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Autorzy: Adam Domalewski, Agnieszka Powierska 

Konspekt lekcji do projekcji filmu Demon w reżyserii Marcina Wrony (Polska, Izrael 2015) 

Temat zajęć: Nieproszony gość na weselu. Literackie i filmowe ilustracje świata nadprzyrodzonego. 

Zagadnienia edukacyjne: 

• Polin – świat którego już nie ma? 

• Od Wyspiańskiego do Smarzowskiego i Wrony. Młodopolski motyw wesela i jego filmowe 

interpretacje. 

• Dziedzictwo romantyczne a współczesna kultura. 

• Filmowy horror i kategoria grozy. 

Czas realizacji: dwie godziny lekcyjne 

Grupa wiekowa: szkoły ponadgimnazjalne 

Cele operacyjne:  

uczeń/uczennica: 

• potrafi zinterpretować treść filmu w kontekście Zagłady, 

• rozpoznaje nawiązania do innych tekstów kultury, 

• potrafi powiązać omawiany film z motywami typowymi dla epoki romantyzmu, 

• rozpoznaje konwencję horroru i potrafi wymienić jej elementy. 

Formy i metody pracy:  

omówienie, dyskusja, heureza, burza mózgów, praca z tekstem, wykład. 

Uwagi wstępne: Warto, aby uczniowie mieli za sobą lekturę i omówienie Wesela Wyspiańskiego. 

Przebieg zajęć 

1. Nauczyciel pyta uczniów o wrażenia z seansu oraz o to, o czym był, ich zdaniem, film. 

Wysłuchuje wypowiedzi i potwierdza intuicje uczniów. Jeśli w którejś z nich padnie jedno  

z kluczowych dla tego zadania haseł: WESELE, OBCY, DUCH, DOM, zapisuje je na tablicy jako 

ważne filmowe motywy. Jeśli słowa te nie pojawią się w dyskusji, nauczyciel nakierowuje 

uczniów pytaniami: 

• Jaka uroczystość jest w centrum filmowych wydarzeń? 

• Kim był główny bohater / pan młody i co o nim wiadomo? Co wyróżnia go spośród 

pozostałych postaci? 

• Co dzieje się z panem młodym w trakcie wesela? 
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• Jakie miejsce jest związane z motywem ducha? Skąd pochodzi zjawa? Gdzie zaczynają 

się halucynacje bohatera? 

Następnie nauczyciel rozdaje schemat piramidy skojarzeń z czterema hasłami (załącznik nr 1) 

każdemu uczniowi. Zadaniem uczniów jest uzupełnienie jej tak, aby połączyć jednym 

skojarzeniem dwa sąsiadujące ze sobą wyrazy, np. DOM + DUCH = STRACH czy OBCY + 

WESELE = NIEZRĘCZNOŚĆ  i zapisać to skojarzenie w kolejnym piętrze piramidy. Analogicznie 

należy połączyć ze sobą powstałe w ten sposób hasła, aby uzupełnić całą piramidę.  

Przykładowe rozwiązanie: 

  

Nauczyciel przeprowadza krótką dyskusję na temat wyniku zadania. Jakie hasła znalazły się  

u szczytu piramid? Jak odnoszą się one do fabuły filmu? Czy są jakoś powiązane  

z przedstawioną w nim historią? Czy mogą posłużyć jako klucz do odczytania filmu? 

Nauczyciel zapowiada, że hasła u podstawy piramidy będą przewodnikami w interpretacji 

filmu. 

[10 min] 

2. Nauczyciel pyta o to, dlaczego, zdaniem uczniów, akurat wesele zostało wybrane jako czas 

akcji filmu? Po wstępnych rozważaniach na forum klasy, nauczyciel przedstawia poniższe 

informacje na temat motywu wesela w filmie. 

Przykładowe odpowiedzi: 

• Ze względu na wagę wydarzenia i związane z nią oczekiwania, jakiekolwiek zakłócenia 

przebiegu ceremonii rodzą duże napięcie wśród gospodarzy, jak również gości, którzy 

podczas uroczystości pełnią rolę nie tylko chóru, ale i widzów (o czym zaraz będzie 

mowa – zob. informacje dla nauczyciela). 

