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Czwarty okres życia Abrahama 

2 2 1 Po tych wypadkach 
kusił Bóg Abrahama i 

rzekł do niego: „Abrahamie! 
Abrahamie!". A on odpowie
dział: „Oto jestem!" 2 Rzekł 
mu: „Weźmij syna twego jed
norodzonego, którego miłu

jesz, Izaaka, a idź do ziemi wi
dzenia i tam go ofiarujesz na 
całopalenie na jednej górze, 
którą tobie ukażę". - 3 Abra
ham tedy wstawszy ze świtem, 
osiodłał osła swego i wziął z 
sobą dwu młodzieńców i Iza
aka, syna swego; a narąbaw
szy drew do całopalenia szedł 
na miejsce, na które mu Bóg 
rozkazał. 4 A dnia trzeciego, 
podniósłszy oczy, ujrzał miej
sca z daleka 5 i rzekł do sług 
swoich: „Poczekajcie tu z os
łem, a ja z dziecięciem tam po
spieszymy, skoro zaś uczyni
my pokłon, wrócimy do was". 
6 Nabrał też drew całopalenia i 
włożył na Izaaka, syna swego, 
a sam niósł w rękach ogień i 
miecz. A gdy obaj szli razem, 
7 rzekł Izaak ojcu swemu: „Oj
cze mój!" A on odpowiedział: 
„Czego chcesz, synu?" „Oto, 
rzecze, ogień i drwa, a gdzie 

ofiara całopalenia?" 8 A Abra
ham rzekł: „Bóg upatrzy sobie 
ofiarę całopalenia, synu mój". 
Szli tedy razem. - 9 I przyszli 
na miejsce, które mu ukazał 
Bóg; tam zbudował ołtarz i 
ułożył na nim drwa, a związa
wszy Izaaka, syna swego, 
włożył go na ołtarz na stos 
drew. 10 I wyciągnął rękę, i 
porwał miecz, aby ofiarować 
syna swego. - 11 A oto Anioł 
Pański z nieba zawołał mó
wiąc: „Abrahamie, Abraha
mie!" A on odpowiedział: „Oto 
jestem" 121 rzekł mu: „Nie ścią
gaj ręki twej na dziecię ani mu 
nic nie czyń! Terazem poznał, 
że się boisz Boga i nie prze
puściłeś jedynemu synowi 
twemu dla mnie". 13 Podniósł 
Abraham oczy swoje i ujrzał 
za sobą barana, który uwiązł 
za rogi w cierniu; wziął go tedy 
i ofiarował na całopalenie za
miast syna. 14 I nazwał imię 
miejsca owego: „Pan widzi". 
Stąd aż po dziś dzień mówią: 
„Na górze Pan ujrzy". 

Pismo Święte Starego Testamentu 
w przekładzie W. O. Jakuba Wujka 

Księga Rodzaju 



Telegraficzne i telefoniczne wiadomości 

„Nowej Reformy" 
Mikuliczyn, 12 lipca. W Jabłonicy zdarzył się wypadek 
usiłowanego skrytobójczego morderstwa. Do 19 letniej Jewdochy 
Abraham cz u k, którą w porze nocnej wywołano z chaty, strzelił 
ktoś i ranił ją śmiertelnie w głowę. 

Podejrzenie padło na 20 letniego żyda Nutę Mar mar os z a, 
który utrzymywać miał z Jewdochą bliższe stosunki. Podejrzenie 
zwiększyło się, gdy Marmarosz uciekł w kierunku ku W or och
e ie. Żandarmi zdołali go ująć. Nie przyznaje się on do zarzuconej 
mu zbrodni. 

Nowa Reforma, nr. 157 z 13 lipca 1899 r. 

K R o N I K A 
Kraków, 13 lipca 

Morderstwo w Jabłonicy, o którem otrzymał wczoraj nasz 
dziennik telegraficzną wiadomość, przedstawia się jako zbrodnia 
na tle miłosnem. Oto wiązanka bliższych szczegółów: W Jabłonicy 
obok stacyi kolejowej Tartarów, dokonano w nocy z 9 na 10 b. m. 
morderstwo na służącej żyda tamtejszego, Marmarosza. Służąca 
nazywa się Jewdocha Abrahamczuk i ma 19 lat. Kula trafiła ofiarę 
w tylną część głowy tak, że dziewczyna straciła zaraz przytom
ność. Na miejsce zbrodni przyjechała komisya sądowa i ksiądz, 
ażeby konającej udzielić jeszcze ostatniego pomazania. Służbo
dawca nie telegrafował zaraz po lekarza, gdy jeszcze ratunek był 
łatwiejszy, aż dopiero rano, gdy sam wybierał się w drogę. Morder
cą jest syn Marmarosza, Nuta, który z nieszczęśliwą ofiarą utrzy
mywał miłosne stosunki. Po dokonanej zbrodni uciekł winowajca 
w stronę Worochty i tu przyłapał go żandarm. Sędzia i lekarz są 
przy konającej i spodziewają się, że przed śmiercią odzyska przy
tomność i poda jakie szczegóły z tego, co zaszło. 

