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Od autora 

SLUCHAJ, IZRAELU! nie jest sztuką dokumen
talną; jest próbą artystycznej syntezy gehenny 
narodu żydowskiego w trzech pierwszych latach 
wojny i antycypacją zagłady. Nie usiłuję rekon
struować w niej rzeczywistości owego czasu na 
sposób kronikarski, choć wiele przywołanych epi
zodów opartych jest na sprawdzalnych faktach 
i dokumentach. 

Niektóre postacie tej sztuki noszą nazwiska 
odnotowane w historii; nie oznacza to jednak, ze 
ich sylwetki nakreślone są zgodnie z historycz
nym przekazem. Kształtując materię dramatycz
ną poruszam się swobodnie w przestrzeni ideo
graficznej, wytyczonej pomiędzy dokumentacyj
ną wiernością wobec tych przekazów, a własną 
moją wizją nadosobistego losu ginącego narodu. 
Na fundamencie ścisłej fotografii buduję uogól
nienie, syntezę, wizyjne dopełnienie - interpre
tując w kategoriach ideowych i teologicznych 
największą tragedię naszych czasów. 

Tam, gdzie uznałem to za mozliwe, wtopi
łem w tekst sztuki cytaty: z pamiętników i doku
mentów, z Pisma Świętego, z Talmudu, z dzieł 
literatury żydowskiej, świeckiej i religijnej -
niekiedy w parafrazie, niekiedy w brzmieniu do
słownym. Nie widzę powodu aby ujawniać ich 
źródła, trud ten pozostawiając dociekliwości kry
tyków i badaczy. Dwa dokumenty jednakże czuję 
się w obowiązku podać: „Adama Czerniakowa 
dziennik getta warszawskiego" oraz wspomnienia 
Dr Adiny Blady-Szwajger. Pierwszy, gdyż frag
menty jego zapisów przewijają się, jako leitmotiv, 
przez całą sztukę organizując jej dramatyczną 
materię; drugi, gdyz parę zdań, jakich - w części 
drugiej, w scenie szpitalnej - użyłem, ma wstrzą
sającą wymowę i tak doskonały kształt literacki, 
że przywłaszczenie ich byłoby grzechem. 

Główny wątek sztuki rozgrywa się w okresie 
od 1 września 1939 do 23 lipca 1942; lecz chrono
logia wydarzeń została świadomie zatarta, a kate-



gorie czasu rozchwiane. Akcja toczy się współ
cześnie, cofa w przeszłość, fal uje i znów do współ
czesności powraca. Podobnie za t arte zostały gra
nice pomiędzy życiem i śmiercią. U marli poja
wiają się obok żywych, giną na naszych oczach 
i powracają do życia - śmierć nie jest tu katego
rią ostateczną. 

Powstrzymywałem się od nadania history
cznych nazwisk kilku wiodącym postaciom sztu
ki, choć są one rozpoznawalne. Są w historii owego 
czasu p ostacie, których nazwisk przywołać nie 
wolno, jeśli pozwala się wyobraźni pisarskiej do
powiadać im słowa, ich czyn om motywy, ich męce 
domniemane kategorie etyczne. W swoim imie
niu mówić mogą to tylko, co powiedzieli; reszta 
musi pozostać milczeniem. Podobnych skrupu
łów nie żywiłem odnośnie innych postac i, które 
przywołałem z nazwiska, zarówno Żydów jak 
Niemców - „dobro nawet imienia nie ma ... po
siada je tylko zło". Zarówno do jednych jak do 
drugich odnosi się to, co powiedziałem o ideo
g.r aficznej przestrzeni, w której jako dramaturg 
się p oruszam. 

Winienem na koniec wyjaśnienie, czemu ja 
właśnie ośmieliłem się sięgnąć po ten temat, n ie 
znając go z autopsji, nie będąc powołanym do 
podjęcia go przez pochodzenie. 
. Uważam, że tragedia narodu żydowskiego 
Jest b ez precedensu w historii nowożytnej. Nie jest 
to li tylko sprawą liczb; obłąkany zamysł zagłady 
c a ł e go narodu zatruwa po dziś dzień organizm 
eu ropejskiej kultury. Każdy z nas musi się z nim, 
na swój sposób, zmierzyć i przezwyciężyć go 
w sobie. Ten dialog umarłych z żywymi musi się 
toczyć i będzie się toczył; i padać będą pytania , na 
które nie może być odpowiedzi. 

Chciałbym w tym m iejscu przywołać dwa 
incydenty, które mnie do podjęcia tej pracy skło
niły; pewną rozmowę i pewne wydarzenie. 

Igor Newerly, który w ostatnich latach życia 
zaszczycał m nie swoją przyjaźnią, powiedział mi 
kiedyś, gdy dzieliłem się z nim moimi wątpliwoś
ciami: „Niech się pan zgodzi, niech pan tę sztukę 
napisze. Ona musi być napisana. Myślę, że napi
sać ją może jedynie Polak lub Niemiec. Wolę, aby 
napisał ją Polak". 

