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Złe języki 

Uderzenie rózgi wywołuje sińce, 
Uderzenie języka tamie kości. 

Wielu padło od ostrza miecza, 
Ale nie tylu, co od języka. 

Mądrość Syracha czyli Eklezjastyk, 
28 {17-18) 

Scenariusz: Marcin Przybylski 

Teksty nowych piosenek: Piotr M. Cieński 

Reżyseria: Marcin Przybylski 

Muzyka i aranżacje: Klezzmates 

Scenografia: Jan Kozikowski 

Kostiumy: Anna Englert 
Asystentka: Magda Węglewska 

Choreografia: Tomasz Pałasz 

Kierownictwo muzyczne: Andrzej Perkman 

Reżyseria światła: Piotr Pawlik 

Asystentka reżysera: Monika Gołębiewska 

Inspicjent: Beata Szaradowska 

Sufler: Jolanta Łusiak 
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Część I 
•Uwertura 

Spis utworów muzycznych: 

•Siedem (muz. Krzysztof Kossowski, sł. Piotr M . Cieński) 
•Jej pierwszy bal (I) (muz. Ludomir Różycki , Władysław Szpilman, sł . 

Władysław Szlengel, Julian Piotr Maszyński, Bronisław Brok) 
•List (muz. Eddy Courts, sł. Seweryn Mendelson; parafraza : Światopełk 
Karpiński, Janusz Minkiewicz) 

•Już taki jestem zimny drań (muz. Henryk Wars, sł. Ludwik Starski; 
parafraza: Janusz Minkiewicz, Światopełk Karpiński) 

•Zdrada (muz. Jarek Wilkosz, sł . Zuzanna Ginczanka) 
• Ten wąsik, ach ten wąsik (na melodię piosenki Titina Charlesa Chaplina, 

sł . Marian Hemar) 
• Tango portugalskie (muz. Jerzy Gert, Ryszard Frank, sł. Zenon Friedwald) 
• Die zwei blauen Augen (muz. Gustav Mahler, sł. Gustaw Mahler, sł. poi. 

Piotr M. Cieński) 
•Serce matki (muz. Zygmunt Karasiński , Szymon Kataszek, sł. Ludwik 

Szmaragd) 
• Kontratak (muz. Marcin Wiercioch, sł. Władysław Szlengel) 
•Spacer Kalekich (muz. Jarek Wilkosz, sł . Piotr M. Cieński) 
• On tak ładnie kradnie (muz. Seweryn Krajewski, sł. Agnieszka Osiecka) 

Część li 
• Laszon Hara (muz. Jarek Wilkosz, sł. Piotr M. Cieński) 
•Jej pierwszy bal (Ili) (muz. Ludomir Różycki, Władysław Szpilman, sł . 

Władysław Szlengel, Julian Piotr Maszyński, Bronisław Brok) 
• /ustitia Buffa (muz. Krzysztof Kossowski, sł . Piotr M. Cieński) 
•Jej pierwszy bal (li, IV, V)( muz. Ludomir Różycki, Władysław Szpilman, sł. 
Władysław Szlengel, Julian Piotr Maszyński , Bronisław Brok) 

• Trzy listy (muz. Leon Boruński, sł. Jerzy Jurandot) 
• Lambeth Walk (muz. Noel Gay, sł . Douglas Furber, Arthur Rose, sł. poi. 

Andrzej Włast) 
•Finał 

W scenariuszu wykorzystano fragmenty książki Wiery Gran Sztafeta oszczerców. 
Autobiografia śpiewaczki. Paris 1980, nakładem Autork i. 

Reżyser dziękuje za pomoc w przygotowaniu scenariusza Annie Gryszkównie. 
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VERA - Monika Węgiel 

PIETRUCHA - Przemysław Kaczyński 
MAŁGOSIA - Agnieszka Judycka 

LUXI - Katarzyna Dąbrowska 
PAN SZTARC - Wojan Trocki 

SZCZYPIOR - Mateusz Grydlik 
KIEŁBASIAK - Zbigniew Suszyński 
KOŻUCH - Dariusz Dobkowski 
KAZIO- Wojciech Żołądkowicz 
JERZY - Marcin Januszkiewicz 

WŁADEK - Grzegorz Daukszewicz 
MATKA - Joanna Jeżewska 

PAN WĄSIK - Monika Pikuła 
GRISZA - Rafał Zawierucha (A.T.) 

SCHOR - Sebastian Świerszcz 
PREFEKT - Piotr Bajor 

GÓRSKI - Piotr Garlicki 
SZYMONOWICZ - Jacek Bursztynowicz 

ELI - Daniel Salman 
SZYMEK - Robert Kuraś 

DIANA - Anna Czartoryska 
MATYLDA - Magdalena Nieć 

FRANCISZKA - Agnieszka Sienkiewicz 
ZUZANNA- Weronika Nockowska 

ZESPÓŁ KLEZZMATES W SKŁADZIE: 
Marcin Wiercioch - akordeon 
Jarosław Wilkosz - kontrabas 

Bartek Staniak - skrzypce 
Krzysztof Kossowski - perkusja 

Tomasz Polak - klarnet 



Nad tymi, którzy przeżyli, ciążyła mroczna tajemnica.(.„) Nie wolno 
sądzić nikogo, dopóki nie było się na jego miejscu. 

