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Pomysł napisania „Zdążyć przed Panem 
Bogiem” zrodził się zupełnie przypadkowo. 

Hanna Krall, pracująca w latach 
siedemdziesiątych w redakcji „Polityki”, 

wyjechała do Łodzi, aby przygotować 
reportaż o operacjach serca. O sprawdzenie 

artykułu poprosiła Marka Edelmana, 
kardiochirurga i ordynatora oddziału 

intensywnej opieki medycznej w jednym 

z łódzkich szpitali. Edelman był ostatnim 
żyjącym członkiem sztabu powstańczego 
Żydowskiej Organizacji Bojowej w getcie 

warszawskim. Podczas spotkania Krall
zapytała go o pobyt w getcie.



Zapis rozmów z naocznym świadkiem 
wydarzeń w getcie ukazał się w „Odrze” 

w marcu 1975 roku pod tytułem „Sposób 
umierania”. W wywiadzie tym Marek 

Edelman po raz pierwszy od ogłoszonej 

w 1946 roku wspomnieniowej relacji 
„Getto walczy” publicznie zabrał głos w 
sprawie likwidacji warszawskiego getta.



Rozmowa, przetłumaczona na języki obce, wywołała 
ostry sprzeciw niektórych środowisk żydowskich. 

Edelmanowi zarzucono, że „odarł wszystko 
z wielkości, podeptał pamięć bohaterów, a sam 

przybrał irytującą pozę na antybohatera, 
z nonszalancją rozprawiającego o sprawach 

ostatecznych”. Hanna Krall podjęła wówczas decyzję 
kontynuowania spotkań z Edelmanem. 



Z ich dalszych, wielokrotnych rozmów powstała 
książka „Zdążyć przed Panem Bogiem”. 

Reporterka zasiadła do pracy 
nad nią w listopadzie 1975 roku i przez miesiąc 

nie opuszczała domu, porządkując notatki. 
Pierwodruk utworu ukazał się 

w „Odrze” w 1976 roku w numerach 4-7. 



We wstępie do „Zdążyć przed Panem Bogiem” 
napisano: Przed rokiem, w marcu 1975, 

zamieściliśmy tekst Hanny Krall pt. „Sposób 
umierania”. Była to rozmowa o powstaniu w 
Getcie Warszawskim z zastępcą komendanta 

powstania, Markiem Edelmanem. 



Tekst ten wywołał duże zainteresowanie wśród 
czytelników polskich, a także na świecie, budząc 

aprobatę i sprzeciw. Kontynuujemy opowieść Hanny 
Krall o ludziach, których przeznaczeniem – czy może 
misją – stały się sprawy ma granicy życia i umierania. 

Będzie to opowieść o lekarzach-kardiologach 
(jednym z nich jest obecnie doktor Edelman) i ich 
pacjentach, o wojnie i naszych czasach, o ludziach 

ginących i tych, którzy spieszyli im z pomocą – wtedy 
i dzisiaj.



Wydanie osobne, książkowe „Zdążyć przed Panem Bogiem” ukazało 
się w roku 1977 w Krakowie. W 1980 roku w numerze 3 „Dialogu” 

został wydrukowany utwór sceniczny pod tym samym tytułem, 
wystawiony w tymże roku. W 1981 powstał 

na podstawie książki powstał scenariusz telewizyjny. 



Hanna Krall tak wypowiedziała się o swoim 
utworze: Książkę adresowałam do takich jak 
ja, którzy nie wiedzieli nic albo prawie nic. 

„Zdążyć przed Panem Bogiem” 
zapoczątkowała nowy etap w swojej 

twórczości, w której zaczęła pojawiać się 
kwestia żydowska. Książka przyniosła jej 

światowy rozgłos.



W książce Hanny Krall nie ma szczegółowych opisów 
życia mieszkańców getta. Z urwanych wypowiedzi 
Edelmana dowiadujemy się stosunkowo niewiele: 
prezesem gminy żydowskiej był Adam Czerniaków, 

funkcjonowała szkoła pielęgniarska prowadzona 
przez Lubę Blumową, szpital, działały zakłady 

(m. in. wspomniana fabryka szczotek), getto miało 
także własną policję. 



