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Do
P.T. Redakcji „Tekstów ”
W numerze 3/1977 „Tekstów” ukazała się Nota w sp o m 
nieniowa o Dawidzie Hopensztandzie Stefana Rawicza, zawierająca ciekawe
i zgodne z tym co sam słyszałem dane o Rodzicach Krytyka. W dopisku do
swej N oty Rawicz powołując się na Aleksandra Smólskiego twierdzi, że „spóź
niono się o 1 dzień z wyprowadzeniem z getta Dawida Hopensztanda”. Tak
było rzeczywiście. W yprowadzenie owo organizowali przyjaciele Dawida —
Franciszek Siedlecki, Stefania Knispel-W róblowa, Kazimierz Budzyk, Zbigniew
Kempka i niżej podpisany w porozumieniu z członkiem konspiracyjnego PPS
inż. Szternerem, który kierował m iejskimi robotami drogowymi, wówczas na
odcinku ul. Grójeckiej. Roboty te trw ały długo w tym w łaśnie miejscu. Pra
cowali przy nich robotnicy przyprowadzani codziennie przez straż niemiecką
(Wehrmacht) z getta. Pozwoliło to inż. Szternerowi zorganizować „ucieczki”
pewnych robotników, którzy decydowali się na pójście „do lasu ”, do oddziałów’
partyzanckich. Przynajmniej część tych uciekinierów przebierała się w moim
mieszkaniu (ul. Tarczyńska 12) i była przekazywana opiekunom upoważnio
nym przez konspiracyjną Polską Partię Robotniczą. Przejście Hopensztanda
było umówione na określony dzień. Niespodzianie hitlerowcy urządzili łapankę
i spędzili w ielu m ieszkańców getta na plac w ywózki na śmierć o dzień w cze
śniej. Był wśród nich Dawid Hopensztand. Hopensztand, po ukończeniu stu 
diów polonistycznych na U niwersytecie W arszawskim pod kierunkiem prof.
Józefa U jejskiego, długo był bezrobotnym, chw ytał się zajęć przypadkowych.
Był jakiś czas księgowym w jakiejś owocarni. Dopiero niedługo przed wojną
zaczął pracować w Naukowym Instytucie Żydowskim w Wilnie. Instytut badał
kulturę ludności żydowskiej, rozwijającą się w języku jidysz. Po wybuchu
w ojny Hopensztand przyjechał do Lwowa i tam pracował naukowo. Po najeździe niem ieckim na ZSRR wrócił do Warszawy. Ze względu na wyraziście s e 
mickie rysy uznał, że będzie miał szanse przetrwania jedynie w getcie. Ko
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rzystał z pomocy materialnej ze strony przyjaciół w ciągu ostatniego roku
życia.
Rawicz zaznacza, iż nie wie o przynależności Hopensztanda do organizacji po
litycznej. Był on członkiem nielegalnej Komunistycznej Partii Polski. Z pole
cenia Partii uczestniczył w pracach redakcyjnych „Lewara”.
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