Aleksander Klugman, 
cyt. za: Agata Tuszyńska, Oskarżona: Wiera Gran, 

Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010. 

Życiem ludzkich społeczeństw rządzi zasada zapominania. Pewne 
fakty, a zwłaszcza ich aura czy klimat, nie dają się później odtworzyć, 
a nawet wyobrazić. Stosuje się to nie tylko do młodych pokoleń, 
które nie mogą mieć wiedzy z pierwszej ręki. Również uczestnicy 
i świadkowie wydarzeń odsuwają pamięć o nich od siebie, niepewni 
czy zdarzyły się one naprawdę. 

Czesław Miłosz, Zniewolony umysł, 
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999. 

Również szczęśliwi później narodzeni muszą poJąc - nie tylko 
chłodnym rozumem, lecz także emocjonalnie - co przeżyło pokolenie 
dotknięte totalitarnym terrorem, żeby odkryć w sobie straszliwe 
możliwości stania się zarówno ofiarami, jak i katami, i aby oczyścić się 
w tej trudnej konfrontacji, przejść katharsis, które uchroni ich przed 
sztuczną, wymuszoną i złudną niewinnością naszych czasów, przed 
złudzeniem, iż nasz świat jest najlepszy ze światów. 

Imre Kertesz 



Pamięć polsko-żydowska. Nie majednej pamięci żydowskiej. Inna jest 
pamięć policjanta żydowskiego, który doprowadz~ł żonę do poci_ągu, 
a inna jest pamięć policjanta żydowskiego, ktory utrzymał zonę 
i dziecko przy życiu. Inna jest pamięć dziecka, które się przechowało 
w klasztorze, a inna jest pamięć pani, która przeżyła spokojnie po 
tak zwanej aryjskiej stronie. A inna jest jeszcze pamięć tych, którzy 
byli codziennie szmalcowani, inna pamięć tych, którzy w~lczyli, i~na 
pamięć tych, którzy gdzieś uciekli i schowali się na wsi. Inny Jest 
stosunek tych ludzi do przeszłości. 

Marek Edelman, I była w miłość w getcie, 
Świat Książki, Warszawa 2009. 

Nikt, kto tego nie przeżył, nie zrozumie naszego życia, wszystko co 
kiedykolwiek usłyszysz, będzie za mało, będzie "nie to". 

Adolf Rudnicki, Złote okna, 
Czytelnik, Warszawa 1963. 

PAMIĘĆ O ZNIEWADZE 

Pamięć ludzka jest narzędziem wspaniałym, ale zawodnym. Tę nie
nową prawdę znają nie tylko psychologowie, ale też każdy, kto ob
serwował zachowanie otaczających go ludzi i swoje własne. Tkwiące 
w nas wspomnienia nie zostały wykute w kamieniu i nie tylko mają 
skłonność, by z latami znikać, ale często przekształcają się, czy wręcz 
dopełniają, wchłaniając obce elementy. Dobrze wiedzą o tym sędzio
wie - niemal nigdy dwaj naoczni świadkowie jakiegoś zdarzenia nie 
opisują go w taki sam sposób i tymi samymi słowami, nawet jeśli nie 
jest ono odległe i jeśli żaden z nich nie jest osobiście zainteresowa
ny, by relację deformować. Ten niski stopień wiarygodności naszych 
wspomnień może zostać dostatecznie wyjaśniony dopiero wtedy, kie
dy uzyskamy wiedzę, w jakim języku i jakim alfabetem są one zapisy
wane, na jakim materiale i jakim piórem są utrwalane; na razie jednak 
zdobycie tej wiedzy jest niewykonalne. Znamy zaledwie niektóre me
chanizmy fałszujące nam pamięć w szczególnych warunkach. Należą 
do nich urazy, i to nie tylko mózgu, ingerencja ze strony wspomnień 
11 konkurencyjnych", ekstremalne stany świadomości, tłumienie lub 
wypieranie. Ale nawet w normalnych warunkach dokonuje się powol
na degradacja pamięci, zacieranie jej granic, pojawia się zapomina
nie, powiedzieć można, fizjologiczne, któremu mało wspomnień się 
opiera. 

Primo Levi, Pogrążeni i ocaleni, 
Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007. 



ZEZNANIA ŚWIADKÓW W PROCESIE WIERY GRAN 
(fragmenty) 

Swiadek Jasielski Aleksander, kupiec: 

Przew. Co świadek słyszał i co wie sam 
o obwinionej? 
Sw. Znałem Werę Gran jeszcze z przed wojny. ( ... } 
Po raz drugi spotkałem ją ghetcie . Byłem wtedy 
( ... } współwłaścielem kawiarni „Sztuka", Leszno 2. 

Przew. Czy do kawiarni przychodzili gestapowcy? 
Sw. Przeważnie. 

Przew. Jak odnosiła się do nich obwiniona? 
Sw. Jadała i piła z nimi. 
Przew. Co to był za lokal „Sztuka" 
Sw. Drogi . Tam zbierały się „szumowiny" ghetta, 
t . zw. arystokracja finansowa. 
Przew. Czy W. Gran bywała w prywatnych 
mieszkaniach gestapowców. 
Sw. Tak . Wiem , ze bywała u Szymonowicza. Raz 
ją osobiście tam widziałem, gdy przynosiłem 
potrawy jako kelner. O drugiej wizycie u 
Szymonowicza zakomunikowano mnie . 