Nuta Marmarosz, mimo młodego wieku, był już raz żonaty, 
następnie jednak rozwiódł się i teraz miał zamiar ożenić się po raz 
drugi. W międzyczasie jednak zawiązał stosunek z młodą góralką, 
służącą ojca, Jewdochą Abrahamczuk. Stosunek z tą dziewczyną 
stał mu na zawadzie, więc sprzątnął ją strzałem. Bliższe szczegóły 
wydobędzie na jaw śledztwo. 

Nowa Reforma, nr. 158 z 14 lipca 1899 r. 



K R o N I K A 
Kraków, 16 lipca 

Jabłonica, 16 lipca. (Koresp. N. Reformy). Donieśliście już o 
zbrodni popełnionej tu d. 9 b. m. na hucułce Jewdosze Abraham
czuk, z którą utrzymywał stosunek miłosny Natan, zwany także 
Nutą, Marmarosz. Nieszczęśliwa ofiara po dwóch dniach męczarni 
umarła, wydawszy poprzód nieżywy płód. Sekcya wykazała, że 
przyczyną zgonu Jewdochy była kula rewolwerowa, która utkwiła 
w mózgu, nad prawym okiem. Jewdocha przytomności już nie 
odzyskała i nie mogła dać sędziemu śledczemu żadnych wyjaśnień. 
Oprócz Nalana, uwięziono także brata jego Herzla Marmarosza, 
znanego tutejszego awanturnika. Jest przekonanie, że bez jego 
współudziału morderstwo to się nie odbyło. Uwięzionych odsta
wiono do sądu obwodowego w Stanisławowie. 

Nowa Reforma, nr. 163 z 20 lipca 1899 r. 

• 

S Z C Z E G O l Y 
Z BR O O N I 

na podstawie dokumentów sądowych 

Dnia 9 lipca r. 1899, około godz. 12 w nocy, znalazła na pod
wórzu domu, w którym mieściła się karczma, żona właści
ciela, handlarza drzewem, Elka Heitzlerowa swoją służącą, 
Jewdochę Abramczuk, ciężko ranną. Nie chciała ona wskazać 
winowajcy, kiedy ją o to pytano, gdy w pewnym momencie 
odzyskała przytomność. Nazajutrz wydała na świat martwe 
dziecko, a 12 lipca zmarła zabierając do grobu tajemnicę swej 
śmierci, której nie wyjawiła nawet swej matce. 

Na skutek śledztwa oskarżono o zbrodnię miejscowego ży
da, Natana Marmaroscha. Oskarżenie opierało się głównie na 
zeznaniach żandarma, Józefa Mula. Stwierdził on, jak wszy
scy inni świadkowie, iż denatka odznaczała się wyjątkową 
przykładnością obyczajów, oskarżonemu zaś wydał świadec
two jako rozpustnikowi, zarażonemu ciężką chorobą krwi. 
Streścił też swoją rozmowę z nim, w czasie której Marma
rosch przyznał się, iż uwiódł Jewdochę. W szczególności zaś 
zeznał: ... z początkiem maja przechodziłem z Nutą Marmaro
schem koło domu Heitzlerów, a spostrzegłszy Jewdochę 

Abramczuk, kręcącą się przed domem, zwróciliśmy znów 
rozmowę na jej osobę, a ja mając na pamięci poprzednie roz
mowy z obwinionym śmiałem się z niego i wskazując na Jew-





<lochę, po której poznać już można było całkiem dokładnie, 
że jest ciężarna, mówiłem, że teraz będzie miał kłopot, że go 
Jewdocha będzie skarżyć i że mu wkrótce dziecko do domu 
przyniesie. Obwiniony tego wcale się nie wypierał i mówił 
tylko, że się nie boi tych kłopotów, bo przecież hucułka nie 
jest do tego zdolna." ( ... ) 
Świadek Paraska Babulak, przed którą Jewdocha nie miała 

tajemnic, przedstawiła całą historię tragicznie zakończonego 
stosunku zmarłej z Na tanem, którego ona „już później lubiła". 
Jewdocha opowiadała jej, iż Natan, kiedy wystąpiła z preten
sjami, przerzucał winę na innych. Świadek Fedor Biłous zez
nał, iż wie od zmarłej, że Nuta Marmarosch początkowo obie
cywał jej 1 OOO złr i krowę, następnie zaś, gdy się o krzywdę 
upominała groził pobiciem. (. .. ) 

