


• SlAWOMIR MROZEK - dramatopisarz, prozaik, rysow-
nik. U rodził się 29 czerwca 1930 r. w Borzęcinie, na ziemi 
krakowskiej. W 1949 ukończył liceum ogólnokształcące im. 
B. Nowodworskiego w Krakowie. Po kilka miesięcy studio
wał w krakowskich uczelniach: w Uniwersytecie Jagielloń
skim (filologia orientalna), Politechnice Krakowskiej (archi
tektura) oraz Akademii Sztuk Pięknych (malarstwo i rysu
nek). W latach 1950-1958 zajmował się pracą dziennikarską, 
współpracując z krakowskimi czasopismami „Przekrojem", 
„Dziennikiem Polskim", „Życiem Literackim" .W „Echu 
Krakowa" w latach 1955-1957 był etatowym krytykiem te
atralnym. W 1959 przeniósł się do Warszawy. Od 1963 miesz
kał za granicą - najpierw w Chiavari we Włoszech, od 1968 
w Paryżu, uzyskując w 1978 obywatelstwo francuskie, okre
sowo mieszkał także w RFN i USA. Pod koniec 1989, wraz 
z żoną pochodzenia meksykańskiego Suzaną Osorio Rosas, 
przeniósł się do Meksyku, skąd powrócił do Polski w 1996, 
osiedlając się w Krakowie. 
Jego artystyczna biografia obejmuje nie tylko dokonania pi
sarskie, ale również cykle rysunków, które niepowtarzalną, 
charakterystyczną kreską, powszechnie określaną jako „styl 
mrożkowy" opowiadają o otaczającym świecie nadając mu 
kształt własnej wizji filozoficznej. Karykaturował w nich zja
wiska życia codziennego, z ironią, ale i z sympatią kreślił 
np. nieporadnego człowieczka w czapce krakusce z pawimi 
piórami, demonstrującego dumę i honor. Przyniosły mu one 
laur konkursu rysunkowego ogłoszonego przez redakcję 
„Szpilek" w 1950 r.. W tym samym roku debiutował jako 
publicysta w „Przekroju" reportażem Młode miasto, co zapo
czątkowało jego działalność dziennikarską uhonorowaną 
w 1953 r. nagrodą im. Juliana Bruna. Współpracował z eks
perymentalnym teatrem studenckim Bim-Bom w Gdańsku, 
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gdzie w 1956 w reżyserii Zbigniewa Cybulskiego wystawio
no jego próbę sceniczną Profesor. Pierwsze zbiory prozy: 
Opowiadania z TrzmielowH:j Góry i Półpancerze praktyczne uka
zały się w 1953 r., ale dopiero Słoń był tym znaczącym, wyso
ko ocenionym przez krytykę, który przyniósł mu w 1957 r. 
nagrodę „Przeglądu Kulturalnego" oraz tytuł „polskiego sur
realisty" i „mistrza miniatury". Po parodii powieściowej Ma
leńkie lato (1956), przychodzi kolej na pełnospektaklowy 
debiut teatralny - Policję (Poliljanci), wystawioną w 1958 r. 
w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. W następnym roku 
debiutuje na krakowskiej scenie w Teatrze Lalki i Maski 
„ Groteska'' Męcze1istwem Piotra Ohey 'a, a od 1961 r. można 
już mówić o „festiwalu" sztuk Mrożka w polskich teatrach: 
Indyk, Na pełnym morzu, Karol, Strip-tease grane są na kilku 
scenach równocześnie. Dramaturgiczny sukces pieczętuje 
Tango (1965), które jest niewątpliwie najczęściej realizowa
nym dramatem Mrożka w kraju i za granicą. 
W 1968 Sławomir Mrożek publicznie zaprotestował przeciw 
ingerencji wojsk polskich w Czechosłowacji, co stało się 
powodem zakazu rozpowszechniania jego utworów, obowią
zującym do 1971 r.. Po ogłoszeniu w Polsce stanu wojenne
go w 1981 r. zajął podobne stanowisko, zerwał współpracę 