Jak wyglądała codzienność za murem? Bieda, głód 
i tyfus bezlitośnie dziesiątkowały ludność za murami. 

Co rano zbierano z ulic mnóstwo trupów, 
a następnie grzebano ciała na cmentarzu 

znajdującym się po aryjskiej stronie. Jedyną szansą 
przetrwania była bliskość drugiego człowieka. Jak 

mówi Edelman:

„każdy musiał mieć kogoś, wokół kręciło się jego 
życie, dla kogo mógł działać. (…) Działanie było 

jedyną szansą przetrwania.”



Każdego dnia o 16 z Umschlagplatzu odchodził transport. 10 000 
osób z marmoladą i bochenkami chleba w rękach wieziono 

do obozu zagłady w Treblince. Początkowo wierzono, że to 
naprawdę „akcja przesiedleńcza” i ludzie dobrowolnie wsiadali 

do wagonów. W ciągu sześciu tygodni zamordowano w ten 
sposób 400 000 Żydów. Po zakończeniu akcji pozostało ich 

w getcie zaledwie 60 000. Liczba ta stopniowo malała. 



Najbardziej przejmujący jest jednak obraz 
choroby głodowej, jaki wyłania się z 

cytowanych fragmentów rozpraw naukowych 
i opisów badań prowadzonych na ludności 

getta. Szczegółowy opis degradacji organizmu 
i zmian w psychice zachodzących pod 

wpływem głodu podany jest bez emocji i 
dzięki temu jest o wiele bardziej wstrząsający.



Autorka przedstawia wydarzenia historyczne, ale prezentuje je 
przez pryzmat losów jednostki. Odchodzi także od porządku 

chronologicznego, bo jak sama zauważa „porządek historyczny 
okazuje się tylko porządkiem umierania”. W swoim reportażu 
pozwala na powracanie do wydarzeń i postaci, by uzupełnić 
opowieść o nowe szczegóły, ponadto zdaje sobie sprawę ze 

złożoności mechanizmu ludzkiej pamięci.



Po latach wiele osób pamięta tamte zdarzenia 
zupełnie inaczej, bo pamiętają to, co tak naprawdę 

chcą pamiętać, a nie to, co się naprawdę wydarzyło. 
Jednak prawda obiektywna nie ma tutaj większego 
znaczenia, bo znaleźć ją można w opracowaniach 

historycznych. „Przecież nie piszemy historii, piszemy 
o pamiętaniu” – podsumowuje wątpliwości swego 

rozmówcy.



Na kartach książki życie i śmierć splatają się ze sobą 
nieustannie. Jak mówi Edelman, w getcie „zawsze chodziło 

przecież o śmierć, nigdy o życie”. I wszyscy mieli świadomość 
tego, że jedyne, o czym sami mogą zadecydować, to wybór 
sposobu umierania. Jedni decydowali się umrzeć w walce, 

inni – jak Anielewicz – popełniali samobójstwo. Byli też tacy, 
którzy milcząc, stawali naprzeciw tego, co nieuchronne. 

To właśnie o nich żona jednego z amerykańskich profesorów, 
do którego udało się dotrzeć Hannie Krall powiedziała, że 

„śmierć ludzi ginących w milczeniu jest niczym, bo nic nie 
pozostawia po sobie, a ci, co strzelają, pozostawiają 

legendę”.



Edelman ostro przeciwstawia się tym 
słowom, zwraca uwagę, że ci ludzie 

szli na śmierć spokojnie i godnie, 
a to jest jego zdaniem o wiele 

trudniejsze od strzelania. 



W czasie wojny o ludzkim życiu lub śmierci często decydował 
przypadek, tak jak to miało miejsce dwukrotnie w życiu samego 

bohatera. 