• Wesele jest uroczystością gromadzącą wiele osób o różnych zawodach i odmiennym 

statusie społecznym – to okazja, aby przyjrzeć się konfrontacji wielu reprezentantów 

społeczeństwa. 

PODŚWIADOMOŚĆ 

NIEZRĘCZNOŚĆ NAWIEDZENIE STRACH 

WESELE DUCH OBCY DOM 

TABU HORROR 
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• Wesele to moment ustanawiający nową sytuację społeczną – złączenie dwóch rodzin 

lub – jak w Demonie – wprowadzenie do rodziny nowej osoby. 

 

Informacje dla nauczyciela: 

Wesele pełni w filmie szereg ważnych funkcji, po części wynikających z tradycji zarówno 

ludowej, jak i artystycznej; jako takie stanowi ono bowiem – jak pisze Dariusz Kosiński (Teatra 

polskie. Historie, Warszawa 2010, s. 35–42) – „wzorcowy przykład święta, a zarazem niemal 

gotowy model ludzkiej aktywności dramaturgicznej”. W polskiej tradycji kulturowej wesele 

nie tylko ustanawia nową rzeczywistość międzyludzką (powstanie nowej rodziny), ale jest też 

świętem gromady, która przekształca jednostki w małżonków w ramach uznawanego i tym 

samym potwierdzanego porządku społecznego. Jak wspomina Kosiński, orszak weselny 

widzieć można jako rodzaj chóru rozumianego na sposób dramatyczny, pilnującego 

właściwego przebiegu zdarzeń. Warto dodać, że wesele zwyczajowo jest też symbolicznym 

momentem przekazania młodym dóbr materialnych (posagu, prezentów), uznania ich za 

przyszłych spadkobierców, ale ów transfer zachodzi również w wymiarze niematerialnym – 

dotyczącym pamięci, przynależności, wiedzy czy prestiżu. Wszystkie wspomniane elementy 

składają się na ogromną rytualną siłę, jaką charakteryzuje się tradycyjne wesele. Nieproszeni 

goście są oczywiście elementem zaburzającym ugruntowany, właściwy bieg weselnych 

wydarzeń.  

[5 min] 

3. Nauczyciel pyta uczniów, czy znają inne polskie teksty kultury, w których wiodącą rolę pełni 

motyw (zakłóconego) wesela. Czy coś – oprócz motywu ceremonii – je ze sobą łączy? 

Nauczyciel prowadzi dyskusję wokół pytań, dążąc do poruszenia jak największego zakresu 

związanych z nimi tematów. 

Przykładowe wnioski: 

Tekstem założycielskim jest w tym przypadku dramat Wesele (1901) Stanisława 

Wyspiańskiego. Inne przykłady to: ekranizacja tego dramatu w reżyserii Andrzeja Wajdy 

(1972), Ślub Witolda Gombrowicza (1953) czy Wesele Wojciecha Smarzowskiego (2004). 

Podobnie jak w Demonie we wszystkich tych dziełach na plan pierwszy wysuwają się różnego 

rodzaju trudności i komplikacje zaburzające przebieg uroczystości weselnych:  

• Wesele Stanisława Wyspiańskiego bywa nazywane „tragedią komunikacji”; utwór ten 

obnaża fikcyjność polskiej wspólnoty, rozrywanej przez wewnętrzne konflikty, oraz brak 

wzajemnego szacunku i zrozumienia przedstawicieli poszczególnych warstw 

społecznych. Oprócz tego weselnicy ukazani są w nim jako ludzie pogrążeni w marazmie, 

niezdolni do podjęcia czynu i odpowiedzialności za kraj, czego symbolami stały się: 

zgubiony złoty róg i chocholi taniec.  

