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31 grudnia 1967 roku urodził się nam syn Bartek. Był to rok, w któ-
rym pierwszy sekretarz Gomułka w swoich przemówieniach używał coraz
to ciekawszych przenośni, na przykład: krawiec kraje, jak mu materii staje
(chodziło o socjalistyczną ekonomię), a z próżnego i Salamon nie naleje
(chodziło o króla Salomona), lubił też akcentować słowa: wzrosła produkcja
se-ró-w to-pionych, w tym tyl-ży-cki osiem procent.

Któregoś dnia po kolacji w domku fińskim mój ojczym Daneczek,
matka Broneczka, Grażyna i ja oglądaliśmy telewizję, a w niej Gomułkę,
który mówił, że po wygranej przez Izrael wojnie sześciodniowej z sowiec-
kim sojusznikiem, Egiptem, pojawiła się w Polsce piąta kolumna imperia-
listycznego syjonizmu, i że obywatele polscy pochodzenia żydowskiego
powinni zadeklarować swoją lojalność wobec Polski Ludowej, a jeśli nie
czują się tu dobrze – kraj mogą opuścić. Klasie robotniczej wkładano
w ręce transparenty, których treści nie rozumiała: Syjoniści do Syjamu!

Jeżeli muszę już wybierać sobie ojczyznę – żartował polsko-żydowski
poeta Antoni Słonimski – to dlaczego musi to być Egipt? W tym momencie
postanowiliśmy, że nasz nowonarodzony nie powinien, jak my, żyć w kłam-
stwie.

Daneczek przeżył wojnę w niemieckim obozie dla oficerów, Grażyna
spędziła okupację w radomskiej wsi, gdzie tatuś Fred, za swoje usługi mier-
nicze dla rolników, płacony był świeżym masłem i jajami, ale matce i mnie
przypomniało się warszawskie getto.

Pierwszy wyjechał nasz przyjaciel i mój szef w radiu i telewizji, An-
drzej Kamiński, żydowsko-szwajcarski komunista, który 15 lat wcześniej
wyemigrował do Polski, żeby budować tu socjalizm. W 1967 roku, przed
zebraniem, na którym miano go wyrzucić z partii za syjonizm, zadzwonił
do sekretarza POP (Podstawowej Organizacji Partyjnej): – Tu mówi Byk,
zawiadamiam, że corrida odbędzie się beze mnie.

Potem dowiedzieliśmy się, że na stacji granicznej w Zebrzydowicach,
w drodze do Izraela, celnik, szukając brylantów, wkładał mu rękę do tyłka.
Nie wiem, czy wtedy używano już plastikowych rękawiczek.

Andrzej obraził się na nas, że nie podążyliśmy za najbliższym przyja-
cielem. Grażyna uważała, że powinniśmy zwiewać:  – Nie „Marzyński”,
a „Marzyciel” powinieneś się nazywać – mówiła – pojęcia nie masz o pol-
skim antysemityzmie, a ja pamiętam, co się mówiło o Żydach w okolicy ulicy
Władysława IV w Gdyni, jak się stąd nie ruszymy, kochany Marysiu, to
zgniotą cię tu jak muchę palcem na ścianie.
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Intrygował mnie pomysł emigracji, ale podniecało również to, że
wśród otaczających mnie szeptów: Żyd, wciąż czułem się w Polsce dobrze.
Jako test postanowiliśmy z Grażyną chodzić na przyjęcia dyplomatyczne
do zachodnich ambasad, zaprzyjaźniliśmy się z Simonsami, Tom był wtedy
sekretarzem, po latach wrócił do Warszawy jako ambasador Stanów Zjed-
noczonych. W ambasadzie francuskiej do kelnera, o którym wiedziało się,
że pracuje dla SB, mówiło się: panie kapitanie. Głos w słuchawce następ-
nego dnia po przyjęciu: – Tu mówi major taki a taki z komendy stołecznej
MO, chciałbym pana redaktora zapytać, o czym mówiło się wczoraj u Ka-
nadyjczyków. – O dupie Maryni – odpowiedziałem majorowi – widzę, że
nigdy nie był pan na przyjęciu dyplomatycznym i nie wie pan, jak jest tam
nudno, chodzi się tam tylko na wyżerkę.

