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Dla wielu Izraelczyków mojego pokolenia problem zagłady 

Żydów europejskich budzi trwogę, odrazę i należy do swoistego 
rodzaju tematów "noli rne tangere''. Nigdy nie czułem naturalnej 
potrzeby podjęcia go. Raczej dystansowałem się od tych 
spraw. Był to jednak ten rodzaj dystansu, który zawsze 
zachowuję w stosunku do tych rzeczy I tematów, które mnie 
prześladują, a od których wiadomo, że nie ma ucieczki. 
Pewnego dnia natkniesz się na Jakieś zdanie, pewnego dnia 
spotkasz jakiegoś człowieka, pewnego dnia ... ,pewnego dnia to 
czego tak usilnie starasz się uniknąć, staje się nieuniknione. 

Wszystko zaczęło się w dniu, gdy przyjaciel mój 
zaproponował mi napisanie krótkiego scenariusza o żydowskim 
ruchu młodzieżowym w Europie, w czasie li wojny światowej. 
Po lekturze kilku książek na ten temat, byłem gotów uznać 
problem za zbyt wyeksploatowany i zaniechać dalszej pracy, 
gdy nagle mą uwagę przykuł napis w getcie 
wileńskim:"urządzanie teatru na cmentarzu zabronione". Tak 
więc musiał Istnieć w getcie wileńskim teatr. Teatr, który 
wnosząc z istnienia owego napisu czynił to, co każdy teatr 
czynić powinien: rzucał wyzwanie rzeczywistości, prowokował 
konwencjonalne gusty, atakował hipokryzję. Zakazana gra, 
nieodparta chęć czynienia tego, co zabronione ... leatr w gefcie. 

Zacząłem szukać każdej , najdrobniejszej choćby informacji 
mającej związek z owym teatrem. Przeglądałem pamiętniki, 

dokumenty, rozmaite świadectwa . Postanowiłem także dotrzeć 
w Izraelu do ludzi, którzy przeżyli getto w Wilnie. I oto ku memu 
ogromnemu zdumieniu okazało się, że były dyrektor 
artystyczny wspomnianego teatru, lsrael Segal, mieszka w Tel
Aviwie parę kroków od mojego domu. Poświęciłem problemowi 
trzy lata nie pisząc ani słowa sztuki, nawet nie sądząc, bym 
kiedykolwiek mógł tę historię przelać na papier. Pewnego dnia 
studenci, z którymi prowadzę warsztaty dramatopisarskie na 
Uniwesytecie w Tel-Aviwie, zapytali czym ostatnio się zajmuję 
(najprawdopodobniej pragnęli odwrócić mą uwagę od zajęć). 

Zacząłem opowiadać im o teatrze w getcie, a kiedy po dwóch 
godzinach skończyłem - czas zajęć dawno minął - poszedłem 
do domu, usiadłem przy maszynie do pisania i pozwoliłem 
ujarzmić się sztuce, która posłużyła się mną jak instrumentem. 

Muszę przyznać, że często zastanawiam się co skłoniło mnie 
do napisania tego utworu. Może to wynikać z wspólnego nam 
wszystkim Żydom stosunku do własnej historii. Przy okazji 
różnych uroczystości tradycja każe nam pamiętać. W pierwszą 
noc Paschy, kiedy to czci się wyzwolenie narodu z niewoli, 
każdy dorosły uczestnik uczty musi szczegółowo opo~iedz ieć 
wydarzenia z Księgi Wygnania. Innymi słowy, zachęca się 

każdego do ciągłego rekonstruowania przeszłości , ożywiania 
jej dla potomków, opowiadania o niej tak. jakby przeżycia 

opisywane dotyczyły nas samych. Historia, owoc twórczych 
rekonstrukcji powinna być wiecznie żywa I nieustannie trwać w 
teraźniejszości. Być może taki sposób jej postrzegania jest 
jedynym sposobem na przeżycie . 

Joshua Sobol 
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Abraham Sutzkever 

Jak i czym napełnisz kielich 
gdy nadejdzie dzień wolności? 
czy zechcesz zmącić swą radość 
rozpamiętywaniem wczorajszej rozpaczy, 
gdzie czaszki dni krzepną 
w dole bez dna, bez podłogi? 

Będziesz szukał klucza, który pasuje 
do rozłupanego zamka 
będziesz gryzł ulice jak chleb 
i pomyślisz: przedtem było lepiej 
a czas będzie podgryzał cię niemy 
jak polny konik uwięziony w pięści 

Twą pamięć porównają do starożytnego miasta, 
pogrzebanego 
a twoje obce oczy, utkwione w ziemię 
będą drążyć w niej tunele 
jak kret, jak kret... 

luty 1943 
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Joshua Sobol 

Ocean skuty lodem łez 

Dla mojego pokolenia dramatopisarstwo Izraelskie rozpoczęło 
się wkrótce po wojnie sześciodniowej, w 1967 roku. Czuliśmy, 
że dzieją się rzeczy zasadnicze, że sytuacja jest na tyle 
poważna, by nie mieć wątpliwości , iż dla społeczeństwa 
izraelskiego wydarzyło się coś szczególnego. To coś to 
postawienie wszystkiego na głowie. 

Po wielkim zwycięstwie w wojnie sześciodniowej ludzie 
wykonali zwrot o 180° w tym co dotychczas mówili i co myśleli. 
Ci. dla których religia nie stanowiła wyznacznika w życiu, nagle 
spostrzegli, że posługują się językiem teologicznym, a w 
odniesieniu do rzeczywistości używają pojęć mistycznych. 
Pisarze I poeci znani z racjonalnego myślenia, zaczęli stosować 
symbolizm z pogranicza teologii chrześcijańskiej, przemawiając 
j ęzykiem, który zdawał się być bliższy Świętej Krwi I Świętemu 
Kielichowi, aniżeli Biblii. Ola narodu izraelskiego był to 
rzeczywiście kryzys. 

Podobnie jak inni z mojej generacji czułem , że muszę 

poradz ić sobie z tym co się dzieje wokół, że powinienem w jakiś 
sposób odnieść się do problemów naszego społeczeństwa . 

Zbiegło się to z przyjazdem do Izraela Noli Chillon, 
amerykańskiej reżyserki, związanej z tradycją Metody. Po jej 
spotkaniach z Izraelczykami zrodziła się u niej refleksja, że teatr 
nasz, naśladujący z jednej strony praktyki z Lewego Brzegu 
Sekwany, a z drugiej Londyński West End, powinien być 
zastąpiony czymś bardziej komunikatywnym. Zapoznała więc 
młodych izraelskich pisarzy z ideą teatru dokumentarnego. I tak 
stałem się jednym z tych, którzy jeździli po · kraju z 
magnetofonem, nagrywali ludzi, rozmawiali z rnm1, 
przysłuchiwali się ich mowie, językowi, którym mówili. Każdy 
dla kogo hebrajski jest językiem rodzimym wie, jak często język 
ten jawi sie obcym. Hebrajski zmienia się tak gwałtown ie i na 
tak dużą skalę, że nieustannie trzeba go doganiać, by go 
rozumieć. Język w Izraelu to jakby jedyny w swym rodzaju 
proces słowotwórczy. 
Razem z Nolą Chilton napisaliśmy sztukę pt.Dni które nadejdą. 
Opowiada ona o ludziach starych w Izraelu i oparta jest na serii 
rozmów prowadzonych w domach starców. Ku mojemu 
wielkiemu zaskoczeniu, odkryłem, że mam do czynienia z 
narodem pod powierzchnią którego płynie ocean łez. Niemal w 
każdej rozmowie, na jakimś etapie, ludzie wybuchali płaczem. 
Wszyscy ci starsi mężczyźni i kobiety mi l cząco trwali w 
narzuconym przez siebie lub przez innych poczuciu wstydu I 
poniżenia, które w społeczeństwie izraelskim należało tłumić. 
Na taki stan rzeczy złożyło się potworne doświadczenie 
Holocaustu z jednej strony, i ''wstydliwy" fakt przeżycia z 
drugiej . 

Zacząłem zdawać sobie sprawę, że żyjemy tutaj w Izraelu w 
pewnym bardzo korzystnym "oświetleniu" . Takim, które 
zaciemnia nam prawdę. Stworzyliśmy szereg mitów i 
wygodnych nam wariantów tego, co działo się w gettach i 
obozach. Wersji, według których przypadki zbrojnego oporu 
urosły do rangi wydarzeń wielkich, I jednocześnie wersji, które 
skłaniają do przemilczania spraw palących i drążących, 

dobywających z głębi zbiorowej duszy szlochanie. Ciągle 
tłumione nie potrafiły wyjść na powierzchnię . 

