
„Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jest jeden”. „Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym 

Bogiem, Pan jest jeden”. Tak wołali nasi bracia i nasze siostry w tym miejscu. Zamykam oczy i 

wciąż mogę usłyszeć płacz matek, którym wyrwano z ramion dzieci. Ujrzeć zgrozę ojców, 

których ukochani byli paleni na ich oczach.  

Ujrzeć przeklętą selekcję, do życia lub śmierci. Usłyszeć ujadanie psów. Mrożące krew w 

żyłach rozkazy strażników.  

„Rankiem człowiek był wypędzany z pociągu” – jak pisał Raul Hilberg – „a wieczorem jego 

ciało było już spalone, jego ubrania spakowane, gotowe do wysyłki transportem do 

Niemiec.” Od chwili, w której doprowadzono tutaj te tory, na których stoimy, wiosną 1944, 

rampa kolejowa w Auschwitz była najbardziej zatłoczoną stacją kolejową w Europie. Proces 

zagłady stopniowo skracał się, od pełnego dnia – do czterech godzin. Cztery godziny i całe 

ludzkie życie ulatywało z dymem. Ludzka miłość, obawy, wiara, nadzieje, bóle, pamięć. 

Dla nazistowskich Niemiec byli tylko numerem, pozbawieni imion i tożsamości. Niemiecka 

efektywność została tu wykorzystana w pełni. W samym Auschwitz umęczono, 

zamordowano, spalono i starto z powierzchni ziemi około półtora miliona ludzi, z czego 

około milion stanowili Żydzi.  

Stoimy tutaj ze świadomością, że z tego miejsca nie będziemy mogli mieć nadziei na 

sprawiedliwość. W tym miejscu, przesiąkniętym prochami naszych braci i sióstr, nie wyrośnie 

już żadna sprawiedliwość. Nie spodziewamy się sprawiedliwości w Europie, która próbuje 

zbyt szybko zapomnieć, puścić w niepamięć, zaprzeczyć, unicestwić dowody. Ale nasza 

pamięć, pamięć synów narodu żydowskiego, jest przeciwieństwem nazistowskiego 

pośpiechu. Jesteśmy narodem, który pamięta, nasza pamięć jest cierpliwa. Wszystko to, co 

uczynił nam Amalek wyryło się w naszej pamięci, w pamięci starożytnego narodu. W naszej 

pamięci wyryli się także ci, którzy pomagali Amalekowi. Ci, którzy stali z boku, ci, którzy 

widzieli dymiące kominy, ci, którzy słyszeli nasze krzyki, i nie ruszyli palcem.  

W naszej pamięci wyryli się ci, którzy mordowali i przejmowali własność. Polski naród cudem 

przetrwał II wojnę światową. We wrześniu 1939 Polska stała się największym polem śmierci, 

mordu i zniszczenia w Europie. Była terenem pod okupacją nazistowską, a Polacy byli 



narodem prześladowanym, żyjącym w ciągłym zagrożeniu. Istniało także polskie podziemie, i 

polski rząd na uchodźctwie.  

Polski naród wydał tysiące Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Mężczyźni i kobiety, 

którzy dla bliźnich narażali swoje życie i życie swoich bliskich. Także ich pamiętamy i 

będziemy pamiętać i czcić na wieki, każdego człowieka z osobna. Przy tym jednak nie można 

zaprzeczać prawdzie. Nazistowskiej machinie śmierci nie udałoby się zrealizować swej 

potwornej wizji, gdyby nie miała pomocników; gdyby nie napotkała na glebę żyzną w 

nienawiść do Żydów, i nie zapuściła w niej korzeni. To prawda, że to nie Polacy nakazali 

utworzenie obozów, lecz synowie naszego narodu nie byli mordowani jedynie w obozach. 

Synowie naszego narodu zostali zdradzeni przez narody,  wśród których żyli, we Francji, w 

Holandii, w Belgii. Byli zabijani przez Ukraińców, Litwinów i tak – także przez Polaków. Zbyt 

wielu mieszkańców krajów wschodniej i zachodniej Europy kradło żydowskie mienie, 

zajmowało żydowskie domy, wydawało swoich żydowskich sąsiadów, zabijało ich, odwracało 

się obojętnie od tych, którzy przed krótką chwilą stanowili część ich społeczeństwa. A kiedy 

ci, którzy przeżyli Zagładę, wrócili po wojnie często spotykali się z wrogością, przemocą, 

pogromami i mordem.  

Szanowni Państwo. Polscy obywatele ginęli i byli mordowani w tej okrutnej wojnie, my, 

Żydzi, byliśmy mordowani w Holokauście. W Zagładzie, w której byliśmy celem 

metodycznego, kompleksowego uśmiercania. W Zagładzie, która obejmowała nie tylko 

obozy koncentracyjne, lecz także masowe egzekucje, getta, pracę przymusową i pogromy. W 

Zagładzie, która obejmowała rzezie i mordy, i śmierć w męczarniach półtora miliona dzieci i 

niemowląt, których jedynym grzechem było to, że urodziły się Żydami. Każdy naród ma 

prawo połączyć na nowo fragmenty swojej opowieści, każdy naród ma prawo odbudować się 

na nowo z ruin. Nie mieszam się do polskiej historii. Polska potrafi przeprowadzić swój 

własny rachunek sumienia. Jednakże jeżeli polski naród jest przekonany, że jego wizerunek 

został wykrzywiony podczas wydarzeń Zagłady, ważne jest byśmy współpracowali, byśmy 

inwestowali w edukację, byśmy wspólnie powoływali instytucje badawcze, byśmy wspólnie 

zajmowali się upamiętnianiem tych wydarzeń, byśmy się uczyli razem, Żydzi i Polacy, o tym, 

co było. Abyśmy obiecali – nigdy więcej.  