Wobec 400 000 zamordowanych życie pojedynczego 
człowieka zdaje się nie mieć wartości, ale dla niego jest 

bezcenne i warte każdego poświęcenia, jeśli istnieje choćby 
cień szansy na jego ocalenie. „Kiedy dobrze zna się śmierć, 

ma się większą odpowiedzialność za życie.”



„Zdążyć przed Panem Bogiem” dotyka spraw ostatecznych, 
nie może więc nie odnieść się do kwestii Boga.



„Pan Bóg już chce zgasić świeczkę, a 
ja muszę szybko osłonić płomień, 

wykorzystując Jego chwilową 
nieuwagę”. 



„On nie jest za bardzo 
sprawiedliwy”, „potrafi zadać 
najmniej spodziewany cios” 



Zupełnie inną postawę wobec Boga przyjęła pani 
Bubnerowa, która przed operacją przekonywała 

Profesora, że jej zmarły mąż (za życia prawy i bardzo 
religijny człowiek) „już tam wszystko załatwi jak 

potrzeba”.



Z kolei ojciec Mietka Dąba w obliczu tragicznych wydarzeń, 
jakie stały się jego udziałem, nabrał przekonania, że Boga nie 

ma, a jeżeli nawet jest – „to po ICH stronie”.



Historia getta warszawskiego



Likwidacja wyodrębnionej dzielnicy żydowskiej została opatrzona 
kryptonimem „Grossaktion” („Wielka Akcja”). Miał to być końcowy etap 
„ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej” na terenach okupowanej 

przez Niemców Polski. 



Władze Trzeciej Rzeszy już w latach trzydziestych XX wieku 
dążyły do całkowitej dyskryminacji i likwidacji Żydów –
początkowo we własnym kraju, a następnie na ziemiach 

okupowanych. Wszelkie poczynania, skierowane przeciwko 
osobom wyznania mojżeszowego, miały podstawy prawne w 

rasistowskich ustawach o obywatelstwie Rzeszy i ochronie 

czystości krwi niemieckiej. 



W dniu 21 września 1939 roku na tajnej 
naradzie, która odbyła się w Berlinie, ustalono 
odpowiednie wytyczne, dotyczące całkowitego 

wyniszczenia narodu żydowskiego. Plan 
eksterminacji Żydów, określony mianem 

„Ostateczne rozwiązanie” miał być realizowany 
w kilku etapach. 



W pierwszej fazie nastąpiło wysiedlenie 
Żydów z terenów Trzeciej Rzeszy i osiedlanie 
ich na Wschodzie. Następnie deportowano 

tam Żydów z pozostałych okupowanych 
państw europejskich.



W momencie wybuchu II wojny światowej 
w Polsce mieszkało około trzech i pół miliona 
Żydów. Część z nich znalazła tu schronienie 
po tym, jak w Rzeszy rozpoczęto osadzanie 

ludności żydowskiej w obozach 
koncentracyjnych. 



Wkrótce po kapitulacji Polski, 24 października 1939 roku, władze 
okupacyjne Włocławka zarządziły, aby Żydzi obowiązkowo nosili białe 

opaski z żółtą gwiazdą Dawida. W miesiąc później identyczne 
zarządzenie zostało wprowadzone przez generalnego gubernatora 

Hansa Franka na terenie całej Generalnej Guberni. 



W tym samym czasie zaczęły obowiązywać kolejne 
ograniczenia. Utworzono obozy „wychowawcze” dla 

całej ludności pochodzenia żydowskiego. Żydzi 
zostali pozbawieni majątku powyżej dwóch tysięcy 

złotych na rodzinę. Nie mogli pracować w przemyśle, 
instytucjach publicznych i państwowych. Nie mieli 
prawa wypiekać pieczywa i zarabiać ponad pięćset 

złotych miesięcznie. 