W 1968 roku towarzysze wyrzucili również z partii mojego ojczyma
Daniela (oryginalne imię: Dawid), który musiał iść na wczesną emeryturę,
bo jako były członek przedwojennej, socjalistycznej partii żydowskiej
 Poalej-Syjon-Lewica, okazywał pogardliwy stosunek do swoich polskich
podwładnych w Instytucie Techniki Budowlanej.

Pod koniec zebrania jeden z towarzyszy podniósł rękę i zakomuniko-
wał: – Inżynier Marzyński ma syna na eksponowanym stanowisku w Tele-
wizji, czy nie powinniśmy zawiadomić tamtejszej organizacji partyjnej,
 jakiego to on ma ojca? – Nie trzeba – odpowiedział sekretarz POP (Pod-
stawowa Organizacja Partyjna) – towarzysze w Telewizji sami będą wie-
dzieć, co z nim zrobić.

Jako ostatni test na to, ile wolności pozostało nam w Polsce, wystąpi-
liśmy o paszporty turystyczne do Francji, dokąd jeździliśmy dotąd bez
przeszkód. Zadzwoniłem do sekretarki dyrektora biura paszportów: – Co
się dzieje z naszymi paszportami? – Chwileczkę, panie redaktorze, zapytam
towarzysza Roszaka. A po chwili: – Paszport jest w drodze.

Cel naszej podróży był jednak inny: pojechaliśmy do Kopenhagi, gdzie
mieszkała już pierwsza grupa żydowskich emigrantów marcowych. Nazwa
ta powstała po demonstracjach w marcu 1968 przeciwko zdjęciu z plaka-
tów inscenizacji Dziadów Mickiewicza, która miała być zorganizowana
przez młodzież pochodzenia żydowskiego.

W Kopenhadze był, na paszporcie służbowym, mój mentor z Wy-
tworni Filmów Dokumentalnych, Jerzy Bossak, zaangażowany jako kon-
sultant duńskiej produkcji filmowej. Po zaledwie trzech dniach w Kopen-

hadze, gdzie Bossak zorganizował mi spotkanie z duńskimi filmowcami,
dojeżdżaliśmy do autobahnu Berlin–Warszawa z takimi konkluzjami:

1) marcowi uważają, że duński jest nie do nauczenia, a adaptacja
w Danii – niemożliwa,

2) Bossak uważa, że w tym małym kraju nie ma miejsca dla pol-
skiego filmowca.

Usiedliśmy z Grażyną przy kawie tuż przed zjazdem na autostradę;
skręt w prawo miał oznaczać kolejne wakacje we Francji, skręt w lewo –
powrót do Warszawy i emigrację. Skręciliśmy w lewo.

Na trzecie piętro byłego banku, ówczesnej siedziby Telewizji, wbieg-
łem na jednym tchu, jakbym stracił dziesięć kilo wagi. Towarzyszkę Tereskę
Modelską, sekretarkę prezesa, spotkałem w drzwiach do jego gabinetu.
– Prezes czeka – powiedziała z poważnym wyrazem twarzy, a znana mi
była z tego, że pierwsza śmiała się z moich dowcipów. – No cóż, każdy czło-
wiek musi się w życiu określić – powiedział przymykając powieki towarzysz
Stefański, wiceprzewodniczący Komitetu do Spraw Radia i  Telewizji,
i dodał: – Zwalniamy redaktora z dniem dzisiejszym, zatrzymujemy wszyst-
kie nienadane programy, ale honoraria za nie proszę wypłacić.

Milicjant w biurze paszportów dyktował Grażynie podanie: Ja, niżej
wymieniona decyduję się na wyjazd z mężem do Izraela w celu emigracji,
świadoma tego, że jako osoba nieżydowskiego pochodzenia, będę tam prze-
śladowana.
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Z dokumentami podróży w rękach, świadczącymi, że nie jes-
teśmy obywatelami Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, pojechaliśmy ode-
brać od stolarza lift, wielką skrzynię, w której miało się pomieścić nasze
mienie przesiedleńcze. Skrzynia zaadresowana była do Kopenhagi, ale na
pytanie, dokąd się wyjeżdżało, trzeba było odpowiadać: do Izraela. Dania
będzie traktowała nas jak uchodźców politycznych, udzielając prawa azylu.