Izrael zrodził się z jednego z największych aktów przemocy 



XX wieku. Przemoc ta pozostawiła na naszej psychice trwały 
ślad. Okrutna wojna w wyniku której powstało państwo, zabrała 
6000 młodych istnień z ogólnej liczby 600 OOO. Wojna zostawiła 
straszną ranę. Życie codzienne nosiło piętno gwałtu, wywołując 
skrajny niepokój i obawę, że każda porażka może być 
ostateczna.Takie nastąwienie tworzy kulturę, która tłum i każdy 

przejaw niepowodzenia czy upokorzenia, słabości czy braku 
męstwa. 

Żyjąc w Izraelu czuje się, że historia jest tu nadal .żywa, że 
prowadzi się z nią ciągłe rozrachunki, że jest to niezwyciężona 
siła dominująca twe życie i decydująca o twoim losie i losie 
twoich dzieci. Kiedy ci ostatni kończą osiemnaście lat, 
przychodzi do twego domu, by je stamtąd zabrać . A kiedy 
oddaje po trzech latach służby wojskowej, są to już nie ci sami 
ludzie. Wydaje ci się czasami.że już ich nie znasz. Masz 
wrażenie, że po tych trzech latach sam siebie też nie znasz. 
Historia jest wszechobecna i jest to partner, którego nie 
wybierałeś. Partner.który alienuje ciebie od własriej osoby i 
zmienia twe życie, jeśli tylko wymknie się spod twej władzy i 
kontroli. 

Pamiętam przerażenie wojną Yom Kippur w 1973 roku. Ten 
okropny lęk, że przegramy i skończy się nasz żywot. Nagle 
nastąpił zwrot. Służyłem wtedy na Wzgórzach Golan jako 
rezerwista. Nieustannie rozmawialiśmy o tym, że nie ma 
powrotu do przeszłości , że coś radykalnie musi się zmienić . 

Po szoku wojennym armia postanowiła reedukować 
żołnierzy. Wysyłano więc intelektualistów i profesorów na 
pogadanki do jednostek wojskowych. Do nas przyjechał 
znakomity historyk, specjalista od Holocaustu. Zapytany przez 
nas jaki będzie wynik wojny i jak odbije się na izraelskim 
narodzie odpowiedział, że każdy jeszcze bardziej "okopie" się 
na swych pozycjach. "Ci o gołębich sercach będą jeszcze 
łagodniejsi, a ci o naturze jastrzębi staną się bardziej drapieżni. 
Każda ze stron będzie przeświadczona, że winna jest ta 
druga"."Ależ to niemożliwe" , stwierdziliśmy. "To nie ma sensu". A 
on odrzekł, że ''takimi prawami rządzi się historia". I 
rzeczywiście stało się tak jak mówił. Jego słowa włączyły w 
mej pamięci czerwony sygnał i zacząłem rekonstruować dzieje 
zburzenia Drugiej Świątyni I bunt żydowski przeciw Rzymianom. 
W 1973 obsesyjnie czytałem książki związane z tym okresem 
historycznym, czego efektem jest moja najnowsza sztuka, 
zatytułowana Syndrom Jerozolimy. 

Utwór ten jest metaforą potwornej schizofrenii, na którą 
zapadł współczesny Izrael. Bo albo utożsamiamy się z historią i 
nie umiemy znaleić się w obecnym świecie, albo utożsamiamy 
się 2 tym co robimy aktualnie, odżegnując się od historii. Albo 
zmuszeni jesteśmy siebie okłamywać, albo powinniśmy 
przyznać się do schizofrenii i błagać o rychłą pomoc. 

Naród nasz żyje na oceanie skutym lodem łez. Moim 
zadaniem jest chwycić za topór I rozbić ten lód tak, aby łzy 
swobodnie popłynęły , a całe zduszone uczucie poniżenia 

mogło być dzielone z resztą świata . Powinnością pisarza jest 
wypo~iadać treści I jednocześnie proponować rozwiązania. 
Jednym ze sposobów dołączenia do reszty ludzkości jest 
zwrócić się do niej ze słowami:"Spójrzcle co się stałol,spójrzcie 
co historia z nami uczyniła" . 

tłum. Ewa Elandt 
z programu do premiery Ghetta w Teatrze Narodowym w Londynie 27 kwietnia 

1989 r. 

Sergiusz Sterna - Wachowiak 

Teatr człowieka w nieludzkim świecie 

Mimo ogromnego w ostatnich latach zainteresowania kulturą, 
historią i mentalnością narodu żydowskiego, w czym upatrywać 
można powrotu do korzeni Polski jako kraju tolerancyjnego, 
Rzeczypospolitej Wielu Narodów - a także pewną terapię z 
kompleksu winy społeczeństwa , którego odłamy 
demonstrowały nastawienie antysemickie - rzeczywistość i 
sztuka współczesnego Izraela są w Polsce prawie nieznane. 
Moda - ta akurat niezwykle cenna jako antidotum na polską 
ksenofobię - obejmuje raczej polskich Żydów historycznych i 
często , zwłaszcza wśród młodej inteligencji, skręca w stronę 
filosemityzmu. Tym bardziej cieszy każde spotkanie ze sztuką 
Izraela współczesnego, kraju ciekawej kultury, nowych 
tendencji artystycznych, ale I kraju ważkich dyskusji moralnych, 
znaczących przewartościowań, intelektualnego dynamizmu. 
Dość przypomnieć jeden tylko symbol owych przemian - Artura 
Rubinsteina, klęczącego przed Masze Dajanem gdzieś po 
wojnie sześciodniowej i składającego w ten sposób hołd tym 
Żydom, którzy nauczyli swój naród zbrojnego oporu i walki po 
wiekach wyrzeczenia się wszelkiej przemocy nawet w obronie 
własnej . 

Jednym z głośniejszych, a w opiniach niektórych zarazem 
dość kontrowersyjnych uczestników owych przewartościowań 
jest współczesny dramaturg izraelski Joshua Sobol, autor 
między innymi tryptyku, złożonego z trzech samodzielnych 
sztuk osnutych naokół wydarzeń w wileńskim getcie lat 11 wojny 
światowej, zatytułowanych Ghetto, Adam I Podziemie. 
Największy rozgłos zyskała . jak wiadomo, pierwsza z tych 
sztuk, inscenizowana w Izraelu, Niemczech, Wielkiej Brytanii, 
Norwegii, obecnie mająca prapremierę polską (i - szerzej -
środkowo-wschodnioeuropejską} w poznańskim Teatrze 
Nowym. 

Ghetto to przede wszystkim ogromny, stanowiący wyzwanie 
dla każdego prawdziwego człowieka teatru materiał sceniczny 
o wielkiej sile wyrazu, znakomitych walorach plastycznych, 
muzycznych.inscenizacyjnych. To partytura na teatr, jaki zdarza 
się bardzo rzadko, otrzymujący od dramaturga pełnię swego 
scenicznego - aktorskiego, muzycznego, mimetycznego, 
plastycznego - wyrazu, przy tym spojonego, używając słów 
Józefa Czechowicza, "nutą człowieczą" . Literacko dramat 
Sobola nie jest atrakcyjny, ale też dodać od razu trzeba, że nie 
literatura wyznacza tu istotę rzeczy - tę z powodzeniem 
zastępują środki wyrazu scenicznego, często nie potrzebujące 
słów, co brzmi jak truizm w uszach tych, którzy c z u j ą 
i w i e d z ą co to jest teatr. 
Charakterystyczne postaci, fura (dosłownie) kostiumów na 
scenie, kilkanaście piosenek i pieśni , jazz, taniec, próby teatru 
(w teatrze). "wielkie żarcie", orgia, brzuchomówca Srulek i jego 
lalka Dżigan, handlarze, policjanci, rabin, lekarz, bibliotekarz, 
przedsiębiorca, aktorzy, orkiestra, szansonistka - wszystko to, 
co składa sie na prawdziwy teatr (a gdzie indziej na prawdziwy 
epos) składa się na partyturę, która wywołuje porównanie 
przede wszystkim z Operą za trzy grosze Brechta. 

