożnych tułaczkach, osiadłem w Nicei.
Przez kilka lat nie widziałem się z Mącznikami. Potem spotkaliśmy się w Nicei, po raz
ostatni. To było po włoskim zawieszeniu broni z aliantami23, i dzień przed wmaszerowaniem
Niemców do Nicei24. Szedłem aleją Victoire25 i zdumiony, dostrzegłem na tarasie Café Lyon
Mącznika, siedzącego tam z żoną i obydwoma szwagierkami. Serdecznie się ucałowaliśmy.
Poprosiłem Mącznika na stronę i zapytałem: „Cóż to był za pomysł z waszej strony by
przyjechać do Nicei, gdy każdy szuka możliwości by się ukryć lub stąd uciekać. Lada
godzina można się spodziewać Niemców. Ja już spakowałem walizkę.” Rzucił na mnie
bezradne, smutne spojrzenie, którego nigdy nie zapomnę. Następnego dnia o szóstej rano
obudził mnie wibrujący śpiew niemieckich oddziałów, wmaszerowujących z dworca do
miasta. Natychmiast oddaliłem się z Nicei i ukryłem w jednej z jej podmiejskich
miejscowości. Rozpoczęła się przerażająca likwidacja Żydów z Nicei. Również Mącznik z
żoną i szwagierkami zostali aresztowani i wywiezieni do Drancy. Deportowano ich stamtąd 1
listopada 1943 roku. Jedynie szwagierka Ester uratowała się. Ewakuowany przez Nazistów z
Auschwitz 18 stycznia 1945 roku, Mącznik opuścił nas już na zawsze 5 maja 1945 roku w
Ebensee, na dzień przed wkroczeniem Amerykanów.
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Jakub Mącznik: Synagoga w Przeworsku

Z książki tej, napisanej i zatytułowanej w jidysz, pochodzi poniższy rozdział, w oryginale s.
523-527. Przekład z jidysz: Gosia Zaremba. Dodatkowy tytuł francuski nadany przez autora
to Scenes et Visages de Montparnasse.
2
Krytyk i badacz sztuki, Chil Aronson (1898-1966), pisał głównie w jidysz i po francusku.
Był autorem przynajmniej pięciu publikacji: Aquarelles et gouaches d'artistes juifs de Paris
(Paris 1959), Dessins d'artistes juifs contemporains (Paris 1957), Euvres
d'artistes juifs morts en déportation (Paris 1955), Art Polonais
Moderne (Paris 1929), oraz Bilder un gesztaltn fun Montparnas (Paris 1963), z której
pochodzi niniejszy fragment. Był on także przez kilka lat dyrektorem galerii Bonaparte w
Paryżu.
3
Marc Chagall, urodzony jako Mojsze Zacharowicz Szagalow, był francusko-rosyjskim
światowej sławy artystą, z pochodzenia Żydem z Białorusi. Według opinii historyka sztuki
Michaela J. Lewisa (Whatever Happened to Marc Chagall? „Commentary”, October 2008, s,
36-37), Chagall był uznany za ostatniego z pierwszego pokolenia europejskich modernistów.
Zasłynął także dzięki żydowskim motywom. Cytowana bywa wypowiedź Picassa z roku
1
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1950: „Gdy odejdzie Matisse, Chagall pozostanie jednym malarzem, który rozumie czym tak
naprawdę jest kolor”. (Jackie Wullschlager, Chagall: A Biography, 2008). Niektórzy dzielą
École de Paris na dwa okresy o różnych stylach, sprzed pierwszej wojny światowej oraz z
międzywojnia. Inni uznają, że szkoła ta rozwijała się i ewoluowała poprzez oba okresy. Do
École de Paris sprzed pierwszej wojny światowej zaliczani są między innymi Modigliani,
Chagall, Matisse, Bonnard, Picasso, Mondrian. Wkładem Chagalla do książki Fenstera, w
miejsce wstępu, jest długi na trzy i pół strony, żałobny, miejscami naznaczony poczuciem
rozczarowania, poemat w jidysz z 1950, w formie rękopisu.
