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Modlitwa dziêkczynna, s³awi¹ca Bohatera
POETA Nigdy nie by³o kogo takiego, jak mój Bohater  i nigdy nie bêdzie.
CHÓR Ca³y jest piêkny. Droga, któr¹ przeszed³, obsypana jest kwiatami. Na drzewach,
obok których szed³, licie zamieni³y siê w gwiazdy. S³oñce wieci nad nim specjalnym blaskiem.
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POETA Nigdy nie by³o tak piêknego bohatera, jak on  i nigdy ju¿ nie bêdzie.
CHÓR W jego ojczynie piewaj¹ o nim pieni. Jego nazwisko ryte jest na kamieniach 
i wybierane s¹ te najtwardsze. Litery z jego nazwiska nigdy nie rozsypi¹ siê w proch.
POETA Niech mi zazdroszcz¹ wszyscy pisarze. Niech rozejrz¹ siê doko³a  kogo zobacz¹ w swoich krajach? Czy kogo takiego jak on?
CHÓR Wyruszy³ w podró¿ jak Odyseusz. Pozna³ prezydentów, ambasadorów, biskupów,
rabinów. Stoczy³ zwyciêskie walki.
POETA Nigdy nie by³o tak piêknego bohatera, jak on  i nigdy ju¿ nie bêdzie.
CHÓR Zosta³ wygnany ze swego kraju.
POETA To nie jest prawda.
CHÓR Sam wyjecha³.
POETA To nie jest prawda.
CHÓR Wyjecha³, bo ziemia, po której chodzi³, przesta³a go nosiæ.
POETA To nie jest prawda.
CHÓR Móg³ po niej chodziæ, udawaæ, ¿e ¿yje.
POETA To nie jest prawda.
CHÓR Móg³ zalepiæ uszy woskiem, na oczy za³o¿yæ czarn¹ przepaskê.
POETA To nie jest prawda.
CHÓR Móg³ pope³niæ samobójstwo.
POETA To nie jest prawda.
CHÓR Nic nie móg³ zrobiæ.
POETA To nie jest prawda.
Jak zwykle intelektualici s¹ winni wszystkiemu
POETA Witam pañstwa, kilka s³ów o sobie: przyjecha³em z Polski, jestem poet¹, piszê
wiersze. Tak. Potwierdzam: piszê wiersze, jak wielu innych poetów, ale jest co, co
mnie wyró¿nia. Bo ja piszê wiersze tylko o jednej, konkretnej osobie. Nie jest to kobieta  i w ogóle nie chodzi o seks. T¹ osob¹, tym moim Bohaterem, jest Burmistrz.
On jest tutaj, zaraz siê pojawi, poniewa¿ chcê mu z³o¿yæ ho³d tymi wierszami, i przy
okazji dziêkujê naszej ambasadzie, która do³o¿y³a wszelkich starañ, by móg³ byæ tu
dzisiaj z nami. Jest pan Burmistrz? Nie? Za chwilê? To ja ju¿ zacznê: Historia mojego
Bohatera i mojej fascynacji nim zaczê³a siê od tego, ¿e profesor Jan T. Gross ucieka³
przed duchami.
PROFESOR JAN T. GROSS (wchodz¹c) Nie zgadzam siê z t¹ opini¹.
POETA Witam pana, profesorze Janie T. Gross.
PROFESOR JAN T. GROSS (siadaj¹c) Witam i powtórnie nie zgadzam siê z t¹ opini¹.
POETA Chocia¿ profesor Jan T. Gross nie zgadza siê z t¹ opini¹, obawiam siê, ¿e mam
racjê, widz¹c go, jak biegnie cigany przez duchy. Poniewa¿ od dawna jest profesorem, nie ma zbyt dobrej kondycji. Jego bieg jest dychawiczny. Cia³o powyginane od
wnikania w szuflady i zakamarki archiwów porusza siê zygzakiem i skrzypi jak stara
szafa. Mimo to profesor biegnie, chocia¿ wie, ¿e nawet codzienny uporczywy trening
nie pomo¿e mu uciec od duchów. Dlatego Profesor postanawia siê zatrzymaæ i rzuciæ
co za siebie. Czy tak by³o, panie profesorze?
PROFESOR JAN T. GROSS W europejskich bajkach czêsto, uciekaj¹c, rzuca siê co za
siebie, przede wszystkim magiczne przedmioty. Mo¿na, jak u braci Grimm, rzuciæ
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lustro, które zamieni siê w szklan¹ górê. W czasie wojny ludzie rzucali za siebie ca³y
swój dobytek.
POETA A co pan postanowi³ rzuciæ za siebie?
PROFESOR JAN T. GROSS Ksi¹¿kê.
POETA Otó¿ profesor postanawia rzuciæ za siebie ksi¹¿kê. Poniewa¿ nie ma ¿adnej pod
rêk¹, skrzypi¹c i dysz¹c, biegnie do swojego biurka i zaczyna j¹ z zapa³em pisaæ. W
roku dwutysiêcznym koñczy pisanie i rzuca za siebie wszystkie egzemplarze autorskie. Ksi¹¿ka ukazuje siê w Polsce w roku dwutysiêcznym. Tytu³ S¹siedzi. To jest
pocz¹tek naszej historii. Polska, rok dwutysiêczny, ksi¹¿ka nazywa siê S¹siedzi.
Poproszê Ksi¹¿kê.
KSI¥¯KA Jestem cienka, niepozorna, ale w twardej ok³adce. Prawdopodobnie twarda
ok³adka zosta³a wybrana ze wzglêdów utylitarnych. Jeli kto w trakcie lektury niespodziewanie zwymiotuje, mam szansê nie rozlecieæ siê od razu. A jeli kto mnie
obsika, przetrwam te¿ szczyny.
POETA O opiniê na temat Ksi¹¿ki poproszê polskich czytelników.
CZYTELNIK I Jestem przeciwny tej obrzydliwej ksi¹¿ce.
CZYTELNIK II Te¿ uwa¿am, ¿e ta ksi¹¿ka jest obrzydliwa, chocia¿ jej nie czyta³em.
CZYTELNIK III Czyta³em tê ksi¹¿kê i nie chcê mówiæ o tym, co przeczyta³em.
KSI¥¯KA Nie jest ³atwo wyrobiæ sobie zdanie po wys³uchaniu moich czytelników.