*zachowana oryginalna pisownia. 

z kolei zeznaje świadek jemiołkowski, lat 45, 
Przybył do warszawy w r. 1941. 

Przew. Od jakiego czasu świadek zna Werę Gran? 

Sw. Od roku 1935 . występowała ona w kawiarni 
„Paradis", której byłem właścicielem . 

Przew. Czy oskarzona nosiła futro po r.1941? 
Sw. Zdaje się, ze tak. 
Przew. Czy swiadek był kiedykolwiek 
uczestnikiem rozmów o Werze Gran? 
Sw. Tak. Po stronie aryjskiej. Mówiono, ze 
jej się bardzo dobrze powodzi, ze przebywa 
w towarzystwie ludzi bogatych . 
Przew. Czy świadkowi mówiono po stronie 
aryjskiej , ze nalezy wystrzegać się Wery Gran? 
Sw. Tak. Mówiono mi , ze przebywa ona często w 
kawiarni Węgierkiewicza, która jest siedzibą 
gestapowca mirskiego. 

*zachowana oryginalna pisownia. 

Zeznaje świadek Romana Lilian. Nie znała przed 
wojną obwinionej. Spotykała się z nią w czasie 
okupacji. 

Przew. Co mówiono w owym czasie o Werze Gran? 
Sw. Ze przebywa w towarzystwie podejrzanych osób. 
Przew. Kto jeszcze z artystek pracował 
w kawiarniach? 
Sw. Nie przypominam sobie . 
Rzeczn. Osk. Czy pozostawanie artystów z goscmi 
po produkcjach było zjawiskiem normalnym? 
Sw. W/g kontraktu artyści mieli prawo po swoich 
produkcjach iść do domu . 
Rzeczn. Osk. Czy artyści na pewnym poziomie 
moralnym przysiadali się do stolików gości? 
Sw. W zadnym wypadku. 

*zachowana oryginalna pisownia. 



Zeznaje świadek Lena Zakrzewska, nauczycielka, 
czynna w zyciu_ społecznym. Podczas okupacji 
członkini ruchu podziemnego po stronie 
aryjskiej. 

Przew. Co św . moze opowiedzieć o oskarżonej 
Werze Gran? 
Sw. Nie znam Wery Gran osobiście . W r . 1943 
poinformował mnie dr . Płockier abym 
przestrzegała naszych ludzi przed Werą Gran 
i przed niejakim Lolkiem . Ci przebywali często 
w cukierni w Alejach . Zaczęlismy cukiernię 

tę obserwować , ale następnego dnia wybuchło 
powstanie w ghetcie i otrzymaliśmy inne 
zadanie . 
Rzeczn.Osk. W jakim celu Wera Gran mogła 
przychodzić do tej kawiarni? 
Sw. W celach konfidencjonalnych . Naogół żydzi 
tam nie przychodzili . 

*zachowana oryginalna pisownia. 



SĄD SPOŁECZNY 

przy C . K . Ż w Polsce 

WYROK 

Sąd Społeczny przy C . K . Ż w P 
w składzie : Przewodniczący Al . Ołomucki 

Sędziowie E . Lewi , B . Berg , Sz . Rozenberg 
i A. Truskier przy udziale protokolanta K Ney, 
rzecznika oskarżenia J . Kowalskiego i obrońcy 
adw . A. Landaua -------------- --------
po rozpoznaniu sprawy Wiery Gran , o~k~rżonej 
o to , że w czasie okupacji niemieckie] w . 
okresie od 1941r . do sierpnia 1942 r . w ghetcie 
warszawskim , a od sierpnia od 1942 r . po t. 
zw . stronie aryjskiej utrzymywała stosunki 
towarzyskie z osobami , które były jawnymi 
agentami gestapo 

orzekł : 

uznać , że zarzucone jej czyny nie zostały 
udowodnione , i z postawionych jej zarzutów 
uniewinnić . 

Warszawa 15 . I . 1949r. 

*zachowana oryginalna pisownia. 

Uzasadnienie 

Sąd Społeczny oceniając cały materiał dowodowy 
w sprawie przeciwko Wierze Gran rozważył wszystkie 
kwestie objęte zarówno zarzutami wymienionymi 
w akcie oskarżenia jak i te, które wyłoniły się 
w toku rozprawy a wykroczyły poza ramy oskarżenia. 
W związku z podejrzeniami o kolaborację z Gestapo 
Sąd Społeczny zważył co następuje: podejrzenia 
powyższe opierają się na zeznaniach świadka 
Sznejera i Piękniewskiej. Twierdzenie świadka 
Sznejera nie pochodzą z bezpośrednich obserwacji 
lecz opierają się na relacjach i niesprawdzonych 
przypuszczeniach innych osób. Informacje te znajdują 
zaprzeczenie w stwierdzonych przez Sąd faktach -
ustalono bowiem zeznaniami szeregu świadków I Dr. 
Maria Jabłońska, dr. Tadeusz Radwański, Wiktoria 
Cukierman, Izabela Gelbard, Irena Rechtszaft/ , że 

Wiera Gran nosiła opaskę na terenie ghetta, ustalono 
również, że po wydaniu zakazu noszenia futer 
Wiera Gran futra nie nosiła. Nie znalazło również 
potwierdzenia oświadczenie , iż jakoby odnośnie 
W. Gran zamieszczone zostało ostrzeżenie w prasie 
podziemnej lub, że została skazana na śmierć przez 
organizację podziemną. 