Nie wolno im było sprzedawać ani kupować 
u „aryjczyków”, leczyć się u „aryjskich” lekarzy ani 
prowadzić praktykę lekarską dla „aryjczyków”. Nie 

mogli też posiadać zwierząt domowych. 
Obowiązywał ich zakaz podróżowania pociągami 

i korzystania ze środków komunikacji miejskiej. Żydzi 
nie mieli też prawa opuszczać granic miasta bez 

specjalnego zezwolenia, nie mogli posiadać złota 
i biżuterii. W witrynach miejsc publicznych pojawił 

się napis: „Psom i Żydom wstęp wzbroniony”.



Kilka miesięcy później rozpoczęto tworzenie gett. 
Żydzi, zarejestrowani w urzędach i oznakowani 
opaskami, otrzymali nakaz opuszczenia domów 
rodzinnych, własnych sklepów, gmin i wsi. Mieli 
prawo do mieszkania wyłącznie w wydzielonych 

dzielnicach, które powstały w większych miastach 
okupowanej Polski. 



2 października 1940 roku gubernator Ludwig 
Fischer zarządził w Warszawie utworzenie 

zamkniętej dzielnicy żydowskiej. Polacy musieli 
opuścić wyznaczone na getto kamienice. 

Początkowo zamieszkało tam około czterdziestu 
tysięcy ludzi – do jednego mieszkania 

przydzielano 8 – 15 lokatorów. 



W listopadzie 1940 roku wokół dzielnicy żydowskiej 
wybudowano trzymetrowy mur, który odgradzał ją od 

reszty miasta. Rok później Hans Frank podpisał 
zarządzenie, na mocy którego Żydzi bez upoważnienia 

opuszczający getto, byli karani karą śmierci. Kara 
śmierci groziła również osobom, które ukrywały 

zbiegłych Żydów. 



W marcu 1941 roku dzielnicę żydowską zamieszkiwało około czterystu 
sześćdziesięciu tysięcy ludzi. Wówczas Niemcy przystąpili do kolejnego 

etapu eksterminacji Żydów. 



Plan Himmlera zakładał masowe zagłodzenie ludzi – Żydzi 
otrzymywali minimalne przydziały żywności, które nie 
obejmowały mięsa, jaj, pieczywa pszennego, mleka i 

produktów mlecznych. Dzienną rację ostatecznie 
zredukowano do dwudziestu gramów chleba, stu gramów 

marmolady i pięćdziesięciu gramów tłuszczów 
miesięcznie.



Żydzi konali z głodu na ulicach, a zwłoki 
krewnych wynoszono na ulicę, aby uniknąć 
kosztów pogrzebu. Grabarze nie nadążali z 

grzebaniem zmarłych, choć do jednego grobu 
wrzucano po pięćset trupów. Efektem tego 

była epidemia tyfusu. 



22 lipca 1942 roku w getcie rozwieszono plakaty 
z zarządzeniem o „przesiedlaniu ludności na 

Wschód”. Rada Żydowska otrzymała nakaz, by 
każdego dnia wyznaczać sześć tysięcy osób, które 
miały stawiać się na placu przeładunkowym przy 

ulicy Stawki, tzw. Umschlagplatzu. Tam czekały na 
nich podstawione wagony. Pierwszego dnia akcji 

wywieziono ponad dwa tysiące więźniów, 
przebywających w Areszcie Centralnym oraz kilka 

tysięcy żebraków i nędzarzy, schwytanych na ulicach 
getta. Było to taktyczne podejście propagandy 

hitlerowskiej, która początkowo chciała przekonać 
Żydów, że wysiedleniu będą podlegać wyłącznie 
osoby, należące do najniższych klas społecznych. 



W drugim dniu akcji samobójstwo popełnił prezes 
Rady Żydowskiej, inżynier Adam Czerniakow, który 

otrzymał instrukcje, dotyczące dostarczenia dalszych 
kontyngentów „wysiedleńców”. W liście 

pożegnalnym do żony wyjaśnił, że ma świadomość, 
iż wysiedlanie oznacza śmierć w komorach gazowych 

i nie chce być za to współodpowiedzialnym.



