
ZOFIA NAŁKOWSKA   MEDALIONY 

Interpretacja  cytatów , czyli rozpoznawanie sensów sugerowanych przez autorkę 

 

Ludzie ludziom zgotowali ten los 

-ludziom , czyli Polakom, Rosjanom, Żydom , Czechom … 

-ludzie , czyli Niemcy (wniosek: Niemcy to też ludzie ) 

 

 1.  W Niemczech, można powiedzieć, ludzie umieją coś zrobić -  z niczego... 

- coś – czyli mydło, abażury, ozdoby 

- z niczego – czyli z człowieka (człowiek jest niczym) 

 

2.   Zewsząd nadchodzą wiadomości o zgonach. Umarł P. w obozie, umarła K. na 

jakiejś małej stacji kolejowej, schwytana na ulicy i wywieziona. Ludzie giną na 

wszelkie sposoby, wedle wszelkich  kluczów, pod każdym pretekstem. Wydaje 

się, że nie żyją  już wszyscy, że nie ma się przy czym upierać, nie ma przy czym 

obstawać. Tyle jest wszędzie tej śmierci. W podziemiach kaplic cmentarnych  

trumny stoją rzędami i  oczekują niejako w ogonku     na czas swego pogrzebu.  

Śmierć zwyczajna, osobista, wobec ogromu śmierci zbiorowej wydaje się czymś 

niewłaściwym. Ale rzeczą bardziej wstydliwą jest żyć. 

Hiperbolizacja (wyolbrzymienie) zjawiska śmierci 

3.   Rzeczywistość jest do wytrzymania, gdyż niecała dana jest w doświadczeniu. 

Albo dana niejednocześnie. Dociera do nas   w ułamkach zdarzeń, w strzępach 

relacji, w echach  wystrzałów, w dalekich dymach rozpływających się po niebie, 

w pożarach ,   o których historia mówi, że „obracają w perzynę”, chociaż nikt nie  

rozumie tych słów. 

Wniosek: wytrzymujemy  okropieństwa wojny, ponieważ nie wiemy o wszystkim 

jednocześnie 

4.   Patrząc z wysokiego  stanowiska ewolucji w nieskończoną otchłań 

przyszłości , dostrzegamy tam nie rozpaczliwe mroki  wiecznej śmierci, lecz 

żywiące blaski  wiecznego i wciąż potężniejącego życia. 

Absurd: martwi widzą przed sobą życie, żywi widzą przed sobą śmierć 



5.   W czasach  zgrozy przychodzi się na cmentarz , jako na jedyne miejsce 

spokoju i bezpieczeństwa, jako do ogródka przy domu rodzinnym. Jak pod 

najpewniejszy o tamtym czasie adres. 

 

6.   Rzeczywistość jest  do zniesienia, gdyż jest niecała wiadoma. Dociera do nas 

w ułamkach zdarzeń, w strzępach relacji. Wiemy        o spokojnych  pochodach 

ludzi idących  bez słowa  sprzeciwu na śmierć. O skokach  w płomienie, o 

skokach w przepaść. Ale jesteśmy po tej stronie muru. Kobieta cmentarna 

widziała to samo i słyszała.     I dla niej jednak  rzecz tak się przeplotła z 

komentarzem, że zatraciła swą rzeczywistość. 

7.   Zniżyła głos, mówiła poufnie : 

- Pani powiem : ja chciałam żyć. Nie wiem, bo nie miałam  męża  ani rodziny, 

ani nikogo, i chciałam żyć. Oka nie miałam, byłam głodna i chłodna – i chciałam 

żyć. 

8.   Uśmiechnęła się nieśmiało i wstydliwie :  

- Widać znowu  chciałam żyć. 

Absurd. Kobieta wstydzi się, że  żyje 

9.   No , wzięłam parę cebulki i miałam tam manne kasze , więc to jadłam. 

(Bo) chciałam zrobić z sobą koniec. 

Kawałek chleba  już też nie miałam. 

Kto tu przychodzi, każdy ma śmierć.  