Lecz Ghetto Sobola porównywano nie do teatru Brechta, lecz 
do Brudnych rąk Sartre'a czy do Der Mul/, die Stade und der 
Tod Fassbindera. Ghetto dla Żydów, a przynajmniej - dla 
niektórych środowisk żydowskich okazało się tym mniej więcej , 



czym Hochhutha Namiestnik dla Watykanu, Berliner Antigone 
dla Niemców lub tegoż powieść Tell 38 dla Szwajcarów. Oto 
bowiem akcja sztuki dzieje się w getcie wileńskim okresu li 
wojny światowej , w realiach Szoah, a jej problemy moralne 
dotyczą sporu o mniejsze zło, kolaboracji z oprawcami i 
współw iny Żydów we własnej zagładzie . Między żydowskim 
szefem getta, Gensem. a cynicznym Kinlem, gestapowcem, 
komendantem dzielnicy żydowskiej I koneserem sztuki fjazzu, 
teatru) - toczy się osobliwa gra o przedłużenie życia ludzi, 
niedobitków niedawnych etapów zagłady. Muzyka, teatr, taniec 
w getcie, na cmentarzu rozstrzelanych dziesiątek tysięcy 
współbraci - to, jak się okazuje, danse macabre, rzeczywiście 
kulminujący w scenie "tańca mundurów". Nie będę wątku 
historyczno:moralnego streszczał, powiem tylko.że jest on 
autentyczny, poświadczony między innymi w odnalezionym 
dzienniku bibliotekarza z wileńskiego getta, Kruka, 
zastrzelonego w 1943 roku. Nie oznacza to naturalnie.że wyraz 
artystyczny i moralny sprawy sprowadza się do zapisu 
dokumentarnego, bo Sobol korzysta rzecz jasna z licencji 
dramaturga, czyli prawa do metafory, skrótu, polemicznego 
wyjaskrawienia. Adam Czerniakow - nominalny odpowiednik 
Gensa w getcie warszawskim - zanotował w swym dzienniku 
słowa, które mogłyby stanowić motto dramatu Sobola: 
"Przypominam sobie film: okręt tonie, a kapitan. celem dodania 
ducha pasażerom, każe grać orkiestrze jazzbandowej . 
Postanowiłem naśladować tego kapitana". Lecz w 
przeciwieństwie do kapitana Titanica i szefa warszawskiego 
getta - Gens zdaje się nie wiedzieć czy po prostu nie wierzyć, że 
okręt tonie. Wydaje mu się, że muzyka odwróci wyroki i 
złagodz i fale. Filozofia Gensa nie ma wielkiej wartości, chociaż 
człowiek ten stara się podpierać swoje wybory ideałami i gotów 
jak Luter sadz ić dalej jabłonie w obliczu nadciągającego końca 
świata. 

Ghetto Sobola jest dziełem eschatologicznym, poruszającym 
- i to w sposób gwałtowny - problematykę ostateczną. Ghetto 
jest zarazem ś r o d k a m i t e a t r u raczej niż literatury 
przeprowadzoną na żywych ludziach wiwisekcją zachowań 

człowieczych w chwili wyborów ostatecznych. Widzę w tym 
kolejne Wyiwanie dla teatru - ukazane mu zostały wspaniałe 
możliwośc i inscenizacyjne, witalne, prawie musicalowe, 
natychmiast jednak powstrzymane sąsiedztwem zbrodni, 
zapachem krwi, śmiercią. Rysuje to wąską i trudną do 
utrzymania granicę pomiędzy hucpą a milczeniem przystojnym 
na cmentarzu, między wital ną wolą życia a pełną godności 
rezygnacją, między rozpaczą a walką czy też m iędzy 
rzeczywistością paniki, hańby i poniżenia , jaką zawarł u nas w 
swych opowiadaniach oświęcimskich Tadeusz Borowski, a 
rzeczywistością "zwyczajnej Apokalipsy'' , taką, jak ją widzi 
Miłosz w Piosence o końcu świata , w której wnętrzu wydają się 
żyć niektórzy bohaterowie dramatu Sobola: 

W dzień końca świata 
Kobiety idą polem pod parasolkami, 
Pijak zasypia na brzegu trawnika, 
Nawołują na ulicy sprzedawcy warzywa 
I łódka z żółtym żaglem do wyspy podpływa, 
Dźwięk skrzypiec w powietrzu trwa 
I noc gwiaździstą odmyka. 

A którzy czekali błyskawic I gromów, 
Są zawiedzeni. ( ... ) 

Powiadam: napięcie wszystkich wymienionych przeciwieństw 
stanowi poważne wyzwanie dla inscenizatora Ghetta. I jest to 
wyzwanie oczywiście moralne w nie mniejszym stopniu, niż 
artystyczne. Bo w sztuce obrazem ethosu jest - jak w wierszu 
Herberta - potęga smaku. 

I jeszcze jedna trudność - nazwę ją umownie publicystyczną. 
Otóż Sobol jest przedstawicielem krytycznego czy wręcz 

,rozrachunkowego nurtu literatury żydowskiej . Polemizuje z 
narodowymi stereotypami, obala mity, drażni. Ma w tym wielu 
żydowskich antenatów na czele z Dziadkiem, twórcą literatury 
jidysz, Szalomem Abramowiczem, który pod pseudonimem 
Mendelego Majcher Sforima (Mendla Sprzedającego Książki) 
pisał w XIX wieku znakomite prozy, subtelnie wytykające wady 
niektórych współrodaków, zamieszkałych w Głupsku, literackim 
czyli fikcyjnym miasteczku na polskich kresach wschodnich. Co 
ciekawe , i Sobol , jak Abramowicz, reprezentuje poglądy 
lewicowe. Nie o to jednak idzie. Rzeczą wartą wskazania jest 
zasada, że krytyka, jaka uchodzi współrodakowi - inaczej jest 
widziana, gdy wypowiada ją czy tylko powtarza obcokrajowiec, 
w dodatku przedstawiciel ojczyzny o skomplikowanych 
relacjach historycznych i moralnych z ojczyzną tych, których 
będzie w ten czy inny sposob oceniał . Chociaż, z drugiej strony, 
zawsze dobrze wiedzieć, jak widzą nas inni. 

Czy istnieje szansa ominięcia miel izn i raf w polskiej 
inscenizacji Ghetta ? Nie położyłbym tu ani słowa, gdybym w to 
głęboko nie wierzył. Poza wszystkimi subtelnościami, jakich 
wymaga ta sztuka - tekst dramatu kryje wiele możliwości, w 
niczym nie naruszających koncepcji autora. Powiem o jednej 
tylko. Otóż wielokrotnie podczas uważnej lektury tekstu odnosi 
się wrażenie, że tak naprawdę prawdziwymi bohaterami Ghetta 
nie są Gens, Kittel I inni z tego kręgu, lecz przede wszystkim owi 
aktorzy, tancerze, muzycy. Ci, którzy w getcie grają teatr. Są 
pewnie chwile, bodaj najczęstsze, że grają przygnieceni 
rzeczywistością, widmem zagłady, że grają przymuszeni, pod 
lufą karabinu. Są też jednak rzadkie chwile, kiedy zda się, że 
wszyscy oni grają naprawdę, z pasją. że przechodzą samych 
siebie, że zapominają o Bożym świecie, o grozie swojego życia. 
To wielkie chwile i wielcy wówczas aktorzy. Są w tych rzadkich 
momentach owymi ludźmi sadzącymi w obliczu końca świata 
jabłonie. Pasja aktorska, wewnętrzna prawda - zwycięża 
wówczas zewnętrzne kłamstwo, pasję mordu. Ci ludzie giną, a 
ich sztuka - jak sztuka w ogóle - nie zmieni świata i nikogo nie 
uratuje. Ale ginąc jako ludzie - którzy zresztą najpierw :>ami 
unicestwili się symbolicznie w" tańcu mundurów " - nie giną w 
swych odwiecznych rolach człowieczych, jak nie ginie 
nieśmiertelna ludzka sztuka. Na początku i w finale scenę 

zaściełają kostiumy, czyli symbole losów, biografii. przypadków, 
charakterów, osobowości. Te są odwieczne. Ich teatr jest 
wieczny. 

Polska Inscenizacja głośnej, kontrowersyjnej sztuki Sobola -
lecz czy nie kontrowersyjnej zwłaszcza w berlińskiej inscenizacji 
Zadeka? - powinna okazać się znaczącym, może nawet 
przełomowym wydarzeniem w polsko - żydowskich stosunkach 
kulturalnych. Jak bowiem wiadomo, dotychczas stosunki te 
obciążone były albo - jak dawniej i niekiedy i dziś jeszcze -
polskim antysemityzmem i żydowskim antypolonizmem, albo 
też - jak często obecnie - filosemityzmem. Filosemityzm w 
istocie swej jest bowiem rewersem antysemityzmu, gdyż 
analogicznie jak antysemityzm przypisuje Żydom cechy 
mityczne, nadludzkie. W tej sytuacji budowanie prawdziwych 



więzi kulturowych polsko - żydowskich trzeba rozpocząć od 
odsłonięcia I u d z k i e g o oblicza obu narodów i kultur, ich 
problemów, uwikłań, pytań trudnych, lecz zwyczajnych w 
rodzinie człowieczej, tych, z ktorymi prawujemy się i my, 
Polacy, i nasi bracia Żydzi . Bo gorycz I ból istnienia, otwarte na 
gorycz i ból istnienia bliźniego - łączą i pomagają nawzajem się 
zrozumieć. 