Zachowała się lista 293 pozycji, którą podpisał kontroler celny, Wie-
lądek Leopold, i konserwator zabytków m.st. Warszawy, mgr inż. arch. Mie-
czysław Kuźma.

40. Rzeźba drewniana „Ucieczka z Egiptu”. Zabytek.
41. Rzeźba w żelazie przedstawiająca smoka. (moja nagroda filmowa)
42. Rzeźba w drzewie „Chrystus frasobliwy”. Zabytek.
56. Wazonik biały porcelanowy z napisem „Rosenthal”. Zabytek.
71. Szklanki z kryształu rżnięte. (w ramach limitu 15 kg)
83. Tasak. 1 sztuka.
91. Tłuczki do kartofli, 2 sztuki.

101. Nożyce do cięcia drobiu. 1 sztuka.
110. Popielniczka w kształcie muchy. 1 sztuka.
121. Głowa mężczyzny. Zabytek. (rysunek Grażyny)
130. Ścierki. 25 sztuk.
145. Kalesony: długie, męskie 6 sztuk, krótkie 7 sztuk.
159. Pierożki na głowę. 2 sztuki.
184. Ramiączka do ubrań. 50 sztuk.
185. Prawidła do obuwia. 8 sztuk.
193. Spinacze do wieszania bielizny. 50 sztuk.
200. Skórka barania 30x39, czarna, z długim włosem.
206. Bagnet na szaszłyki.
209. Wódka 5 litrów. (niedopuszczone do wywozu, pieczątka)
256. Obrączki złote, 2 sztuki. (dopisek: w limicie złota)
275. Karty do gry. 2 talie.
287. Świątki: kobieta i mężczyzna z kwiatem, rodzina święta…

Po odebraniu duńskich wiz sekretarka ambasadora przedstawia mnie
swemu szefowi, który miał przygotowany list do kolegi szkolnego, prezesa

duńskiej telewizji, polecający mnie jako autora Turnieju miast, według am-
basadora – najlepszego programu polskiej TV.

Na granicy w Cieszynie celnicy, którzy wygrali przeciąganie liny z gór-
nikami z Tarnowskich Gór, żeby podziękować mi za ten turniej, zaparzyli
dla mnie i dla siebie dwanaście kaw po turecku. Wyjeżdżałem z kraju tak,
jak się wychodzi z przyjęcia: dziękuję, bawiłem się dobrze, ale mam dość,
jestem zmęczony.

Dwa tygodnie po przyjeździe do Kopenhagi, w końcu listopada 1969,
zadzwoniłem do duńskiej telewizji.

– Prezes jest już w podeszłym wieku – powiedziała sekretarka – ostat-
nio stracił wzrok, właśnie odbywa się pożegnalne przyjęcie, list od ambasa-
dora przekazał swojemu zastępcy.

– Nie znam duńskiego – powiedziałem później zastępcy prezesa – nie
oczekuję pracy w telewizji, ale odkryłem temat, który wymaga filmu: 500
polsko-żydowskich uchodźców zakotwiczonych przy nabrzeżu portu w Ko-
penhadze, oczekujących na nowe życie w Danii. Potrzebna mi jest ekipa fil-
mowa na dwa tygodnie, na statku jest ciemno, żeby uzyskać ekspozycję,
trzeba wymienić ponad tysiąc 15-watowych żarówek, na mocniejsze.

W lutym 1970 roku telewizja duńska nadała mój półgodzinny film
pod nazwą List ze statku St. Lawrence do Polski, który po wielu latach został
rozszerzony do godzinnego formatu pod podwójnym tytułem: Skibet. Ha-
tikvah. Po raz pierwszy napisałem osobisty komentarz do filmu. Był to po-
czątek nowego stylu mojej narracji dokumentalnej, w której uczestniczy
sam filmowiec.

Temat komunizmu i żydowskiego w nim losu był dla Duńczyków no-
wością. W recenzji pod tytułem Niezwykły debiut w duńskiej tv ktoś napi-
sał: Słyszeliśmy głos wołającego na puszczy, nie znaliśmy ani tej puszczy, ani
tego głosu, ale odczuliśmy, że rozgrywał się tam dramat.

Po drugiej stronie Bałtyku Wielki Brat wciąż czuwał…
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