Incydent d rugi miał miejsce na Cmentarzu 
Żydowskim w Warszawie, gdy po raz pierwszy 
ujrzałem grób Adama Czerniakowa, Prezesa 
Getta Warszawskiego. Na kamieniu nagrobnym 
wyryto fragment wiersza Norwida: 

„Każdego z takich jak ty świat nie może 
Od razu przyjąć na spokojne łoże 
I nie przyjmował nigdy jak wiek wiekiem. 
Więc mniejsza o to w jakiej spoczniesz urnie, 
Bo grób twój jeszcze odemkną powtórnie, 
Inaczej będą głosić twe zasługi." 

Jak gdybym usłyszał słowa Doktora Janusza Kor
czaka, wypowiedziane nad trumną Czerniakowa: 
„Bóg ci powierzył godność Twego narodu, i Bogu 
Ty godność tę przekazujesz". To był wstrząs, 
także iluminacja. Tego dnia położyłem na papier 
pierwsze zdanie: „Noc wigilijna przed Sądnym 
Dniem w synagodze Nożyków, we współczesnej 
Warszawie". 

Chcę podziękować tym wszystkim, którzy 
mi w pracy nad tą sztuką pomogli. Niech mi 
wybaczą ludzie, którym wdzierałem się do zaka
marków pamięci, usiłując wydobyć na światło to, 
o czym woleliby zapomnieć. Inni służyli mi swo
ją wiedzą, historyczną i językową, konsultowali 
szczegóły, podsuwali lektury. Jeszcze inni zapo
znali się z maszynopisem, wnosząc cenne dla 
mnie uwagi. Jest ich zbyt wielu, abym wszystkich 
wymienił z nazwiska. Dwojgu jednakże pisa rzy 
izraelskich winienem wdzięczność szczególną: 
pani Mirian Akavii i panu Eranowi Danie lowi. To 
dzięki ich inicjatywie podjąłem tę pracę. Towa
rzyszyli mi w niej aż do ostatniej kropki, z nieza
chwianą wiarą, że sprostam wyzwaniu. Dokonali 
n a koniec jej hebrajskiego przekładu. 

Jerzy S. Sito 



Pszczoły obudowują czerwoną wątrobę, 
Mrówki obudowują czarną kość, 
Rozpoczyna się rozdzieranie, deptanie jedwabi, 
Rozpoczyna się tłuczenie szkła, drzewa, miedzi, niklu, srebra, pian 
Gipsowych, blach, strun, trąbek, liści, kul, kryształów -
Pyk! Fosforyczny ogień z żółtych ś.cian · 
Pochłania ludzkie i zwierzęce włosie. 

Pszczoły obudowują plaster płuc, 
Mrówki obudowują białą kość, 
Rozdzierany jest papier, kauczuk, płótno, skóra, len, 
Włókna, materie, celuloza, włos, wężowa łuska, druty, 
Wali się w ogniu dach, ściana i żar ogarnia fundament. 
Jest już tylko piaszczysta, zdeptana, z jednym drzewem bez liści 
Ziemia. 

Powoli, drążąc tunel, posuwa się strażnik-kret 
Z małą czerwoną latarką przypiętą na czole. 
Dotyka ciał pogrzebanych, liczy, przedziera się dalej, 
Rozróżnia ludzki popiół po tęczującym oparze, 
Popiół każdego człowieka po innej barwie tęczy. 

Pszczoły obudowują czerwony ślad, 
Mrówki obudowują miejsce po moim ciele. 

Boję się, tak się boję strażnika-kreta. 
Jego powieka obrzmiała jak u patriarchy, 
Który siadywał dużo w blasku świec 
Czytając wielką księgę gatunku. 

Cóż powiem mu, ja, Żyd Nowego Testamentu, 
Czekający od dwóch tysięcy lat na powrót Jezusa? 
Moje rozbite ciało wyda mnie jego spojrzeniu 
I policzy mnie między pomocników śmierci: 
Nieobrzezanych. 

Czesław Miłosz 
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Moralitet o godności ludzkiej 

Od czasu głośnego filmu Carla Lanzmanna 
Shoah" temat zagłady Żydów podczas okupacji 

hitlerowskiej powrócił znowu do świadomości 
Europejczyków. W Polsce gorące emocje na tem'!t 
współodpowiedzialności moralnej Polaków, „wi
ny przez zaniechanie" wyzwolił przed dwoma laty 
artykuł Jana Błońskiego w „ Tygodniku Powszech
nym". W latach o_statnich jeste~my świa~an~.i
ukazywania się wciąż nowych książek-pamiętni
ków i prozy beletrystycznej, związanych ,b.ezp'!
średnio z problematyką Holocaustu, bądz inspi
rowanych szeroką problematyką kultury żydow
skiej. Ale nawet na tle tak szeroko rozlanej fali 
tematu żydowskiego dramat Jerzego S. Sity „Słu
chaj, Izraelu!" jest zjawiskiem wyjątkowym. To 
pierwsza w dramaturgii polskiej i europejskiej 
próba wielkiego historycznego fresku o zagładzie 
narodu czy - by się posłużyć słowami jednej 