Sergiusz Sterna - Wachowiak 

Lecz cała prawda była taka, że istniały organizacje gmin żydowskich 
i żydowskie organizacje partyjne i dobroczynne zarówno na szczeblu 
lokalnym, jak i międzynarodowym. Gdziekolwiek znajdowali się 
Żydzi, posiadali uznawanych przywódców, i ci przywódcy, niemal 
bez wyjątku, współdziałali w ten czy inny sposób, z tych czy ~ych 
względów, z hitlerowcami. Cała prawda była taka, że gdyby Zydzi 
byli naprawdę niezorganizowani i pozbawieni kierownictwa, chaos i 
nędza wzrosłyby niepomiernie, ale liczba ofiar nie dosięgn~łaby cyfr 
od czterech i pół do sześciu milionów. Kładę nacisk na tę sprawę, 

której proces jerozolimski nie odsłonił przed oczami świata w jej 
właściwych rozmiarach, gdy-.l daje ona najbardziej uderzający wgląd 
w totalność bankructwa moralnego, spowodowanego przez 
hitlerowców ~ szanującym się społeczeństwie europejskim - nie 
tylko w Niemczech, lecz we wszystkich prawie krajach, nie tylko 
wśród oprawców, lecz także wśród ofiar. · Eichmann, w 
przeciwieństwie do innych elementów w ruchu hitlerowskim, czuł 
zawsze pewne onieśmielenie wobec łudzi z "dobrego towarzystwa", i 
uprzejmość, jaką często okazyw~ funkcjonariuszom żydowskim 
mówiącym po niemiecku, była w dużej mierze wynikiem jego 
poczucia, że ma do czynienia z osobami społecznie odeń wyższymi. 
Nie był bynajmniej, jak nazwa} go jeden ze świadkow, 

Landsknechtnatur, najemnikiem spragnionym ucieczki w rejony, 
gdzie kończy się panowanie Dziesięćciorga Przykazań i gdzie 
wszystko wolno. W co żarliwie do końca wierzył, to w powodzenie, 
główny miernik takiego "dobrego towanystwa"jakie znał. Typowe 
były jego ostatnie słowa na temat Hitlera; Hitler, jego zdaniem, 
"mógł być w błędzie na całej linii, ale jedno jest bezsporne: potrafił 
sobie utorować drogę od kaprala armii niemieckiej do wodza 
osiemdziesięciomilionowego narodu ... Samo jego powodzenie było 
dla mnie dowodem, że muszę się ślepo podporządkować". Jego 
sumienie uspokoiło się, gdy widział gorliwość, z jaką "dobre 
towarzystwo" reagowalo wszędzie tak jak on. Nie miał potrzeby 
"t.atykania sobie uszu na głos sumienia" (jak to określono w 
motywacji wyroku) nie dlatego, że go nie posiadał, ale dlatego, że 
jego sUIIllerue przemawiało "czcigodnym głosem", głosem 

otaczającego go czcigodnego społeczeństwa. 

Hannah Arendt 
Eichmann w Jerozolimie 

"Znak". Kraków 1987 

Samuel Puterman 

* * * 

W reprezentacyjnej sali Gminy wre praca. Murarze uk<;>ńczyli już 
tynkowanie dziur, brakujące rzeźby pilastrów świecą bielą 

. ,_nowych gipsów. Czuć farbę i lekką wilgoć wiejącą z podłogi 
mimo silnych promieni słonecznych wpadających pełnymi 
strugami przez otwarte okna. Po olbrzymiej sali uwijają się 
mistrzowie pędzla. Pracują w skupieniu z zapałem tłumionym 
od trzech lat. Twórczość malarska jest wzbroniona pod karą 
śmierci. Zapomnieli, gdzie się znajdują, zapomnieli o getcie, o 
murach. Zapomnieli · dla kogo pracują, porwał ich święty 
płomień twórczy. Malują.szkicują.projektują od wczesnego 
ranka do zmierzchu.( ... ) Największy obraz, kompozycja Hiob, 
jest obiektem długotrwałych dyskusji. 

wg : Pamię tniki z getta warszawskiego . Fragmenty I regesty, opracował Michał 
Grynberg, PWN, Warszawa 1988 

Zapewne, powstała sytuacja paradoksalna: ofiary pomagały same w 
oliwieniu machiny zagłady, doglądały jej sprawnego 
funkcjonowania, w nadziei, że za taką cenę uda się ją ubłagać czy 
może nawet powstrzymać, jak gdyby właśnie fakt jej sprawnego 
działania nie był sam przez się najlepszą rękojmią, że wypełni ona 
do końca swe zadanie. Do nietykalnych spraw " dni naszej śmierci" 
należą dziesiątki i setki tysięcy "baranów"", idących w przykładnym 
ordynku, bez sprzeciwu i buntu, ku własnej jatce. Ale (zdaje się 
sądzić Hannah Arendt)do spraw wciąż jeszcze dotykalnych i 
podlegających sądowi moralnemu, do praw "dni naszego życia", 
należy zaleńslwo "pasterzi', którzy zgodzili się przyłożyć rękę do 
wysortowania i zorganizowania tych maszerujących kolumn, do 
przepojenia ich duchem samoniszczyciclskiej dyscypliny. 

Gustaw Herling - Grudziński 
Godzina cieni 

"Znak' . Kraków 1991 



Abraham Sutzkever 

Skrzypek w getcie 

Postać skrzypka mur przesłonił 
kiedy dźwięków już nie stało, 
sen i jawa sle zatarły. 
bo mu skrzypiec brakowało. 

Z Ich tonami odpłynęły 
duch ognisty, wigor ciała, 
dźwlęk upojny uszedł z wiatrem, 
bo już skrzypiec brakowało. 

Skrzypce, niby flaszkę wina, 
tuż przy bramie. z drugiej strony, 
ukrył w smutku tajemniczym, 
zanim tutaj był wtrącony. 

Cóż bez skrzypiec człowiek znaczy? 
Gmach kościsty i bez dachu! 
Dni mijają, czas upływa, 
po nieznanym chodzi szlaku. 

Łza człowieka tylko kroplą, 
słowo pyłkiem jest na wietrze, 
u wezgłowia zachód słońca, 
nim siwieje, los go zetrze. 

Nieświadomy sensu życia, 
jak w zwierciadle żyje człowiek . 

Krew na cegłach nie wie również, 
że to ona krwią się zowie. 

Późną nocą, z rydlem w dłoni 
zaczaił się pokryjomu, 
by wykopać wierne skrzypce 
z gruzów zburzonego domu. 

Pragnie skrzypce swe odnaleźć , 
dżwiękiem tonów serce wzbiera, 
kopie, drąży coraz głębiej, 
wnętrze ziemi się otwiera. 

Nagle skrzypiec blask spostrzega 
i podnosi je oburącz, 
do żydowskiej wszedł dzielnicy, 
cichym krokiem, w cieniu murów. 

Dla tych szarych ruin zagrał 
pełen żaru i uniesień , 
każdy pyłek tańczy wokół 
i ton władczy w krąg się niesie. 

Dźwięki rade są jak dzieci, 
dzieci zasię jak muzyka, 
zmarli z mogił powstawają 
kiedy wytnie w struny smykiem. 

Z grobów wstali przyjaciele, 
ciżba rosą przystrojona, 
oto młody syn nadchodzi, 
obok jego martwa żona. 

Dzwięki skrzypiec budzą w tłumie 
męstwo ducha i nadzieje 
i łzy więcej nie są łzami 
i wokoło świat jaśnieje. 

Po raz pierwszy się ujrzeli 
przepełnieni animuszem, 
to dźwięk skrzypiec ich obdarzył 
Innym głosem.nową duszą. 

Krew jest burzą na kamieniach, 
każde słowo jest protestem, 
każda z piwnic jak strażnica , 
a ty człP,kU tym, kim jesteś. 

Antologia poezji żydowskiej. 1868 - 1968, 
wybór, przekład i opracowanie Zew Szeps, 
Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn 1980 

Wilno 1943 
tłum . Zew Szeps 
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"Wlekl iśmy się grupą Żydów, z pakunkami. Ulica 
była wypełniona Żydami z pakunkamLLudzie szli 
wolno, zaprzęgnięci do swych tobołków, które 
powłóczyl i za sobą. Upadali, tobołki rozrywały się . 

Przede mną szła kobieta, uginająca się poci 
ciężarem pakunku, z którego ziarnka r.yżu spadały 
na drogę Jak naszyjnik. Szedłem zły i wyczerpany. 
Litwini dodawali nam otuchy, nie każąc przystawać. 
Nie widziałem niczego przed sobą. nie widziałem 
przechcx:lniów. Czułem jedynie śmiertel1Te 
zmęczenie. Czułem poniżenie i palący mnie od 
wewnątrz ból". 