z oficjalnymi czasopismami, ale zezwalał na inscenizacje te
atralne utrzymując w ten sposób kontakt ze swymi widzami 
(czytelnikami). W repertuarach teatralnych stale były i są 
obecne jego utwory m.in.: Szczęśli'lf2)e wydarzenie (1973), Gar
bus (1975), Emigranci (1975), Vatzlav (1979), Pieszo (1980), 
Ambasador (1981 ), Portret (1987), Miłoś{ na Krymie (1994 ). 
Sława dramaturga przyćmiewa sławę prozaika, ale nie moż
na zapominać, że jest również autorem m.in. Wesela w Atomi
cach (1959), Ucieczki na południe (1961), Dwóch listów (Paryż 
1970, Kraków 1974 i bardzo wielu opowiadań i felietonów 

publikowanych m.in. w „Dialogu", „Tygodniku Powszech
nym", a także autorem scenariuszy filmowych, jak Wyspa 
róż (1975), Amor (1978), Powrót (1978). W latach 1994-1999 
ukazały się nakładem szwajcarsko-polskiego wydawnictwa 
Noir sur Blanc Pisma zebrane. 
Jego twórczość została przetłumaczona na wiele języków 
w krajach europejskich, w obu Amerykach, Australii, Japo
nii, Afryce. Został uhonorowany prestiżowymi nagrodami, 
m.in. Fundacji Kościelskich (Genewa 1962), Prix de l'Hu
meur Noir (Paryż 1964), austriacką nagrodą państwową dla 
literatury europejskiej (1972), hiszpańską nagrodą krytyków 
za Tango ( 1973 ), doroczną nagrodą Związku Pisarzy Polskich 
na Obczyźnie za całokształt twórczości (Londyn 1984), lite
racką nagrodą im. Franza Kafki (Klostenburg 1987). 
Rzeźnia, która powstała w 1973 r. jako słuchowisko, od pra
premiery w warszawskim Teatrze Dramatycznym w 1975 r. 
miała kilkanaście realizacji scenicznych, m. in. w 1976 na 
naszej scenie w „Miniaturze" w reżyserii Krystiana Lupy. 



SZTUKA I RZEŹNIA 

Tango zostało napisane pod znakiem ojca. Sprężynę akcji 
nakręcił przecież Stomil wieczny rewolucjonista„. W Rzeźnj jest 
tylko Matka Skrzypka, namolna, zaborcza. Matki dotąd u Mrożka 
nie bywało. Pierwsza, która się pojawia, chce wychować syna na 
genialnego wirtuoza, chociaż wcale nie wierzy w jego talent. Po 
to, aby zachować dorosłego już syna przy sobie.„ Co jednak wtedy, 
kiedy geniusz objawi się w Skrzypku naprawdę? Faust sprzedał 
diabłu duszę za młodość, Skrzypek oddał Paganiniemu młodość 
(życie) za sztukę. Ale pakt z Paganinim zawiera wtedy dopiero, 
kiedy porzuca go Flecistka, zrażona niemrawością mamisynka, 
który nie chce opuścić rodzicielki dla kochanki. Sztuka byłaby 
więc tylko sublimacją niemożliwego pożądania. Gorzej jeszcze: 
środkiem, który pozwoli Skrzypkowi odzyskać Flecistkę. Bo choć 
wzgardziła adeptem, nie odtrąci geniusza. 

Dla Freuda artysta był neurotykiem, który sam potrafił się 
wyleczyć. Tymczasem Skrzypek, choć genialny, zdrowia 
bynajmniej nie odzyskał. Znudził publiczność i nie potrafił 
obronić się przed Rzeźnikiem, który do filharmonii wprowadził 
zwierzęta. A jednak wprowadził? W brzuchach publiczności - po 
prostu. „Muzyka może być albo nie być, ale rzeźnia być musi". 
Ryki wołów zagłuszają nieuchronnie skrzypcowe tryle. Rzeźnik 
to Paganini, który - przeciwnie niż Skrzypek - porzucił sztukę 

dla życia. Cóż zaś bardziej życiowego niż rzeźnia? „(„.) jak wy po 
smyku, to ja po byku" - oświadcza Paganini szlachtuzów. Mądrości 
Rzeźnika nad wyraz przypominają Edkowe. Bo też od chama 
trudno się Mrożkowi odczepić. 
Onże Rzeźnik pokona w końcu i Dyrektora, i Skrzypka. Skoro 