4
Jakub Mącznik był najstarszym z z siedmiorga rodzeństwa. Następna pod względem wieku
była jedyna siostra, Jenta, razem z nowo narodzoną córeczką Frimit, zamordowane przez
nazistów. Kolejny pod względem wieku był Ben/Bendet/Beniek (preferował pisownię
nazwiska „Moncznik”), urodzony w 1912, rzeźbiarz, który zamieszkiwał z Jakubem i jego
żoną na Rue Perrel w Paryżu przez dwa lata, w latach trzydziestych. Ben ożenił się w
łódzkim getcie, ale jego żona nie przeżyła Zagłady. Ben przeżył getto, obozy pracy i śmierci
na terenie Rzeszy, po czym wyemigrował do Nowego Jorku w grudniu 1946 roku. Tam w
kwietniu 1948 roku ponownie się ożenił, z ocalałą z niemieckiego obozu śmierci, Grete
Samson (zob. „Le Monde / Le Siècle”, 7 maja 1999, Horizons: Portrait: 1933–1939: la
mémoire infernale d’une victim de la Shoah), która przybyła do Nowego Jorku w marcu
1947. Mniej więcej w latach 1947-1949 Ben udał się do Francji by odzyskać jak najwięcej z
prac malarskich brata Jakuba, które były wówczas w posiadaniu kuzyna żony artysty.
Prawdopodobnie odnalazł połowę z nich. Ben, wcześniej właściciel małych galerii sztuki w
Warszawie i Łodzi, założył i prowadził w Nowym Jorku wiodąca firmę oprawy obrazów, z
dwoma galeriami, obsługująca znanych artystów, bogatych ludzi, znane osobistości i wiele
spośród najbardziej prestiżowych muzeów w Stanach Zjednoczonych (zob. Industry Mourns
Ben Munn, „Picture Framing Magazine”, kwiecień 2004, s. 20–22). Podzielił się on spuścizną
po Mączniku z pozostałym czworgiem braci, oprawił i chronił obrazy, oddając płótna do
konserwacji gdy tego wymagały. Ben i Grete mieli dwoje dzieci, młodsze z nich to Charles
Samson Moncznik. Nazwisko Moncznik zostało zmienione na Munn w lipcu 1952, nakazem
sądu, ze skutkami retroaktywnymi na akt urodzenia dziecka, wraz z nadaniem
amerykańskiego obywatelstwa rodzicom, Benowi i Grete (zmiana nazwiska dotyczyła całej
czteroosobowej rodziny). W połowie lat dziewięćdziesiątych Charles zaczął używać swojego
drugiego imienia. Samson Munn (inicjator niniejszych tłumaczeń), zwykł słuchać
rozlicznych historii swojego ojca na temat Jakuba i jego żony, ich życia w Paryżu lat
trzydziestych, itp. Ben zmarł w roku 2004, Grete w 2014. Samson, lekarz i wykładowca
uczelni medycznej, około roku 1992 zaangażował się w projekty i pisanie opracowań
związanych z Holokaustem, ludobójstwami i podobnymi zbrodniczymi aktami. Jego praca w
tej dziedzinie doprowadziła do wyróżnienia go tytułem Fulbright Specialist, w dziale Peace
and Reconcialiation Studies. Jego curriculm vitae, włączając w to prace z związane z
ludobójstwem, można znaleźć na stronie http://www.nach.ws/radiologycv.pdf (ostanio
zaktulizowane w czerwcu 2020). Prace Mącznika posiadane przez Bena, spośród tych
odzyskanych we Francji, zostały odziedziczone przez Samsona Munna, który podjął się
kolekcjonowania i restaurowania kolejnych obrazów. Stworzył on też stronę internetową
macznik.org
5
Ruch chasydów skupionych wokół dworu cadyka z Aleksandrowa rozkwitał w Polsce od
roku 1880, do czasu drugiej wojny światowej, liczbą zwolenników ustępując jedynie
chasydom Ger (z Góry Kalwarii). Siedzibą ruchu był Aleksandrów Łódzki, w jidysz:
„Aleksander”. Ruch chasydów aleksandrowskich przyciągał głównie rzemieślników,
kupców, prostych ludzi, w porównaniu do bardziej elitarnego ruchu Ger, skupiającego także
znawców Talmudu i zamożniejszych Żydów. Prawie wszyscy aleksandrowscy chasydzi
7
Copyright ã 2020 Samson Munn

zostali zamordowani w czasie Holokaustu. Cadycy, z dynasti Dancyger, kładli nacisk na
służbę Bogu i relacje z innymi ludźmi, etykę, mistycyzm, ekstatyczne formy ekspresji
religijnej, a w mniejszym stopniu na studiowanie Talmudu, który jest centralnym tekstem
judaizmu rabinicznego, głównym źródłem teologicznym i wykładnią prawa żydowskiego,
kompilacją nauk i opinii tysięcy rabinów, liczącą ponad 6200 strony. Zwolennicy cadyków z
Aleksandrowa pochodzili głównie z Warszawy, ale i z Łodzi, gdzie znajdowało się około 35
ich domów modlitwy. Jeden z synów cadyka podjął pracę rabina w Łodzi, rozpoczynając tym
osobny odłam ruchu.
