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Szanowni Państwo, 
chciałbym podziękować za to zaproszenie, to jest ogromny 
zaszczyt być tutaj z Wami w Krakowie, tylu naukowców na 
Jagiellońskim Uniwersytecie. Kraków jest bardzo związany 
z naszą kulturą żydowską. Jest to nieskończona misja i we-
zwanie do współpracy, bo naród żydowski jest narodem, któ-
ry jest związany z uniwersalnością i światową kulturą istnie-
jąc prawie 1900 lat, może trochę więcej w tzw. diasporze. 

Ojczyzna narodu żydowskiego była bez narodu, a naród 
bez ojczyzny. Polska jest najlepszym przykładem takiej oj-
czyzny, tutaj było najwięcej żydów i to też nie jest przypa-
dek. W Polsce właśnie było dobrze, było pięknie, było też 
smutno, ale było. To była tymczasowa ojczyzna, kultura, ję-
zyk i religia żydowska. Tam gdzie była demokracja widoczny 
był rozwój kultury żydowskiej, języka żydowskiego, naro-
dowości, poezji, dziennikarstwa. Jeśli tak to Polska była ta-
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kim centrum, a Kraków był centrum. My mamy do Krakowa 
coś z uczucia specyficznego. Na pewno ktoś z Was może 
stwierdzić, że Szewach Weiss, będąc w Warszawie, powie, że 
Warszawa ma coś specyficznego, będąc  w Lublinie, że Lublin 
ma coś specyficznego w sobie. Otóż nie. Warszawa jest bar-
dzo ważnym miejscem dla Żydów. Przed wojną w Warszawie 
żyło około czterdziestu tysięcy Żydów. 

Jednak Kraków jest specyficzny z tego powodu, że wła-
śnie w Krakowie z końcem XIX wieku i z początkiem XX 
wieku wyjątkowo rozwinęła się kultura żydowska, nauka 
żydowska, dziennikarstwo żydowskie, poezja żydowska. 
Żydzi prawie nie używają określenia bądź pojęcia „państwo-
wość”, z racji tego, że byli na całym świecie wędrującym 
narodem. To też jest specyficzne, mówiąc o dualnej tożsa-
mości. Niektórzy mieszkańcy Polski chcieli zostać Polakami 
z pochodzenia mojżeszowego. To był ten proces. A tu nagle 
przyszedł holocaust. Jadąc pociągiem w Polsce, myślałem, 
że to dla mnie jest symfonia śmierci requiem, tego nie moż-
na zapomnieć, lecz są różne pamięci. 

Teraz dwie, trzy uwagi: Było zadane pytanie – gdzie był 
Bóg? Zwracam się jeszcze raz do mojego przedmówcy, metro-
polity Stanisława Dziwisza. Gdzie wtedy był Bóg? Wybitny 
naukowiec i ortodoksyjny Żyd David Weiss na uniwersyte-
cie w Nowym Jorku  zadał to właśnie pytanie: Boże gdzie by-
łeś? Czy nie widziałeś tych kominów w Auschwitz Birkenau. 
Czy wyjechałeś na urlop? Co się stało? Odpowiedź Davida 
Weissa jest niezwykle ciekawa, nie tak daleka od podejścia 
Jego Świątobliwości papieża Franciszka. On powiedział tak: 
modlę się do Ciebie cały czas. Modlę się 24 godziny, ale cze-
kam na odpowiedź i będę czekał. Jaką mamy odpowiedź? 
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Każdy ma inną. Chcę dodać jeszcze jedną prywatną odpo-
wiedź: Boże gdzie byłeś? Nie wiem dokładnie, nie modlę się 
24 godziny na dobę, ale mam bardzo honorowe podejście do 
tradycji żydowskiej. Piątek, świece, modlitwa. Wiem, że dla 
mnie bardzo ważna jest sprawa kultury, języka hebrajskiego. 
Ale gdzie byłeś? W sercach sprawiedliwych ludzi? 

Druga uwaga. Z mojego punktu widzenia papież Fran-
ciszek mówi przepraszam używając słowa Jana Pawła II, 
Jego Świątobliwości, którego miałem ogromny zaszczyt 
gościć w Instytucie Yad Vashem i przed Ścianą Płaczu. 
Franciszek jest (powiem to w cudzysłowie) demokratycz-
nym papieżem. Ma bezpośrednie podejście do spraw socjal-
nych, a to jest niezwykle ważne. Nie ma bowiem demokra-
cji bez spraw socjalnych. Bez spraw socjalnych demokracja 
jest jedynie teoretyczna. Ludzkie podejście do każdego. Bez 
różnicy rasy. Serdeczne podejście do człowieka, do małe-
go dziecka, dziewczynki, chłopca. To jest bardzo podobne 
to kultury politycznej, religijnej i teologicznej żydowskiej. 
Ponad 30% społeczeństwa żydowskiego w Izraelu stanowią 
ortodoksi. Modlą się w synagogach. Młodsi i starsi. Coś się 
dzieje w tej sprawie. Może to jest powrót do korzeni, do reli-
gii, do podstawowej sprawiedliwości. 

Judaizm jest jednocześnie narodowością i religią. Tego 
nie można rozdzielić. To jest niemożliwe. Mamy w Izraelu pra-
wo powrotu dla wszystkich Żydów na świecie i prawo obywa-
telskie, które mówi, że Żyd żyjąc w Stanach Zjednoczonych, 
Polsce, w Krakowie, przyjeżdżając do Izraela – ma automa-
tyczne obywatelstwo. Natomiast ten, kto nie jest Żydem, nie 
ma obywatelstwa. Wówczas procedura uzyskania żydowskie-
go obywatelstwa jest niezwykle trudna. 



I tu jest ostatnia uwaga związana z fenomenem Fran-
ciszka. Jego podejście do uchodźców. Proszę nie zrozumieć 
mnie źle. Nie mieszam się do polskich spraw. Czuje się 
między Polakami, jak między swoimi. Ale do tej sprawy po-
dejście Franciszka jest bliskie żydowskiej kulturze i memu 
sercu. To jest świat, w którym niestety jest bardzo dużo 
uchodźców. Większość z nich to ofiary okropnej wiosny 
narodów na Bliskim Wschodzie. Owszem, ktoś może po-
wiedzieć: Szewach Weiss robi sceny, a czy nie ma konfliktu 
między państwem izraelskim, a Palestyńczykami? Tak. Jest  
konflikt, który trwa już prawie 100 lat. Trwał jeszcze 30 lat 
przed powstaniem państwa żydowskiego. Osobiście wierzę, 
że kto ratuje jednego człowieka, ratuje cały świat. W świecie 
skonfliktowanym tym bardziej wartości duchowe i moralne 
są wyjątkowo w cenie. Z mojego punktu widzenia podejście 
do uchodźców w każdej kulturze jest egzaminem z podsta-
wowych wartości ogólnoludzkich. 
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