najbardziej wysublimowana część kultury, jaką jest muzyka, 
zagadkowy i nieprzenikalny wzlot ludzkiego ducha - nie potrafi 
pokonać kruczenia i myczenia zwierząt, czy to nie dowód, że 
w muzyce i kulturze tkwi słabość i kłamstwo? Że wszyscy zachwyt 

nad sztuką- udają? Lepiej zatem zaufać szczerości, spontaniczności; 
nie tyle życie przerobić na sztukę, ile proste przejawy życia uznać 
za ciekawsze od wysileń sztuki. Z rzeźni zrobić filharmonię, 
z koncertu szlachtuz! Trudno uznać Mrożka za miłośnika tragedii 
wierszem. A jednak lubi wieszać psy na awangardzie. Koncerty 
na dwa woły, obuch, nóż i siekierę istnieją (istniały?) nie tylko 
w wyobraźni Mrożka. Spragnionym oryginalności malarzom 
zdarzało się tarzać w zwierzęcych jelitach„. Na początku łat 
siedemdziesiątych za ostatni krzyk mody uchodził body art, sztuka 
cielesna. Miała ona nawet swoich męczenników. Na jednym 
z pokazów - w Niemczech - tak się artysta biedak pokaleczył, że 
już go nie zdołano uratować. Mrożkowy Skrzypek ma zatem 
patronów w zaświatach. 

Ale on też źle kończy. Porzuca muzykę i postanawia dać 
publiczności pokaz zabijania. Będzie to nowe, szczere i autentyczne. 
Wprawdzie sztuka przywróciła mu Flecistkę - odwiedza go ona 
po przerwanym koncercie - ale nie potrafi zapewnić mu 
prawdziwej przewagi nad kobietą „(„.) teraz ja powinienem być 
górą, panem, a nie niewolnikiem". Po co mu ta przewaga? Czy 
w miłości potrzebna? Raczej nie. Skrzypek ściga, jak powiada 
Flecistka, marę „pewności", podczas gdy „żyć to znaczy być 
w związku z kimś, a każdy związek to wzajemna zależność". 
Skrzypek nie chce zależności od człowieka, chce pewności od„. 
od czegoś, czego nie ma na świecie. Chce być przedstawicielem 
absolutu przecież kiedyś, „ w romantyzmie, w księstwie", artyści 
otwierali tajemnice, sondowali Boże wyroki, korespondowali 
z absolutem„. Skrzypek umieścił w swoim poszukiwaniu 
wszystko. Do sztuki dobrał się, aby poznać płeć. Ale we płci nie 
ma tajemnicy, podczas gdy jej głód - pozostał. 

Skrzypek jest o wiele bardziej witkacowski niż inni 
bohaterowie Mrożka. W jego komedianckim szaleństwie jest coś 
z poszukiwania Tajemnicy Istnienia.„ „Niewinność to 

nieznajomość tajemnicy ostatecznej, a nie tego, co ukrywacie 
przed nami („.) Igraszki z wami są niewinne, bo nie wprowadzają 



nas do niczego istotnego". Ale co jest istotne? Matka i Flecistka 
godzą się w końcu i wspólnie ciągną Skrzypka do łóżka. Albowiem 
kobiety stają po stronie życia. Rodzenie, przedłużanie istnienia 
to dla nich misterium dostatecznie święte. Tymczasem Skrzypek 
szuka tajemnicy groźniejszej i bardziej męskiej, która daje wiedzę, 
władzę i samodzielność. Znajduje ją za podszeptem 
(zawiedzionej?) Flecistki. To śmierć. Ale nie śmierć zarzynanych 
zwierząt, łatwa i widowiskowa. To śmierć własna. Tylko mężczyzna 
panuje nad cudzą i własną śmiercią. Tylko wtedy poznaje sekret, 
ukrytą stronę świata. Jest panem śmierci - agresji, woli mocy? -
jak kobieta przev•/Odniczką życia. I tuż przed momentem, kiedy 
ma wystąpić na scenie, Skrzypek popełnia samobójstwo. 