, d ki" z postaci - „kadisz za umarły naród ży ows • 
Lączy się w niej nierozerwalnie tradycja k.ultury 
żydowskiej z najżywiej odczuwaną tradycJą ~ul
tury polskiej. Misteryjna struktura dramatu Sity, 
rozgrywającego się w obliczu nieba i zie~i, która 
stała się piekłem z udziałem żydowskich du
chów jasnych (Yishmael) i ciemnych (Azazel) 
jako obrzęd żydowskich „dziadów" odw~uj.e s~ę 
wprost do narodowego arcydramatu Mickiewi
cza. Rolę Mickiewiczowskiej kaplicy przejęła tu 
warszawska synagoga Nożyków, w której groma
dzą się na modlitwę współcześni Żydzi. Obrzęd 
w Dziadach" odbywał się w wigilię Wszystkich 
śV:lętych, misterium Sity rozpoczyna się w wigili~ 
Jom Kipur czyli Święta Pojednania, zwanc:go tez 
inaczej Sądnym Dniem. Święto to następuJe w 10 
dni po Rosz-ha-Szana (Nowy Rok) i jest, podobnie 
jak dziesięć poprzed~aj,cych je .dn.i -;, dniem 
pokuty i postu, „trapienia du~zy i ciała, , wedle: 
słów Biblii. Akcja rozpoczyna się we współczesne) 
Warszawie ale wkrótce ta jedność czasu zostanie 
złamana ~ Synagoga Nożyków będzie jak Arka 

mieszcząca w sobie cały czas przeszły żydowskiej 
martyrologii, stanie się sceną, na której zjawią się 
widma katów i ofiar. Nieprzypadkowo Sito we 
wskazówkach scenicznych dzieli postaci występu
jące w „Słuchaj, Izraelu!" na dwie grupy: Osoby 
(tj. postaci zebrane „tu i teraz" w synagodze), 
i Postaci Dramatu, istniejące w świecie przywoła
nej wizji, analogicznie jak to było w „Weselu" 
Wyspiańskiego. Milczącym organizatorem ob
rzędu jest Cadyk Jaakov - to u Sity odpowied
nik Mickiewiczowskiego Guślarza, a zarazem 
znak obecności XIX-wiecznej tradycji żydowskiej, 
łącznik między „dawnymi laty", postać- symbol 
pamięci. Za jego sprawą, na jego milczący znak d o 
synagogi wtargnie historia lat 1939-1942, tragi
czna historia warszawskiego getta w przede dniu 
zagłady. Stosując technikę filmowego montażu 
poetyckiego w łączeniu obrazów Sito świadomie 
zaciera chronologię, wcinając między sceny oku
pacyjne obrazy z d zisiejszej Warszawy. Taka 
technika operowania czasem umieszcza dramat 
w kategoriach pon adhistorycznych, rozrywając 
tkankę współczesności wiecznie wypływającym 
z pamięci czasem zagłady. Podobnemu zamy
słowi służą bardzo liczne, wtopione w tekst cytaty 
ze Starego Testamentu (m.in. Księgi Prorockie -
Ezechiela i Jeremiasza, Księga Rodzaju, Księga 
Wyjścia, Księga Psalmów) i Talmudu. Tak histo
ria warszawskiego getta wpisuje się w całe dzieje 
narodu żydowskiego - od wyjścia z Egiptu -
jako najstraszliwsze ziszczenie wizji Proroków 
Izraela. 

Wreszcie warstwa dokumentalna. Jak pisze 
sam autor, głównymi źródłami historycznymi 
były m u „Adama Czerniakowa dziennik getta 
warszawskiego" i wspomnienia lekarki dr Adiny 
Blady-Szwajger. Historyczna jest więc postać 
Prezesa. W Starym Doktorze widz rozpozna Ja
nusza Korczaka, Gancwajch rzeczywiście był szee 
fem złej sławy „Trzynastki" w getcie, pod włas
nymi nazwiskami występują funkcjonariusze re
żimu hitlerowskiego -Auerswald, Baatz, Mende. 