Błędy językowe (podkreślone) podkreślają autentyczność i wiarygodność wypowiedzi 

10.   Nie chcieli mnie zastrzelić . Niemiec powiedział :  „Człowiek jest mocny, 

może jeszcze dobrze popracować”.  I bił mnie drągiem, dopóki nie wstałem. 

O wartości  człowieka  decyduje  jego siła  fizyczna (a nie jego uczucia), jest maszyną do 

pracy, a nie istotą  zdolną do przeżywania uczuć. 

 

 



 

ZBRODNIE FASZYSTÓW SIĘGAJĄ DUSZ LUDZKICH 

 

Poniższe zestawienie pokazuje  to, co w utworze jest najważniejsze – jak 

wojna zmieniła ludzi, ich psychikę i moralność i to w sposób bardzo trudny 

do odwrócenia. 

Do 1939 roku zachowywali się tak jak my, zatem tej rubryki nie 

wypełniałem. Bo takie zachowania są oczywiste. 

  

 

Postawa do 

1939 r. 

A.D. 2017 

Tytuł/ postać Rodzaj zmiany 

 Asystent 

profesora 

Spannera 

- przyzwyczajenie  się  do zbrodni,  do 

nieetycznych  zachowań i nieetycznych badań.       

 Następstwo: akceptacja , gloryfikacja 

 Dno - kanibalizm, elementy zezwierzęcenia,  

brud (por.  Kanada u T. Borowskiego) 

 

 Dwojra Zielona - wstyd z powodu umiłowania życia (ale chęć 

przekazania prawdy – por. Halban w Konradzie 

Wallenrodzie) 

 Przy torze 

kolejowym 

- zastraszenie społeczności, wzajemna 

nieufność, rozbicie spójności grupy (divide et 

impera),  

- morderstwo z … litości  (por. Hanna Krall – 

mordowanie dzieci w szpitalu, łamanie kości) 

 Michał P. Człowiek – Żyd  to tylko maszyna do pracy 

(automat) 

- człowiek zdolny do przeżycia wstrząsających 

faktów 

 Kobieta 

cmentarna 

- psychomanipulacja,  

- przekonanie o słuszności morderstwa 

- forma  akceptacji morderstwa (ale wieloletnie 

doświadczenie życiowe kobiety przeczy 

słuszności tej tezy, stąd jej stan psychiczny), 



- rodzi się pytanie o winę dzieci (por. Dżuma) 

 Dorośli i dzieci 

w Oświęcimiu 

- preparowanie osobowości zbrodniarzy (por. 

J. Stroop) 

- dzieci ”zarażone” wojną, 

- przykłady zwyrodniałych , nieludzkich 

zachowań 
 

Doktor Epstein, profesor z Pragi, przechodząc ulicą między blokami oświęcimskiego obozu 

w pogodny poranek letni, zobaczył dwoje małych dzieci jeszcze żywych. Siedziały w piasku 

drogi i przesuwały po nim jakieś patyczki. Zatrzymał się przy nich i zapytał: 

- Co tu robicie, dzieci? I otrzymał odpowiedź:  

- My się bawimy w palenie Żydów.8 

 

PRAWDZIWE POWODY WOJNY ORAZ ZBRODNI 

     Wystarczył mały czerwony budynek z cegły obok Instytutu Anatomicznego we 

Wrzeszczu pod Gdańskiem, by z ludzi zamordowanych wytapiać tłuszcz na mydło, a skórę 

ich garbować na pergamin1. Żydom aresztowanym we Włoszech, w Holandii, w Norwegii 

i w Czechosłowacji Niemcy obiecywali doskonałe warunki pracy w obozach Polski, 

uczonym zapewniano stanowiska w instytutach badań naukowych. Pewnej grupie 

Żydów darowano na własność bogate polskie miasto przemysłowe Łódź. Przy tym 

zalecano im, by zabierali ze sobą tylko rzeczy najcenniejsze. Gdy transport więźniów 

przybywał na miejsce przeznaczenia, ludzie wysiadali z wagonów na jedną stronę toru, 

walizki zaś zrzucano w wielkie stosy po stronie przeciwnej. Ponadto w blokach 

mieszkalnych kazano im się wszystkim rozbierać przed wejściem do łazienki i ubrania 

starannie złożyć. Gdy stamtąd wyszli, nikt z nich ubrania swego nie odnalazł. Jednych 

wpędzono prawie nagich do komory gazowej lub do hermetycznych samochodów, w których 

podczas jazdy do krematorium dusili się gazem spalinowym. Inni otrzymywali w zamian 