Z relacji sw. Perkowskiego, Prezesa Zw. Muzyków 
Kompozytorów, biorącego w okresie okupacji czynny 
udział w ruchu podziemnym wynika , iż miał on za 
zadanie badanie świata artystycznego i w ewidencji 
osób podejrzanych o stosunki z Gestapo lub 
z gestapowcami nigdy nie napotkał imienia W. Gran 
którą znal z przed wojny a przeto napewnoby zwrócił 
uwage gdyby istotnie jakąś podejrzaną wiadomość 
odnośnie jej osoby posiadał. Podobnie swiadek 
Krystyna Zywulska wiceprzewodnicząca Rady Naczelnej 
Polskiego Związku b. więźniów politycznych - autorka 
książki pod tytułem „Przeżyłam Oświęcim" stwierdza 
że z tytułu swojej współpracy z PPR często miała 
dostęp do list z nazwiskami osób (a w tej liczbie 



ze świata artystycznego) podejrzanych o współpracę 
z Gestapo wzglę~ie skazanych przez organizacje 
podziemne na karę śmierci - i z nazwiskiem W. Gran 
nie zetknęła się - natomiast na liście figurowała 
Franciszka Mann. Również w prasie podziemnej nigdy 
nie spotkała wzmianki o Wierze Gran. 
( ... ) 
Sąd Społeczny nie znalazł również potwierdzenia 
winy W. Gran w relacjach sw. Piękniewskiej. Sw. ten 
opiera swoje podejrzenia na sprzecznych z praktyką 
policyjno-gestapowską wynurzeniach konwojenta -
gestapowca prowadzącego świadka na dziedzińcu 
Gestapo. 
Na wynurzeniach tych zwłaszcza przy braku osobistego 
rozpoznania ( sw. Piękniewska nie twierdzi, iż 

W. Gran jest tą osobą, którą widział w Gestapo) 
polegać nie można. 
Sąd Społeczny rozważył ponadto trzy ewentualności: 
1/ Obywatelka Piękniewska była wyprowadzana 
z siedziby Gestapo na wolność, a przeto 
krańcową niedorzecznością byłoby informowanie 
jej o osobie konkretnego konfidenta gdyby nim 
był w rzeczywistości, gdyż osoba wychodząca na 
wolność niewątpliwie nie zataiłaby tej wiadomości 
a ostrzegłaby otoczenie przed osobą ujawnionego 
konfidenta. 2/ W. Gran była eksponowana na terenie 
ghetta artystką i gestapowiec przytaczając jej 
nazwisko liczył się z możliwością jakiejkolwiek 
reakcji czy też odruchu po którym prowadzona 
przezeń Piękniewska zdradziłaby mimowoli swoją 
łączność z ghettem, a tymsamym zdradziła swoja 
pochodzenie żydowskie o co była posądzona, wreszcie 
3/ W. Gran uciekła z ghetta co nie mogło być 
tajemnicą w swiecie artystycznym i co zapewne nie 
było tajemnicą dla agentki Gestapo Franciszki Mann. 
Wiadomo było zatem, że jest po stronie aryjskiej 
i tam się ukrywa. Rozmowa z Piękniewską mogła być 
próbą przypadkowego natrafienia na ślad ukrywającej 
się W. Gran. 

Sąd Społeczny zważył ponadto, że wedle relacji 
św. Piękniewskiej, miała ona zakomunikować swe 
spostrzeżenie właściwej komórce ruchu podziemnego 
powołanej do ujawnienia zdrajców i konfidentów 
w szeregach artystycznych - tymczasem wedle 
cytowanego już zeznania Prezesa Zw. Kompozytorów, 
ob. Perkowskiego, ześrodkowywał on w okresie 
okupacji wszelkie wiadomości , zbierane w ruchu 
podziemnym odnośnie świata artystycznego i żadnej 

relacji ani raportu co do osoby W Gran przez cały 
okres swej pracy nie otrzymywał. 
W tych warunkach podejrzenia wysnute przez 
ob. Piękniewską upaść muszą. W związku z powyższym 
zauważyć należy, że św. Piękniewska nadała swoim 
podejrzeniom pewien rozgłos ( zeznanie św. 
Szpilmana) co mogło stać się źródłem ujemnej, 
a nieuzasadnionej opinii, scigającej osobę W. Gran. 
Sw. Dr. Płockier, biorący czynny udział w ruchu 
podziemnym, stwierdza w swoim zeznaniu, że 

odnośnie W Gran nic bliższego nie jest mu wiadomo 
i polecając roztoczenie obserwacji nad podejrzanym 
lokalem przy ul. Aleje Ujazdowskie w liczbie osób 
podejrzanych nie wymieniał osoby W. Gran. Upada 
zatem zeznanie św. Zakrzewskiej, powołującej się na 
dyrektywę Dr. Płockiera w tym względzie. 
Podobnie bezprzedmiotowymi okazują się zeznania 
płk. Alefa i red. Turkowa, którzy nie przytaczając 
żadnych konkretnych faktów - powołują się wzajemnie 
na siebie. 
Zadnego konkretnego materiału nie daje także 
zeznanie sw. Hofmana. Stwierdzone zostały oczywiste 
złudzenia co do rozpoznania W. Gran po stronie 
aryjskiej. Nie mogła bowiem Gran jechać dorożką 
z kolaborantem hitlerowskim Kenem w końcu 1942 r. 
lub na początku 1943r. skoro Kon został zabity 
w połowie 1942r. 
Na podstawie zeznań całego szeregu świadków/ dr. 
M. Jabłońska, Mieczysława Bednarska, Dr. Jezierski, 
małż. Mainka i inni/ ustalono że przebywając po 