Niewątpliwie najśmielszym zabiegiem Sity 
jest heroizacja Adama Czerniakowa-Prezesa, któ
ry nie przestając być kolejnym wcieleniem Moj
żesza-przywódcy, urasta także-jeśli dalej przy-



kładać analogię z „Dziadami" - do roli żydow
skiego Konrada - co „objął w ramiona cały na
ród - wszystkie prze~złe i przyszłe jego pokole
nia". Nie bojowiec z ZOB, nie jeden z tych, któ
rzy zdecydowali, że umrą „na stojąco" z bronią 
w ręku podczas powstania w getcie, ale człow~ek 
pełniący w łatach 1939-1942 funkcję prezesa Zy
dowskiej Gminy Wyznaniowej w Warszawie, in
stytucji współpracującej z Niemcami. Judenraty, 
powołane przez hitlerowców na terenie całej oku
powanej Europy stanowiły element niemieckiego 
planu zagłady przy współudziale samych ofiar -
i jako takie były na ogół surowo oceniane przez 
historyków żydowskich. W swojej pracy o totalita
ryzmie właśnie w tym wciąganiu przyszłych ofiar 
do współdziałania we własnej zagładzie Hanna 
Arendt widziała straszliwe novum hitlerowskiego 
systemu, przerastające wszelkie znane dotąd ka
tegorie etyczne. 

Sam Czerniaków miał w getcie wielu prze
ciwników i nielicznych tylko przyjaciół. Krytyko
wano go i z prawa (partie syjonistyczne) i z lewa 
(środowisko Bundu). Nawet jego samobójcza 
śmierć w obliczu tragedii przesiedleń i wywózki 
dzieci - której już nie mógł zapobiec - wywołała 
nieprzychylne komentarze. Dr Emanuel Ringel
blum, historyk getta warszawskiego, pisał: 
„Samobójstwo Czerniakowa - za późno - powi
nien był wezwać do oporu - słaby człowiek", 
podobna była opinia żydowskich organizacji pod
ziemnych: ,Jego obowiązkiem było ( ... ) wezwać 
całe społeczeństwo żydowskie do czynnego i bier
nego oporu wobec okupanta. Tego rodzaju odważ
ne wezwanie mogłoby wyrwać masy żydowskie 
z letargu. Ofiara Czerniakowa z własnego życia 
okazała się bezużyteczna i znikła w tumulcie 
ogólnego biegu wypadków". 

Zapewne wówczas istotnie ofiara Czerniako
wa znikła w „tumulcie ogólnego biegu wypad
ków", tak jak i późniejsze samobójstwo Szmula 
Zygielbojma, które miało zwrócić oczy Europy na 
tragedię Żydów, obudzić ją z letargu. Dziś kiedy 
wiemy, jak daremna okazała się także ofiara krwi 
na skalę masową - powstanie w getcie warszaws
kim - nie powiemy przecież o nim, że było 
„bezużyteczne", za cenę najwyższą, jaką człowiek 

może zapłacić, dało świadectwo ludzkiej godno
ści. Takie samo świadectwo ludzkiej godności za 
najwyższą cenę w okolicznościach, kiedy istnieje 
tylko wybór tragiczny - dał w życiu Adam Czer
niaków, w dramacie Sity, Prezes. 

Historyczny Czerniaków - a Sito jest tu 
wierny faktom - objął funkcję Prezesa Gminy 
(której nigdy nie nazywał Judenratem) z nomina
cji Prezydenta Warszawy, Stefana Starzyńskiego 
i traktował ją jako swoje posłannictwo wobec 
własnego narodu, którego doli starał się ulżyć, 
złagodzić potworności niemieckiej machiny, :żą
dającej wciąż nowych kontrybucji, pożerającej 
wciąż nowe ofiary. Wobec Niemców wciąż wy
stępował z godnością, nie uchylał się od losu 
swoich współwyznawców, niejednokrotnie nara
żając się na represje. Kiedy nadeszła chwila, 
w której zażądano od niego, aby „własnymi ręka
mi zabijał dzieci swojego narodu" - wybrał 
jedyną drogę, która pozwalała godność zachować 
do końca - samobójstwo. U Sity samobójcza 
śmierć Prezesa, a w jej świetle także jego cała 
wcześniejsza działalność w getcie ma wymiar 
tragicznej przegranej w skali historycznej. W skali 
ponadczasowego misterium rozgrywającego się 
w obliczu Nieba i jego wysłannika - Yishmaela 
(dosłownie imię to znaczy: Bóg wysłucha). Prezes 
utożsamiony zostaje z biblijnym Jakubem. To 
Jakub przecież zmagał się z Aniołem „aż do 
zarania", Jakub ujrzał Boga „twarzą w twarz" na 
miejscu zwanym Penuel. Yishmael, anioł boży 
dosłownie cytuje u Sity odpowiednie fragmenty 
Księgi Rodzaju. Ale Jakub wyszedł z walki z Anio
łem zwycięsko. I (czego już Sito nie dopowiada) 
usłyszał z ust Anioła: „Odtąd nie będziesz zwał 
się Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem 
i z ludźmi, i zwyciężyłeś". Tak więc w swoim 
wyższym, misteryjnym planie nadbudowującym 
się nad planem historycznym dramatu, droga 
Prezesa staje się synonimem walki zwycięskiej. 
Z losem, z Bogiem? Na pewno z siłą, która wielo
krotnie przewyższa wątłe możliwości pojedyncze
go człowieka. Utożsamiony z biblijnym mitem, 
Prezes w dramacie Sity aktualizuje ten mit w his
torii współczesnej i urasta zarazem do rangi 
symbolu losu ludzkiego w ogóle - „Każdy", „Eve-



