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poznaje i odkrywa swoje korzenie w Polsce po drugiej wojnie światowej 

 
 

 
Abraham Ravett, lat 3, w 1950 roku blisko Polskiego miasta Walbrzych, gdzie się urodził. Stoli On z Ilsą, Niemką która się 

nim opiekowała i która została jego inspiracją do Ravetta projektu filmowego ‘Trzymając się za ręce z Ilsą’, 
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Jest to wąs przeszłości: wyblakłe, poplamione czarno-białe zdjęcie nastolatki, stojącej na łące trzymając 
ręce na małym chłopczyku. Zarówno twarzą do kamery, ale pomiędzy cieniem na pierwszym planie i 
starość zdjęcia, trudno jest odczytać ich wyraz twarzy.  
 
Dla Abrahama Ravetta. to zdjęcie, zrobione w jego ojczynej Polsce w 1950 roku. jest jedyną pamiątką 
jego Niemieckiej młodszej siostry Ilsy, która pomagała opiekować się nim gdy byli mali. Późniejszą 
porą tego samego roku, Ravett razem z rodziną imigrowali do Israela, a pięć lat później do Stanów 
Zjednoczonych. Już dawno stracił kontakt z Niemką i nie ma żadnej pamiątki z Ilsa, oprócz tego 
jednego zdjęcia.  



 
Dzisiaj Ravett, długoletni profesor filmu i fotografii w Hampshire College, używa to ziarniste zdjęcie 
jako punkt wyjścia do nowego projektu filmowego- badanie swoich korzeni i odszukanie kim była Ilsa. 
Ravett uważa że jest możliwość że Ilsa, która mniej więcej jest w latach siedemdziesiątych, wciąż żyje i 
ma nadzieje że ją odnajdzie.  
 
Ale On podkreśla ze ten film, “Trzymając się za ręce z Ilsą” jest o podróży.  
 
„Nie jestem zainteresowany objawieniem spotkania” mówi Ravett, 67. „Jest to bardziej jaki wpływ ta 
podróż miała na mnie psychologiczny i emocjonalny… Również o utracie, opuszczeniu i pogodzeniu się 
z tym. Uświadomiłem sobie że w pewnym momencie miałem ważną i kształtującą relację z tą 
dziewczyną. I utracenie wszelkiego kontakt z nią miało prawdopodobnie wielki wpływ na mnie.  
 
Ta opowieść w rzeczywistości jest bardziej skomplikowana i obejmuje znacznie szersze i większe 
poczucie straty. Rodzice Ravetta to byli Polscy Żydzi którzy przeżyli hitlerowskie obozy śmierci w 
Oświęcimiu. Lecz ich wcześniejsi małżonkowie z dziećmi zaginęli w Oświęcimiu. Spotkali się po 
zakończeniu drugiej wojnie światowej i wzięli ślub. Ravett, ich jedyne dziecko, urodził się w 1947 w 
południo-zachodnim Polskim mieście Wałbrzych, które przed wojną było częścią Niemiec i było 
nazwane Waldenburg.  
 
Na tym pograniczu gdzie większość Niemców po wojnie było wypędzonych przez Polaków, Ravett 
zauważa, że oblicze jego rodziców życia odzwierciedla charakter tego miejsca. Choć urodzeni w Polsce, 
jego matka i ojciec byli obywatelami Niemiec których pierwszy język był Niemiecki, tak jak Ravetta. 
Biorąc pod uwagę przeżycia traumatyczne z rąk hitlerowców i antysemityzm w Polsce przed wojną, 
jego rodzice ostatecznie postanowili  udać się do Israela- z czego Ravett w tym momencie nic nie 
rozumiał. 
 
Właściwie, Ravett poskładał opowieści jego rodziców dopiero po osiedleniu się na Brooklynie w 
Nowym Jorku parę lat później. Dzisiaj zamierza wykorzystać swój nowy film aby poznać nie tylko 
swoje młodzieńcze lata w Polsce ale także historie tego regionu od czasu drugiej wojny światowej. 
Również zamierza poznać w jaki sposób życie sprowadziło jego z powrotem do tego regionu.  
 
Ravett odwiedził Wałbrzych, minionego lata, aby zrobić wstępne badania i filmowanie, zaznaczając 
jego drugi pobyt w Polsce odkąd wyjechał w 1950 roku. Zaczyna praktycznie od niczego: Ravett nie ma 
żadnych wspomnień z lat dziecinnych z Wałbrzycha, i do tej pory nie spotkał ani jednej osoby, w tym 
mieście, która pamięta go lub jego rodzinę z czasów powojennych.  
 
Pomimo tego, pobyt w Polsce dodał mu odwagi. Podczas pierwszej podróży do Polski był zaproszony 
wyświetlić kilka swoich filmów na festiwalu we Wrocławiu w 2009 roku. Ravett czuje się wyraźnie nie 
swojo, wspominając sobie opowieści rodziców o przeżyciach z Polski przed drugą wojną światową.  
 
„Tym razem było o wiele lepiej” mówi Ravett, „Nie czułem żadnej stygmaty bycia Żydem…  sprawiło 
to że myślałem w szerszym kontekście o różnych kulturach i stosowałem to jako część opowieści.  
 