• Chocholi taniec, symbolizujący uśpienie i bezwolność, stał się bardzo silnym motywem  

w polskiej kulturze. Nawiązuje do niego Andrzej Wajda w Popiele i diamencie, 

zwieńczonym tańcem pijanych bohaterów filmu. Scena pijackiego tańca w rytm 
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Chopinowskiego poloneza przypomina o wadach i ułomnościach Polaków oraz ich 

niemocy wobec nowej rzeczywistości powojennej. 

• Wesele Wojciecha Smarzowskiego ilustruje potransformacyjną polską rzeczywistość  

w krzywym zwierciadle; w trakcie wesela, które powinno być odświętne, spokojne  

i starannie zaplanowane, na wierzch wychodzą najpospolitsze ludzkie przywary: 

chciwość, pijaństwo, kołtuneria, prostactwo, przekupność, nieuczciwość – także 

małżeńska itd. Dzięki wykorzystaniu motywu wesela z miejsca rozpoznano film 

Smarzowskiego jako diagnozę współczesnego polskiego społeczeństwa i ważny głos  

w sprawie polskich wad narodowych. Sceny weselne powrócą później w Wołyniu (2016) 

tego reżysera.  

• Także film Demon Marcina Wrony okazuje się ostatecznie obrazem o nieskuteczności 

wesela jako rytuału – tym razem przede wszystkim w kwestii przekazywania pamięci. 

Pamięć wspólnoty została bowiem nadszarpnięta, przerwana, uszkodzona – część 

niedawnej historii musiała po prostu ją opuścić, była bowiem niepożądana. Wraca 

jednak pod postacią upiora Hany, nieproszonego weselnego gościa. Podobnie, jak  

w pozostałych wymienionych tu dziełach, również w Demonie pojawia się krytyka 

społeczeństwa, nie tylko ze względu na próbę wyparcia kłopotliwego wspomnienia.  

W filmie obecne są karykaturalne postaci przypominające o przywarach Polaków – 

uciekający od odpowiedzialności tchórzliwy ksiądz, ojciec dbający przede wszystkim  

o wizerunek własnej rodziny i w związku z tym naciskający na nieprzerywanie przebiegu 

uroczystości (kosztem ukrywania prawdy o stanie zdrowia pana młodego), lekarz-

alkoholik, oddający się alkoholowej i seksualnej rozpuście goście weselni. 

Wskazówka: warto pokazać w klasie przykładowe fragmenty omawianych filmów: 

• Wesele Andrzeja Wajdy – scena finałowa, ok. 1:35:00-1:42:00 

• Popiół i diament Andrzeja Wajdy – scena finałowa, ok. 1:32:00-1:36:00 

• Wesele Wojciecha Smarzowskiego – scena finałowa – od ok. 1:32:52 

[10 min+15 min (fragmenty)] 

4. Nauczyciel mówi, że prezentowane przed chwilą przykłady, choć wiele je łączy, różnią się 

między sobą tematyką i przynależnością gatunkową. Następnie pyta uczniów, do jakich 

gatunków nawiązuje Demon? Uczniowie, na zasadzie burzy mózgów, wymieniają nazwy 

gatunków i ich cechy, które pojawiają się w filmie Wrony. Nauczyciel sporządza na tablicy 

hasłową mapę myśli na podstawie odpowiedzi klasy.  

Przykładowe odpowiedzi: 

• Horror:  

o zjawiska nadprzyrodzone i otwarcie na drugi wymiar, 

o nastrój grozy,  

o niepokojąca muzyka, 

o wiele scen w ciemnych sceneriach lub w nocy, 
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o niewyjaśniona tajemnica, 

o sztafaż: opuszczony dom, motyw pogrzebu, zjawa w białej sukni, duchy, 

o zaskakujące, przerażające momenty. 

• Melodramat: 

o w centrum wydarzeń jest para zakochanych, 

o wydaje się, że para jest sobie przeznaczona, ale na drodze ich miłości staje 

przeszkoda, 

o smutne zakończenie: rozdzieleni kochankowie i tragedia opuszczonej 

dziewczyny. 