Jest w tej sztuce dziwne spraw pomieszanie, a przecież trzyma 
się ona razem, nie zostawia publiki z otwartą gębą, zadziwionej 
i ogłupiałej. W Rx:eźni udało się znowu Mrożkowi uprawdopodobnić 
przypowieść, inaczej, wmontować model w moralitet. („.) 

Jak zwięźle to podsumować? Ludzie sztuki zgłaszają roszcze
nia do swoistego kapłarl.stwa: uważają się za burzycieli, przodow
ników, odnowicieli społeczności. Zarazem jednak głoszą, że fun
damentem artystycznej działalności jest przyzwolenie i aplauz 
publiczności. W dwudziestym wieku reprezentanci ducha chcą 
się zatem przypodobać życiu„. Sztuka, przynajmniej taka, jaką 
proponują, chce być święta bez świętości, boska bez Boga, abso
lutna bez absolutu, idealna bez idei. Czy nie przypomina w tym 
wszystkim Skrzypka? Toż on udaje, że ściga muzyczną doskona
łość, podczas gdy naprawdę chce Flecistki. Później zaś, kiedy 
skrzypce i smyczek zamienia na obuch i nóż, pragnie zintensyfi
kować życie, miast wznieść się ponad jego przyziemność. Tej 
intensyfikacji nie ma jednak kresu, chyba w śmierci. 

W tę właśnie pułapkę wpadają i Skrzypek, i sztuka. Bo Mrożek 
nie uważa wcale, że sztuka jest „prawdziwsza" czy intensywniejsza 
od życia. Raczej że jest od życia bardziej uporządkowana, bardziej 
konwencjonalna właśnie. Jest grą form, nie wyzwoleniem 
instynktu, maskowaniem, nie ujawnieniem podświadomości, 

porządkowaniem doświadczeń i tworzeniem doskonałych 
przedmiotów, nie zaś - ściganiem tajemnic (przez wielkie T). 
Sztuka nie zastępuje życia ani się z nim nie utożsamia, oddala je 
raczej i unieruchamia w znakach. („.) 

Mrożek mówi całkiem jasno, że nie może uwierzyć w metafizykę 
sztuki; ale także, że tarzanie się w mięsie i ochlapywanie 
przechodniów farbami budzi w nim niechęć i obrzydzenie. W tych 
ekscesach zdawał się bowiem widzieć właśnie - wynaturzenia 
romantycznych ambicji artystów, którzy swoimi działaniami 
chcieliby i absolut ściągnąć na scenę, i publikę przeanielić (czy 
przepoczwarzyć). Prosił jakby o sztukę umiarkowaną, ale zarazem 
- przynajmniej w Rzeźni- przyznawał, że umiar potrafi przywołać 
tylko szyderstwem. Ani Skrzypek, ani sztuka nie umkną swoim 
sprzecznościom. Sztuka skończy w cyrku, jak w dekadenckim 
Rzymie, albo popełni samobójstwo. Także Skrzypek, skoro 
brzydzi się i kobiety, i okrucieństwa, musi zabić sam siebie. Czy 
to wszystko prawdziwe? Owszem, prawdziwe, przy takim 
ułożeniu przesłanek jak w Rzeźni. W tym sensie Mrożek mówi 
jasno. Jasno o wypaczeniach pożądania i jasno o szaleństwach 
sztuki. W Rzeźni powtórzył skutecznie chwyt Tanga: na rodzinny 
model nałożył społeczną parabolę. 

Tytuł pochodzi od redakcji 

JAN BŁOŃSKI 
Wszystkie sztuki Sławomira Mrożka 

(fragmenty), Kraków 1995 







Duchy przeszłości 

CIOCIA JULCIA 

Szczerze mówiąc, kilka lat 
temu ledwie kojarzyłam jej 
nazwisko. Nic w tym dziwnego. 
Nie była przecież wielką gwiazdą. 
Nie święciła spektakularnych 
tryumfów, nie wydawano 
pocztówek z jej podobiznami ani 
nie urządzano jej głośnych 

benefisów. Była tylko skromną, ale 
- jak się wówczas mówiło -
„ użyteczną" aktorką drugiego 
planu. Nawet w Słowniku 