stronie aryjskiej W. Gran tak dalece zmieniła swój 
wygląd, iż była _ prawie nie do poznania, nawet 
dla osób dobrze ją znających - miała jasne włosy, 
czesała się zupełnie inaczej, nosiła okulary. 
Sąd Społeczny ustalił, że W. Gran opuściła ghetto 
2.VIII 1942 r., ukrywała się na początku na terenie 
szpitala Wolskiego, następnie przez jakiś tydzień 
na ul. Maruszewskiej 16, skąd wyjechała do Babic, 
gdzie nadal się ukrywała I zeznanie św. Mieczysławy 
Bednarskiej, dr. Mieczysława Tylickiego, Gerarda 
Gadejskiego, małż. Mainka i ks. „ •.••. „ ••.•• „„.„„„„. I Pobyt 
W. Gran w Babicach datuje się od września 1942 r. 
W. Gran zamieszkała w domu dwumieszkaniowym 
zajmując wraz z mężem dr. Jezierskim mieszkanie 
na pierwszym piętrze gdy mieszkanie na parterze 
zajmowała rodzina Mainka. Warunki sytuacyjne samego 
domu ogromnie utrudniały mieszkańcom 1 piętra 
niepostrzeżone wydalanie się z domu. Toteż wedle 
zeznań sw. małż. Mainka oraz dr. Jezierskiego, 
W. Gran zaledwie kilka razy wyjeżdżała z Babic do 
Warszawy i to w celach - związanych z poratowaniem 
zagrożonego zdrowie. Sprzeczne z tymi ustaleniami 
wersje o rzekomym przebywaniu czy przesiadywaniu 
W. Gran w kawiarni Wegierkiewicza, jako zawodowej 
siedzibie żydowskich agentów Gestapo, zdradzających 
ukrywających się Żydów, niczym nie zostały 
potwierdzone. (_) 
W świetle powyższy ustaleń odpaść muszą, jako 
nieposiadające żadnych podstaw dowodowych, wersje 
o kolaboracji. 
Przechodząc do rozważenia materiału dowodowego 
dotyczącego zarzutu postawionego W. Gran w akcie 
oskarżenia, Sąd Społeczny zważył co następuje: 
Tragiczny los Żydów warszawskich był jednym 
z odcinków planowej akcji hitlerowskiej, obliczonej 
na fizyczną zagładę żydostwa: Realizując swe 
zamierzenia hitlerowcy stłaczali Żydów wt.zw. 
zamkniętych dzielnicach zydowskich ghetach, 
usiłując przede wszystkiem poderwać ich egzystencję 



materialną przy równoczesnym ustawicznym 
stępieniu ich odporności, obniżaniu poziomu 
i morale spolecz.nego. Zydostwo wtrącone zostało 
do strzeżonych, ściśle odizolowanych terenów, 
stanowiących sui generis obozy rządzone prawami 
okrucieństwa i traktowanymi jako stadium przejściowe 
do komór gazowych. Gheta ogóle, a warszawskie gheto 
w szczególności obliczone było na wyniszczenie 
materialne i moralne ludności żydowskiej. Dla 
ghett - ustanowiony został taki regime wewnętrzny, 
któryby doprowadził ludność wpędzoną do ghett do 
samowyniszczenia i samounicestwienia, doprowadził 

ją do stopniowej utraty człowieczeństwa i uczynił 

ją podatną i bierną na zagładę w komorach gazowych. 
Celom hitlerowskim służył aparat powoływany 
z pośród mętów żydowskich, pozostający bezpośrednio 
na usługach Gestapo i innych władz hitlerowskich. 
( ... ) 
W braku normalnego kultywowania stojących na 
poziomie produkcji artystycznych, ghetto stworzyło 
pewien surogat pod postacią występów artystów na 
scenkach kawiarni. 
Kawiarnie żydowskie powstające na terenie ghetta 
tworzyły pozory zachowania pewnego znośnego poziomu 
życia, sprzecznego z ogólną rozpaczliwą sytuacją, 
stłoczonego w ghetcie żydostwa. 
( ... ) 
Część żydowskiego świata artystycznego, 
szukająca egzystencji w produkcjach wykonywanych 
w kawiarniach w rodzaju "Sztuki" stykała się 
silą rzeczy ze stałymi bywalcami kawiarnianymi, 
rekrutującymi się w dużej części z potentatów, 
żerujących na nędzy żydowskiej bądź też 
z osobników, oddanych na usługi regime'u 
hitlerowskiego. Nie mniej jednak przewód sądowy 
nie dostarczył dowodów, aby W. Gran występując 
w kawiarni "Sztuka" utrzymywała towarzyskie 
kontakty z osobami pozostającymi na usługach 
gestapo. Zeznaniem całego szeregu świadków /Gerard 