• Komedia: 

o humor słowny, 

o humor sytuacyjny, 

o satyra i groteska. 

Po stworzeniu tej mapy gatunków i ich cech zadaniem uczniów jest zaznaczenie na tablicy tych 

cech, które mogą mieć korzenie romantyczne. Uczniowie wykonują zadanie, odwołując się do 

swojej wiedzy o epoce i znajomości lektur szkolnych (na które może powołać się nauczyciel, 

aby naprowadzić klasę na właściwy trop.) 

Przykładowe odpowiedzi zaznaczone są podkreśleniem w powyższym konspekcie. 

Przykładowe wnioski: Wiele elementów Demona wiąże się z cechami i fascynacjami 

romantyzmu. Film podejmuje nie tylko nawiązania do Młodej Polski, ale również sięga dalej – 

do romantyzmu.  Warto zauważyć, że epoka Młodej Polski przez niektórych nazywana była 

neoromantyzmem ze względu na wspólnotę wielu fascynacji i idei. Co więcej, same gatunki 

horroru i melodramatu mają romantyczny rodowód. Jak wskazuje Maria Janion (Prace 

wybrane. Tom 3. Zło i fantazmaty, Kraków 2001, s. 346), „proces kształtowania się kultury 

popularnej toczy się zwłaszcza na terenie dwóch gatunków, które są tworem romantyzmu – to 

melodramat i powieść grozy”. Reżyser filmu świadomie korzysta z tego  dziedzictwa kultury. 

[5 min] 

 

Lekcja druga 

1. Nauczyciel pyta o wątki żydowskie w filmie. Zapewne pierwszym skojarzeniem uczniów 

będzie postać nauczyciela – Szymona Wentza, a także jego wspomnienia przedwojennych 

czasów zgodnego sąsiedztwa Polaków i Żydów. Prowadzący lekcję mówi, że także sam motyw 

demona-dybuka pochodzi z kultury żydowskiej. W kilku zdaniach przekazuje podstawowe 

informacje na temat motywu dybuka w kulturze. Prosi uczniów, aby w czasie jego 

wypowiedzi zastanowili się, co łączy opowieść o dybuku z filmem Marcina Wrony. W swojej 

prezentacji nauczyciel może zawrzeć następujące informacje (na podstawie: H. Baltyn-

Karpińska, Iskier leksykon dramatu, Warszawa 2008): 
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a. w folklorze żydowskim dybuk oznaczał „nagą duszę”; ducha, który, nie mogąc zaznać 

spoczynku z powodu popełnionych grzechów, szuka żyjącej osoby, aby wtargnąć  

w jej ciało, 

b. sposobem na wypędzenie dybuka było odprawienie egzorcyzmów, 

c. w 1914 roku Szymon An-ski, dramatopisarz żydowski (tworzący w jidysz i języku 

rosyjskim), ukończył sztukę Dybuk albo na pograniczu dwóch światów, która 

doczekała się adaptacji filmowych, w tym produkcji polskiej (w jidysz) z 1937 roku, 

d. sztuka opowiada o nieszczęśliwej miłości między Leą a Chananem – kandydatem na 

rabina. Chanan paktuje z demonami, aby móc zdobyć bogactwo i ożenić się z Leą. 

Tymczasem Lea zostaje wydana za kogo innego. Na wieść o tym Chanan umiera, 

rażony nieziemską siłą. Lea jest posłuszna woli rodziców, choć jednocześnie nie może 

przestać myśleć o Chananie, który nawiedza ją w śnie i namawia do zerwania 

zaręczyn. W trakcie wesela zaczynają się skandaliczne wypadki. Panna młoda popada 

w obłęd. Odtrąca narzeczonego i oświadcza, że Chanan nawiedził ją jako dybuk. Gdy 

odprawiony zostaje rytuał mający uwolnić Leę od ducha, Chanan opuszcza ciało 

oblubienicy, ale zabiera jej duszę ze sobą. Weselnicy odnajdują więc na miejscu 

ceremonii jedynie martwe ciało panny młodej. Warto dodać, że klątwa spoczęła na 

kochankach, ponieważ ich ojcowie w młodości przysięgli sobie, że Lea i Chanan będą 

małżeństwem, jednak gdy rodzina Lei wzbogaciła się, o obietnicy zapomniała. 