Hans Frank, niemiecki gubernator generalny okupowanych ziem polskich, powiedział 

podczas procesu w Norymberdze: „Minie tysiąc lat, a hańba Niemiec nie zostanie zmyta. 

Tysiąc lat”. Niemcy nie kupili sobie przebaczenia Żydów, tak jak żaden naród nie może 

uchwalić prawa do zapomnienia. Ponieważ żadne prawo nie może zakryć krwi. Żaden interes 

nie może przykryć antysemityzmu, rasizmu, ksenofobii. Ani w Austrii, ani we Francji, ani w 

Holandii, ani w Belgii, a ponad wszystko w Niemczech. 

Ci, którzy są gotowi spojrzeć odważnie w oczy swojej przeszłości, ci, którzy są gotowi 

zmierzyć się mężnie z antysemityzmem i rasizmem, które nadal podnoszą głowę także dzisiaj, 

znajdą w nas sprzymierzeńców, prawdziwych, wytrwałych współpracowników przy 

wytyczaniu drogi prowadzącej od pamięci ku przyszłości. 

Szanowni Państwo, drodzy tu obecni. Z pokolenia na pokolenie będziemy pamiętać o 

niewiarygodnej dobroci dziesiątków tysięcy synów i córek Adama i Ewy, którzy narażali swoje 

życie, by uratować cudze życie. Będziemy pamiętać także budzące grozę ludzkie zło nazistów 

i ich pomocników ze wszystkich narodów. Będziemy pamiętać o każdym z synów naszego 

narodu z osobna, będziemy pamiętać ich imiona, ich życie, nie tylko śmierć.  

Będziemy pamiętać ich historie, ich obyczaje, ich codzienne życie, co lubili czytać, czego się 

uczyli i o jakiej przyszłości marzyli.  W Holokauście zostało zamordowanych sześć milionów 

Żydów, i dla nas oni nigdy nie będą numerem. Co roku odkrywamy o nich kolejne szczegóły, i 

naszym jednym, jedynym celem jest wiedzieć nie tylko, że każdy człowiek ma imię, lecz jakie 

jest jego imię. Kim był? W jaki sposób żył i jak umarł? 

To potrwa, ale będziemy wiedzieć. Będziemy dalej rzucać światło w otchłanie pamięci, w 

Niemczech, w Austrii, na Ukrainie, w Polsce, na Węgrzech, w Grecji i wszędzie indziej. 

Archiwa, świadectwa a także milczenie, wszystko to na końcu zostanie odkryte. Znajdują się 

tu wśród nas ocalali, których dusze i ciała świadczą po dziś dzień o przeżytym koszmarze. Oni 

przekażą nam pochodnię pamięci, a my poniesiemy ją dalej z pokolenia na pokolenie. 

Stoję tutaj dzisiaj jako prezydent Państwa Izraela, państwa narodu żydowskiego, w Dniu 

Pamięci Holokaustu. 75 lat po powstaniu w getcie warszawskim. 70 lat po ogłoszeniu 

niepodległości  Izraela. 30 lat od początku „Marszu Żywych”. 30 lat temu wyruszył pierwszy 

Marsz Żywych, i od tamtej pory, w ścisłej współpracy z rządem Polski i Państwowym 



Muzeum Auschwitz - Birkenau ponad ćwierć miliona młodych ludzi, Żydów i nie – Żydów, 

przemierzyło tę drogę.  

Dziś także my kroczyliśmy z nimi. Ocalali z Holokaustu, ocaleni i świadkowie, a wraz z nimi szli 

najwyżsi przedstawiciele izraelskiego systemu bezpieczeństwa, dowódcy izraelskiej armii, 

służb bezpieczeństwa, policji. Młodzież z całego świata. Nie szliśmy z Auschwitz do Birkenau. 

Nie szliśmy z Auschwitz I do Auschwitz II. Szliśmy od śmierci do życia. Szliśmy od Zagłady do 

zmartwychwstania. Szliśmy z Auschwitz do Jerozolimy. Każdy krok w tym marszu to krok w 

historii narodu żydowskiego. Starożytnego narodu, który przetrwał, który został 

pobłogosławiony wielkimi siłami twórczymi, bogactwem duchowym i bogactwem czynów.  

Narodu, któremu udało się powrócić do swojej ojczyzny po dwóch tysiącach lat wygnania i 

stworzyć w niej od nowa swój narodowy dom, jako wolny naród w rodzinie innych narodów. 

Narodu, który narodził się od biblijnego nakazu: „Idź”, i który wciąż idzie dalej w Marszu 

Żywych. Nieprzerwanie ogłasza, oto jestem, tutaj, nadal żyję! Naród Izraela żyje. 

  

 

 

 

 

 

 

 