POETA Dla mojego Bohatera to by³a niezwykle wa¿na Ksi¹¿ka.
KSI¥¯KA To ja powiem, jakim tekstem siê promowa³am: Jan T. Gross «S¹siedzi»:
Tragedia tysi¹ca szeciuset ¯ydów z Jedwabnego zamordowanych 10 lipca 1941 roku
przez swoich s¹siadów, choæ znalaz³a epilog w ³om¿yñskim s¹dzie w maju 1949 roku,
nie wesz³a do historiografii drugiej wojny wiatowej. Ksi¹¿ka wype³nia tê lukê na
podstawie relacji niedosz³ych ofiar, wiadków i uczestników pogromu. Autor zapytuje, czy w wietle dramatu w Jedwabnem nie nale¿a³oby zrewidowaæ rozmaitych ustaleñ dotycz¹cych historii Polski drugiej po³owy dwudziestego wieku.
BURMISTRZ (wchodz¹c) To mo¿e ja wreszcie powiem, co przeczyta³em w tej Ksi¹¿ce.
POETA Nigdy nie by³o tak piêknego bohatera, jak on  i nigdy ju¿ nie bêdzie.
BURMISTRZ
Ale dlaczego?
By³em zwyk³ym cz³owiekiem
Takim jak ka¿dy jak ty jak ty
Uczy³em siê kocha³em pracowa³em
Zosta³em burmistrzem mojego Miasta
To by³a trzecia kadencja
Spodziewa³em siê, ¿e bêdzie najzwyklejsza
Drogi kanalizacja biurokracja
I nagle pewien profesor
Otworzy³ puszkê Pandory
Napisa³ ksi¹¿kê
Z której po ca³ym kraju
Rozszed³ siê sw¹d spalenizny
Rozlecia³y siê duchy spalonych ¯ydów
I do³¹czy³y do duchów
Które  jak naucza³ rabbi Nachman
Ma³gorzata Sikorska-Miszczuk

prawda i miasto

185
Niech bêdzie b³ogos³awione jego imiê 
Które unosz¹ siê nad miejscem kani a¿ do chwili
Gdy jaka wiêta dusza
Nie poprowadzi ich do nieba
Wiêc duchów by³o teraz dwa razy wiêcej nad Polsk¹
Do tych unosz¹cych siê
Do³¹czy³y duchy z mojego Miasta
Które lata³y krzywo
Bo by³y ca³e poskrêcane
Ogieñ stopi³ im skrzyd³a
Nogi zêby nosy
W jedn¹ lataj¹c¹ ca³oæ
Có¿ by³o robiæ?
Prosi³em p³aka³em
Mówi³em okrutnie wymordowano
Szeædziesi¹t lat temu
Obywateli Miasta narodowoci ¿ydowskiej
Z chrzecijañsk¹ pokor¹ musimy przyj¹æ fakt tej zbrodni
Bo ja jestem chrzecijaninem
Zmieñmy napis na pomniku
¯e ¯ydów zabili Niemcy
Profesor Gross powiedzia³ w wywiadzie
¯e ma nadziejê, ¿e Polska zyska wiêksz¹ wiarygodnoæ
¯e s¹siedzi na ca³ym wiecie
W Serbii Boni Ruandzie
Robili sobie takie mordercze rzeczy
To wielkie wyzwanie pod adresem wspó³czesnej cywilizacji
Ale najwa¿niejsze w jaki sposób
My sobie z tym poradzimy
My Polacy
Ksi¹¿ka ma g³os

KSI¥¯KA Ca³a sk³adam siê ze Strasznych Zdañ. Naprawdê. Niektóre zdania nie wydaj¹ siê straszne, ale to tylko pozór. Na przyk³ad Zdanie ze strony jedenastej: W
poniedzia³ek 23 czerwca 1941 roku Niemcy wkroczyli do miasteczka nie wydaje
siê Straszne, a jest. Nastêpne Straszne Zdanie ze strony jedenastej te¿ jest Straszne:
Ju¿ 25-ego przyst¹pili swojscy bandyci, z polskiej ludnoci, do pogromu ¯ydów.
A teraz Straszne Zdania zgromadzone obok siebie na stronie dwunastej: Ja w³asnymi oczami widzia³em, jak Borowiuk Wacek ze swoim bratem Mietkiem zamordowali: 1. Chajciê Wasersztajn, 53 lat; 2) Jakuba Kaca, 73 lat i 3) Krawieckiego
Eliasza. Jakuba Kaca ukamienowali oni ceg³ami, a Krawieckiego zak³uli no¿ami,
póniej wyd³ubali mu oczy i obciêli jêzyk. Mêczy³ siê nieludzko przez 12 godzin
dopóki nie wyzion¹³ ducha. Tego samego dnia zaobserwowa³em straszliwy obraz:
Kubrzañska Chaja, 28 lat, i Binsztaj Basia, 26 lat, obie z niemowlêtami na rêkach
widz¹c co siê dzieje posz³y nad sadzawkê, wol¹c raczej utopiæ siê wraz dzieæmi,
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ani¿eli wpaæ w rêce bandytów. Wrzuci³y one dzieci do wody i w³asnymi rêkami utopi³y, póniej skoczy³a Binsztajn Baka, która posz³a od razu na dno, podczas gdy
Kubrzañska Chaja mêczy³a siê przez kilka godzin. Zebrani chuligani zrobili z tego
widowisko, radzili jej aby siê po³o¿y³a twarz¹ do wody, a wtedy to siê szybciej utopi,
ta widz¹c ¿e dzieci ju¿ utonêli rzuci³a siê energiczniej do wody i tam znalaz³a mieræ.
Nazajutrz ksi¹dz zacz¹³ siê interesowaæ aby bandyci wstrzymali pogrom t³umacz¹c,
¿e niemiecka w³adza sama ju¿ zrobi porz¹dek. Taki rozkaz zosta³ wydany przez Niemców 10 lipca 1941 roku. Mimo ¿e taki rozkaz wydali Niemcy, ale polscy chuligani
podjêli go i przeprowadzili najstraszniejszymi sposobami  po ró¿nych znêcaniach
siê i torturach, spalili wszystkich ¯ydów w stodole. wiadectwo wiadka Szmula
Wasersztajna, przypis szósty na dole ze Strasznej strony czternastej.