Młody człowiek w czasie marszu do getta 
6 września 1941 

Noty biograficzne niektórych autentycznych postaci 

Jacob Gens, urcx:lzony w Kownie, pochodzenia 
żydowskiego . chodził do szkoły oficerskiej na Litwie. Był 
członkiem organizacji syjonistycznej. W czasie li wojny 
światowej jako ochotnik wstąpił do wojska, by walczyć o 
niepodległość Litwy. W późniejszym czasie został naczelnikiem 
więzienia w Kownie. Był ożen iony z chrześcijanką, co dawało 
mu możl iwość zamieszkania poza gettem. Wolał jednak dzielić 
los ze swymi braćmi , zostawiając żonę i córkę . " Posiadał duży 
majątek ziemski na Litwie. Funkcja szefa policji żydowskiej nie 
była mu potrzebna do szczęśc ia. Mógł żyć bezpiecznie z żoną i 
dziećmi" /Eichanan Magid/. 

Kiedy powstało getto w Wilnie, Gens został drugim 
przewodniczącym Rady Żydowskiej . Na dziewięć dni przed 
likwidacją getta Gensa ostrzeżono, że gestapo zamierza go 
zl ikwidować . Gdy poradzono mu, by uciekał , od rzekł:"j eśl i ja, 
szef getta, ocalę siebie, tysiące Żydów zapłaci śmiercią za moją 
ucieczkę" . Gensa aresztowano, a 14 września 1943 roku 
rozstrzelano. 

Herman Kruk. Urodził się w 1896 roku. Do Wilna przybył z 
Warszawy, skąd uciekł przed faszystowskim terrorem. Był j ed ną 
z czołowych postaci żydowskiego ruchu socjalistycznego. 
Kiedy nie został wybrany przewodniczącym Rady Żydowski ej. 
przyjął posadę naczelnego bibliotekarza getta. P rowadził 

pamiętnik, w którym op isywał wszystkie wydarzenia polityczne, 
kulturalne, a także osobiste. Diariusz urywa s ię nagle na dacie 
14 lipca 1943 roku. Kruk został wówczas deportowany do 
Estonii, dokąd dotarł dwa miesiące późn iej . Pamiętnik, który 
prowadził został przechowany przez mieszkańców getta w 
pudełku po słodyczach . 



JudyfaAita 
Seria~ 
POła:Wltteńberg 
Helena L.ares 
Urna Orszewska 
Jakub Irys 
Zygmynt Upowski 
Baruch Natan 
Awram Błaket 
sasza MaleWski 
Lea:Roelkow 
Leon Tajlelbswn 

Luba GrodzieńSka 
8iasz Ge]Włsz 
Icek Gejviisz 
Jankiel Polikański 

• Eugeniusz Karin 

- Jerzy Satanowakl 
• Paweł Dobti.YCld 
lrena819glńdl 

• ZblQł'dew Grochal 
- Katarzyna Nowakowika 
• Iga Fłglel - Idziak 
• Dorota Kuczyńska „ SUmdełłó 



"Kittel" był artystą śpiewakiem. Chodził do szkoły teatralnej w 
Berlinie. Przeszedł też kurs szkoleńia policyjnego we 
Frankfurcie. Potrafił wyjątkowo harmonijnie połączyć te dwie 
umiejętności. Co niedziela występował w wileńskim radio, 
grając na saksofonie i śp iewając romantyczne pleśni. Urodzony 
w 1922 roku, był najmłodszy i najprzyst.ojniejszy wśród swych 
kolegów. 

W czasie likwidacji getta, Kittel polecił, aby wyniesiono dla 
niego pianino, po czym zaczął grać. W tym momencie 
znaleziono kryjówkę, z której wynurzył się młody człowiek. 

Zauważywszy Kittela przy pianinie padł na ziemię i jął prosić o 
łaskę . Nie przerywając gry, Kittel jedną ręką uderzał w klawisze 
a drugą , wyciągnąwszy pistolet, zastrzelił więźnia. 

Dr Paul przybył do Wilna w styczniu 1942 roku. Był członkiem 

organizacji stawiającej sobie za cel wytępienie i zniszczenie 
kultury żydowski ej. W latach 30 - tych studiował folklor na 
uniwersytecie w Jerozolimie. Z tego względu uważano go za 
specjalistę w dziedzinie literatury żydowskiej, czyniąc go 
doradcą Alfreda Rosenberga, człowieka, który usiłował 
opracować podstawy naukowe nazistowskiej teorii ras. 
Sporządzono spis wszystkich żydowskich książek. Najpierw 
spalono wszystkie z biblioteki uniwersyteckiej, następnie te z 
trzystu synagog i żydowskich bibliotek w Wilnie, razem około 
sto tysięcy. Paul wybrał kilka tytułów i kazał je sobie przesłać 
do Frankfurtu, do swego muzeum. Ogółem do Niemiec wysłano 
dwieście tysięcy książek: Resztę kupiła fabryka papieru. 

z programu premiery Ghetta w Teatrze Narodowym w Londynie 27 kwietnia 
1989 (. 



Stefan Ernest 

Der Obman des Judenrates, Przewodniczący Rady Żydowskiej 
(getta warszawskiego), jak mówiliśmy krótko "Prezes" - pan inż. 
Adam Czemiakow.( .. . ) .Był męczennikiem sans phrases, 
pierwszym symbolem męczeństwa udręczonej społeczności.( ... ) 
Na . wewnątrz walczył o status quo, o przetrwanie jak 
największej liczby w możliwie najmniej przekształconej 
strukturze społecznej, aby ten stan po wojnie przekazać do 
dalszego bytu. Nie chciał wejść na drogę radykalnych, 
rewolucyjnych niemal przemian, jakie były udziałem żydostwa 
łódzkiego. Może to był jego główny błąd taktyczny, jeśliby się 
okazało, żę lódż nie poszła w całości do Treblinki. Chronił 
szczególnie Inteligencję zawodową, młodzież i dzieci, które, jak 
mniemał, będą w szczęśliwszym czasie podstawą dalszego 
rozwoju narodu. Że będą miały zdrowie fizyczne i moralne, 
dzięki pokoleniu ojców swoich, którzy dla nich dźwigają ów 
krzyż męczeński upokorzeń i ciosów. Usiłował wewnętrznemu 
życiu publicznemu nadać rozmach najdalej idącej autonomii. 
Choć nie brak było zdań, że jest pionkiem w rękach kliki(?). że 
jest człowiekiem słabym, ale przecież miał szacunek i uznanie 
najszerszych warstw. Czyż mógł w tych warunkach być czymś 
więcej, zrobić coś więcej, być mężem "silnej ręki"? Nie chciał 
być tyranem, a przez to wydawał się niektórym słaby I 
niezaradny.( ... ) Rzecz pewna. że Prezes był pierwszym 
bohaterem - klasycznej tragedii, która już z góry miała przez 
bestię określony i nakazany koniec. 

wg: Pamiętniki z getta warszwskiego. Fragmenty i regesty, opracował Michał 
Grynberg, PWN, Warszawa 1988 

W wielu krajach Europy - nie we wszystkich - żydowskie "miasta 
zamknięte" były oblężone podwójnie fizycznie przez hitlerowców, 
psychicznie przez otaczające je narody podbite. Zanim Niemcy jako 
głosiciele Nowego Porządku, przynieśli s w ó j projekt 
"ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej", przekonanie o 
konieczności "jakiegoś jej rozwiązania" (w miarę możności 
'humanitarneg~") nie było zjawiskiem odosobnionym. Prawa 
obywatelskie Zydów, nawet jeśli nie były jeszcze naruszane 
formalnie, kwestionowano lub ograniczano coraz częściej w 
praktyce. Stąd żywe było wciąż wśród Żydów stare 
przedświadczenie, że nie są one prawami realnymi i należnymi, lecz 
aktami kapryśnej wielkoduszności władców, które otrzymuje się 

albo w drodze łaski za okazaną pokorę, albo w zamian za wysoki 
haracz czy okup. Okrzyk KaJki:"Nasze prawa nie są powszechnie 
znane;niezmiernie to bolesna rzecz być rządzonym przez prawa, 
których się nie zna" jest tyleż metafizyczną formułą losu ludzkiego, 
co mimo.wolną glossą na marginesie doli żydowskiej. EndJOsung 
zastaJa. Zydów w stanie obywatelskiego komplek u niższości, z 
poczuciem, że za murami mogą częściej liczyć na niechęć niż na 
zaplecze. W sytuacji zatem niezbyt podatnej dla biernego oporu i 
nieposłuszeństwa. 