łachmany w których prowadzeni byli do pracy. Jak w innych obozach, i w Oświęcimiu 

gromadziły się całe składy ubrań wełnianych, obuwia, kosztowności, przedmiotów 

osobistego użytku. Naładowane towarem pociągi odchodziły do Rzeszy. Brylanty 

zdemontowanych pierścieni wywożono w zakorkowanych butelkach. Wagonami szły 

całe skrzynie okularów, zegarki, puderniczki, szczoteczki do zębów - wszystko miało 

swoją wartość. Utylizowanie spalonych kości na nawóz, tłuszczu na mydło, skóry na 

wyroby skórzane, włosów na materace - to był już tylko produkt uboczny tego 

olbrzymiego przedsiębiorstwa państwowego, przynoszącego w ciągu lat nieobliczalne 

dochody.  



Ta stała dywidenda płynęła z ludzkiej męczarni i z ludzkiego przerażenia, a także z 

ludzkiego upodlenia i zbrodni, i stanowiła istotną ekonomiczną rację całej imprezy obozów. 

Ideologiczny postulat wytracenia ras i narodów służył temu celowi, stanowił jego 

usprawiedliwienie3
 

 

 

 

KIM BYLI WYKONAWCY TYCH CZYNÓW ? 

 

       Ale i ci, którzy własnymi rękami wykonywali ten precyzyjny plan mordu i 

grabieży, byli także ludźmi5. I ludźmi byli ci, którzy rozszerzali ramy rozkazów, którzy 

mordowali ponad przepisaną normę z amatorstwa. Ze świetnych pod względem plastyki 

zeznań posła Mayera, który dwanaście lat swego życia spędził w obozach niemieckich, 

mamy pojęcie, jak wyglądali oprawcy z Oświęcimia. Największym zbrodniarzem w obozie 

był August Glass, krępy i muskularny, przechadzający się co dnia po blokach kolebiącym się 

krokiem atlety. Ten6 upatrzone ofiary bił w nerki w ten sposób, żeby nie zostawić 

śladów, a śmierć następowała po trzech dniach. Inny stawiał stopę na gardle człowieka i 

miażdżył mu krtań swym ciężarem. Inny zanurzał głowę więźnia w kadzi, tak długo ją 

trzymając, póki nieszczęsny się nie udusił. Jeden z najbardziej krwiożerczych blokowych, 

zawodowy złoczyńca, był bardzo wymagający przy apelu i za niedokładne wyczyszczenie 

ubrania lub butów uderzał gumą, zakończoną ołowiem, po głowie tak celnie, że na 

miejscu zabijał. Zależało mu na tym, by mieć na dzień piętnastu zabitych. Jeszcze inny, 

wysoki na dwa metry, o długim nosie, długiej twarzy i wąskich oczach, z poruszającą się na 

szyi grdyką, z bardzo długimi rękami  

- codziennie tymi rękami dusił przed śniadaniem kilku więźniów, wybierając ich sobie na 

oko w różnych blokach podczas porannej przechadzki. Niewątpliwie byli to ludzie, którzy 

mogli to robić, ale robić tego nie musieli. Zawczasu jednak uczyniono wszystko7, by 

wydobyć z nich i uruchomić te siły, które drzemią w podświadomości człowieka i które 

- nie zbudzone  - mogłyby nigdy nie dojść do głosu. Nadzwyczaj staranna selekcja i 

dobrze obmyślane systemy wychowawcze dostarczyły tego jedynego w dziejach zespołu 

ludzkiego, który odegrał do końca wyznaczoną sobie rolę.  (…)  profesor Fischer, 

wieloletni rzeczoznawca sądowy, twierdzi, że sadyzm w najmniejszym stopniu nie 

zmniejsza odpowiedzialności przestępców. Są to wszystko ludzie świadomi swych 

czynów i ponoszący za nie całkowitą odpowiedzialność 

 