Prywatne wydatki Burmistrza
POETA Po przeczytaniu Ksi¹¿ki profesora Grossa Burmistrz postanowi³ zmieniæ strukturê swoich wydatków.
BURMISTRZ W piêædziesi¹t¹ dziewi¹t¹ rocznicê zbrodni w Jedwabnem, czyli dziesi¹tego lipca dwa tysi¹ce, postanowi³em z³o¿yæ wieniec pod pomnikiem w naszym Miecie. Razem z przewodnicz¹cym rady miasta poszed³em do kwiaciarni. Towarzyszy³y
mi Straszne Zdania z Ksi¹¿ki.
KSI¥¯KA Strona szeædziesi¹ta siódma: Zapêdzili wszystkich do stodo³y. Oblali naft¹
z czterech stron. Trwa³o to wszystkiego dwie minuty, ale ten krzyk Mam go
w uszach.
BURMISTRZ (do Ksi¹¿ki) Wystarczy.
KSI¥¯KA Strona siedemdziesi¹ta trzecia: licznej Gitele Nadolny obciêto g³owê i zabawiano siê potem, kopi¹c j¹ jak pi³kê.
BURMISTRZ Doæ.
KSI¥¯KA Strona siedemdziesi¹ta trzecia: Laudañski i Kalinowski prowadzili Zdrojewicza Hersza, ciek³a krew jemu po szyi, odezwa³ siê do mnie: panie Bardoñ, niech
mnie pan ratuje. Ja boj¹c siê sam tych morderców, odpowiedzia³em: nic ja panu nie
mogê pomóc  i min¹³em ich.
BURMISTRZ (do Ksi¹¿ki) Przestañ.
KSI¥¯KA Ja nic nie mówiê, nie jestem audiobookiem. Przeczyta³e mnie i te Straszne
Zdania w¿ar³y ci siê w cia³o, Burmistrzu. One siê teraz odtwarzaj¹ same w twojej
g³owie, wiesz?
BURMISTRZ Dzieñ dobry, pani kwiaciarko.
PANI KWIACIARKA Dzieñ dobry, ty ¿ydowski pacho³ku.
BURMISTRZ Za moje prywatne pieni¹dze zamierzam kupiæ wi¹zankê kwiatów, któr¹
z³o¿ê pod pomnikiem pomordowanych ¯ydów w naszym Miecie.
KWIACIARKA Podejrzewam, ¿e to ¯ydzi dali ci te pieni¹dze, ty ¿ydowski pacho³ku.
BURMISTRZ Nie, to s¹ moje pieni¹dze z pensji. I poproszê, by na szarfie znalaz³ siê
napis: Pomordowanym mieszkañcom Jedwabnego narodowoci ¿ydowskiej ku pamiêci i przestrodze  spo³eczeñstwo.
KWIACIARKA A gdzie pan widzi to spo³eczeñstwo?
BURMISTRZ Jest tu ze mn¹ przewodnicz¹cy rady miejskiej.
KWIACIARKA Dwóch ¿ydowskich pacho³ków to jeszcze nie spo³eczeñstwo.
Ma³gorzata Sikorska-Miszczuk
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BURMISTRZ Ró¿nimy siê w pogl¹dach, ale obserwujê u pani powoln¹ przemianê. Musi
pani dojrzeæ do dwigania ciê¿aru nie swoich win.
KWIACIARKA Tak, rzeczywicie czujê w sobie gotowoæ do duchowej transformacji.
Pracujê w kwiaciarni, a to tak samo, jakbym by³a na warsztacie aromaterapii.
Burmistrz modli siê, zamiast spaæ
POETA Wszystko przez pana, profesorze. To pan odpowiada za to, ¿e Straszne S³owa
w¿ar³y siê w umys³ Burmistrza. Zrobi³ mu pan krzywdê.
PROFESOR JAN T. GROSS Móg³ nie czytaæ tej Ksi¹¿ki, jak inni. Spaæ spokojnie. ¯yæ
normalnie.
POETA Móg³ pan go ostrzec. Móg³ pan kazaæ siê Ksi¹¿ce promowaæ zupe³nie innymi
s³owami  chocia¿by kto po mnie siêgnie, zabije sen?!
PROFESOR JAN T. GROSS Napisa³em prawdê. Cz³owiek nie jest Bogiem: widzi tylko
tyle, ile widzi przed sob¹. Ja widzia³em swoje biurko, szuflady w archiwach i skrzypi¹ce szafy.
BURMISTRZ
Przesta³em niæ swoje stare sny a nowe s¹ nie do wytrzymania
Dzisiejszej nocy ni³em Modlitwê do Szatana
Dziêkujê ci Szatanie za twe hojne dary
Za oczy które widz¹ tylko ciemn¹ stronê ¿ycia
Za flaki które ze mnie wypru³e ¿eby mia³ siê czym bawiæ
Dziêkujê ci Szatanie za twe hojne dary
Pytam ciê Szatanie dlaczego mi to robisz?
Odpowiadasz zawsze takim mi³ym g³osem
Masz woln¹ wolê Burmistrzu
Masz to co sam wybra³e Burmistrzu
Dziêkujê ci Szatanie za twe hojne dary
Za to ¿e nienawidzê bliniego swego jak siebie samego
¯e brzydzê siê ¿yciem i brzydzê siê mierci¹
Dziêkujê ci Szatanie za twe hojne dary
Pytam ciê Szatanie dlaczego mi to robisz?
Odpowiadasz zawsze takim mi³ym g³osem:
Masz woln¹ wolê Burmistrzu
Masz to co sam wybra³e Burmistrzu
B¹d przeklêty mój panie Szatanie
Przez ciebie
Nie mam dok¹d iæ
Nie wiem po co ¿yæ
Przez ciebie
Zabi³em sen
Jestem morderc¹
Przez ciebie myla³em
¯e to bêdzie jedno morderstwo
Jednego snu
A musia³em mordowaæ dalej
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Teraz mam same koszmary
Mówisz, ¿e to by³ mój wybór?
Pomó¿ mi Szatanie
Bo ju¿ nie mam nikogo prócz ciebie
Pomó¿ mi
Uciec z ¿ycia
Pomó¿ mi umrzeæ Szatanie
Przeklinaj¹c ciê
Sesja rady miasta w sprawie nakryæ g³owy
RADNY Stawiam wniosek o zakupienie dwóch jarmu³ek: jednej dla naszego Burmistrza,
drugiej dla przewodnicz¹cego rady miejskiej.
