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Ilustracja 29. W czasie II wojny światowej
Niemcy wykorzystywali macewy (żydowskie
nagrobki) do brukowania dróg i ulic bądź do
umacniania schodów czy murowanych ogrodzeń, czasem też jako materiał do budowy
domów i budynków użyteczności publicznej.
Nie było to planowe bezczeszczenie, po prostu
macewy traktowano jako tani, łatwo dostępny (cmentarze pozostały bez opieki) materiał.
Jednocześnie działania te wpisywały się w próbę
usunięcia z ziem polskich śladów obecności ludności żydowskiej. Także po wojnie mieszkańcy
mniejszych miejscowości i wiosek w całej Polsce
wykorzystywali płyty nagrobne jako materiały
budowlane, przydatne przy powojennej odbudowie. Władze komunistyczne nie sprzeciwiały
się tym działaniom, a nawet niekiedy je wspierały. Do dziś fragmenty płyt nagrobnych można
znaleźć w ścianach i podmurówkach domów na
terenach okupowanych w czasie wojny. Dopiero
w latach 80. (zwłaszcza po 1989 r.) organizacje
zajmujące się kulturą żydowską w Polsce podjęły
próby rozwiązania tego problemu. Okazało się
jednak, że kwestia nie jest prosta − nie zawsze
bowiem wiadomo było, co zrobić z odzyskanymi nagrobkami, które najczęściej znajdowały
się w bardzo złym stanie. W niektórych miejscowościach macewy posłużyły jako elementy
pomników upamiętniających miejscową społeczność żydowską. Niekiedy podejmowano decyzję
o nieruszaniu macew − przykładem może być
Przysucha, gdzie pozostawiono na terenie miejscowej straży pożarnej niewielki budynek niemal
w całości zbudowany z macew z miejscowego

cmentarza. Obecnie wiele organizacji zajmuje
się katalogowaniem macew oraz przywracaniem
im właściwego miejsca na terenach dawnych
cmentarzy żydowskich. – K.C.–
Wykorzystywanie macew jako materiału
budowlanego trudno jednoznacznie zakwalifikować jako łamanie praw człowieka, gdy
rozpatruje się to w kategoriach tzw. wertykalnych (działalność ta nie rozgrywa się bezpośrednio na linii państwo-obywatel). Nie
ulega jednak wątpliwości, że bezczeszczenie
cmentarzy wiąże się z brakiem poszanowania cudzej religii, tradycji i pochodzenia, a na
ich straży państwo stać powinno.
Fotografia dotyczy też łamania prawa do
właśności.
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Interpretacja źródeł ikonograficznych

29. Wieś Nowodworce koło Wasilkowa. Droga wybrukowana fragmentami nagrobków żydowskich (zostały one usunięte z tego miejsca
w 2002 r.). Fot. zbiory Ośrodka KARTA