Jonasz Stern 
„Rok 1941 w Kałuszy" 

(ze zbiorów Muzeum Sztuki w Lodzi) 



ryman", ujmując rzecz w pojęciach moraliteto
w~ch. Podobnie jak zwycięstwem ludzkiej godno
ści Prezesa było uprzedzenie niemieckiego roz
porządzenia o noszeniu opasek z gwiazdą Dawida 
tak i dobro':"olnie wybrana śmierć, uprzedzając~ 
akt ludobó1stwa na całym narodzie jest zwy
cięstwem w warunkach, w których do obrony 
pozostaje tylko jeden tytuł do godności ludzkiej: 
s~w.er~nna, jednos,tk?wa decyzja moralna. Decy
ZJa l akt, które są sw1adectwem niezgody i buntu 
na przedmiotowe istnienia, narzucone człowieko
wi przez machinę totalitaryzmu. 

„Dobro - jak powiada autor „Słuchaj, Iz
raelu!" - nawet imienia nie ma, posiada je tylko 
zło". Dobro może nosić imię Adama, Jakuba, 
Starego Doktora, Prezesa - jednostkowe i po
wsz~c~ne zar~zem, ponadhistoryczny atrybut go
dnosci człowieka. Tylko zło ma u Sity histo
ryczne imiona - konkretne, jednostkowe - czy 
występuje w swojej banalnej postaci skrupulat
nego egzekutora przepisów i paragrafów niemie
ckiej machiny zagłady, Auerswalda czy w postaci 
wynaturzonego okrucieństwa Baatza i Mendego. 
Nazwane i jednostkowe jest nie mniej niż dobro -
k~estią suw~ren~ej dec~zji ludzkiej, co w zwykłej, 
historyczneJ skah ludzkiego życia oznacza iż ża
d.en ~otalitarny system, w którym zło przedstawia 
się Jako wszechobecna anonimowa siła - nie 
zwalnia jednostki z osobistej odpowiedzialności 
za udział w jej obrotach. I tak oto „kadisz za 
umarły naród żydowski", wielki fresk o zagładzie 
w najbardziej ogólnym planie swoich znaczeń 
staje się uniwersalnym moralitetem o godności 
człowieka. 

Elżbieta Morawiec 

Fotografie: 

Stanisław Markowski 

z cyklu 
„Świat, którego już nie ma 

Krakowski Kazimierz - dzielnica ży
dowska" 

Zatruty dialog 

Jeśli w milijon ludzi krzyczących „ratunku!" 
Nie patrzysz jak w zawiłe zrównanie rachunku ... : 

Autor, w słowie od siebie, powiedział właściwie 
wszystko. Wszystko istotne. Co go pchnęło do 
tematu, skąd czerpał świadectwa, i o najważniej
szym powiedział, że jest w tym przypomnieniu 
przesłanie dla nas. Powtórzę dwie myśli Autora: 
że „obłąkany zamysł zagłady c a ł e go narodu 
zatruwa po dziś dzień organizm europejskiej kul
tury" - i postulat: „Ten dialog umarłych z żywy
mi musi się toczyć i będzie się toczył ... " 

Zatrucie kultury. Dialog z umarłymi. Cóż to 
znaczy? Jeżeli to przenośnie (owszem, wymowne, 
wskazujące sprawę), to rzecz się tłumaczy prosto. 
Że mamy teraz - i w przyszłości - pamiętać 
o tym szczególnie bestialskim ludobójstwie, a i trze
ba mieć świadomość, jak zbrodnia tak pierwotnie 
barbarzyńska obciąża normy wytworzone przez 
kulturę, „zatruwa" świadomość zbiorową teraz 
żyjących, do dziś tkwi w organizmie społeczności 
jak jakiś chorobowy symptom. Choroba sumienia 
tych, co przeżyli, co urodzili się na gruzach tamtej 
straszliwości. Tak by można poszerzyć metaforę 
„zatrucia kultury", o symptom tego zatrucia -
chorobę sumienia społecznego, jeżeli już ktoś 
wierzy, że społeczności mają wspólne kolektywne 
sumienie. Czy to jednak tylko przenośnie? Ko
mentarz Autora oraz nade wszystko, decydująco, 
tekst utworu „Słuchaj, Izraelu!" wskazują na in
ne, głębinowe sensy przesłania. Mniej oczywiste 
niż prosty nakaz pamięci i wskazanie na chorobo
we następstwa w organizmie tak niejednolitym 
jak europejska kultura. 