BURMISTRZ Nie popieram wniosku. Mam czapkê. Nie potrzebujê nowej.
RADNY Jarmu³ka nie ma charakteru czapkowego. Mój wniosek nie by³ te¿ podyktowany trosk¹ o zdrowie obu panów, Szmulków i Srajów.
BURMISTRZ A czym?
RADNY Trosk¹ patriotyczn¹. Uwa¿am sk³adanie wieñca z szarf¹ i napisem za dzia³alnoæ antypolsk¹.
BURMISTRZ W tej kwestii ró¿nimy siê w pogl¹dach. Sk³adanie wieñca z szarf¹ i napisem wydaje mi siê aktywnoci¹ patriotyczn¹ i propolsk¹. Jednak, gdy tak na pana
patrzê, obserwujê u pana powoln¹ przemianê.
RADNY Sugeruje pan, ¿e dojrzewam do dwigania ciê¿aru nie swoich win?
BURMISTRZ Tak.
RADNY Mo¿e i dojrzewam, ale to wymaga czasu, ty pejsata mordo.
Prasa dezinformuje
BURMISTRZ W ogólnopolskiej prasie przeczyta³em, ¿e nasz prezydent chcia³by przeprosiæ.
MIESZKANIEC Kogo?
BURMISTRZ ¯ydów.
MIESZKANIEC Czy¿by planowa³ symboliczne przeprosiny jako gest pojednania miêdzy spo³ecznoci¹ polsk¹ a ¿ydowsk¹, które przez wieki ¿y³y zgodnie na naszej gocinnej ziemi?
BURMISTRZ Tak.
MIESZKANIEC Nie podoba mi siê ten pomys³. Prezydent przeprosi, a ¯ydzi powiedz¹,
¿eby siê wypcha³ z przeprosinami.
BURMISTRZ Dlaczego mieliby mu kazaæ siê wypchaæ?
MIESZKANIEC Nie czyta³ pan ksi¹¿ki Simona Wiesenthala S³oneczniki? Tam umieraj¹cy Niemiec prosi Wiesenthala o wybaczenie, a ten mu na to: nie ma mowy. To
nie jest chyba zachêcaj¹cy precedens, prawda?
BURMISTRZ Prawda. A co siê sta³o z Niemcem?
MIESZKANIEC Umar³ i nic nie wskóra³. Dlatego powo³ujemy w naszym Miecie Komitet Obrony Przed Przepraszaniem. Wchodzi pan?
BURMISTRZ Wchodzê.
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Za b³êdy siê p³aci

BURMISTRZ To by³ b³¹d. Ta decyzja, by wejæ do Komitetu Obrony Przed Przepraszaniem. Zrezygnowa³em po kilkunastu dniach. Pocz¹tkowo mia³em nadziejê, ¿e
uda mi siê wypracowaæ z mieszkañcami kompromisowe stanowisko w sprawie
zbrodni. Zastanawia³em siê nad wspóln¹ modlitw¹ na miejscu mordu. Wierzy³em,
¿e to mo¿liwe. Gross napisa³ prawdê w swojej Ksi¹¿ce, która jest pe³na tych Strasznych Zdañ. One w¿ar³y siê w moje cia³o. Mieszkañcom te¿ jest ciê¿ko. Po Miecie
chodz¹ dziennikarze, którzy patrz¹ na nich jak na morderców. Ekipy telewizyjne,
cudzoziemcy, ha³as w mediach. Koniec spokojnego ¿ycia. A czy pañstwo polskie
co robi, ¿eby nam pomóc? Przysy³a mediatorów, psychologów, negocjatorów? Nie.
Jestemy sami Chocia¿ ja mylê, ¿e jak cz³owiek sam z siebie nie zareaguje na te
okropnoci, to go ¿aden psycholog nie zresocjalizuje. Poza tym nasz proboszcz twierdzi, ¿e ¯ydów zabili Niemcy. On ma raka. Wyciêli mu dwadziecia siedem centymetrów jelita, a on ¿yje. Uwa¿a, ¿e to cud. ¯e Bóg specjalnie go utrzymuje przy
¿yciu, ¿eby mówi³ o Niemcach.
Listy od Polonii z Chicago
LIST I Szanowny panie burmistrzu! Solidaryzujemy siê z panem i pañsk¹ obecnoci¹
w Komitecie Obrony Przed Przepraszaniem. Jedwabne to goebbelsowska prawda
w wydaniu ¿ydowskim. Polonia z Chicago.
LIST II Szanowni pañstwo, nie zgadzajcie siê, aby robili u was jaki ¿ydowski cmentarz. Nawet w Ewangelii jest napisane, ¿e ¯ydzi to ¿mijowe plemiê. Dzia³ajcie
tak, aby mniejszoæ nie by³a wiêkszoci¹. Polska Organizacja Popaprañców Patriotycznych.
Owiadczenie prezesa Kongresu Polonii Amerykañskiej
Edwarda Moskala
EDWARD MOSKAL Po piêædziesiêciu latach ¯ydzi kontynuuj¹ swe niekoñcz¹ce siê diatryby i nienawistne donosy o Polakach jako wy³¹cznych sprawcach, nie wspominaj¹c
wcale o wspó³pracy tak zwanych ¿ydowskich partyzantów, czy to z machin¹ mierci
nazistowskich Niemiec, czy te¿, z tego samego powodu, z rosyjskimi mordercami.
Prof. Kieres opiera siê na dowodach pochodz¹cych od rabina Bakera. My wiemy
wszystko o innych rabinach i ich mi³oci do polskich instytucji.
By³oby lepiej, gdyby zachowywali siê poprawnie wobec Palestyñczyków zamiast zabijaæ ich dzieci. Straszny jest obraz ma³ego Palestyñczyka chronionego przez ojca
przed izraelskim ogniem, a w chwilê póniej martwego od kul tych bohaterów.
Dziêkujê. Dzi jest 28 lutego 2001 roku. Szczêæ Bo¿e.