Gadejski, Leon Piotrowski, Czesław piotrowski, 
dr. Tadeusz Radwański, Romana Weinkranz, adw. 
Aleksander Zalewski, Jerzy Jurandot, Irena 
Jasińska/ odtworzony został z zupełną dokładnością 
przebieg jej pracy na terenie ghetta oraz 
zachowanie się w lokalach, w których występowała. 
Z zeznań tych wynika, że Gran obracała się 
w środowisku ludzi, nie budzących żadnych 
zastrzeżeń ani podejrzeń. 
Sąd Społeczny pominął, jako niewiarygodne zeznanie 
sw. Jemiolkowskiego i Jasielskiego, wobec oczywistej 
sprzeczności z innymi niewątpliwymi ustaleniami. 
W szczególności Sąd ustalił, że św. Jasielski 
pracował w "Sztuce" bardzo krótko i w tym okresie 
W. Gran w tym lokalu nie występowała. Wreszcie 
Sąd musi podnieść - że świadek Jemiolkowski sam 
nie bierze poważnie ani swoich ani Jasielskiego 
zarzutów, skoro nie waha się zaofiarować W. Gran 
w słowach pełnych szacunku i szczególnej uprzejmości 
pracy w swojej kawiarni "Paradis", jak o tym 
świadczy jego list z dnia 16. X. 1946r. 
W. Gran wyjaśniła , iż zmuszona była raz jeden 
wystąpić na przyjęciu u żydowskiego gestapowca 
Szymonowicza, za co otrzymała wynagrodzenie. Nie 
mogla jak twierdzi odmówić Szymonowiczowi, w obawie 
przed możliwymi a zawsze groźnymi konsekwencjami, 
wiedziano bowiem powszechnie, jak niebezpiecznym 
jest Szymonowicz i jego żydowscy agenci Gdy mimo 
początkowej odmowy Szymonowicz dalej kategorycznie 
nalegał W. Gran zmuszona była ustąpić, nie 
chcąc narazić siebie i swoich najbliższych na 
niewątpliwe niebezpieczeństwo. Wyjaśnienia W. Gran 
odnośnie występu u Szymonowicza potwierdzone 
zostały zeznaniami św. Gadejskiej, wobec której 
Gran określiła ten wymuszony występ jako 
"koszmarne przeżycie". Sąd Społeczny nie ustalił, 
aby poza wymuszonym występem u Szymonowicza 
W. Gran występowała u jakiejkolwiek innej osoby 
poszlakowanej o współpracę z Gestapo. Z zeznań 



natomiast św. Gadejskiej wynika, że Gancwajch czynił 
bezskuteczną próbę zaproszenia W. Gran na prywatny 
występ do siebie. 
Sąd Społeczny miał na uwadze, że na przyjęciu 
u Szymonowicza zebrała się większa grupa gości 
z pośród żydowskich mętów oddających usługi 
niemcom, jak zapewne i innych osób zaproszonych lub 
sprowadzonych dla uświetnienia przyjęcia. Obecność 
przeto W. Gran na tym przyjęciu mogla wywołać pewne 
reperkusje w społeczeństwie żydowskim, interesującym 

się życiem artystycznym, a także stać się źródłem 
dowolnych podejrzeń i uprzedzeń kolportowanych 
później, na wszelki wypadek z ostrożności. Ze 
tak właśnie było świadczy między innymi zeznanie 
św. Jonasa Turkowa, którego uprzedzenie co do osoby 
W. Gran opiera się na jej występie u Szymonowicza. 
Płk. Alef zkolei, jak to widać z jego listu, 
opiera się na opinii Turkowa. Reperkusje powyższe 
są zupełnie zrozumiale w warunkach szczególnej 
wrażliwosci i czujnosci, cechujące w tym okresie 
społeczeństwo żydowskie. 

Ponadto w opinii osób niestykających się 
bezpośrednio z żydowskim światem artystycznym i nie 
znających osobiscie W. Gran, mogły się pomieszać 
lub skojarzyć ze sobą współdźwięczne nazwiska Gran 
i Mann i można ze słusznością przypuszczać, że 

w dalszym kolportażu podejrzeń i posądzeń opinje 
dotyczące agentki Mann przyswajano Gran, względnie 
łączono oba nazwiska razem, co wynika również 
z zeznania św. Jemiolkowskiego. 
Ustalono, iż W. Gran znała tancerkę Franciszkę Mann, 
że znajomość ta datuje się z okresu przedwojennego, 
gdy były one koleżankami szkolnymi w szkole 
Prusickiej. 
W okresie ghetta występowały w różnych lokalach, 
Sąd Społeczny nie ustalił, aby łączył je na terenie 
ghetta jakiś kontakt towarzyski nie mniej jednak 
Sąd nie wyklucza mozliwosci chociażby przypadkowych 
spotkań, co przy zachowaniu koleżeńskie zażylosci, 