Gustaw Herling - Grudziński 
Godzina cieni 

"Znak". Kraków 199' 

~ontrast między izraelskim heroizmem a uległą potulnością, z ja.ką 
Zydzi szli na śmierć - stawiając się w oznaczonym czasie na 
punktach transportowych, maszerując pieszo do miejsc kaźni, 
kopiąc własne groby, rozbierając się i ukJadając schludnie odzież na 
kupkach, kładąc się pokotem obok siebie w oczekiwaniu na strzały -
wydawaJ się nieodparty, i prokurator pytając świadka po· świadku 
"Czemuście. nie protestowali?", "Dlaczegoście wsiedli do 
pociągu?","Było was piętnaście tysięcy otoczonych przez kilkuset 
strażników, czemuście się nie zbuntowali i nie ruszyli do ataku?", 
eksploatował go, ile się dało. Lecz smutna prawda polegała na tym, 
że problem był źle poi-.~awiony, gdyż nie-Żydzi nie zachowywali się 
bynajmniej w inny sposób. Przed szesnastu laty, kiedy wypadki były 
jeszcze świeże, David Rousset, były więzień Buchenwaldu, opisał to, 
co wiemy dziś o wszystkich obozach koncentracyjnych : "Pełny triumf 
SS wymagał, by torturowana ofiara pozwoliła się prowadzić na 
śmierć bez sprzeciwu, by skapitulowaJa aż do zaparcia się własnej 
tożsamości. I nie bez głębszego powodu. Nie ot tak sobie, nie ze 
zwykłego sadyzmu, esesmani pragnęli jej klęski. Wiedzieli, że 
system, któremu udaje się zniszczyć swą ofiarę przed jej 
wstąpieniem na szafot, jest bez porównania najlepszy dla 
utrzymania w niewolnictwie całego narodu. W uległości. Nic 
straszniejszego nad te procesje istot ludzkich, idących na śmierć jak 
manekiny"(Les Jours de notre mort,1947). Sąd nie otrzymał 
odpowiedzi na te okrutne i głupie pytania, ale można było łatwo 
znale~ć odpowiedi skierowując na kilka minut wyobraźnię ku losowi 
tych Zydów holenderskich, którzy w roku 1941, w starej dzielnicy 
żydowski j Amsterdamu, odważyli się zaatakować oddział policji 
niemieckiej . W drodze represji aresztowano 430 Żydów i dosłownie 
zamęczono ich powoli na śmierć najpierw w Buchenwaldzie, a 
potem w Mauthausen. Miesiącami umierali oni po tysiąckr ć, i 
każdy z nieb mógł był pozazdrościć swoim braciom w Oświęcimiu, a 
nawet w Rydze i w Mińsku. Istnieją rzeczy znacznie gorsze od 
śmierci , i SS postarała się już o to, by żadna z nich nie była 'nigdy 
zbyt odległa od umysłów i wyobraźni ofiar. Pod tym względem 
rozmyślna próba odsłonięcia na procesie tylko żydowskiego aspektu 
zagadnienia znieksztaJciła prawdę, nawet żydowską prawdę. 

ChwaJa powstania w getcie warszawskim i heroizm nielicznych 
wałczących tkwią właśnie w decyzji odrzucenia względnie łatwej 
śmierci, zaofiarowanej przez hitlerowców : od kul plutonu 
egzekucyjnego ł ub w komorze gazowej. I świadkowie w Jerozolimie, 
którzy opowiadali o oporze i buncie, o ich nikłej roli w historii 
całopalenia, potwierdzili raz jeszcze, że tylko bardzo młodzi byli 
zdolni do aktu wydarcia się z szeregów, prowadzonych na rzeź jak 
barany do szlachtuza. 

Hannah Arendt 
Eichmann w Jerozolimie 

"Znak' .Kraków 1987 



Mare Chagall 

* * * 

Ja malowałem jasne ściany, 
grajków i tancerzy na scenie, 
niebiesko, czerwono i żółto, 
Bożym darzyłem was natchnieniem. 

Ja pragnę, bracia niemi, z Wami 
poszybować ku gwiazdom jasnym, 
gęsty mrok nocy się rozjaśni, 
my nowe pleśni zaśpiewamy -
będą narodów pokarmem. 

tłum . Zew Szeps 

Mare Chagall 

W bożnicy wileńskiej 

Stara bożnica, stara ulica, 
malowałem je w ubiegłym roku. 
Dziś z nich ulata dym i popioły, 
święta kotara jest cała w prochu. 

Jak wyglądają twoje świeczniki , 
lampy, lichtarze, święte rodały? 
Gdzież to powietrze - oddech pokoleń? 
One w niebiosach się zacierały. 

Drżąc kładłem farbę arki przymierza, 
zieloną farbę przeświętej skrzyni. 
W łzach i pokorze się pochyliłem, 
w pustej bożnicy - świadek jedyny. 

Antologia poezji żydowskiej. 1868 · 1968, 
wybór, przekład i opracowanie Zew Szeps, 
Oficyna Poetów I Malarzy, Londyn 1980 

tłum . Zew Szeps 



Michał Maksymilian Borwicz 

"Pieśń ujdzie cało„. " 

"Płomień rozgryzie malowane dzieje, 
Skarby mieczowi spustos:ią złodzieje , 
Pieśń ujdzie cało („. )" 

Adam Mickiewicz 

* * * 

W getcie wileńskim istniało r;iie tylko tajne nauczanie i nie tylko 
życie literackie. Tam jeszcze w roku 1942 dawano nagrody za 
najlepszy poemat, dramat, rzeźbę. Tworzyło szereg literatów. 
Żydzi zatrudnieni przez Niemców w zasłużonym Żydowskim 
Instytucie Naukowym i w bibliotece Straszuna,z narażeniem 
życia wykradali księgi, manuskrypty, dzieła żydowskiej sztuki 
itp. Rzeczy te przemycano do getta i w getcie zakopywano. 
Dzięki temu część tych materiałów ocalała i znajduje się 
obecnie w wileńskim muzeum. 

* * * 

(Na przykład) w getcie warszawskim istniał przez pełny rok (to 
jest do wysiedleń w lipcu 1942) między innymi teatrzyk Femina 
przy ul.Leszno, Teatr Andrzeja Marka ( ... ) oraz dwa teatry w 
języku żydowskim: Eldorado (przy ul.Dzielnej, gdzie - pod tą 
samą nazwą - teatr ten istniał zresztą już z czasów 
przedwojennych) i No'N'f Azazel (na Nowolipiu).( ... ) I.skoro o 
teatrach już mowa, warto jeszcze wspomnieć, że ambicją 
prezesa warszawskiej Rady Żydowskiej - inż. Czerniakowa, było 
stworzenie w getcie ... opery. Sprawa była przedmiotem 
kilkakrotnych obrad Rady Teatralnej, która powstała z jego 
inicjatywy. Opery Czerniakow j uż jednak nie stworzył . 

* * * 

Wystawianie operetek i rewii, a w rewiach skeczów i lekkich 
piosenek przedwojennych, budzi mimo woli pewne skojarzenia. 
Utwory tego rodzaju posiadają przecież określoną tematykę i . 
odwołują się do określonych odczuć. W getcie jedne i drugie 
zakrawały na egzotykę . Były jakby roślinkami spod innej 
szerokości geograficznej. Może jednak po trosze i na tym 
polegała ich rola. Bywa mianowicie - pozwólmy sobie na takie 
porównanie - że galernik albo rozbitek odnajduje zabłąkane na 
obcy ląd strzępy gazet lub książek, a w znalezionych strzępach 
zdjęcia filmowych gwiazd. Na kanwie tych rekwizytów haftuje 
biedne (a przede wszystkim gruntownie od własnej 
rzeczywistości oderwane) namiastki wzruszeń . W bardzo 
podobnej sytuacji byli widzowie i słuchacze omawianych 
widowisk: chcieli na przeciąg godziny czy kwadransa o 
beznadziejnym położeniu przede wszystkim zapomnieć. Inna 
już sprawa, że zapomnieć, nawet na krótko, można o 
kłopotach , będących tylko fragmentami życia . Nie można 
zapomnieć o katastrofie. Katastrofa gnębi, domaga się 
wyrażenia jej. Bodaj cząstkowego. Tak mniej więcej powstaje 
błędne koło psychicznych związków . 

* * * 

Przeciwko tym jawnym imprezom podnosiły się w getcie liczne 
zarzuty. Dotyczyły one nie programów, lecz samego faktu. 
Imprezy kojarzyły się z pojęciem rozrywki, a rozrywki wydawały 
się w tych warunkach co najmniej nietaktem. Mimo to 
zainteresowanie nimi było duże. Czy można je tłumaczyć 

wyłącznie chęcią oderwania się bodaj na chwilę od 
rzeczywistości? 

