


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

WŁADYSŁAW SZLENGEL
    

Pożegnanie z czapką
(jako numer sceniczny wiersz ten

ilustrował muzycznie Leopold Rubinsztajn¹, komponując do pewnych fragmentów oryginalne
motywy i wkładki)

Czapka, panowie, tworzy człowieka,
czapka wartość two ą ogłasza,
czapka wywyższa małego Le kina²,
czapka poniża: posłańca… apasza³…
Tym esteś, w akie cię czapce wiǳą, Stró
ważnie sze to niż ary ska babka,
zanim ci w spodnie lub papiery za rzą,
wpierw two ą wartość ogłosi czapka…

A a, gdy w swe życie spo rzę z góry,
w dni, co przeszły zasnute mgłami,
wspomnę, że uż się w życiu żegnałem
z trzema… trzema różnymi czapkami…

. W daleki dawny ǳień ma owy Uczeń, Stró
(ma był na sercu i ma owa pora)
po raz ostatni stałem na baczność,
słucha ąc mowy

DYREKTORA:
„Panowie… Otrzymaliście matury, świadectwa do rzałości,
iǳiecie w świat. ǲiś zde mu ecie czapki uczniowskie,

niech to bęǳie symbolem,
razem z tą czapką rzucacie lata beztroski —

iǳiecie w świat
na własną i wielką odpowieǳialność… ”

Żegna , stara szkolna czapko,
idę nowe życie gonić…
do wiǳenia, szkolna czapko,

więce mnie nie bęǳiesz bronić,
świat otwarty czeka wszęǳie, Kondyc a luǳka
świat olbrzymią est pułapką,
nie wiem, czy lepie , czy gorze mi bęǳie,
do wiǳenia… mo a… czapko…

. I przeszły lata pracy i walki,
kapelusz czoło zmęczone ocienił,

¹Rubinstein, Leopold — muzyk, śpiewak i kompozytor, w getcie warszawskim współpracu ący z teatrem
„Eldorado”. [przypis edytorski]

²Lejkin, Jakub (–) — adwokat, zastępca dowódcy Żydowskie Służby Porządkowe , zastrzelony
w pierwsze egzekuc i przeprowaǳone przez Żydowską Organizac ę Bo ową; charakteryzował się niskim wzro-
stem. [przypis edytorski]

³apasz — człowiek należący do przestępczego półświatka. [przypis edytorski]
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i znów przyszły dni, kiedy czapka
musiała kapelusz zamienić…
Rok …
Sierpień…
Czerwone plakaty mobilizac i…
Front…

front,
coraz bliże front… Wo na
ogień i dymy kurzawy…
czapka żołnierska na oczach,
na sercu obrona WARSZAWY…

Czarne ptaki sie ą grozę i śmierć,
gazety spada ą na miasto ak czarne szmaty,
patrz, ak lecą… słysz, ak kraczą
komunikaty… komunikaty…

 kilometrów od stolicy…
 kilometrów od stolicy…
 kilometrów od stolicy…

Hallo — hallo — tu Polskie Radio Warszawa i wszystkie rozgłośnie…
Rząd Rzeczypospolite opuścił stolicę…

Obrońcy Warszawy rzuca ą broń,
tumult i chaos narasta,
rzuca ą mundury i czapki żołnierskie,
ROZKAZ: uciekać z miasta — — —
żegna , ma żołnierska czapko,
idę nowe życie gonić,
do wiǳenia, mo a czapko,
więce mnie nie bęǳiesz bronić,
świat otwarty czeka wszęǳie,
świat olbrzymią est pułapką…
nie wiem, czy lepie , czy gorze mi bęǳie
do wiǳenia… mo a czapko…
. Szły dni ak obce melodie… (bel ami… bel ami…

bel ami),
szedł głód i nęǳa ulicy…
melodie i słowa szły nowe…

(oj di bone…⁴
a nie chce oddać bony⁵…)

i przyszła czapka… ostatnia czapka…
Żydowskie Służby Porządkowe ⁶…
— — — — — wszystko schoǳi na dół…

wszystko schoǳi na dół
Koszmar straszliwych dni,
obłędu trwogi i krwi,
a tam się patrzał zza krat
żywy, prawǳiwy świat,
a tu niebieskie czapki,
a tu piwnice pułapki…
i Służba, ruchliwe chłopy,