sięgające) Jeszcze okresu szkolnego, mogło w op1n11 
przypadkowych świadków takiego spotkania rzucić 
niekorzystny cień na W. Gran i stać się źródłem 
bezsensownych z skądinąd podejrzeń. 
W toku przewodu sądowego wyłoniła się kwestia akcji 
charytatywnych w których W. Gran brała czynny udział 
w towarzystwie innych osób ze świata artystycznego 
- sciągając dary i datki u osób pozostających na 
usługach gestapo. Rozpoznając powyższą kwestję pod 
kątem moralności i godności ludzkiej Sąd Społeczny 
rozważył co następuje: 
Żydowscy agenci gestapo, oprawcy własnego 
społeczeństwa, lubili się popisywać widocznymi 
dla ogółu aktami szczodrobliwości, ofiarując tanio 
zdobyty pieniądz na cele dobroczynne, w ten sposób 
usiłowali okupić własne sumienie zbrukane niewinną 
krwią zdradzonych przez się męczenników. Do takich 
należeli tacy oprawcy, jak Kon, Heller, Gancwajch 
i inni. Zlekceważenie ich przez pominięcie przy 
zbiórkach urządzanych na cele dobroczynne mogło 
grozić niebezpiecznymi konsekwencjami. Omijanie 
potentata hitlerowskiego groziło załamaniem się 
podjętej przez społeczeństwo akcji pomocy. 
( ... ) 
Akcje charytatywne na terenie ghetta kolidowały 
z wyniszczającymi zamierzeniami władz niemieckich 
i aby akcję taką przeprowadzić społeczeństwo 
żydowskie musiało niekiedy sobie kupić lub 
ułagodzić tych z pośród sprzedawczyków żydowskich, 
których głos mógł zaważyć na losie nie tylko 
samej akcji ale i jej inicjatorów. Jest to osobny 
tragiczny rozdział w martyrologii ghett żydowskich, 
kiedyto społeczeństwo żydowskie zdane było na laskę 
i niełaskę własnych oprawców, nędznych służalców 
hitlerowskich, zaszeregowanych czy to do t.zw. 
„policji porządkowej", czy to do „Judenratu", czy 
to stanowiących bezpośrednią agenturę gestapo. 
Na podstawie powyższych ustaleń i rozważań - Sąd 
orzekł, jak w sentencji. 



Słabi Żydzi wyginęli, a ci, którzy przeżyli, miało się wrażenie, że są ze 
stali, chociaż jak się okazało i oni byli złamanymi ludźmi. Ich kłopoty 
teraz wychodzą na powierzchnię. Za sto lat, getta będą wyidealizowane 
i zapanuje opinia, że zamieszkiwali je sami święci. Nie ma większego 
kłamstwa. Po pierwsze, ilu świętych jest w każdym pokoleniu? Po 
drugie, niemal wszyscy prawdziwie pobożni Żydzi zginęli. A wśród 
tych co przeżyli, najsilniejszym dążeniem było: żyć za wszelką cenę. 
W niektórych gettach organizowali nawet kabarety! Żeby wejść na 
przedstawienie trzeba było omijać trupy. 

Isaac B. Singer, Wrogowie, przekł. Ludmiła Melchior-Yahil, 
Wydawnictwo Amber, Warszawa 1996. 



Wiera Gran (Grynberg) - Córka Luby oraz Eliasza Grynberga. Urodziła 
się w 1918 roku najprawdopodobniej w Rosji. Miała dwie starsze 
siostry Helenę oraz Marylę. W 1922 roku wraz z matką przeniosły się 
z Rosji do Wołomina, a w 1931 roku przeprowadziły się do Warszawy. 
Tu Wiera uczęszczała do gimnazjum, później do szkoły tańca Ireny 
Prusickiej. Marzyła o karierze tancerki, jednak wypadek i w efekcie 
złamana noga, przekreśliły te marzenia. Obdarzona wyjątkowym 
niskim i matowym głosem, Gran odnalazła się w roli śpiewaczki. 

Jej kariera rozpoczęła się jeszcze przed wojną. Od 1934 do 1938 
roku występowała w lokalu Paradis przy Nowym Świecie 3. W tym 
samym czasie podpisała kontrakt z wydawnictwem fonograficznym 
Syrena Rekord. W 1938 roku została zaproszona do Cafe Vogue przy 
ulicy Złotej. W 1939 roku wystąpiła w filmie Aleksandra Martena 
Bezdomni w języku jidysz w roli piosenkarki Bessy. Na 1 września 
1939 roku miała zaplanowany wyjazd do Paryża - zaproszona przez 
słynną pieśniarkę Yvette Guilbert. Wybuch wojny zniweczył plany, 
a Gran opuściła Warszawę wraz z Kazimierzem Jezierskim - znajomym 
rodziny sprzed wojny. Przebywała kolejno we Lwowie, Krakowie 
i ponownie w Warszawie. 20 kwietnia 1941 po raz pierwszy wystąpiła 
w kawiarni Sztuka w getcie przy ulicy Leszno 2, gdzie akompaniowali 
jej Andrzej Goldfeder, Janina Pruszycka oraz Władysław Szpilman. 
Sławę przyniosło jej wykonanie utworu Jej pierwszy bal. Wkrótce stała 
się jedną z największych atrakcji lokalu obok Marysi Ajzensztadt. 