6
Ortodoksyjna szkoła dla chłopców żydowskich, powszechna we wschodniej Europie.
7
Rabin Szlomo Icchaki (1040-1105), znany jaki Raszi, był średniowiecznym rabinem i
autorem popularnego komentarza do Talmudu i Pięcioksiągu Mojżeszowego. Wysoce
ceniony, logiczny sposób komentowania Rasziego przyciągał zarówno uczonych w piśmie,
jak i początkujących studentów. Komentarze Rasziego nadal cieszą się centralną pozycją we
współczesnych studiach rabinicznych, są zawierane w każdym z wydań Talmudu, począwszy
od 1520 roku.
8
Adres Perrel 2 już nie istnieje. By zobaczyć mapę i widok z lotu ptaka, przejdź na stronę
www.macznik.org/Perrel.htm
9
Sztuka naiwna jest formą sztuki wizualnej, odzwierciedlającą brak formalnej edukacji
właściwej wykształconym artystom (w zakresie anatomii, historii sztuki, technik,
perspektywy itd.), często imitowana ze względu na swoją dziecięcą prostotę i szczerość.
Obrazy stworzone w tym stylu cechują się płaskimi formami i uproszczoną perspektywą.
10
Henri Rousseau, malarz postimpresjonistyczny, z racji swojego zawodu, był nazywany
także „Celnik” (Le Douanier).
11
Les synagogues en bois du XVIIe et du XVIIIe siècle en Pologne, „Gazette des BeauxArts”, seria VI, tom XVI, grudzień 1936, s. 233-244.
12
Władysław Skoczylas, (1883-1934), artysta malarz, rzeźbiarz, nauczyciel sztuki.
13
Marie Cuttoli, z domu Myriam Bordes, (1879-1973), urodzona w Algierii, francuska
przedsiębiorczyni i patronka nowoczesnej sztuki gobelinów. Jej dom znajdował się przy Rue
de Babylone 55, podczas gdy galeria mieściła się przy Rue Bignon; tam odbywały się
znaczące wystawy artystów takich jak Salvador Dali i Francis Cyril Rose. Była bliską
przyjaciółką Picassa i innych współczesnych mu artystów.
14
Anatol de Monize (1876-1947), byl ministrem w różnych ministerstwach Francji, łącznie
osiemnaście razy, między innymi: ministrem eduakcji dwa razy, ministrem sztuk pięknych,
finansów, sprawiedliwości, prac publicznych. Redagował Encyclopédie française od roku
1935. Obracał się w kręgach francuskich pisarzy i intelektualistów, był mecenasem sztuki.
15
Mieszkał w Paryżu przy Rue de Vaugirad 52
16
Bałuty były zamieszkałym przez Żydów przedmieściem Łodzi, po 1850 roku szybko
rozwijającym się mimo braku kanalizacji, i dołączonym do miasta w 1915 roku. Wówczas
połowa Żydów Łodzi zamieszkiwała tą dzielnicę. Nazwa Bałuty kojarzyła się z biedą.
17
Górski region w środkowej Francji, znany z turystyki pieszej i narciarstwa.
18
Stolica francuskiego departamentu Haute-Garonne i regionu Oksytania. Miasto znajduje
się na brzegu rzeki Garonne, 150 kilometrów od Morza Śródziemnego, około 675
kilometrów od Paryża, i około 90 kilometrów od granicy z Hiszpanią. To czwarte co do
wielkości miasto Francji, nazywane „La Ville Rose”, różowym miastem.
19
Cytat za Smithsonian.com (dostęp 25 marca 2019):
„Odkąd Francja wypowiedziała wojnę z Niemcami 3 września 1939, w następstwie
niemieckiej inwazji na Polskę, francuskie siły zbrojne spędziły osiem miesięcy na obserwacji
sytuacji, czekając na pierwsze starcie. Tak zwana „dziwna wojna” skończyła się nagle w
maju, gdy niemiecka Blitzkrieg ogarnęła Francję. W ciągu tygodni Niemcy sforsowali drogę
8
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w głąb kraju, a francuski rząd zmuszony był podjąć niemożliwą decyzję: przegrupować
wojska w koloniach położonych w Afryce Północnej i kontynuować walkę, lub podpisać
zwieszenie broni.
