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Posłowie
Nie tylko to czytałem umarłym…

To były wiersze, które nie dotarły do sumień, które miały poruszyć, ale drążyły w ser- Śmierć, Naǳie a
cach tych, którzy słuchali, raz żal, często łzawość wyzwala ącą ciężką, suchą zmorę na
sercu, czasem ogniły¹ zacięcie sprawiedliwy gniew i pragnienie przetrwania, aby płacić.

A dla luǳi modlących się co ǳień o cichą i bezbolesną śmierć, byle nie czuć i nie
wiǳieć — to dużo.

A potem czytywałem ǳiwne i przeǳiwne przypadki Żyda Ma era Mlińczyka. Ma er
Mlińczyk uroǳił się ako -letni kupiec w marcu  roku i do stycznia  roku
przeżył w  felietonach przygody, które rozśmieszały moich słuchaczy — i przyzna ę ze
skruchą — i mnie. Ma er Mlińczyk był tak popularną osobistością, ego powieǳenia,
zdarzenia i rozstrzyganie aktualnych dla nas zagadnień tak nieoczekiwane, że miarę ego
sławy w „luǳie” mierzyć można tylko z warszawskim Dodkiem², Grypsem lub Panem
Piecykiem Wiecha³.

Pisywałem eszcze kroniki tygodniowe, satyryczne piosenki, szopki, ese e, dialogi ak-
tualne dwóch szczotkarzy⁴, Kimpeta i Urinensaf[t]a, i wiele, wiele złośliwostek o moich
bliźnich.

W tece czeka na pierwszą spoko ną noc materiał do powieści o teatrze polskim […]
błąka ą się agmenty tekstu i dialogów do sztuki (o, dobre marzenia mięǳy edną blokadą
a drugą) Pomnik Judasza, a na dnie szuflady ukryta przed luǳkim wzrokiem, aby przed
końcem wo ny luǳkie oko e nie znalazło — leży makabryczna i tragicznie groteskowa
Encyklopedia Getta Warszawskiego.

I to wszystko czytałem umarłym…
A żywi…
No, cóż…
… żywi niecha nie tracą naǳiei⁵…

¹ognić — rozpalać. [przypis edytorski]
²Dodek — Adolf Dymsza, właśc. Adolf Bagiński (–) aktor kabaretowy, filmowy i teatralny. [przypis

edytorski]
³Wiech — Stefan Wiechecki (–), ǳiennikarz, felietonista, satyryk i prozaik, często używa ący

w swo e twórczości gwary warszawskie . [przypis edytorski]
⁴szczotkarz — rzemieślnik wyrabia ący szczotki (częsty zawód w getcie warszawskim). [przypis edytorski]
⁵żywi niechaj nie tracą naǳiei — nawiązanie do wiersza Testament mój Juliusza Słowackiego. [przypis edy-

torski]

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/szlengel-poslowie/
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl


Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.

Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/szlengel-poslowie/
Tekst opracowany na podstawie: Władysław Szlengel, Co czytałem umarłym, Państwowy Instytut Wydawniczy,
Warszawa .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Publikac a sfinansowana
ze środków pozostałych ze zbiórek, które nie zakończyły się sukcesem.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Agnieszka Tulicka, Aleksandra Kopeć, Paulina Choromańska, Paweł Kozioł.
Okładka na podstawie: Georgie Pauwels@Flickr, CC BY .
Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

    Posłowie 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/szlengel-poslowie/
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/5978
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

