
Paula Sawicka 

Na początku oddajmy głos Markowi Edelmanowi: 

„W zasadzie najważniejsze jest życie. A jak już jest życie, to najważniejsza jest 
wolność. A potem oddaje się życie za wolność i już nie wiadomo co jest najważniejsze. 

„Niezależnie od tego kim jest bity – trzeba z nim być. Trzeba dać mieszkanie bitemu, 
trzeba go schować w piwnicy… Trzeba się tego nie bać i trzeba być przeciwko tym, 
którzy biją.” 

„Lekarz nie ma wyboru; ma obowiązek leczyć chorego bez względu na to kim ten 
chory jest.” 

„Demokracja, wolność nie są dane raz na zawsze, trzeba o nie codziennie walczyć.” 

„Nienawiść jest łatwa. Miłość wymaga wysiłku i poświęcenia.” 

„Nie wolno być biernym wobec zła. Obojętny świadek, który odwrócił głowę też jest 
odpowiedzialny; na całe życie pozostanie skalany złem, którego starał się nie widzieć.” 

„Odwaga? Ja nie wiem co to znaczy. Nie ma takiej rzeczy. W twojej mentalności jest 
to, że robisz coś co uważasz za konieczne, że tak trzeba zrobić. Nie dlatego, żeby 
własnym ciałem zasłonić właz. A dlatego, że są koledzy i trzeba im pomóc – to nie jest 
sprawa odwagi, to wynika z przyjaźni, solidarności, zaufania, miłości. 

„Między patriotyzmem i szowinizmem jest cienka i płynna granica.” 

*** 

O Marku Edelmanie najczęściej się mówi w kontekście powstania w warszawskim 
getcie. To był niewątpliwie ważny okres w jego młodzieńczym życiu, o którym jednak 
kiedyś, w kwietniowym „sezonie dziennikarskim” na wywiady z nim, trochę 
żartobliwie, a trochę z goryczą powiedział: „Tyle hałasu o dwa tygodnie skakania po 
dachach…” Bo w życiorysie Marka Edelmana znajdziemy i działalność opozycyjną i 
wprowadzanie rewolucyjnych metod operacyjnego leczenia chorób serca i działalność 
społecznikowską. Zainteresowanie polityką i interesem społecznym, ale i życiem i 
losem pojedynczych osób.  

Marek Edelman żył dziewięćdziesiąt lat i jego dokonaniami można by obdzielić wielu. 
Ale całą jego bogatą biografię charakteryzuje spójność i konsekwencja, stałość 
wyznawanych wartości, które w jakimś stopniu wyrażają przywołane na początku 
fragmenty jego wypowiedzi. 

Od dzieciństwa związany z Bundem. Współorganizator oporu w getcie warszawskim i 
współzałożyciel Żydowskiej Organizacji Bojowej. Uczestnik i jeden z przywódców 
powstania w warszawskim getcie, rok później walczył w powstaniu warszawskim. Po 
wojnie zawsze odmawiał poparcia nowej władzy, od której w zamian spotykały go 
szykany. Nieprzerwanie oddając się pracy lekarskiej, jednocześnie działał w opozycji 
demokratycznej i współzakładał „Solidarność” – został wybrany delegatem na jej 
zjazd. Jego internowanie w stanie wojennym wzbudziło protesty na całym świecie. 



Szybko zwolniony z internowania zostaje jednym z liderów podziemnej łódzkiej 
Solidarności. W 1988 roku organizuje niezależne obchody 45 rocznicy powstania w 
getcie, w których biorą udział tysiące ludzi i które stają się wielką demonstracją 
antyrządową. Członek Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie i uczestnik 
obrad Okrągłego Stołu - jest entuzjastycznym rzecznikiem zmian i nowej Polski. W 
latach dziewięćdziesiątych występuje w obronie Sarajewa i Kosowa– udziela 
wywiadów, uczestniczy w debatach publicznych (również w TV włoskiej), dwukrotnie 
jedzie z konwojem pomocy do Sarajewa, pisze listy otwarte do rządzących. Prezydent 
Clinton powołuje się na list Marka Edelmana uzasadniając konieczność interwencji 
zbrojnej w Kosowie. Podobnie protestuje przeciwko mordom i czystkom etnicznym w 
Rwandzie i Zairze, przeciwko wszelkiej dyskryminacji, prześladowaniom i 
okrucieństwu w RPA i Izraelu, aktom przemocy wobec Romów w Polsce i Czechach. 
Sprzeciwia się również krzywdzie pojedynczych osób – doprowadza do uwolnienia 
albańskiej poetki i lekarki Flory Broviny. Choć żądał interwencji zbrojnej w Kosowie, 
uważając, że dyktatura rozumie tylko siłę, został członkiem Committee of Supporters  
RAW in WAR Anna Politkovskaja Award (for women human rights defenders from 
war and conflict). Choć sam jest lekarzem nie wahał się potępić strajków w służbie 
zdrowia, uważając, że sensem tego zawodu jest ratowanie życia.  

Jego głos był słyszany nie tylko w Polsce. 

Kiedy trzydzieści lat temu poznałam Marka Edelmana już wiedział, że zbrodnie II 
wojny światowej nie stały się przestrogą dla społeczeństw i że wolność i demokracja 
nie są dane raz na zawsze, że trzeba o nie stale, każdego dnia walczyć. Byłby 
zadowolony, że znalazł się w towarzystwie niestrudzonych bojowników o te same 
wartości: Giacomo Gorriniego, który dostrzegł ludobójstwo w Armenii, Wasilija 
Grossmanna, który opisał zbrodnie hitleryzmu i stalinizmu, Guelfo Zamboniniego i 
Enrico Calamiego, którzy, pierwszy pod rządami hitleryzmu, a drugi w obliczu junty 
argentyńskiej, podobnie jak konsulowie Chiune Sugihara i Jan Zwartendijk, potrafili 
zaprząc biurokrację do ratowania ludzkich istnień oraz Nedy Soltan, która jak jego 
towarzysze w getcie, oddała młode życie nie zgadzając się na terror i przemoc. 

„My, którzyśmy ocaleli, Wam pozostawiamy to, by pamięć o nich nie zaginęła.” Tymi 
słowami zakończył relację „Getto walczy” dwudziestosześcioletni Marek Edelman. O 
pamięć o ludziach i wartościach, którym się poświęcili troszczył się przez całe życie. 
Miałam szczęście znaleźć się na drodze Marka Edelmana, zasłużyć na jego przyjaźń i 
zaufanie, które jednak są nierozłączne z ciężarem odpowiedzialności za to, by 
następne pokolenia przechowywały tę pamięć i wyznawały te wartości.  

Czuję się zaszczycona zaproszeniem do udziału w dzisiejszej uroczystości. Dziękuję i 
za zaproszenie i za to, że inicjatywa GARIWO tak dobrze służy dziełu Marka 
Edelmana. 
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