Przypominać coś, o czym przecież wszyscy 
pamiętają? Dla starszych to fragment panoramy 
wspomnień, dla młodszych to już temat - jeden 
z tematów - historii najnowszej, dla wszystkich 
stały przedmiot lektury, informacji, kawałek wie
dzy o „epoce pieców". Horror wręcz zbanalizowa
ny i pomniejszony przez tę powszechną, powta
rzalną wiedzę potoczną. To coś takiego, jak groź
ba atomowej zagłady, perspektywa niewyobra-





żalna w dotychczasowych dziejach ludzkości, 
koniec całej rasy ludzkiej, superkatastrofa - i cóż, 
przywykliśmy. Przerażenie zmieniło się w przy
zwyczajenie. Pamiętają o tym niebezpieczeństwie 
mężowie stanu, uczeni, artyści, a także zwyczajni 
ludzie wszelkiej płci, rasy i profesji. To zagrożenie 
stało się, wcale nie paradoksalnie mówiąc, zgo
ła normalnym składnikiem powszechnej wiedzy 
o współczesnym świecie. W cóż więc pod naci
skiem machiny informacyjnej przemieniła się 
zgroza tamtej zbrodni? Zważmy, że to nie aktual
ność zagrożenia, ale coś, co był o. Fakt już 
historyczny. Fakt prawie porównywalny z inny
mi, od rzezi wyprawianych przez orientalnych 
tyranów i antycznych herosów o boskich tytułach 
po hiszpańską konkwistę Ameryki, aż po kon
centracyjne lagry, GUŁAG-i, po Czerwonych 
Khmerów i obłęd dzisiejszego terroryzmu. Znisz
czenie planowe narodu żydowskiego w niemie
ckiej Europie układa się w długą serię zwyrodnień 
ludobójczych, a jeśli powiedziałem, że jest „pra
wie" porównywalne, to zwolennicy historycznych 
prawidłowości i rzeczowego opisu, i naukowego 
wyjaśnienia wydarzeń będą zwykle o tym „pra
wie" jakoś zapominać. Wydarzenie opisane, ska
talogowane przechodzi do archiwum - do ar
chiwum nauki i do współczującej, nawet bolesnej 
(żyją jeszcze świadkowie, jest jeszcze garść bli
skich tamtych ofiar), humanitarnej pamięci. Re
sztę zostawmy sile czasu. Zatrucie organizmu 
kultury? Jeżeli jakoś normalnie żyjemy z zawie
szonym nad nami - wyrokiem totalnej zagłady, 
a tam, pół wieku ternu, zabito w Europie ty 1 ko 
jeden naród, jedną całą społeczność ... 

Autor utworu, o jakim mam zaszczyt pisać, 
nie miał zamiaru dodania jeszcze jednego doku
mentu literackiej pamięci do różnorodnych, czę
sto ważnych i wstrząsających tekstów. Dramat 
„Słuchaj, Izraelu!" nie jest dokumentem, próbą 
rekonstrukcji, chociaż Autor posłużył się wielu 
autentycznie wypowiedzianymi słowami, są tam 
i postacie o nazwiskach prawdziwych ludzi, cho
ciaż poprzez dramatyczne przybliżenie do losu dr 
Adama Czerniakowa otwiera się przed nami real
na tragedia warszawskiego getta. Ale razem nie 
jest to proste przywołanie na scenę tamtych zabi-

tych, nie jest to w ogóle „dialog z umarłymi", jak 
to się pierwszej chwili może wydawać, że oto my 
żywi wydobywamy ich z zapomnienia śmierci. 
I nazywamy to „dialogiem". 

Nie. Autor napisał w objaśnieniu: „Ten dia
log u m a r ł y c h z żywymi ... " I taka kolejność 
wymienienia partnerów jest decydująca. Oni mó
wią do nas, oni martwymi głosami próbują wy
trącić nas z tej naszej „normalności", te ich głosy 
nie są materialne, my ich po prostu możemy nie 
słyszeć. Wolno nam - w imię spokoju, w imię 
zaufania do rozwagi instytucjonalnych norm po
stępowania, w imię naszej cywilizacji tak zaawan
sowanej, groźnej ale tak wiele obiecującej, że ją 
chętnie nazywa się kulturą. I dopiero ten brak 
słuchu, brak wyobraźni sumienia (bo sum ienie 
ma wyobraźnię, częściej jej brak), dopiero to jest 
rzeczywiście „zatruciem organizmu kultury". 