⁴oj di bone… — agment reenu piosenki gettowego śpiewaka i kompozytora, Leopolda Rubinsteina.
[przypis edytorski]

⁵oddać bony — w slangu getta oznaczało to: umrzeć; okupacy ne właǳe niemieckie wymagały oddawania
kartek żywnościowych (bonów) po zmarłym, które to żądanie nie zawsze było spełniane. [przypis edytorski]

⁶Żydowska Służba Porządkowa — żydowska formac a policy na, ǳiała ąca w getcie warszawskim, po ego
zamknięciu pełniąca funkc ę pomocniczą wobec polic i niemieckie . [przypis edytorski]

    Pożegnanie z czapką 



blokady, ausweisy⁷ i szopy⁸,
i Szmerling⁹, Le kin i Kac¹⁰,
i Toebbens¹¹, i Schilling¹², i plac¹³,
i forsa, i złoto, i kanty…
i krew, i łzy, i brylanty…
i chaos, i noce wciąż ǳiksze, Przemoc
i pe cze, i mknące riksze,
i strzały, i tłumy, i pęd,
i kolba, i guma, i pręt…

I pot, i tupot, i wycie,
i walka… walka o życie…
i beznaǳie ne dnie,
i czapki… czapki SP.

PANIE KIEROWNIKU, meldu ę posłusznie,
nosiłem tę czapkę — ǳięku ę i uż nie…
i dosyć, ǳięku ę… i barǳo przy emnie…
i może to uż się obe ǳie beze mnie.
Już miasto umarło i serce umarło,
i wszystko się zatrze, ak życie zatarło,
zde mu ę opaskę, odda ę numerek,
ǳięku ę, odchoǳę, opuszczam uż szereg —
nie… nie mam pretens i czy żal do nikogo,
musiało to wszystko iść swo ą drogą,
a nie wiem, gǳie rac a, gǳie prawda —

gǳie mus…
a idę samotnie… to wszystko, i szlus¹⁴…

Żegna , porządkowa czapko,
idę nowe życie gonić,
do wiǳenia, mo a czapko,
więce mnie nie bęǳiesz bronić.
Świat znów czeka na mnie wszęǳie,
świat olbrzymią est pułapką,
nie wiem, czy lepie , czy gorze mi bęǳie,
do wiǳenia, mo a czapko…

⁷ausweis (niem.) — zaświadczenie, legitymac a a. dowód osobisty; dokument niezbędny do legalnego funk-
c onowania w getcie. [przypis edytorski]

⁸szop — niemieckie przedsiębiorstwo produkcy ne w getcie; praca w szopie dawała mieszkańcom getta
dodatkowe uprawnienia, m.in. legalizac ę zamieszkania i dostęp do kartek żywnościowych. [przypis edytorski]

⁹Szmerling, Mieczysław — komendant Umschlagplatzu, znany z okrucieństwa, należał do wyższych funk-
c onariuszy Żydowskie Służby Porządkowe . [przypis edytorski]

¹⁰Kac, Leon — yz er w getcie warszawskim, obsługu ący m. in. niemieckich żołnierzy organizu ących akc ę
przesiedleńczą trwa ącą od lipca do września . [przypis edytorski]

¹¹Toebbens, Walter (zm. ) — członek NSDAP, na większy pracodawca w getcie warszawskim, producent
tekstyliów i elementów umundurowania; po likwidac i getta produkc ę przeniesiono do obozu w Poniatowe .
Po wo nie miał być sąǳony w Polsce, lecz w droǳe na proces wyskoczył z pociągu. Następnie prowaǳił
przedsiębiorstwo tekstylne pod przybranym nazwiskiem. [przypis edytorski]

¹²Schilling, Oskar — właściciel szopu (przedsiębiorstwa produku ącego w getcie na potrzeby niemieckie) przy
ul. Nowolipie. [przypis edytorski]

¹³plac — Umschlagplatz, plac przeładunkowy, usytuowany przy skrzyżowaniu ul. Stawki i ǲikie ; począt-
kowo służył wymianie towarów mięǳy gettem a światem zewnętrznym, późnie gromaǳono na nim luǳi
wywożonych do Treblinki. [przypis edytorski]

¹⁴szlus (pot., z niem.) — koniec. [przypis edytorski]
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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.
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