(…)
22 czerwca 1940 roku Francja podpisała zwieszenie broni z Niemcami, a do 9 lipca
Zgromadzenie Narodowe przegłosowało ilością 569 głosów przeciw 80, by zawiesić
poprzedni rząd, III Republikę Francuską. Zgromadzenie także przegłosowało by udzielić
nadzwyczajnych pełnomocnictw marszałkowi Pétain, bohaterowi pierwszej wojny światowej.
Jak napisała Julia Pascal w „Guardian”: „hasła Republiki: liberté, égalité, fraternité zostały
zastąpione hasłami Pétaina: travail, famille, patrie (praca, rodzina, ojczyzna). Chociaż
Zgromadzenie Narodowe zostało właściwie rozwiązane po tym głosowaniu, system
biurokratyczny ustanowiony w czasie Republiki był wykonawcą zarządzeń Pétaina.
Niemieckie oddziały okupowały północną część kraju biorąc w niewolę dwa miliony
francuskich żołnierzy jako więźniów wojennych, gdy rząd francuski działał ze swojej nowej
bazy w Vichy, miasta uzdrowiskowego w centrum kraju. Większość innych narodów uznało
rząd Vichy za pełnoprawny. Stany Zjednoczone (…) wydelegowały amabasadora.
Tymczasem Charles de Gaulle sprzeciwił się rzadzowi w Vichy jako bezprawnemu,
prowadząc z Londynu działalność na rzecz Komitetu Wolnej Francji.
Odstąpienie od III Republiki nastąpiło częściowo z powodu szoku i upokorzenia z powodu
tak szybkiej porażki, francuscy przywódcy szukali wyjaśnienia powodów przegranej. Winą
obarczono komunistów, socjalistów i Żydów. W szczególności Żydzi doświadczali niechęci
już od dziesiątków lat, od czasów aftery Dreyfusa z lat dziewiędziesiątych dziewiętnastego
wieku.
(...)
„Uwazam, że najlepszy termin to autorytatryzm,” twierdzi historyk Robert Paxton, autor
Vichy France: Old Guard and New Order, 1940-1944 (...) Wszyscy Żydzi nie mający
francuskiego obywatelstwa zostali zesłani do obozów, stłumionio sprzeciwy, było to w
pewnym sensie w rosnącym stopniu państwo policyjne.
Pétain chciał powrotu do bardziej konserwatywnego sposobu życia, i w związku z tym
zdecydowanie zabroniono rozwodów, aborcja stała się śmiertelnym przestępstwem, prasa
była cenzuorowana, rozmowy telefoniczne monitorowane, a krytycy rządu więzieni. Miał on
władzę absolutną do roku 1942, kiedy Niemcy przejęli wcześniej nieokupowaną „wolną
strefę” południowej Francji i bardziej bezpośrednio zaczęli nią zarządzać.
Błędne przekonanie, że rząd Vichy był mniejszym złem przetrwało jedynie przez kilka dekad
po wojnie. Wraz z procesem ujawniania archiwalnych materiałów, historycy stopniowo
doszli do przekonania, że kolaboranci byli z własniej woli współsprawcami w Holokauście.
Zanim naziści zaczęli domagać się od rządu Vichy udziału w wydawaniu antysemickich
rozporządzeń, Francuzi wydali już rozporządzenia usuwające Żydów z publicznych
stanowisk oraz rozpoczęli przywłaszanie żydowskiego mienia. „Rzad Vichy uczestniczył
dobrowolnie w deportacjach i przeprowadził większość aresztowań” stwierdził Paxton.
(…)
Według BBC, rząd Vichy pomógł w sumie deportować 75721 żydowskich uchodźców i
Żydów francuskich obywateli do obozów śmierci.
(…) Rząd Vichy był u władzy przez cztery lata. Jak pisze Michael Curtis w Verdict on Vichy:
Power and Prejudice in the Vichy France Regime, „rząd Vichy zdawał się mieć początkowo
ogólne poparcie, podczas gdy Ruch Oporu był ograniczony (…). Na jednym biegunie
znajdowała się brutalność, szczególnie w działaniach antysemickiej, posługującej się
przemocą, paramilitarnej milicji, podczas gdy na drugim biegunie, wraz z przebiegiem
wojny, rośli w liczbę uczestnicy ruchu, bohatersko stawiający opór Vichy i Nazistom.
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Paxton potwierdza, że wsparcie rządu Vichy malało wraz z przebiegiem niemieckiej
okupacji, ale również dowodzi, że społeczeństwo początkowo przeważająco popierało reżim
Pétaina. I jeśli nawet Ruch Oporu rozpoczął się wcześnie na początku wojny „zwolennicy
Ruchu Oporu byli zawsze mniejszością” pisze Robert Gildea w Fighter in the Shadows: A
New History of the French Resistance.