Biograficznym Teatru Polskiego 
poświęcono jej niewiele miejsca: 
„ Romowicz Juli a [ ... ] działała 
1909-39. 26 marca 1909 
debiutowała w Teatrze Miejskim 
w Krakowie w roli Racheli (lłtsele) 

[ ... ]. W sezonie 1912/13 występowała w Teatrze Powszechnym 
w Łodzi, w 1922-25 w Teatrze Bagatela w Krakowie, a od 1925 do 
1939 z przerwami (m.in. w latach 1929-31) w Teatrze im. J. Słowackiego 
w Krakowie. [ ... ] Zmarła podczas II wojny światowej". A zatem 
Romowicz - to tylko jedno z wielu nazwisk wymienianych na afiszach ... 
Dziś już wiem, że z pewnością nie można o niej powiedzieć: 
„zwyczajna" ani „przeciętna". 

* 
Pewnego dnia w prowadzonym przeze mnie teatralnym archiwum 

zjawiła się starsza pani. W imieniu swojej znajomej z Izraela, Geni 
Manor, prosiła o materiały dotyczące aktorki występującej przed wojną 
w Teatrze im. Słowackiego. Artystka była powinowatą pani Manor, 

nazywała się Julia Romowicz, wcześniej nosiła nazwisko rvionderer 
i zginęła prawdopodobnie w komorze gazowej w Bełżcu. Niestety, 
niewiele mogłam pomóc pani Manor. Wysłałam do Izraela jedynie 
listę ról, które Romowicz zagrała w Teatrze im. Słowackiego. Było ich 
ponad siedemdziesiąt! Wśród nich - oprócz debiutanckiej Racheli za 
dyrekcji Ludwika Solskiego - Sowa \V Dziadach Mickiewicza, Klimina 
w llt'.lelu, Feiga w Sędziach\~ yspiariskiego. Najczęściej jednak grywała 
matki, wdowy, salonO\ve damy w farsach. Służąca Maria w Polityce i 
miłości Rączkowskiego, ~Iargrabina de Chamarande w Królu Caillaveta 
i Flersa, Baba w Głazie granicznym Zegadłowicza - to niektóre z 
odtwarzanych przez nią postaci. Wśród reżyserów, z którymi pracowała, 
byli także najvvybimiejsi - Stanisława Wysocka, Juliusz Osterwa, Wacław 
Radulski. Ostatni raz wystąpiła w roli Tadrachowej v\I l1oralności pani 
Dulskiej Zapolskiej, w listopadzie 1939 r., czyli już po wybuchu wojny. 
Jak do tego doszło, że dwa lata później zginęła w Bełżcu? Odpowiedź 
na to pytanie mogli znać jedynie izraelscy krewni aktorki. Niestety 
- wstyd się przyznać - zgubiłam gdzieś adres pani Geni Manor. Ślad 
się urwał. 

Minęło kilka lat. Sprawa Julii Romowicz nie dawała mi spokoju. Co 
jakiś czas natrafiałam na nikłe wzmianki o niej. Nigdzie nie znalazłam 
jednak dokładniejszych informacji. Niegdzie, poza krakowskim 
Archiwum Paii.stwowym. W Księdze obejmt(iącej wpisy urodzin Izraelitów 
w okręgu me!1J1kalnym Kraków oraz w przedwojennych spisach ludności 
natrafiłam na zapisy mówiące, że Abraham Monderer, kupiec 
handlujący zbożem, wyznania mojżeszowego, urodzony w Tarnowie 
w 1860 r., mieszkał w Krakowie od 1882 r. Ożenił się z Marią Mindel, 
córką Małki i Abrahama Hocznera, handlarza żelaza w Krakowie. 
Abraham i Maria mieli troje dzieci: Julię urodzoną 15 lipca 1889, 
Solomona (ur. 1893) i Helenę (ur. 1897). Julia przyszła na świat przy 
ulicy Józefa. Prawdopodobnie wcześnie straciła matkę. Nie wiadomo, 
jak trafiła do teatru. Wiadomo za to, że w chwili debiutu miała 
dwadzieścia lat. 