* * * 

S. Kaczergiński opowiada np. o "koncercie" urządzonym w 
getcie wileńskim 18 stycznia 1942. Było to miesiąc po krwawych 
tam wydarzeniach. Ludzie, czytając ogłoszenia, wzruszali z 
goryczą ramionami. Przy afiszach pojawiły się slogany: "Na 
cmentarzu koncertów się nie urządza! " Mimo to - w określonym 
dniu sala teatru wileńskiego getta wypełniła się po brzegi. "I już 
początek programu dowiódł, że z koncertem nie ma on nic 
wspólnego. " Ze sceny padły słowa wiersza Chaima Nachmana 
Bialika Wypłakać serc13 aż do dna. Po sali przeszedł dreszcz. Z 
kąta odezwał się szloch. Po chwili łkanie było j uż powszechne. 
Z kolei nastąpiły fragmenty Złotego łańcucha Pereca i sztuki 
Goldfadena o Bar Kochbie.(„. ) Ale oto - po przytaczanych -
zapowiedziano ni stąd ni zowąd recytację humoreski Szaloma 
Alejchema. Na sali zapanowała konsternacja. Po wierszu Bialika 
i w nastroju przez ten wiersz wywołanym - humoreska? A 
przecież już chwilę później publiczność uległa czarowi tekstu 
ulubionego autora żydowskich mas. 

* * * 

W tych uwagach o najsmutniejszym, ze środowisk raz po raz 
wypada robić wzm iankę na temat utworów humorystycznych. 
Paradoks to, w gruncie, tylko pozorny. W owych latach 
upiornego zagęszczenia tragizmu, paradoksów było zresztą 
dużo. Ten, o którym mowa, posiadał głęboką logikę . Co prawda 
w tym wypadku chodzi raczej o dowcip niż o humor, bo w takim 
zespole wypadków szczerego humoru być oczywiście nie 
mogło. Za to dowcip spełniał funkcję godną uwagi. Był 

psychiczną samoobroną udręczonych. Zważmy: grad 
nieszczęść niszczył w ofiarach zdol ność rozeznawania 
otaczającej rzeczywistości. Zapędzeni w śl epy i morderczy 
zaułek, nie umieli zrazu nawet ocen ić wie lości i różności jego 
elementów. Wszystko zlewało się w jeden i niepodzielnie 
beznadziejny masyw„.W fatalistyczny monolit. Dowcip - w tym 
położeniu - był jak chemiczny odczynnik. Ośmieszał jeden i 
drugi szczegół, podważał go w myśli. W rezultacie burzył 
pojęcie monolitu, sugestię co niby żałobna zmora 
przeszkadzała w krytycznym osądzie każdorazowej sytuacji. 

Michał M. Borwicz, "Wstęp" w: Pieśń ujdzie cało„ .Antologia wierszy o Żydach 
pod okupacją niemiecką , op racował i szkicem wstępnym poprzedził Michał 
M.Borwicz ,nak/adem Centralnej Zydowskiej Komisji Historycznej w Polsce, 
Warszawa · Łódź . Kraków 1947 



Paweł Świetlikowski 

L A s p o N A R s K 

Las Ponarski, położony w odległości 1 O kilometrów od Wilna 
przy szosie do Kowna, jest miejscem niezwykłym. W 1940 roku 
Sowieci rozpoczęli tu budowę ukrytego, ogromnego 
podziemnego zbiornika płynnego paliwa, przeznaczonego na 
cele strategiczne. Jednak wojna z Niemcami budowę tę 

przerwała. 

W czerwcu 1941 roku Niemcy okupowali Wilno. Rozpoczętą 
przez Sowietów inwestycję ponarską postanowili wykorzystać w 
sposób racjonalny. Postanowiono mianowicie urządzić tu Obóz 
Zagłady. Długie i głębokie rowy były już wykonane. Teren ten 
ogrodzono teraz drutem kolczastym I ustawiono wokoło liczne 
tablice ostrzegawcze, zakazujące osobom cywilnym i 
wojskowym zbliżanie się do ogrodzenia pod karą śmierci. 

Do obrony i obsługi tego obiektu powołano specjalny, 
litewski batalion żołnierzy, pod nazwą Strzelcy Ponarscy. Plony 
ich pracy były obfite. W ciągu trzech lat, od lipca 1940 roku d_o 
lipca 1943 zamordowano tu ponad 1 ąo tysięcy ludzi. 

Najliczniejszą grupę stanowili Zydzi z Getta Wileńskiego, 
około 70 tysięcy. Pozostałą ilość dopełnili jeńcy sowieccy, 
Cyganie, Litwini i kilka tysięcy Polaków. 

Warunki sprzyjały. Doły już czekały. Las tłumił odgłos salw 
z automatów, środki i drogi transportu Idealne. Z jednej strony 
lasu biegła linia kolejowa, z drugiej szosa Wilno - Grodno. 
Dobór żołnierzy specjalny, o szowinistycznej ideologii znanej na 
Litwie organizacji pod nazwą Szaulisi. 

Historię Jasu Ponarskiego odtworzono dopiero po wojnie z 
pozostawionych przez Niemców w pośpiechu dokumentów i 
relacji naocznych świadków. Cenne materiały zqstawił po sobie 
mieszkający obok obozu Kazimierz Sakowicz, żołnierz AK, który 
zginął w lipcu 1944 roku w walkach o Wilno. Był to starannie 
prowadzony pamiętnik, umieszczony w butelkach i zakopany w 
ogrodzie, a odkryty przypadkowo w 1945 roku. 

Pamiętnik opublikowano w broszurach przez "Mintis" w 1966 
roku. Oto kilka tytko z niego wyjątków : 

"2 sierpnia 1942 roku egzekucji dokonywało 80 oprawców. 
Wszyscy bytl pijani. Ogrodzenia pilnowało 100 żołnierzy i 
policjantów. Tym razem przed rozstrzelaniem okrutnie 
torturowano. Zamordowanych nikt nie zakopywał. Rzucano ich 
po prostu do dołu, strącając w dół nogami. Rozlegały się jęki 
rannych. Nikt ich nie dobijał.„" 

5 kwietnia 1943 roku. Znowu przybywa pociąg z Wilna. 
Przywieźli. Zaczęli wyrzucać ludzi z wagonów i od razu 
niewielką grupę poprowadzili do dołu . Tych, którzy byti w 
gorszym ubraniu, nie rozbierano. Zapędzili do dołu i od razu 
zaczęli rozstrzeliwać. Stojąca w pobliżu inna grupa ludzi widząc , 

co się dzieje z ich bliskimi, zaczęła lamentować. Kilku z nich 
rzuciło się do ucieczki. Nieco w tyte za innymi biegła kobieta , 
przyciskając do piersi dziecko. Dogonił ją policjant, uderzył 

kolbą po głowie i kobieta upadła . Policjant zaś chwycił dziecko 
za nóżki I wrzucił do dołu." 

Znany pisarz i publicysta Józef Mackiewicz mieszkał w 
Ponarach i także był naocznym świadkiem tych tragedii. 
Nazwał to "rzeźnią" i "fabryką śmierci" . Opublikował to w 1945 
roku w londyńskim Orle Białym . Czasami dantejskie sceny 
rozgrywały się już na torach stacyjnych, zanim tłum skazańców 
zdołano zapędzić za bramę kaźni. Wiezionych z getta 

. - , „ 

wileńskiego Żydów wprowadzono w błąd, zapowiadając , że 
pojadą oni na roboty do Koszeder. Jednak kiedy wagony 
zatrzymywały się w Ponarach wiedzieli już co Ich czeka. 
Zaczynały się ucieczki, strzelanina, koszmar, lament, wycie i 
płacz, gwizd kul. W poprzek szyn leżące ciała, w lesie tak 
samo: roztrzaskane głowy ze zwojami mózgu, krew, czołgający 
się na czworakach ranni, zaś pośród nich szaleni z obłędnego 
mordowania oprawcy. 

Fragment z książki p t . Wolało nas Wilno złożonej do druku w Wydawnictwie 
Księgarn i św. Wojciecha w Poznaniu. 

Paweł Świetlikowski urodził się w Wilnie w 1915. Studiował 
prawo na Uniwersytecie Stefana Batorego. W latach okupacji 
działał w szeregach Armii Krajowej. Brał udział w Powstaniu 
Wileńskim w lipcu 1944 r. Aresztowany, sądzony , 12 lat 
przebywał w łagrach katorżniczych Workuty. W styczniu 1957 r. 
powróc i ł do kraju i pracował w górnictwie. Na Akademii 
Górniczo - Hutniczej w Krakowie uzyskał dyplom inżyniera 
górnictwa. 
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Kalendarium niektórych wydarzeń w Wilnie 
w latach 1939 - 1943 

1939 

28 Październik 
Litwa przejmuje Wilno od Związku Radzieckiego. 
Setki Żydów uciekają w kierunku ZSSR. W ciągu następnych 
pięciu lat tylko 75.000 Żydów wyemigrowało do Palestyny w 
porównaniu z 256.000 w latach 1932-39. 