Następnego dnia przed członkami Rady 
Żydowskiej stanęli oficerowie SS, zaręczając, 

że Żydzi są faktycznie wysiedlani na 
wschodnie ziemie. Wskutek tej rozmowy 

Rada ogłosiła, że wszelkie niepokojące wieści 
o masowym mordowaniu Żydów są 

bezpodstawne i fałszywe oraz wezwała 
do zaprzestania uchylania się od 

przesiedlenia. Wszyscy mieli nadzieję, że po 
dostarczeniu wymaganego przez władze 

niemieckie kontyngentu akcja zakończy się, 
a pozostali w getcie ludzie będą bezpieczni.



W połowie sierpnia 1942 roku w warszawskiej 
dzielnicy żydowskiej pozostało sto dwadzieścia tysięcy 

ludzi. Sztab wysiedleńczy opuścił miasto, a Niemcy 
rozpoczęli likwidację Otwocka, Falenicy i Miedzeszyna. 

Po kilku tygodniach nastąpił kolejny etap akcji 
„przesiedlania ludności na Wschód”. Żydzi, świadomi, 
że w rzeczywistości oznacza to wywożenie do obozów 

zagłady, zaczęli ukrywać się w piwnicach

i opuszczonych domach. 6 września 1942 roku Niemcy 
wydali nakaz stawienia się wszystkich Żydów w obrębie 

wyznaczonych ulic: Gęsiej, Zamenhofa, Lubeckiego

i Stawki, gdzie została przeprowadzona ostateczna 
selekcja. 



Każda niemiecka firma oraz Rada Żydowska otrzymała prawo do 
zatrzymania określonej liczby pracowników. Wybrańcy dostali tzw. 
„numerki życia”, które gwarantowały im pozostanie w getcie. Po 

dwóch dniach na Umschlagplatz poprowadzono kolejne kontyngenty 
ludzi. Żydzi, czekający na transport, zostali umieszczeni w budynku 

szpitala. Wiele osób, by uniknąć śmierci w komorze gazowej, wybrało 
śmierć samobójczą. Niektórzy ginęli z rąk bliskich. Pozostali w 

odrętwieniu oczekiwali na załadowanie do wagonów.



W dniu 12 września akcja została oficjalnie 
zakończona. Do obozów zagłady wywieziono w 

ostatnich dniach sześćdziesiąt tysięcy osób. W getcie 
pozostało trzydzieści tysięcy Żydów, pracujących w 

fabrykach i niemieckich placówkach oraz trzy tysiące 
urzędników Rady Żydowskiej. 



W miesiąc później pozostali przy życiu utwierdzili się w przekonaniu, 
że należało stawić opór i przedrzeć się na stronę aryjską. Bierna 

postawa w czasie akcji stała się dla nich hańbą. W październiku 1942 
roku powstała Żydowska Organizacja Bojowa, która zjednoczyła w 

swych szeregach istniejące w getcie organizacje bojowe. 
Komendantem ŻOB-u został wybrany Mordechaj Anielewicz, a jego 
zastępcą – Marek Edelman. Pierwsza akcja bojowników żydowskich 
została skierowana przeciwko zdrajcom i kolaborantom – członkom 

policji gettowej i Rady Żydowskiej.



W ostatnich dniach grudnia ŻOB otrzymał pierwszy 
transport broni od dowództwa Armii Krajowej – dziesięć 

pistoletów. Na 22 stycznia 1943 roku zaplanowana została 
akcja odwetowa na policji żydowskiej. Nie doszła jednak 
do skutku, ponieważ 18 stycznia getto zostało zamknięte. 

Tym samym rozpoczęła się druga akcja likwidacyjna. 
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Po raz pierwszy Żydzi, prowadzeni na Umschlagplatz, 
wyciągnęli broń i zaczęli strzelać do esesmanów. Ludzie 
zdołali uciec i schronić się w przygotowanych wcześniej 

kryjówkach. Zaskoczone i zdezorientowane władze 
niemieckie zarządziły przerwanie akcji. Pod koniec 

stycznia, w uznaniu za stawiony Niemcom opór, 
dowództwo przesłało do getta kolejny transport broni. 
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16 lutego 1943 roku Himmler wydał rozkaz zburzenia 
warszawskiej dzielnicy żydowskiej. Dowodzenie akcją 
powierzono generałowi policji i brigadenführerowi SS, 
Jurgenowi Stroopowi. 19 kwietnia, o drugiej w nocy, 

niemiecka żandarmeria i polska granatowa policja 
zaczęła obstawiać zewnętrzne mury getta. 