To j u ¿ n i e j e s t t o s a m o M i a s t o
BURMISTRZ Przyje¿d¿aj¹ do nas pos³owie i senatorowie, by³ te¿ jeden re¿yser filmowy
i profesor. Z jednej strony to dobrze, ale z drugiej nie za bardzo. Mieszkañcy, którzy
wierz¹ w ¿ydowski spisek, s¹ w mniejszoci, ale wa¿ni ludzie ze wiecznika ich wspieBurmistrz, czêæ II
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raj¹. Ludzie chc¹ byæ porz¹dni, ale dostaj¹ telefon i s³ysz¹ ty ¿ydowski pacho³ku
i zaczynaj¹ siê baæ. Ja siê nie bojê. Remontujemy rynek i drogê do stodo³y. Przyjedzie
prezydent i gocie ze wiata, musimy siê godnie zaprezentowaæ. Mam sen, w którym
mówiê: Bracia ¯ydzi, którzy siê tu urodzilicie, jestemy wzruszeni tym, ¿e was
u nas gocimy.
Modlitwa Mieszkañca
MIESZKANIEC W imiê Ojca i Syna, i Ducha wiêtego, Amen. Dobry Bo¿e, dziêkujê ci
za lato. Dziêkujê ci za to, ¿e zbo¿e piêknie ronie, bo Ty wysy³asz anio³a, który stoi
przy ka¿dym k³osie i szepcze do niego ronij. Dziêkujê ci za ten piêkny koció³
w moim Miecie, w którym mogê klêczeæ przed Tob¹ i prosiæ o pomoc. Co mam robiæ? To, co siê dzieje w Miecie przyprawia mnie o szaleñstwo. Czy po to oswobodzi³e polsk¹ ziemiê od bezbo¿nych komunistów, ¿ebymy teraz prze¿ywali upokorzenie i bezsilnoæ? W naszym Miecie w³adze z Warszawy zaplanowa³y wielkie uroczystoci. Nie pytaj¹ nas, mieszkañców, czy dojrzelimy do dwigania ciê¿aru nie
swoich win. Ma tu przyjechaæ prezydent Polski, ambasador Izraela, pos³owie i senatorowie, rabin Baker, który st¹d wyjecha³ przed wojn¹ do Ameryki, dziennikarze i nie
wiem, kto jeszcze. Bêd¹ czciæ rocznicê spalenia ¯ydów w naszej stodole. Bêd¹ nas
oskar¿aæ przed ca³ym wiatem, ¿e jestemy synami i córkami morderców. Bêd¹ biæ
siê w nasze piersi i deptaæ nasz¹ ziemiê. Wejd¹ do naszych domów i powiedz¹: mierdzi
u was spalenizn¹, wiêc pootwieramy u was okna, bo jestecie jak winie, które nie
czuj¹, w jakim smrodzie ¿yj¹. Dla nich jestemy winiami.
Bo¿e, powiedz mi, czy mo¿na polskie w³adze zaskar¿yæ do trybuna³u w Strasburgu?
Czy zamkn¹ ich w wiêzieniu za traktowanie nas jak winie? Czy dadz¹ nam odszkodowanie za nazywanie naszych domów chlewami?
Czy wiesz, Bo¿e, ¿e trwa oficjalne ledztwo w sprawie zbrodni? Ty wiesz na pewno,
bo Ty wiesz wszystko, ale my w Miecie nie wiemy nic. To miejsce po spalonej stodole jest teraz ogrodzone siatk¹. I za t¹ siatk¹ trwa ledztwo. Oni chodz¹ tam w kó³ko
i ledz¹. Kopi¹ w kó³ko i ledz¹. Mia³em sen, ¿e zrobi¹ pod stodo³¹ podziemne muzeum. Dokopi¹ siê do tych nie¿ywych i ods³oni¹ pod ziemi¹ ich cia³a. Zabior¹ z nich
ziemiê, która jest jak matka, co w nocy przykrywa dziecko. Za to bêdzie w tym podziemnym muzeum kolejka: ma³e wagoniki z szybkami. Bêdzie mo¿na siedz¹c wygodnie i ze zgroz¹ ogl¹daæ tych popalonych ¯ydów przez okienka. Kolejka puf-puf
cicho, elektrycznie do przodu, g³os w s³uchawkach po angielsku, niemiecku, francusku, w³osku, hiszpañsku, rosyjsku, japoñsku, chiñsku i etrusku szepcze To zrobili
Polacy, te polskie winie, polnische schwaine, polskie byd³o. I ty na to pozwolisz,
Bo¿e? Dlaczego Niemcy maj¹ tego s³uchaæ? Dlaczego Niemcy maj¹ wygodnie i ze
zgroz¹ tego s³uchaæ?
S³ysza³em, ¿e by³ taki ¯yd, Wiesenthal, który ciga³ po wojnie Niemców, którzy mordowali ¯ydów. Ten ¯yd Wiesenthal prze¿y³ wojnê, ¿eby ich cigaæ, tak zadecydowa³e, Bo¿e, bo Ty jeste sprawiedliwy. Ale zanim ten ¯yd prze¿y³ wojnê, umieraj¹cy
Niemiec poprosi³ go o przebaczenie za to, ¿e zabija³ ¯ydów. I Wiesenthal nie przebaczy³ Niemcowi na ³o¿u mierci.
Dlaczego my, którzy nie pope³nilimy tej zbrodni sprzed lat, mamy prosiæ ¯ydów
o przebaczenie?
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Kolekcjoner koci

MIESZKANIEC Panie Burmistrzu, co pan robi w poczekalni u dentysty?
BURMISTRZ Czekam na dentystê, bo mnie zêby bol¹ od s³uchania tego, co o mnie wygadujecie.
MIESZKANIEC Niby co takiego wygadujemy?
BURMISTRZ ¯e jestem takim Burmistrzem, co chce sprzedaæ ca³e Miasto ¯ydom, ¿e
moja teciowa wysz³a w Ameryce za m¹¿ za rabina i zamiast Szczêæ Bo¿e mówiê
szalom.
DENTYSTA Szalom panu, panie Burmistrzu. Ha, ha, taki ¿art. S³ysza³ pan, ¿e nasze
polskie w³adze przys³a³y ciê¿arówki pod stodo³ê?
BURMISTRZ Jakie ciê¿arówki?
DENTYSTA Z ludzkimi koæmi. I dosypuj¹ te koci do tych, co tam s¹ pod stodo³¹. ¯eby
siê zgadza³o, ¿e ich tam jest, ile ten ¯yd Gross napisa³ w swojej ksi¹¿ce, tysi¹c szeciuset.