Bo nie jest, jak rozumiem, intencją Autora, 
by przekonywać widza i czytelnika, że potworne 
ludobójstwo, popełnione przez zbrodnicze ręce n a 
narodzie żydowskim to tylko skaza, zatrucie god
nego skądinąd, spoistego organizmu kultury, że to 
taki nieoczekiwanie ohydny wtręt w dobrze po
myślaną i na ogół sprawnie działającą całość. Tak 
chcielibyśmy myśleć. Tak myśląc spokojnie się 
żyje: w zgodzie z sobą, światem, w zgodnej umo
wie z sumieniem. Ekscesy szaleństwa, zbrodnie? 
sprzeczna z kulturą barbaria? To zawsze bywało 
kiedyś, albo gdzieś, nie na naszej ulicy, poza 
obowiązującym nas modelem zachowania i od
czuwania kulturalnego. Powołane przez Autora 
głosy mówią o czymś innym. Domagają się nie 
historycznych zaduszkowych wypominków, nie 
ubolewania. Ich umieranie było długie i straszne, 
zasługuje na prawdę ~ i na powagę p rawdy. Taką 
prawdę: pół wieku temu obowiązywały ludzi i spo
łeczności norm y etyczne postępowania, łagodzące 
pierwotność natury człowieka tradycje były przez 
tysiąclecia ugruntowane. I doszło do kolosalnego, 
bodaj niebywałego w znan ych nam dziejach skan
dalu, bardziej p er fidnego od zbrodniczości wojn y, 
czy prześladowań nawet masowy ch , wyrok śmier
ci wydany był nie na oblężone miasto, nie na jakąś 
uznaną za wroga grupę, nawet na całą klas~ społe
czną, nie było to mordowanie dla s terroryzowania 





innych - wyrok śmierci wydano na wszystkich 
z tego n a rodu, nawet na poczętych w łonach matek. 
I świat ten skandal, to pogwałcenie wszelkich mię
dzyludzkich więzi przetrawił, sprawa przesunęła 
się w historię, podlega opisowi, badaniu, ma swą 
statystyczną wielkość w archiwarium wydarzeń. 
Zwróćmy uwagę, że w ciągu ostatnich dziesięcio
leci nic się takiego nie zdarzyło, co by w istotny 
sposób miało zmienić i normy zachowań, i tradyc
je kultury, i naszą wiarę w stabilność naszych 
instytucji; i nasz sceptycyzm się nie zmienił, że 
zawsze w dziejach coś się może zdarzyć poza 
prawidłowością, że na takiej przemienności i -wi
dać koniecznych - p rzerwach w tym normalnym 
funkcjonowaniu społecznym i jednostkowym pole
ga zwyczajna, normalna ciągłość dziejów. I tak 
myśląc, głosów zabitego narodu nie słyszymy. Wie
my co się zdarzyło, ale w sumie ufamy w nasz żywy 
dzień dzisiejszy, ufamy naszej organizacji życia. 

A organizm kultury i wtedy był podminowa
ny pierwotnością bezrozumnej zbrodni i zatruty 
jest miazmatami obłędu do teraz. Nie ma recepty 
na nowy, na pewno wolny od koszmarów świat. 
Organizmy kultury tworzą l udzie, zbiorowo, 
przez wieki, w zmieniających się warunkach 
zagrożenia, ten wytwór działalności człowieka 
jest doskonale ponadindywidualny. Ale mamy 
coś tu własnego, tajemniczy dar odróżniania pra
wd y od fałszu, zbrodni na człowieku od solidarnej 
pomocy człowiekowi - sumienie. Sumienie ma 
słyszeć to, n a co codzienna rutyna życia i wygodny 
nawyk zamyka nam słuch. Sumienie uspokojone 
t aktownie milczy, liczy ile ciał uniósł wiatr z kre
matorium, przyjmuje do wiadomości, że niestety, 
ciałom tym n ie był dany ludzki, przepisany wie
kiem pochówek. A przecież zmarłym, mówiącym 
do nas w tej sztuce, wywołanym z niebytu śmierci, 
nie ubolewanie jest potrzebne - nic im już nie jest 
potrzebne - to n a m potrzebny jest protest, brak 
zgody, veto z sumienia. W osobliwą i straszną 
krainę prowadzi nas Autor. Taka ona była. Jeżeli 
jednak prawdą jest to coś, co nazywamy sumie
niem, jeżeli jest ta prawda w nas, to tam jest fałsz 
i pustka. W tedy i zawsze. 

Stef an Treuguu 

Warszawa, 18 lu t ego 1946 r . 

Do Doktora Szoszkiesa, Hotel Polonia, Warszawa 
Szanowny, łaskawy Panie Doktorze! 

Czy przypomina Pan sobie, Panie Doktorze, 
jak usilnie namawiałam mojego męża, żeby r a
zem z P anem wyjechał? Czy pamięta Pan, jak 
bardzo oburzony, on moją propozycję odrzucił? 
Powiedział on wówcza s: „Pozostać z m oim naro
dem, jemu służyć, bronić go w tych ciężkich 
przeżyciach - to jest moje ostatnie zadanie na tej 
ziemi ... '' 

W stosunku do wroga, Adama cechowało 
uczucie godności osobistej i dum y. Przypominam 
so bie, kiedy pewnego razu chcieli jego zmusić, 
żeby on się podpisał pod obwieszczeniem, gdzie 
znalazło się obraźliwe dla Żydów sformułowa
nie, on odmówił złożenia swego podpisu. P obito 
go wówczas i zrzucono ze sch odów w budynku 
G miny. 