1940 

Ludność Wilna według danych litewskich: 
Ogółem 200.000 
Żydzi BO.ooo 
Litwini 60.000 
Polacy I inni 60.000 
22 Luty 
Zakaz emigracji do Palestyny. 

1941 

24 Czerwiec 
Oddziały niemieckie wchodzą do Wilna. Większość żydowskich 
uciekinierów zostaje ząbita; mniej niż 3.000 udaje się zbiec. 
Policja litewska zostaje przekazana pod dowództwo niemieckie. 
4-20 Lipiec 
5.000 Żydów zostaje wymordowanych przez EK 9 w 
Ponarze,tuż pod Wilnem. 
2 Wrzesień 
3. 700 Żydów (wśród nich kompletny skład Rady Żydowskiej) 
zostaje rozstrzelanych w odwecie za rzekomą próbę zamachu 
zorganizowaną 31 sierpnia. 
6 Wrzesień 
Niemcy wyznaczają siedemnaście - później tylko siedem - ulic 
pod teren żydowskiego getta. Żydzi wileńscy zostają spędzeni 
do getta, które przechodzi pod rozkazy oficera SS Franza 
Maurera. 
12 Wrzesień 
Masowy mord na 3.334 wileńskich Żydach w Ponarze. 
3 - 21 Październik 
6.496 Żydów zostaje zgładzonych w trzech kolejnych "akcjach". 
13 Październik 
Konfiskata całego mienia żydowskiego 
13 Październik 
Zostaje wydanych 3.000 zezwoleń na pracę. 
24 Październik - 22 Grudzień 
7.110 Żydów zatrzymanych bez zezwoleń na pracę, zostaje 
rozstrzelanych. 

1942 

18 Styczeń 
Zostaje powołane do życia stowarzyszenie pisarzy i artystów. 
Odbywa się pieiwszy publiczny koncert symfoniczny. 
20 Styczeń 
Konferencja w Wannsee (Bertin) na temat: Ostateczne 
rozwiązanie problemu żydowskiego. Plany dotyczą m.in 
zdziesiątkowania Żydów przez przymusową pracę i 
niedożywienie . 

21 Styczeń 
Założenie organizacji F.P.O.(Zjednoczona Organizacja 
Partyzancka), której celem jest zbrojny opór i sabotaż. 
5 Luty 
Zostaje ogłoszony "Geburtenverbot" (dekret o zakazie rodzenia 
dzieci) dotyczący mniejszości żydowskiej . 
10 Luty 
Założenie stowarzyszenia muzyków. 
14 Kwiecień 
Policja nakazała oficjalną rejestrację wszystkich instrumentów 
muzycznych w getcie. 
26 Kwiecień 
Pieiwsze przedstawienie w Teatrze Getta. 
26 Lipiec • 
84 sędziwych Żydów zostaje przekazanych w ręce litewskiej 
policji. Ogłoszenie nagrody literackiej za najlepszą sztukę o 
życiu w getcie. 
Październik 
Polska prasa podziemna publikuje dane o ludnośc i Wilna w roku 
1942 (por. z1940): 
Ogółem 142.00D 
Żydzi 12.000 
Litwini 33.000 
Polacy 97.000 
13 Grudzień 
Uroczystości związane z wypożyczeniem 1 OO.OO książki z 
biblioteki. 

1943 

25 Marzec 
Pięć mniejszych gett, mieszczących się w miastach wokół 
Wilna, zostaje zlikwidowanych. 
27 Marzec 
Premiera sztuki Skarb Dawida Pińskiego. 
5 Kwiecień 
4.000 Żydów z mniejszych gett zostaje rozstrzelanych w 
Ponarze. 
5 Maj 
Początek masowego exodusu z getta. 
14 Maj 
Niemal wszystkie wejścia do getta zostają zamurowane. 
Czerwiec 
Weiskopf zostaje rozstrzelany. 
Premiera rewii Pesze z Rzeszy. 
Hans Kittel zostaje oficerem odpowiedzialnym za Służbę 
Bezpieczeństwa do Spraw Żydów w Wilnie. 
10 Czerwiec 
W getcie premiera pierwszej sztuki hebrajskiej - Ten wieczny 
Żyd Dawida Pińskiego. 



26 Czerwiec 
Powstanie przeciwko policji getta. 
Wrzesień 

Trwają próby Tewje mleczarza Szolema Alejchema. 
1 Wrzesień 
Władze niemieckie domagają się wywiezienia 5.000 Żydów. W 
wyniku zbrojnego powstania w getcie, wielu członków F.P.O 
zostaje aresztowanych. 
2 Wrzesień 
Gens tworzy dodatkowe siły policyjne, dokonuje selekcji 5.000 
Żydów i przekazuje ich władzom niemieckim. 
7 Wrzesień 
F.P.O.wycofuje się do lasu. 
14 Wrzesień 
Ignorując wcześniejsze ostrzeżenia o grożącym 
niebezpieczeństwie , Gens zostaje aresztowany i rozstrzelany. 
23 Wrzesień 
Wileńskie getto, liczące w tym momencie około 10.000 Żydów 
zostaje zlikwidowane. 

z książki J . Sobo l Ghetto w wersji Davida Lana. Nick Hern Books. Londyn 1989, 
tłum . Bogdan Olewicz 

Kierownik techniczny 
Perukarnia 
Pracownia krawiecka damska 
Pracownia krawiecka męska 
Pracownia 
tapicersko dekoracyjna 
Pracownia ślusarska 
Pracownia elektryczna 
Pracownia modelatorska 
Brygadzista sceny 
Główny elektryk 
Akustyk 
Rekwizytor 
Kierownik Biura Obsługi Widzów 
Szef reklamy 

Redakcja programu 
Rysunki 
Reprodukcja plakatu na okładce 
Opracowanie graficzne 
i redakcja techniczna 

- Marek Matuszak 
- Czesława Doroszkiewicz 
- Bożena Gawrońska 
- Tomasz Sierchuła 

- Jerzy Skrzypczak 
- Jan Czarnecki 
- Lech Kielan 
- Leszek Zieliński 

- Leszek Kargol 
- Jerzy Jeziorowski 
- Paweł Walczak 
- Leszek Kellner 
- Bogumiła Dzierżak 
- Ireneusz Okoń 

- Milan Kwiatkowski 
- Paweł Dobrzycki 
- Wiesław Wałkuski 

- Jacek Papla 

Wydawca programu: Teatr Nowy w Poznaniu, Dąbrowskiego 5, tel. 48-12-41 

Skład i druk: MJM sp . z o.o. Poznań . Kościuszki 101 d/4, tel. 52-22-86 
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STUDIA NAGRAN 
DYSKOTEKI, MUZYKÓW, 
DOMY KULTURY. 
WARSZAWA 00-311 
ul.KRUCZKOWSKIEGO 12/21 tel.- fax 26 48 49 



Joshua Sobol urodził się w 1939 roku 
Studiował filozofię na Sorbonie. Po powrocie z 
Francji wykładał estetykę i prowadził warsztaty 
reżyserskie na Uniwersytecie w Tel Avlvie oraz w 
Szkole Dramatycznej Beit Tzvl. Napisał między 

Innymi takle sztuki, jak: Dni, które nadejdą, 
Sylwester 72, Noc dwudziestu, Ner.vy, Dusza Żyda, 
Joker, Ghetto. 

W 1983 r. sztuka Dusza Żyda prezentowana 
była na festiwalu w Edynburgu, a w 1985 ta sama 
sztuka I Ghetto uczestniczyły w Festiwalu 
Berlińskim. 

Dramaty Sobola tłumaczono na różne języki i 
wystawiano w wlelu krajach. W 1985 r. autor Ghetta 
został dyrektorem artystycznym Teatru Miejskiego 
w Halfie. 

Ghetto stanowi część tryptyku, którego akcja 
rozgrywa się w getcie wileńskim. Dwie pozostałe 
części to sztuki: Adam - o ruchu opąru i Podziemie 
- o dylematach moralnych personelu medycznego 
szpitala w getcie. Utwór ten grany był m.in. w : 
Halfie, Berlinie, Wiedniu, Kolonil, Oslo, Toronto. 
Został uznany przez Stowarzyszenie Krytyków 
Niemieckich za najlepszą sztukę zagraniczną w 
1985 r.,a realizacja niemiecka Petera Zadeka 
zdobyła tytuł najciekawszej sztuki 1985 r. 

Ponadto Ghetto grano w języku hebrajskim na 
Berlińskich Spotkaniach Teatralnych /1985/, na 
Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w 
Chicago /1986/ oraz w Centrum im. Johna F .. 
Kennedy'ego w Waszyngtonie /1986/. 