PROFESOR JAN T. GROSS Tak, sprowadzamy koci samolotami z Izraela, ale musimy
na miejscu oddzielaæ sefardyjskie koci od aszkenazyjskich, które jaki tuman w³¹czy³ do transportu. Kto to widzia³, ¿eby do Polski przysy³aæ sefardyjskie koci, jak ja
siê potem wyt³umaczê z DNA z Hiszpanii pod polsk¹ stodo³¹?
BURMISTRZ Panie profesorze, czy pan naprawdê to mówi?
PROFESOR JAN T. GROSS Przecie¿ mnie tu nie ma, Burmistrzu. Jeste sam, tylko ty
i twoi mieszkañcy. Masz halucynacje, a to znaczy, ¿e jeste na skraju wyczerpania
nerwowego. Jeszcze tylko zorganizujesz w czasie wolnym od pracy i wbrew twoim
mieszkañcom wielkie uroczystoci rocznicowe  i na tym koniec. Nie mówiê, ¿e
umrzesz, nie, tak ³atwo siê nie umiera.
BURMISTRZ Chcia³bym, ¿eby mieszkañcy pomodlili siê za tych, co zginêli, uczcili ofiary.
¯eby nowo¿eñcy robili sobie zdjêcia pod pomnikiem, który stanie na miejscu zbrodni. ¯eby mówili: by³a mieræ, jest ¿ycie, duchy pomordowanych, przepraszamy was
za ojców, pob³ogos³awcie nasze dzieci.
DENTYSTA Wariat.
BURMISTRZ Trzeba dojrzeæ do niesienia ciê¿aru nie swoich win.
Inny punkt widzenia (M³odego Pokolenia)
M£ODE POKOLENIE I Najlepiej siê dojrzewa do dwigania nie swoich win po gandzi.
M£ODE POKOLENIE II No, Marianna jest wporzo od czasu do czasu, luzujesz siê,
mo¿esz dwigaæ winy i przepraszaæ. Haszyk zreszt¹ te¿ do luzowania spoks. Wszystko z g³ow¹, byle nie strzykawy, bo to ju¿ za grubo.
M£ODE POKOLENIE III Ja nie jestem najarany, jak ci debile, to powiem co z sensem:
urodzilimy siê piêædziesi¹t lat po wojnie. Jasne? Mamy w dupie tê wojnê. Ca³¹ wielk¹ drug¹ wojnê wiatow¹ mamy w dupie.
M£ODE POKOLENIE II Powiedzia³e do mnie debil?
M£ODE POKOLENIE III Tak, to do ciebie powiedzia³em, ¿e jeste debil. Tylko debile
jaraj¹.
M£ODE POKOLENIE I A mnie martwi, ¿e kolesie chwytaj¹ za herê, kokê, amfê czy te¿
wynalazki typu mefedron. Ja jaram marihuanê, bo tym nikomu krzywdy nie robiê.
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M£ODE POKOLENIE III Przez tego Grossa teraz jest tak: jadê gdzie, do Warszawy na
przyk³ad, i mówiê sk¹d jestem. Zawsze wtedy znajdzie siê jaki debil, który spyta:
czy jeste z tego Miasta, gdzie s¹siedzi zabijaj¹ s¹siadów, pal¹ ich w stodole? I mnie
to wkurza. Mówiê wtedy: Kole, zamknij siê, nie wkurzaj mnie. A kiedy siê nie zamyka, mówiê: Jestem wkurzony. A chyba wiesz, na co nas staæ, mieszkañców tego
Miasta, kiedy jestemy wkurzeni?
M£ODE POKOLENIE I Amfa w Polsce kosztuje trzydzieci z³otych za gram. To najtaniej w Europie.
M£ODE POKOLENIE II Tutaj nikt nie u¿ywa koki, kokê wci¹gaj¹ kolesie z Warszawy.
M£ODE POKOLENIE III Nigdy st¹d nie wyjadê. Mam w dupie ¿ycie w Warszawie.
M£ODE POKOLENIE II Wybaczam ci, ¿e powiedzia³e na mnie debil.
M£ODE POKOLENIE III
Tak to ja spali³em ¯ydów w stodole
To chcesz us³yszeæ?
Tak to ja zagania³em ich do stodo³y
Nie wygl¹dam?
A jak twoim zdaniem powinienem wygl¹daæ?
Mam doæ tej afery z ¯ydami
Do hymnu:
Marsz marsz D¹browski
Z ziemi w³oskiej do Polski!
Precz ze stodo³¹!
(wszyscy razem) Precz ze stodo³¹!
Marsz, marsz D¹browski 
Chcemy Iphony!
(wszyscy razem) Chcemy Iphony!
Marsz marsz D¹browski 
Precz ze stodo³¹!
(wszyscy razem) Precz ze stodo³¹!
Marsz marsz D¹browski 
¯ydów zabi³ Voldemort!
(wszyscy razem) ¯ydów zabi³ Voldemort!
Marsz marsz D¹browski 
Precz z histori¹!
(wszyscy razem) Precz z histori¹!
Marsz marsz D¹browski 
Precz z pamiêci¹!
(wszyscy razem) Precz z pamiêci¹!
Marsz marsz D¹browski 
Chcemy ¿yæ!
(wszyscy razem) Chcemy ¿yæ!
Wielka Uroczystoæ
BURMISTRZ Witamy wszystkich na gocinnej ziemi jedwabiñskiej.
PREZYDENT POLSKI Jako Prezydent Polski witam serdecznie ca³e spo³eczeñstwo.
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MIESZKANIEC Gdzie pan prezydent widzi spo³eczeñstwo?
PREZYDENT POLSKI To taka metafora u¿ywana w przemówieniach.
KWIACIARKA Ale ja tu jestem, ja, kwiaciarka z kwiaciarni. Sprzeda³am Burmistrzowi
wi¹zankê z szarf¹ i dokona³a siê we mnie transformacja duchowa dziêki kwiatom.
RADNY Ja te¿, jako radny, przemyla³em sprawê i dojrza³em wreszcie do dwigania
brzemienia nie swoich win.
MIESZKANIEC Dwoje ¿ydowskich pacho³ków to jeszcze nie spo³eczeñstwo.