Historia Rodziny 
 
Ravett mieszka w Northampton w Massachusetts i uczy na uczelni Hampshire od 1979 roku. Jest 
również niezależnym filmowcem.  Przez dłuższy czas jego utwory, łącznie z mnóstwem krótkich 
filmów, było wyświetlanych na festiwalach krajowych i międzynarodowych.   



 
W ciągu ostatniej dekady, Ravett wytworzył wiele filmów które odkrywają historię jego rodziny takie 
jak „Obiad z Felą”, opowieść z 2005 roku, o matce która umarła w 1998 roku i ojcu, Chaim, który umarł 
w 1979 roku. Niektóre z tych utworów, tak jak ten nowy film, mówią  o doświadczeniu utraty i jaki 
wpływ to miało na jego życie, mówi Ravett.  
 
Zdjęcie na którym są Ravett i jego nastoletnia młodsza siostra Ilsa, jest częścią kolekcji starych 
rodzinnych zdjęć, których on miał od 1980 roku, notuje Ravett. Ale od nie dawna zaczął im się 
przyglądać w szerszym kontekście historii rodzinnej i przeżyciach rodziców w czasie wojennym.  
 
Ojciec Ravetta stracił pierwszą żonę i dwóch synów w Oświęcimiu. Jego matka straciła pierwszego 
męża i córkę Tońcie w obozie koncentracyjnym. Ravett mówi, że ma zdjęcie Tońci, zrobione przed 
drugą wojną światową, na które też zaczął patrzyć w nowym świetle gdy rozważał te z Ilsą.  
 
Po opuszczeniu Polski przez jego rodzinę, opowiada Ravett że „Nic było omawiane. Mieliśmy długą 
podróż do Israela gdzie mieszkaliśmy w namiocie [obozowisko] przez dwa lata. Potem przybyliśmy do 
Nowego Jorku, a ja nic z tego nie rozumiałem. Ale wszystko to jest związane z poczuciem straty co moi 
rodzice przeżyli, a ja tego nie rozumiałem.”  
 
A Ilsa, mówi Ravett, „Co się z nią stało po naszym wyjeździe? Czy została w Wałbrzychu? Co zrobili 
rodzice, że umożliwiono rodzinie pobyt w mieście po wojnie?” 
 
Ravett tłumaczy że około 3,000 Niemców pozwolono być w mieście Wałbrzych gdy stało się częścią 
Polski. Pracownicy o specjalnych umiejętności, urzędnicy państwowi, policjanci i inni miejscy 
pracownicy  zostali aby utrzymać funkcjonowanie miasta w okresie przejściowym do nowego państwa i 
rządu. Do dzisiaj żyje mała społeczność niemiecka w Wałbrzychu. 
 
„Chciałbym wiedzieć Ilsy nazwisko,” dodaje Ravett, „ale skoro nie znam, muszę spojrzeć na to, co się 
stało z Niemcami w byłym Waldenburgu. Gdzie się oni przenieśli? Do Berlina? Do byłych Niemiec 
wschodnich czy gdzieś indziej?” 
 
Minionego lata, Ravett rozpoczął poszukiwanie odpowiedzi na te pytania, jednocześnie odkrywał swoje 
korzenia. Odwiedził dzielnicę w której mieszkał, co według jego zdania wydawała się bez zmian od lat 
dziecinnych.  
 
„Nie mam wiele wspomnień z tych czasów. Lecz budynki nie wyglądają tak, jakby zostały odnowione 
po wojnie. To była mała wskazówka tego co widziałem gdy byłem prowadzony w wózku albo gdy 
wchodziłem lub wychodziłem z naszego mieszkania.  
 
Ravett również wykonał wstępne kontakty z organizacjami które pomogłyby mu z jego poszukiwaniem, 
mimo barier językowych-  on rozumie Niemiecki, ale nie mówi po Polsku, co sprawia kłopot.  
 
Gdy był w Wałbrzychu, powiedział że zauważył „hordy” turystycznych autobusów przywożących 
Niemców którzy kiedyś tu lub w okolicy mieszkali albo mieli krewnych którzy tu mieszkali. Wyraźnie, 
Ravett powiedział, „nie jestem jedynym który dochodzi swojej przeszłości, jest to temat o wielkim 
znaczeniu dla mnóstwa ludzi.”  
  
Ravett ma zamiar powrócić do Wałbrzycha w przyszłe lato przy wsparciu dotacji z Memorial 
Foundation for Jewish Culture (Fundacja Pamięci Kultury Żydowskiej), organizacji w Nowym Jorku 



przeznaczonej do wzmocnienia Żydowskiego życia kulturalnego. Ravett będzie kontynuować opowieść, 
która jest nierozerwalnie powiązana ze swoja rodzina, Holocaustem i wielkim przewrotem do drugiej 
wojny światowej. W trakcie kontynuowaniu opowieści, będzie miał na uwadze cel który postanowił 
sobie gdy zaczął pracować nad filmami o rodzinnej historii.  
 
„Nigdy nie chciałem skrzywdzić swoich rodziców w żaden sposób,” mówi Ravett. „Chcę aby moja 
opowieścią ich uczcić.”  
 
Proszę kontaktować się z Steve Pfarrer za pomocą emaila: spfarrer@gazettenet.com 
Przetłumaczone przez Joannę Bagieńską, uczennica Profesora Ravetta. Proszę kontaktować się za 
pomocą emaila: jbagiens@smith.edu 