Cytat z książki Across the Waves: How the United States and France Shaped the
International Age of Radio, Derek W. Vaillant: „Rząd Vichy założył agencję radiową która
nadzorowała publiczne i prywatne radiostacje w okupowanej południowej strefie.
Powszechnie znana jako Radio Vichy, agencja ta służyła kampanii propagandowej
prezentującej rzeczywistość w krzywym zwierciedle. Radio Vichy zapewniło marszałkowi
Pétain platformę do przedstawienia swojego wyidealizowanego wizerunku, jako ojcowskiego
wybawiciela Francji i narodowego „skarbu”. Radio Vichy szerzyło także ideał rdzennej
francuskiej rodziny, w której nie mogą mieć miejsca komuniści, wolnomyśliciele czy Żydzi.
20
Léopold Chenaux de Leyritz (1896-1973) był prefektem dempartamentu Haute Garonne w
południowozachodniej Francji z latach 1940-1944. W ciągu pierwszego roku piastowania tej
funkcji zyskał sobie złą sławę z powodu więzienia prostytutek i komunistow. Prześladował
także z zapałem Żydów w Haute Garonne. 2 października 1940 roku zarządził, by Żydzi
obcokrajowcy bez środków finansowych, zostali uwięzieni w wyznaczonych miejscach
pobytu, a później w obozach dla internowanych. W roku 1941 został mianowany rejonowym
prefektem na cały okrąg Tuluzy. Kiedy w sierpniu 1942 roku rozpoczęła się deportacja
Żydów z francuskiej nieokupowanej strefy, Chenaux de Leyritz uczestniczył w
organizowaniu i koordynacji transportu Żydów z Tuluzy i okolic, z których wielu było już
uprzednio uwięzionych w obozach dla internowanych w Noé i Récébédou, a kolejne setki
zaaresztowano podczas łapanki 25 sierpnia i wysłano do obozu Drancy.
Po tym jak Niemcy rozpoczęli okupację południa Francji, Chenaux de Leyritz usiłował
podtrzymywać kolaborację w minimalnym stopiniu. Został zmuszony do ustąpienia ze
stanowiska w styczniu 1944 roku. Po wyzwoleniu Francji usunięto go ze stanowiska
prefekta, ale pozwolono mu zatrzymać przysługującą z tego tytułu emeryturę. Następnie
został obrany jak burmistrz Bellengreville w departamencie Calvado w północno zachodniej
Francji i sprawował ten urząd w latach 1959-1970.
21
Henri Phillippe Benoni Omer Pétain
22
Loures-Barousse jest miasteczkiem w departamencie Hautes-Pyrenees w południowej
Francji. Barousse jest rejonem położonym w dwóch dolinach, z dwoma głównymi
miejscowościami, jedna z nich to Loures-Barousse.
23
Kapitulacja Włoch, czyli zawieszenie broni między Włochami a państwami
sprzymierzonymi, została podpisana 3 września 1943 roku i ogłoszona 8 września 1943 roku;
potwierdziła ona poddanie się Włoch aliantom. Kapitulacja została zaaprobowana przez
włoskiego króla oraz premiera. Po jej publikacji Niemcy wzięły odwet na Włoszech,
uwalniając Mussoliniego i atakując włoskie siły zbrojne stacjonujące we Włoszech,
południowej Francji i na Bałkanach. Oddziały włoskie zostały szybko pokonane i większość
Włoch znalazła się pod niemiecką okupacją.
24
14 września 1943 roku, zgodnie z informacją na stronie internetowej Holocuast Education
& Archive Research Team (dostęp 25 marca 2019). Alois Brunner przybył do Niecei 10
września 1943, według Renee Poznański (Jews in France duirng World Word II, New
Hampshire, 2001) i mając do dyspozycji mały oddział („Kommando”) przeczesywał ulice,
sprawdzając dokumenty ludzi których wygląd uznał za podejrzany, niezależnie od ich
narodowości. Zobacz też https://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacreresistance/fr/node/2612 (dostęp 25 marca 2019). Sugerowałoby to, że Aronson mógł po raz
10
Copyright ã 2020 Samson Munn

ostani widzieć Mącznika 9 września 1943 roku, a był to czwartek, lecz może być, iż nastąpiło
to dopiero 13 września.
25
Obecnie Avenue Jean Médecin
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