POETA Jest dziesi¹ty lipca dwa tysi¹ce jedenastego roku. Zaczyna siê uroczystoæ. Za
chwilê prezydent Polski Aleksander Kwaniewski przeprosi.
MIESZKANIEC To ja idê sobie st¹d.
PREZYDENT POLSKI Dzisiaj jako cz³owiek, jako obywatel i jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, przepraszam. Przepraszam w imieniu swoim i tych Polaków, których sumienie jest poruszone tamt¹ zbrodni¹. W imieniu tych, którzy uwa¿aj¹, ¿e nie
mo¿na byæ dumnym z wielkoci polskiej historii, nie odczuwaj¹c jednoczenie bólu
i wstydu z powodu z³a, które Polacy wyrz¹dzili innym.
MIESZKANIEC Panie Bo¿e, i co ty na to?
BÓG Z MIASTA Zaraz powiem.
BURMISTRZ Najbardziej zale¿y mi na tym, aby ci, którzy tu przyjechali, zobaczyli ciep³o w naszych sercach i ¿eby nabrali przekonania, ¿e Polaków, którzy czynili z³o,
by³a tylko garstka.
MIESZKANIEC Panie Bo¿e, i co ty na to? S³owa prezydenta w¿ar³y mi siê w cia³o.
BÓG Z MIASTA Chcia³em pos³uchaæ waszego Burmistrza i ju¿ odpowiadam: dzi zes³a³em deszcz. Zadowolony?
MIESZKANIEC By popsuæ uroczystoæ. Tak siê nale¿a³o.
BÓG Z MIASTA Wiem, ¿e czujecie siê obco we w³asnym Miecie. Ale kaza³em waszemu prezydentowi  choæ jest on ateist¹  zasiaæ w waszych sercach s³owo przepraszam. Przy tym s³owie stoi teraz mój anio³ i mówi ronij, ronij.
MIESZKANIEC Nasz proboszcz nie poszed³ pod pomnik, ale zaprosi³ na plebaniê rabina Bakera. Mo¿e zajmuj¹ siê teraz oczyszczaniem pamiêci i pojednaniem. A mo¿e
nasz proboszcz mówi mu o raku, wyciêtych dwudziestu siedmiu centymetrach jelita i Niemcach.
PREZYDENT POLSKI Dzisiaj jako cz³owiek, jako obywatel i jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, przepraszam. Przepraszam w imieniu swoim i tych Polaków, których sumienie jest poruszone tamt¹ zbrodni¹. W imieniu tych, którzy uwa¿aj¹, ¿e nie
mo¿na byæ dumnym z wielkoci polskiej historii, nie odczuwaj¹c jednoczenie bólu
i wstydu z powodu z³a, które Polacy wyrz¹dzili innym.
AMBASADOR IZRAELA Panie prezydencie. Dziêkujê za te s³owa. Wychodz¹ z serca
i wejd¹ do naszego serca. A ten deszcz mo¿e jest symbolem  mo¿e Bogu te¿ chce siê
dzisiaj p³akaæ razem z nami?
MIESZKANIEC Poszed³em do domu. Ale ogl¹da³em w telewizji, co siê dzieje w moim
Miecie.
PREZYDENT POLSKI Wszyscy b¹dmy dzi mieszkañcami tego Miasta. Poczujmy
siê nimi. Pozostañmy we wspólnym z nimi poczuciu ¿alu, rozpaczy, wstydu i solidarnoci.
BURMISTRZ Dziêkujê tym wszystkim mieszkañcom, którzy tu przyszli.
MIESZKANIEC Dwoje ¿ydowskich pacho³ków to jeszcze nie spo³eczeñstwo.
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AMBASADOR IZRAELA Ja, Szewach Weiss, ambasador Izraela w Polsce, mia³em okazjê
spotkaæ w ¿yciu innych s¹siadów. Dziêki nim ja i moja rodzina prze¿ylimy holokaust. Dziêki nim mogê teraz stan¹æ przed wami. W swoim ¿yciu pozna³em tak¿e
inne stodo³y, w których ukrywano ¯ydów w nadziei na lepsz¹ przysz³oæ. Pragnê
podkreliæ te fakty tu i teraz.
BURMISTRZ Nie ma oficjalnych przedstawicieli Episkopatu Polski. Ale s¹ katoliccy
ksiê¿a. Modl¹ siê.
MIESZKANIEC Bo¿e, w Tobie szukam schronienia.
BURMISTRZ Bo¿e, w Tobie szukam schronienia.
BÓG Z JEROZOLIMY M³odych Izraelczyków przesz³oæ niewiele obchodzi. ¯yj¹ tylko
tym, co dzi i jutro: wojn¹. To, co siê dzisiaj dzieje w polskim Miecie, nikogo nie
interesuje. Nawet rzeczniczka Yad Vashem niewiele ma na ten temat do powiedzenia.
BÓG Z NOWEGO JORKU Amerykañski Komitet ¯ydowski z daleka przygl¹da siê
Miastu. Dominuje rozczarowanie, ale i dyplomatycznie sformu³owana radoæ, ¿e polski
prezydent wykona³ krok do przodu, choæ sta³ nieruchomo.
BURMISTRZ Ta uroczystoæ pokaza³a si³ê polskiego narodu.
POETA Ale ju¿ siê skoñczy³a. Wszyscy pojechali do domu. Co teraz, Burmistrzu?
Nazajutrz i na zawsze
RADNI ¯yduch! Menory-moreny! Szabas-¿abas!
BURMISTRZ By³em uparty. Nigdy nie s¹dzi³em, ¿e mogê byæ a¿ tak uparty.
RADNI Zrób to, na co wszyscy czekamy. Powiedz to wreszcie. Wszyscy czekamy.
BURMISTRZ Burmistrzem siê zostaje, aby naprawiæ drogê, poprawiæ dzia³anie orodka
zdrowia, uporz¹dkowaæ rynek. To, czym zajmowa³em siê przez ca³y ten rok, nie mia³o ¿adnego zwi¹zku ze sprawowaniem funkcji burmistrza i nie by³em do tego ani
duchowo, ani merytorycznie przygotowany. Ja, burmistrz ma³ego Miasta, stan¹³em
przed zadaniem, aby uczyæ mi³oci miêdzy narodami i zap³akaæ nad cudz¹ mierci¹.