Po wypowiedzi nauczyciel pyta uczniów, co z historii dybuka powiela się w filmie Demon.  

Przykładowe odpowiedzi: 

• zjawa nawiedza ciało żyjącej osoby, 

• sytuacja ma miejsce podczas wesela – pan młody podejrzewany jest początkowo  

o obłęd, 

• pojawienie się zjawy rozdziela świeżo poślubionych małżonków (Lea w Dybuku 

umiera, natomiast w Demonie Piotr znika), 

• w obu historiach pojawia się motyw egzorcyzmów mających na celu wygnanie zjawy. 

 [10 min] 

2. Nauczyciel podpowiada, że w obu historiach pojawienie się ducha spowodowane jest 

zapomnieniem. W Dybuku rodzina Lei zapomina o obietnicy danej przyjacielowi. O czym 

mogli zapomnieć członkowie rodziny Żanety/ mieszkańcy okolicy? O czym chcą zapomnieć na 

końcu filmu? (Pytanie może tymczasowo pozostać bez odpowiedzi). Nauczyciel przytacza 

monolog ojca Żanety z końcowego fragmentu filmu: 

„Kochani moi! Rozejdźcie się do domów i zaśnijcie w spokoju. A kiedy się obudzimy, kiedy 

otworzymy oczy, wtedy nam się wszystko wyjaśni, dlatego musimy to odespać i musimy 

zapomnieć o tym, co myśmy tutaj… właściwie nie widzieli, bo my byliśmy świadkami takiej 

zbiorowej halucynacji i nam się wydaje, że myśmy uczestniczyli, ale nam się wydaje po 

prostu. Wydaje się nam! Ja was śnię, wy śnicie mnie. Taki zbiorowy sen. (…) Wesela nie było. 

Was nie było. Mnie nie było. I pana młodego nie ma.” 
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[5 min] 

3. Następnie nauczyciel rozdaje każdemu uczniowi jeden z pięciu cytatów z artykułu Jana 

Błońskiego Biedni Polacy patrzą na getto (załącznik nr 1), wyjaśniając, że tekst dotyczy kwestii 

pamięci o Zagładzie (jeśli jest to konieczne, nauczyciel przypomina najważniejsze fakty 

historyczne na temat Holocaustu). Zadaniem uczniów jest połączyć się w grupy na podstawie 

otrzymanych cytatów – powinno utworzyć się 5 grup, w których wszyscy mają ten sam 

fragment artykułu. Uczniowie w grupach omawiają fragment, odpowiadając na pytania: 

• Jak rozumiecie znaczenie tego fragmentu? O czym mówi akapit? 

• Jak można odnieść ten fragment do filmu Demon? Jak łączy się on z problematyką 

podejmowaną przez film? 

Następnie nauczyciel przeprowadza dyskusję podsumowującą pracę w grupach na forum. 

Przykładowe wnioski: 

• Jan Błoński używa w swym artykule licznych odwołań do Biblii, ale też do poezji Miłosza, 

aby rozbudzić sumienia czytelników – zmusić ich do historycznego rachunku sumienia.  

• Ojczyzna w oczach Błońskiego to nie tylko wspólny dom, ale przede wszystkim – 

kluczowa dla tożsamości wspólnoty – pamięć o przeszłości. Pielęgnowanie niewypaczonej 

pamięci o przeszłości okazuje się jedną z podstawowych powinności członków polskiej 

społeczności. W tym przejawiać się ma troska i odpowiedzialność za nasz kraj.  

• Zagłada dokonała sie na polskiej ziemi i jest to fakt, obok którego nie można przejść 

obojętnie. Wszelkie próby zatarcia pamięci o tym wydarzeniu albo uchylenia się od 

jakiejkolwiek współodpowiedzialności są dodatkową skazą na naszym zbiorowym 

sumieniu.   