2sierpnia1942 roku opuściła getto przez gmachy sądów przy pomocy 
Jezierskiego - o którym mówiła mąż, choć najprawdopodobniej nie 
byli w formalnym związku. Najpierw ukrywała się po aryjskiej stronie, 
potem do końca wojny w Starych Babicach, gdzie Jezierski prowadził 
prywatną praktykę lekarską . W 1944 roku urodziła syna Jerzego, który 
po trzech miesiącach zmarł. 
Starając się na nowo odnaleźć w powojennej rzeczywistości, usłyszała 

zarzuty o współpracę z gestapo. Sama zgłosiła się do UB, by oficjalnie 
uciąć plotki o kolaboracji. Od 30 kwietnia do 15 maja przebywała w 
areszcie. 15 października 1945 roku uniewinnił ją Sąd Weryfikacyjny 
Związku Artystów Scen Polskich . Wyrok utorował jej drogę do 
pierwszego powojennego występu - 9 listopada 1945 roku w Polskim 
Radiu z orkiestrą Stefana Rachonia. Na fortepianach akompaniowali 
jej Władysław Szpilman oraz Czesław Aniołkiewicz, wykonywała 
swój przebój Jej pierwszy bal. 26 listopada ekspozytura Prokuratora 
Specjalnego Sądu Karnego w Warszawie umorzyła dochodzenie 

wobec braku cech przestępstwa. Niezależnie - od 1947 roku toczył 
się przeciwko niej proces w Sądzie Społecznym przy Centralnym 
Komitecie Żydowskim , zakończony 15 stycznia 1949 roku wyrokiem 
uniewinniającym. Mimo wszystkich orzeczeń oczyszczających Gran 
z zarzutów, plotki o kolaboracji z Niemcami ciągnęły się dalej. 

W 1950 roku emigrowała do Izraela, zrzekając się obywatelstwa 
polskiego. Tam także oskarżana o współpracę z gestapo, była 

bojkotowana. W 1952 roku przeniosła się do Francji, później na krótko 
do Wenezueli. Z czasem zyskała uznanie we Francji-śpiewała w teatrze 
Alhambra Maurice'a Chevaliera, współpracowała z Charlesem 
Aznavourem i Jacquesem Brelem. Występowała również w Szwecji, 
Kanadzie, USA, Hiszpanii, Szwajcarii, Belgii, Meksyku. W 1965 
roku odwiedziła Polskę. Wzięła udział w programie sylwestrowym 
Telewizji Polskiej oraz nagrała płytę długogrającą z zespołem Jerzego 
Abratowskiego. Pod kierunkiem Szpilmana ponownie nagrała swój 
przebój Jej pierwszy bal. W 1969 roku występowała w Nowym Jorku 
w Carnegie Recital Hall, a w 1970 roku dała recital w Salle Pleyel 
w Paryżu. W 1971 roku pojechała do Izraela, jednak nie zezwolono 
jej tam na występy. Chciała się wtedy spotkać ze swoim głównym 
oskarżycielem Jonasem Turkowem. 

W 1973 roku w Paryżu zaczęła pracę nad książką Sztafeta oszczerców. 
Autobiografia śpiewaczki, którą ostatecznie wydała własnym 

nakładem w 1980 roku . Mimo wszystkich uniewinniających wyroków, 
pomówienia o kolaborację z gestapo ciągnęły się za n i ą całe życie, 

doprowadzając z czasem do zaburzeń psychicznych. 
Od 2006 roku była pensjonariuszką w domu polonijnym Lailly-en-Val. 

W tym samym roku - z okazji Ili Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki 
Retro - otrzymała Dyplom Honorowy od Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Kazimierza Michała Ujazdowskiego „za całokształt 

działalności artystycznej związanej z twórczością i popularyzacją 

okresu międzywojennego" oraz Honorowe Wyróżnienie Złoty liść 

retro Mieczysława Fogga. 
Zmarła w 2007 w Domu Świętego Kazimierza przy rue 119 Chevaleret 

w Paryżu. Pogrzeb Wiery Gran odbył się na cmentarzu żydowskim 
w podparyskim Pantin - uczestniczyło w nim 13 osób. 



Podziękowania dla Żydowskiego Instytutu Historycznego 
im. Emanuela Ringelbluma za udostępnienie materiałów 

procesowych związanych z Wierą Gran. 
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LASZON HARA 

Mieszkał kiedyś w sztetlu człowiek, który oplotkowywał rabina. 
Pewnego dnia poczuł wyrzuty sumienia, poszedł do rabina 

i poprosił go o przebaczenie za rozsiewanie plotek o nim. 
Rabin nakazał mu wziąć kilka poduszek wypełnionych pierzem, 

zanieść je na wzgórze, przeciąć je i wypuścić pierze na wiatr. 
Człowiek ten poszedł więc na wzgórze, zabierając ze sobą poduszki, 

poprzecinał je i wypuścił z nich pierze, które natychmiast porwał 
wiatr. Wrócił potem do rabina i zawiadomił go, że wykonał jego 
polecenie. 

- Czy teraz mi przebaczasz? - zapytał. 

- To jeszcze nie wszystko - odpowiedział rabin - wykonaj jeszcze 
jedną czynność: teraz idź i zbierz z powrotem całe pierze. 

- To niemożliwe - odpowiedział plotkarz - porwał je wiatr i uniósł 
daleko. 

- Ano właśnie! - odpowiedział rabin - Nie mam wątpliwości, 
że żałujesz tego, co mi uczyniłeś, ale czy naprawienie krzywdy 
wyrządzonej słowami nie jest równie nierealne, jak zebranie pierza 
porwanego przez wiatr? 