Nadzieja na lepsze poznanie jej losów pojawiła się przed rokiem. 
To był prawdziwy ła11.cuch nieocenionych ludzi dobrej woli: dzięki dr 
Eugenii Prokop mój mąż Roman nawiązał jakiś czas temu ożywioną 
korespondencję z panem Natanem Grossem - publicystą, historykiem, 



poetą mieszkającym w Tel-Awiwie, współpracującym z instytutem 
Yad Vashem. Za pośrednictwem Romana poprosiłam pana Grossa o 
pomoc vv ustaleniu losów Romowicz. Jakież było moje zdumienie, 
gdy wkrótce nadszedł list, a w nim wycinek z polskojęzycznego 
„Nowiny Kuriera", w którym Natan Gross wydrukował artykuł o moich 
poszukiwaniach. Oto fragmenty jego artykułu: „Byłem przed wojną 
młodym teatromanem i nie słyszałem nigdy o Juli i Romowi cz. Staram 
się pomóc w poszukiwaniach zaginionych osób, nawet, gdy wydaje mi 
się to beznadziejne. Zaczynam zwykle od ... książki telefonicznej (nie 
ma!), pytam teatromanów, ludzi z tamtych czasów ... szukam punktu 
zaczepienia. vV tym wypadku była to branża żelazna, wzmiankowana 
przy nazwisku (znanym dość) Hoczner. Zatelefonowałem do Józefa 
Bosaka (z branży żelaznej) i wyłożyłem mu sprawę, a Bosak - człowiek, 
który znał cały Kraków (żydowski), a już w szczególności Kazimierz, 
zwrócił moją uwagę na Mondererów. I natychmiast przypomniałem 
sobie, że mam przyjaciela o tym nazwisku, które zhebrajszczył na 
Manor. .. I - byłem w domu! Okazało się, że Julia Romowicz była ciotką 
Nachuma - siostrą jego ojca, słowem, najbliższa rodzina! O ojcu 
Nachuma wiedziałem już wcześniej, gdy zajmowałem się biografią 
Mordechaja Gebirtiga. Salomon Monderer był pierwszym wydawcą 
wierszy Gebirtiga - założył nawet specjalne wydawnictwo Bichele 
(Książecz!.:a), by wydać jego tomik Folkstimlech (Na ludową nutę) -
ciekawa postać maskila, z grupy krakowskich literatów-jidyszystów". 

Tak oto, dzięki panu Grossowi, otrzymałam adres bratanka Julii 
Romowicz, Nachuma Manora-Monderera! Okazało się, że pani Genia 
Manor, ta sama, której przed laty wysyłałam spis ról Romowicz, jest 
żoną pana Nachuma. Magiczny krąg ludzi dobrej woli zamknął się 
nieoczekiwanie. 

Wkrótce otrzymałam długi, pisany przez pana Nachuma barwną 
polszczyzną list, ozdobiony pięknymi rysunkami pani Geni. Z listu 
wyłonił się Kraków, jakiego już nie ma. I ludzie, których już nie ma. 
I świat, o którym powinni pamiętać wszyscy, żyjący dziś w Krakowie. 
Oto fragmenty opowieści pana Nachuma: „Jak długo pamiętam, obie 
córki mieszkały razem z Dziadkiem [Abrahamem] przy ulicy 
Kalwaryjskiej 14; to była brama przejściowa, można było wejść także 
od ulicy Rejtana. Mieszkanie było zawsze mroczne, z zasuniętymi 