Oprócz poszlak psychicznych wskazywały na Marmaro
scha jako na sprawcę zbrodni pewne poszlaki fizyczne. Nie 
znaleziono jednak dowodu, iż rewolwer (odszukany w ogro
dzie parocha, na szlaku między miejscem zbrodni a domem, 
gdzie Natan przebywał) należy w rzeczywistości do niego. 
Również odciski butów mógł oskarżony zostawić tego same
go dnia na podwórku karczmy, ale zbrodnię mógł popełnić 
ktoś inny po jego odejściu. Krytycznej nocy bawił Natan dłu
go w licznym towarzystwie u szwagra, ale jedna tylko służą
ca, niejaka Hafia Sikoryn, zeznała, że opuścił mieszkanie na 
pół godziny, które wystarczyły na spełnienie zbrodni. Jednak 
nie dano jej wiary jako małoletniej. 

Proces toczył się w sądzie okręgowym w Stanisławowie 
przed ławą przysięgłych dnia 5 i 6 czerwca 1900 r. Dziesię
cioma głosami na dwunastu przysięgłych Nuta Marmarosch 
został uniewinniony. ( ... ) Szeroka opinia była poruszona, a 
werdykt sądu przysięgłych był mocno kwestionowany. 

Jan Diirr: S. Wyspiańskiego Sędziowie 
Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska". Warszawa 1939 r. 



SAMUEL 
Przysięgi Twoje: kłam 
Przeczżeś przysięgał nam, 
że ziemi władztwo dasz? 
Ty Bóg! - Ty był nasz! 
A oto walisz twe proroki 
i bijesz syny? 
Ty Bóg, coś zwalał Filistyny, 
dla nas prawując wyroki; 
coś się zatulał w obłoki 
na Horeb, na Synai 
płomienną szat kolumną, jak wódz; 
coś wały morskie kroił: 
Przed Tobąże padał na twarz 
mąż, co zdrojem ze skal 
w spiekotę pustynną poił. 
jahweh! ]ahweh! 
Za ciężki mój grzech 
upadam w proch, na kolana 
i głową uderzam o próg. 
] ahweh! Ty Bóg, 
Wszechmocność posiadasz Pana. 
1)1, coś Twego sługę Abrahama 
powołał przed stos ofiarny 
i żądał ubroczyć pierwaka, 
spłodzonego z Sary Izaaka, 
wejrzyj na mój dom cmentarny, 
gdzie wybiła śmiertelna godzina 
i wyrzecz Słowo 
nad ojca głową: ' 
że chciałeś zabrać mi syna. 

Sędziowie Stanisława Wyspiańskiego (fragment) 



WYSPIAŃSKI Z BLISKA 

J ak wyglądał? Był wzrostu niskiego i w dodatku drobnej budowy. Dow
cipnisie krakowscy, świadom_i jego przyjaźni z dr Adame!11 ~hmie~e~, 

dyrektorem krakowskiego archiwum akt dawnych, człow1ek1em mzm
teńkim i krańcowo nikłą figurką, twierdzili, iż przyjaźń powstała jedynie z 
tego powodu, że przy Chmielu Wyspiański czuje się niemal wysokim męż
czyzną. Złośliwostka trafiała w płot o tyle, że dla autora Achilleis sprawy 
urody męskiej niemal że nie istniały, więc i o swojej szczupłości tak jakby 
nie wiedział. 

Twarz znacie choćby z autoportretu: twarz okolona „mussetowską" bro
dą, na brodę spadały obfite wiechy wąsów koloru pszennej słomy. W ca
łości wyrazu uderzały oczy. Jasne, błękitne, a przenikliwie ostre. Patrząc 
w te oczy, miało się uczucie, że nie utai się przed nimi nawet to, co w nas 
skryte, że oczy te widzą nie tylko to, co jest, ale i to, co będzie. ( ... ) 

Urodzony na dwa miesiące przed swym biologicznym terminem, przed
wczesność życia opłacał wyostrzoną nerwowością. Opanowywał ją siłą 

woli, ale uwydatniała się ona w jego ruchach i odruchach. Tak na przy
kład, gdy w rozmowie z kimś coś go nie zadowoliło czy coś zirytowało, 
natychmiast nieświadomym ruchem zapinał na sobie swój w świątek i pią
tek noszony czarny „anglez", jakby się chciał surdutem opancerzyć, a że z 
nerwów niemal zawsze trafiał guzikami w nieodnośne dziurki, więc pod 
brodą formował sobie humorystyczną bufę, po której poznawało się, że go 
ponosi rozdrażnienie. 