• Polacy boją się dyskusji o Zagładzie (warto zwrócić uwagę, że artykuł został po raz 

pierwszy opublikowany w 1987 roku), gdyż czują, że nie zachowali się wobec swoich 

żydowskich sąsiadów całkiem w porządku – że wielu z nich było obojętnych lub wręcz 

zadowolonych z losu, jaki spotkał Żydów.  

• Dla Błońskiego bycie chrześcijanienem i zarazem bycie Polakiem domaga się stanięcia  

w prawdzie, a więc także uznania niechlubnych przypadków wspierania przez Polaków 

eksterminacji narodu żydowskiego.    

• Wniosek ogólny: Los Piotra (bohatera spoza społeczności, nieznajomego i przyjętego 

przez ojca Żanety przyjaźnie, choć z pewną dozą nieufności), który znika w tragicznych, 

niezrozumiałych okolicznościach, a jego obecność na weselu staje się tematem tabu, 

można interpretować jako metonimię gwałtownie zakończonej obecności Żydów  

w Polsce (nazywanej przez nich w jidysz Polin, co brzmiało jak hebrajskie פה לין – Po lin – 

„tutaj spocznij”). Refleksje Jana Błońskiego dotyczące wyparcia przez Polaków niektórych 

aspektów pamięci o Zagładzie i o wspólnym polsko-żydowskim domu korespondują silnie 

z motywami obecnymi w filmie (np. z przypadkowym odkopywaniem tajemniczych kości, 

a następnie obsesyjną próbą ich ukrycia, nawiedzeniem przez dybuka i późniejszym 

zniknięciem pana młodego, przemówieniem ojca panny młodej, opowieścią żydowskiego 
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nauczyciela). Podobnie jak opisywani przez Błońskiego Polacy, bohaterowie filmu boją się 

spojrzeć w przeszłość – stąd niechęć ojca Żanety do odkopywania grobu, ukrywanie  

w piwnicy pogrążonego w konwulsjach Piotra i nawoływanie Zygmunta do zapomnienia 

wydarzeń weselnej nocy itd. 

[20 min] 

4. Nauczyciel zwraca uwagę uczniów na słowa, które napisał wcześniej na tablicy:  

„Dybuka nie można bezkarnie wypędzić, trzeba nauczyć się z nim żyć.”  

(Roman Pawłowski, „Dybuk” – polsko-żydowskie „Dziady”, „Gazeta Wyborcza” 2003, 

http://wyborcza.pl/1,75410,1812038.html, dostęp 18.02.2017).  

Nauczyciel może zapytać uczniów, jak rozumieją ten cytat w kontekście omawianego tematu. 

[5 min] 

 

O autorach: 

Adam Domalewski – filmoznawca i teatrolog, nauczyciel, doktorant w Katedrze 

Filmu, Telewizji i Nowych Mediów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu. Prowadzi szereg zajęć edukacyjnych i warsztatowych związanych  

z filmem: m.in. w X L.O. w Poznaniu oraz w Kinie Muza w Poznaniu – w ramach 

ogólnopolskiego programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Współpracuje  

z Filmoteką Narodową jako Wędrujący Filmoznawca. Opiekun i instruktor na 

wakacyjnych koloniach dla młodzieży z warsztatami filmowymi. 

 

Agnieszka Powierska – absolwentka filmoznawstwa i historii sztuki, doktorantka 

w Katedrze Filmu, Telewizji i Nowych Mediów Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. Zawodowo zajmuje się edukacją filmową i muzealną; 

związana z Pracownią Ferment Kolektiv i Muzeum Narodowym w Poznaniu. Ma 

kilkuletnie doświadczenie w pracy instruktora harcerskiego i wychowawcy 

kolonijnego. Organizatorka licznych obozów letnich i zimowych dla młodzieży  

w wieku licealnym. 
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Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

WESELE DUCH OBCY DOM 
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Załącznik nr 2 

1. (…) kraj ojczysty nie jest hotelem, w którym dość sprzątnąć brudy po przypadkowych gościach. 