Żydowskie grupy bojowe zajęły wyznaczone stanowiska, 
a ludność cywilna ukryła się w przygotowanych wcześniej 

schronach i kryjówkach na strychach i w piwnicach. O godzinie 
czwartej Niemcy stopniowo wkroczyli na teren międzygetta

i zaczęli formować się w plutony i kompanie. O siódmej na teren 
getta wprowadzono wojska zmotoryzowane, czołgi i wozy 

pancerne. Żydowskie grupy bojowe, rozstawione w obrębie 
skrzyżowania ulic Miłej i Zamenhofa, zaczęły strzelać.



W ten sposób rozpoczęło się powstanie w getcie. Pierwsza 
próba wdarcia się do getta centralnego zakończyła się dla 
Niemców niepowodzeniem. W czasie drugiej akcji Żydzi 
zostali zmuszeni do wycofania się z dachów i zejścia do 

piwnic, bunkrów i kanałów. Niemcy, aby uniemożliwić im 
ucieczkę przez system kanalizacyjny, zalali kanały poniżej 

dzielnicy żydowskiej. 



Grupy bojowe otrzymały rozkaz walki do końca, a ich 
członkowie, broniąc się przed pojmaniem, popełniali 
samobójstwo. 23 kwietnia 1943 roku reichsführer SS 

wydał rozkaz oczyszczenia getta warszawskiego 

z „maksymalną dokładnością i bezwzględnością”. 
Wówczas Stroop podjął decyzję o podpaleniu bloków 

mieszkalnych.



Ludność, mieszkająca w strefie aryjskiej, otrzymała 
bezwzględny zakaz ukrywania zbiegłych Żydów. 

Do 23 kwietnia schwytano łącznie dziewiętnaście tysięcy 
czterysta pięćdziesiąt osób. 25 kwietnia, według zeznań 

pojmanych Żydów, ludzie siedzący 

w kryjówkach tracili zmysły na skutek gorąca, gęstego 
dymu i huku eksplozji. 27 kwietnia na teren getta 

wprowadzono specjalną grupę bojową, której zadaniem 
było oczyszczenie wielkich bloków mieszkalnych. 

Bojownicy żydowscy walczyli do ostatniej chwili, a potem 
skakali z płonących domów. 1 maja Niemcy 

przeprowadzili zorganizowaną akcję wysadzania w 
powietrze wylotów kanałów. 10 maja zlikwidowali 
warsztat, w którym członkowie ŻOB-u produkowali 

ładunki wybuchowe i amunicję.



„Grossaktion” została zakończona 16 maja 1943 roku
o godzinie 8:20 wieczorem, wysadzeniem w powietrze 
żydowskiej synagogi. Obszar getta został objęty ścisłą 
kontrolą. W ciągu dwudziestu dni powstania Niemcy 

schwytali i zlikwidowali pięćdziesiąt sześć tysięcy 
sześćdziesiąt pięć osób wyznania mojżeszowego. 



W kilka dni później Jurgen Stroop wręczył Himmlerowi 
sprawozdanie z akcji burzenia getta warszawskiego, 

zatytułowane: 

„Żydowska dzielnica mieszkaniowa w Warszawie już
nie istnieje”

. Na rozkaz obergruppenführera SS, Heinza Kammlera
ruiny zostały wysadzone w powietrze. Powstanie przeżyła 

garstka Żydów, którzy zdołali przedostać się na stronę 
aryjską i znaleźli tam schronienie. Wśród nich był również 
zastępca komendanta ŻOB-u – Marek Edelman, bohater 

książki Hanny Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”.