Za dalszy ciąg nerwowości uważać należy niebywałą jego wrażliwość, 
można by powiedzieć: nadwrażliwość psychiczną. Odczuwał rzeczy dwa 
razy, zda się, silniej niż inni ludzie. Kierowały nim reakcje duchowe wyjąt
kowo nieraz gwałtowne, aparat zaś jego wyobraźni pozostawał w stanie 
ciągłego podniecenia. Ze skłonnościami do dosłownego wizjonerstwa. ( ... ) 

W jednym z listów do Rydla, opisując swoje wrażenia z wielkich europej
skich muzeów, stwierdza, że gdy któreś z genialnych malowideł przejmie 
go w wyjątkowym stopniu, nastaje moment, kiedy figury tego obrazu prze
stają być tworami malarskimi, stają się żywymi istotami, schodzą z obrazu 
i „mówią do mnie".( ... ) 

Mnie osobiście dane było stać się świadkiem wyjątkowego dowodu jego 
nadwrażliwości. Było to w roku 1903, kiedy przebywał w atmosferze 

Sędziów. Chłodny, niemal przymrozkowy poranek ostatnich dni września, 
jeśli nie pierwszych października. Godzina pół do ósmej rano, wracam z 
dyżuru z redakcji, gdzie odbierałem telefoniczne wiadOfI!Ości od wiedeń
skiego korespondenta. W powietrzu lekka mgła. Z ulicy Sw. Krzyża szed
łem przez Szczepańską na Krupniczą, gdzie mieszkałem. Gdy tylko ze 
Szczepańskiej skręciłem na Planty, na ogródku przed zamkniętą jeszcze 
kawiarnią Szmida (róg Szewskiej) dojrzałem siedzącego, skulonego Wys
piańskiego. Czy się jednak nie mylę? Podchodzę: nie mylę się! Zobaczył 
mnie, dał znak, bym siadł koło niego. Rzuciłem okiem i przeraziłem się. 
Siny z zziębnięcia, oczy przekrwione, okrążone ciemnymi "podkowami", 
twarz umęczona, zgaszona w wyrazie. "Co się stało?" - Zaczął się wynu
rzać. Przez dzień i dwie sąsiadujące z dniem noce czytał bez przerwy Stary 
Testament, od pierwszej strony do ostatniej i da capo. Skończył i znów da 
capo. W dzieje Izraela zanurzał się z taką zapamiętałością, że np. uszło 
jego uwagi, iż przez całe 36 godzin nie miał nic w ustach. Oderwał się od 
czytania dopiero przed dwoma godzinami i teraz cały dygocze „z prze
rażenia". Przeraziło go nie co innego, jak tylko sens, jaki o psyche narodu 
żydowskiego (czy o losach narodu żydowskiego?) wysnuł z lektury. Sens 
ów, o sto mil daleki od interpretacji zarówno ortodoksyjnej, jak i histo
riokrytycznej, interpretacja absolutnie jego własna, jak zawsze zresztą u 
niego bywało z każdą poznaną książką. 

- Po skończeniu czytania nie mogłem sobie dać rady ze sobą, nie wie
działem co robić, przyszedłem do Szmida, by doczekać otwarcia kawiarni. 

- Ależ otworzą ją dopiero o dziewiątej, czyli za półtorej godziny. 
- Wiem, ale u siebie w domu gdzie się to wszystko odbyło, nie wytrzy-

małbym. 

Doczekałem się z nim otwarcia kawiarni, przypilnowałem, by do kawy 
napił się koniaku, bo nie na żarty zaniepokoiło mnie, czy całe to zajście nie 
pogorszyło stanu jego zdrowia, na włosku już wówczas wiszącego. Na 
próżno jednak starałem się go odwieść od wstrząsających go myśli. W dal
szym ciągu był nimi ogarnięty. 

Oto mamy na „gorącym uczynku" pochwyconą tę jego fenomenalną wra
żliwość, o której tu mowa. Lektura książki, opisującej wydarzenia sprzed 
paru tysięcy lat, potrafiła wytrącić go z równowagi. Na takim gruncie uczu
ciowym wyrastały jego dzieła, w tym także Sędziowie. 

Adam Grzymała -Siedlecki: Niepospolici Judzie w dniu swoim powszednim 
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1962 
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