Zbudowany jest przede wszystkim z pamięci, inaczej mówiąc, jesteśmy sobą tylko dzięki pamięci  

o przeszłości. Tą przeszłością nie możemy dowolnie rozporządzać, chociaż – jako jednostki – nie 

jesteśmy za tę przeszłość bezpośrednio odpowiedzialni. Musimy nosić ją w sobie, chociaż bywa to 

przykre czy bolesne. I winniśmy dążyć do tego, aby ją oczyścić. 

2. Oczyścić pole Kaina to – najpierw – pamiętać o Ablu. Ów Abel nie był sam, mieszkał w naszym 

domu (na naszej ziemi), a więc we wspólnym domu na wspólnej ziemi. Krew została na ścianach, 

wsiąkła w ziemię, czy chcemy, czy nie. Wsiąkła w naszą pamięć; w nas samych. Więc nas samych 

musimy oczyścić, czyli zobaczyć siebie w prawdzie. Bez tego dom, ziemia, my sami pozostaniemy 

zbrukani.  

3. Czytamy czy słuchamy rozważań o żydowsko-polskiej przeszłości i kiedy tylko dojdzie do nas 

zdarzenie, fakt, który nie najlepiej o nas świadczy, gorączkowo staramy się go pomniejszyć, 

wytłumaczyć, zbagatelizować. Nie jest nawet tak, abyśmy go chcieli ukryć czy zaprzeczyć, że miał 

miejsce. Czujemy przecież, że nie wszystko było w porządku. Jakże zresztą mogłoby być w porządku. 

Współżycie społeczności – jak współżycie jednostek – nigdy nie jest bez skazy. Cóż dopiero takie 

burzliwe, nieszczęśliwe współżycie. Nie umiemy jednak rozmawiać o nim spokojnie. Dlatego, że – 

świadomie czy nieświadomie – boimy się oskarżenia. 

4. Chcemy znaleźć się absolutnie poza oskarżeniem, chcemy być zupełnie czyści. Chcemy być także –  

i tylko – ofiarami… Ta troska jest wszakże podszyta lękiem – jak w wierszu Miłosza – i ten lęk 

wypacza, znikształca nasze myślenie o przeszłości. (…) Nie chcemy mieć nic wspólnego z okropnością. 

Czujemy jednak, że kala nas ona jakoś, „bezcześci”. Dlatego wolimy o tym wszystkim nie mówić. Albo 

mówimy tylko po to, aby odeprzeć oskarżenie. Oskarżenie, które nieczęsto pada, ale wisi niejako  

w powietrzu. 

5. Myślę, że w naszym stosunku do żydowsko-polskiej przeszłości winniśmy tę postawę naśladować. 

Przestać się bronić, usprawiedliwiać, targować. Podkreślać, czego nie mogliśmy zrobić, za okupacji czy 

dawniej. Zrzucać winę na uwarunkowania polityczne, społeczne, ekonomiczne. Powiedzieć najpierw: 

tak, jesteśmy winni. Przyjęliśmy Żydów do naszego domu, ale kazaliśmy im mieszkać w piwnicy. (…) 

Wreszcie straciliśmy dom i w tym domu okupant zaczął Żydów zabijać. Czyśmy im solidarnie pomogli? 

Ilu z nas uznało, że to nie ich rzecz! Byli też tacy (pomijam zaś zwykłych zbójów), co się po cichu 

cieszyli, że Hitler załatwił nam „problem” żydowski… Nie umieliśmy nawet powitać i uszanować 

niedobitków, cóż z tego, że rozgorycznonych, zbłąkanych, może i dokuczliwych. Słowem, miast się 

targować i usprawiedliwiać, winniśmy napierw pomyśleć o sobie, o własnym grzechu czy słabości. 

 

Jan Błoński, Biedni Polacy patrzą na getto, „Tygodnik Powszechny” 1987, nr 2.  

 