kotarami. Jako dziecko nie lubiłem tam zachodzić, może się bałem? 
Dziadek miał białą, patriarchalną brodę i mówił płynnie po polsku. 
Obie córki były starymi pannami - w żydowskim drobnomieszczańskim 
millieu krakowskim to nie brzmiało dobrze. Młodsza Helcia, zawsze 
w czarnym, była niewolnicą domową i prowadziła gospodarstwo, 
a starsza Julcia, księżniczka, była - uchowaj Boże! - artystką ... Niczego 
w domu nie robiła, jeździła dorożkami »na próby«, wracała po nocach. 
W Krakowie ! Miała jasnorude włosy, zawsze starannie ubrana, trochę 
ekstrawagancko, trzymała się prosto, dumnie. Robiła wrażenie. 
Spacerowała po Kalwaryjskiej z małym białym psem o nazwie Szpic, 
który mnie nie lubił, a ja mu się odwdzięczałem. Albo może było 
odwrotnie. Bardzo lubiła szale - najprzeróżniejsze. W domu na ścianie 
wisiał jej duży portret, malowany przez jakiegoś znanego malarza 
krakowskiego ... Kiedy podrosłem - jeszcze rzadziej tam przychodziłem. 
Ale Julci wiele zawdzięczam. Otrzymywałem od niej całe stosy 
skryptów audycji radiowych dla młodzieży, powielanych na 
haktografie. Ja się na nich \vychowałem. Także miło mi było ją słyszeć 
w radiu: »teraz moja ciocia mówi«. Kiedy wyrosłem, dostawałem nieraz 
darmowe bilety na przedstawienia, wprawdzie nie na jaskółkę, ale 
kilometry od sceny. W gimnazjum szło się gromadnie na 
przedstawnienia »do Słowackiego«, poranne oczywiście. vV roku 1941, 
z powstaniem getta żydowskiego w Krakowie, musiał Dziadek 
z córkami opuścić mieszkanie na Kalwaryjskiej. Przenieśli się do nas 
na ulicę Czarnieckiego 10, na nasze szczęście w tym stadium nasza 
ulica należała do obszaru getta. Tak została nam zaoszczędzona 
przeprowadzka. Julcia miała bliską przyjaciółkę z teatru, chrześcijankę, 
i rozważała przejście na aryjską stronę. Sądzę, że miała wysoką szansę 
przeżycia - wygląd, papiery, język, szeroki krąg przyjaciół ... Wszystko 
przemawiało za tym. W takim krytycznym momencie życia 
zadecydowała, wbrew wszelkim przypuszczeniom, nie opuszczać 
rodziny i związała definitywnie swój los z ich losem. Z końcem roku 
1941 lub początkiem 1942 wyciągnięto ich z domu i włączono do 
jednego z pierwszych v.rysiedleń z getta. Transport został wysłany 
w nieznane - prawdopodobnie do Bełżca. Niespełna rok potem 
podzielili i moi Rodzice ten sam los, w tym samym miejscu. Było nas 
w domu czworo dzieci, ale tylko mnie jedynemu dane było przeżyć tę 



wojnę. W Bełżcu, Oświęcimiu i Sztuthofie zginęła cała moja bliższa 
i dalsza rodzina ... '' 

Pan Nachum, podobnie jak jego żona Genia, jej rodzice i brat -
gwiazda przedwojennej drużyny piłkarskiej „Makabi'' - przeżyli, bo 
znaleźli się na liście Schindlera. Ale to już zupełnie inna historia ... 
Państwo Genia i Nachum mieszkają dziś w mieście Beer Sheva. Ze 
wzruszeniem czytam Ich listy: ,,Czy Pani może sobie wyobrazić, że 
względem naszych dzieci i wnuków, nasza rodzinna przeszłość zaczyna 
się dopiero od nas! Wszystko co było przedtem, to jakaś prehistoria -
bez świadectw" ... 

Trochę więcej wiem już o Juli i Romowicz. Ale to nie jest naj
istotniejsze. \rVażne, że miałam zaszczyt poznać - korespondencyjnie 
- pana Nachuma. Dziś na ścianie w moim domu wisi grafika pani Geni 
przedstawiająca widok nad Morzem Martwym. A ostatnio w mojej 
skrzynce na listy pojawiły się w tym samym dniu aż dwie przesyłki 
z Izraela - widokówka od Natana Grossa i list od państwa :Manorów. 
Spotkali się na krótkich wakacjach. Domyślam się, o czym rozmawiali, 
przechadzając się o zmierzchu wzdłuż jeziora Genezareth. O wnukach. 
O Krakowie, którego już nie ma. I o Cioci J u lici, która była - uchowaj 
Boże! - artystką. 

Diana POSKUTA-WLODEK 

O przyjęcie serdecznych podziękowań za pomoc w zdobywaniu informacji 
o Julii Romowicz proszę Panów: Nacana Grossa, Nachuma Manora-Monderera 
oraz Romana vVłodka. 
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