Ca³e ¿ycie chcia³em wyjechaæ z tego Miasta. Przecie¿ wiecie, ¿e nie jestem st¹d. Przyjecha³em tu wiele lat temu. Ale by³em jednym z was. Tak jak wy patrzy³em na wiat.
Jeszcze niedawno przecie¿ by³em antysemit¹. Myla³em, tak jak wy, ¿e ¯ydzi opanowali Polskê. W innych sprawach te¿ siê myli³em. W szkole uczyli mnie, ¿e Rosjanie
to przyjaciele, a Amerykanie imperialici. Wy te¿ siê tego uczylicie. Wierzy³em w to,
tak jak wy. Ale zmieni³em siê. Nie wiem, jak to siê sta³o. Nie wiem, jak to siê dzieje,
¿e cz³owiek mo¿e tak siê zmieniæ i byæ tak uparty. ¯e budzi siê w nim co takiego,
czego on w sobie nawet nie podejrzewa³. Nie wiem, jak to nazwaæ. Ale okaza³o siê, ¿e
jestem strasznie uparty. Upar³em siê, ¿eby zap³akaæ nad cudz¹ mierci¹. Okaza³em siê
strasznie uparty, jeli chodzi o prawdê. Prawda okaza³a siê wa¿niejsza od wszystkiego. Od strachu na przyk³ad. Wiem, ¿e nie chcecie ju¿ d³u¿ej na mnie patrzeæ ani
d³u¿ej mnie s³uchaæ. Sk³adam dymisjê.
RADNI Mog³e byæ naszym burmistrzem, a nie ich. Mog³e chodziæ w glorii bohatera,
a teraz co? Zrobi³e ¯ydom, co chcieli, i oni ciê zostawili.
MIESZKANIEC Mylisz, ¿e to koniec tej historii? ¯e po prostu z³o¿ysz dymisjê i bêdziesz mia³ spokój? Ja, jako Mieszkaniec tego Miasta, nie zostawiê ciê w spokoju.
Odetnê korzenie, które ³¹cz¹ ciê z t¹ ziemi¹, na której le¿y Miasto. Znam tê ziemiê,
ona jest moja, co rok rzucam w ni¹ ziarno, co rok ono ronie. Wiem, co zrobiæ, aby
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odci¹æ korzenie. Teraz odcinam korzenie od twoich r¹k i nóg, i g³owy, i serca i przeklinam ciê na wieki. Przeklinam ciê. Ta ziemia ju¿ nigdy nie bêdzie twoja. Przeklinam
ciê. Ta ziemia ju¿ nigdy nie bêdzie ciê karmiæ. Przeklinam ciê. Ta ziemia ju¿ nigdy nie
bêdzie ciê nosiæ. Nie nale¿ysz ju¿ do niej. Jeste obcy. Id, gdzie ciê oczy ponios¹. Ta
ziemia ju¿ ciê wiêcej nie chce. Id, pro jak¹ inn¹ ziemiê, aby ciê przyjê³a. Tutaj nie
czeka ciê ju¿ nic: ani ¿ycie, ani mieræ. Zrobi³em to wbrew Bogu i to jest moja sprawa. B¹d przeklêty.
POETA Jeszcze przez rok mieszka³ Burmistrz w swoim Miecie. Bez pracy, bez przyjació³, bez nadziei. Zamkniêty w czterech cianach, zamkniêty w sobie, zamkniêty
w swoim sercu. Czy oczekiwa³ pomocy, czy nie oczekiwa³ pomocy  tego nie wiemy.
Mo¿e oczekiwa³, mo¿e nie oczekiwa³. Liza³ rany. By³ bardzo uparty, bardzo silny, ale
ziemia, po której chodzi³, przesta³a go nosiæ. Którego dnia wsta³, spakowa³ wszystkie swoje rzeczy i rzuci³ je za siebie. Wsta³, spojrza³ na swoje ¿ycie i rzuci³ je za
siebie. Teraz by³ wolny, móg³ jechaæ, dok¹d chcia³. Gdzie teraz jest? Tutaj. Co znaczy
tutaj? Wszêdzie.
Zmieni³ nazwisko. Chodzi teraz po Chicago, Nowym Jorku, Minneapolis. Jest jednym z was. Zmieni³ nazwisko, ¿eby go rodacy nie rozpoznali i zbyt mocno nie uciskali.
Zmieni³ nazwisko, poniewa¿ rzuci³ co za siebie  swoje stare ¿ycie  bo tak siê ucieka w europejskich bajkach. Gdyby móg³ powiedzieæ, a nie chce nic publicznie mówiæ
 byæ mo¿e powiedzia³by tak:
BURMISTRZ Czy tylko po to ¿y³em, ¿eby siê dowiedzieæ, ¿e jestem uparty? Wci¹¿
zadajê sobie to pytanie, kiedy chodzê po pustych chodnikach wzd³u¿ waszych szerokich ulic. To taki europejski nawyk, chodzenie. S³yszê jêzyk, który nie jest mój, bojê
siê miejsc, których nie znam, obyczajów, których nie rozumiem. Jestem obcy. Ju¿
nigdy nigdzie nie bêdê nale¿a³. Strach mnie nie opuszcza, mówiê to, powtarzam, tak
bardzo kalecz¹c wasze s³owa. Mylê wci¹¿ o tym, ¿e by³em uparty, bardzo uparty.
I ¿e znalaz³em si³ê, ¿eby stan¹æ za sob¹ i za swoj¹ prawd¹. To bardzo wielki powód
do dumy, tak, bardzo wielki.
I tylko ta samotnoæ, ta samotnoæ.
POETA To koniec ju¿ tej historii. Nie ma sensu udawaæ, ¿e co siê jeszcze wydarzy. Nie
jestem poet¹, jestem tylko sfrustrowanym autorem, który nie znajduje s³ów na opisanie swojego bohatera. On tu nie przybêdzie, ¿adna ambasada nie traktuje go jak VIPa,
nikt nie czeka z oklaskami. To takie go³os³owne, ¿e nigdy nie by³o takiego Bohatera
jak on i nigdy ju¿ nie bêdzie. Jak znaleæ s³owa, które przekonaj¹ do tego innych?
Mo¿e ich nigdy nie znajdê? Mo¿e trzeba siê z tym pogodziæ? ¯e zostaje tylko samotnoæ  i duma, ¿e siê uparcie próbowa³o.
Koniec
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