Pamiętam równi ż, Pan był razem ~ nim, 
kiedy on walczył o to, by nie zam ykano Zydów 
w getcie. Pan pamięta, kiedy z narażeniem życia 
musiano zaskarżyć rozkaz gestapo p r zed władza
mi wojskowymi - co na cały rok przesunęło 
rozkaz gestapo dotyczący utworzenia getta. 

Ja pamiętam także jego niepokój i ból, kiedy 
dla getta zmniejszano racje żywnościowe. Znów 
zaskarżył tę decyzję przed władzami wojskowy
mi - i udało mu się poprawić sytuację w getcie. 
( ... ) 

Czerniaków nie korzystał z żadnych przy
wilejów, które Niemcy jemu proponowali: chcieli 
jego uwolnić od noszenia „żydowskiej łaty"; chcieli 
n am zezwolić na pozostanie w naszym dawnym 
mieszkaniu poza gettem •.• on odrzucał takie pro
pozycje. 

Jego koledzy, Polacy, radzili mu, żeby zre
zygnował ze swego stanowiska, ponieważ jego 
życie jest w tych war unkach beznadziejne. On nie 
chciał nawet słuchać takich propozycji. On tylko 
ze swoimi braćmi chciał pozostać w ich strasz
liwej god zinie losu. ( ... ) 



On się nigdy nie załamywał; nigdy nie szedł na elastycz
ne, wygodne kompromisy; ja z podziwem śledziłam jego 
zawziętoU; jego wciął narastającą tydowską dumę. 

Ja pamiętam epizod, kiedy niemieccy barbarzyńcy za
częli tworzyć film, który z pewnością miał być przeznaczony 
dla świata zewnętrznego i miał udowodnić, te Żydzi tyją sobie 
całkiem dobrze w getcie. 

Umeblowano mieszkanie z największym luksusem; za
stawiono tam stół z najlepszymi daniami i winami! „Za
proszono" damy bogato wystrojone, a na czołowym miejscu 
ustawiono fotel, w którym miał zasiąść mój mąt. On ostro się 
temu sprzeciwił i odmówił swego udziału. Gestapo zagroziło 
mu śmiercią i torturami. On jednak ostatecznie odmówił ... 

Wiele razy jego bito, obratano; wiele razy go aresztowano 
- ale on milczał i z godnością dźwigał swój los. 

On to wszystko wytrzymywał, bo on wiedział, jak swoje
mu narodowi slutyć. To była jego religia, jego mistyka, jego 
wzniosloU. 

Najwięcej ze wszystkiego on się bal, by Żydzi w getcie nie 
zgubili swego charakteru, swojej godności, aby nie upadli 
nisko ... 

On nienawidził i prześladował tydowskich „kolaboran
tów", chociatby tych wszystkich, którzy współpracowali 
z wrogiem. 

On organizował pracę w getcie; organizował sieć pod
stawowych i wytszych szkól, on mobilizował nauczycieli, 
profesorów, artystów, ludzi sztuki.( .•• ) 

A kiedy nadeszła straszliwa godzina, kiedy wyrok śmierci 
na naród tydowski został jut podpisany - Czerniaków się 
zmienił: Jut nie spostrzegałam jego poprzedniej energii, ale 
jaldś wytszy duch błyszczał z jego oczu: był to duch po
święcenia się, pójścia do nieba razem z jego narodem. 

Czułam wówczas, te jego decyzja jest jut podjęta. 
Odszedł cicho, nie skartąc się, ale z głęboką wiarą, te jego 

ofiara mote obudzi obojętny świat, mote uratuje jego braci. 
( ... ) 

Czerniaków - to było pierwsze powstanie w getcie! 
Kiedy czas nadszedł, jego bracia to wezwanie zrozumieli: 

Oni powstali i rzucili się na barbarzyńców w późniejszym, 
niezapomnianym powstaniu. 

Czerniaków wyrósł w jego gettowych latach; On był 
niezupełnie zrozumiany przez swoje otoczenie. 

I teraz jest jeszcze zbyt wczdnie, by go zrozumieć 
i właściwie ocenić- ale następne pokolenia właściwie naświet
lą i ocenią jego ofiarę. 

Felicja Czerniaków 

Dr Szoszkies opatruje ten list słowami: 
Wdowa z Warszawskiego Getta wypłakuje swój ból przed żydowską 
historią. 
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GlóWny elektryk 
Brygadier sceny 

KIEROWNICTWO TECHNICZNE 
KOORDYNATOR PRACY ARTYSTYCZNEJ 

!!! PRAPREMIERA W STARYM TEATRZE 

Halina Drahw 
Fryderyk Kaiku. 
Jan Olszewski 

Małgorzata Talaga, Ewa Cie,-ielka 
Wi<S/aw Wr6bel 
Tadeusz Guzik 
Anna Niedryga! 
Andrzej Kaczmarczyk 
Leszek Malik 
Bronisław Nawrot 
JERZY KOLAK,ANNA KAMMER,ANDRZEJ STARZYK 
MIROSŁAW OBŁOŃSKI 

W DNIU 11 CZERWCA 1989 ROKU!!! 


