Vittnesmål

Sanning, Antisemitism, Folkmord
“Sanningen kan man aldrig begrava, tids nog ska även
stenarna tala” – Dziedzic 2001

Av Susanne Gräslund och Anders Hultman, 2015.
Baserat på böckerna Vi från Jedwabne av Anna Bikont och The
Neighbours av Jan T. Gross

Vittnesmål är ett mörkt scenario om händelserna i en liten by i östra Polen
under de första åren av andra världskriget. På den krigshärjade landsbygden,
vände sig katolikerna mot sina grannar, en nästan lika stor judisk befolkning,
och brände dem levande eller dödade dem på andra bestialiska sätt.
Eftersom mer eller mindre alla överlevande var involverade i massakern på
ett eller annat sätt, eller åtminstone skodde sig på den, förnekades
sanningen om vad som hänt under en väldigt lång tid och har avslöjats först
på senare år.
Genom gemensamt historieberättande kommer ni att återuppleva
händelserna i Jedwabne. Du kommer att spela ett vittne och en förövare
som försöker minnas din del i mördandet som inträffade för så många år
sedan. Du kommer att återberätta dina minnen från massakern så att
historien om vad som hände sakta rullas ut med hjälp av minnesfragment
från olika vittnesmål. Det kommer att vara brutalitet, hemskheter och död.
Slutligen kommer du att behöva göra ett val.
Scenariot handlar om att våga erkänna sig själv som förövare och hur man
lätt förtränger historien och formulerar om den för sig själv för att orka
fortsätta leva med sig själv. Att nästan vem som helst kan bli förövare under
tillräckliga omständigheter.

Copyright och friskrivning
Detta scenario licensieras under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License.
Fakta i detta scenario hämtas främst från böckerna Vi från Jedwabne av Anna Bikont och The Neighbours av Jan T. Gross.
Scenariot förhåller sig delvis fritt till källmaterialet vilket i sin tur bygger på delvis obekräftade källor.
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Spelledarens instruktion
Scenariot i sammanfattning
Scenariot Vittnesmål genomförs i 8 scener inledda av bakgrundsinformation från spelledaren och sedan
avslutade med ett samtal under spelledarens ledning. Under de 8 scenerna kommer rollerna, alla
förövare i mordet på närmare 400 judar i juli 1941, successivt berätta mer och mer om sin del i
massakern. Spelledarens uppgift är att styra rytmen och intensiteten i spelet genom att ställa frågor till
rollerna. I början är spelledaren såsom utfrågare positiv och uppmuntrande och allt eftersom spelet
fortskrider blir spelledaren mer anklagande och pådrivande. Slutligen ställs rollerna inför valet att stå för
sina gärningar eller att förbli tysta och förnekande.

Förberedelser
För att som spelledare förbereda dig för detta scenario bör du göra följande:
1. Läsa igenom hela detta spelledarhäfte
2. Skriva ut 4 spelarhäften åt spelarna (dessa behöver inte läsas, de innehåller inget som inte också
står i spelledarhäftet)
3. Bekanta dig extra mycket med de långa texterna i inledningen och avslutningen så att du kan
läsa upp eller parafrasera (återberätta med egna ord) dem.
4. Om möjligt förbereda en ljudanläggning med de 9 musikspår som scenariot använder.

Musiken
En viktig del av scenariot är musiken. Denna är tänkt att få ta tid och ge spelarna utrymme att tänka
inför scenerna. Musiken finns samlad som Spotifylista här: http://bit.ly/jedwabne
Spåren som spelas under scenariot är:
1. Tell the world - Eric Hutchinson
2. Memories of the past - Piano, Gonella
3. Show me the truth -- Sweet Tooth
4. Something’s not right here - OneRepublic
5. Silent my song - Lykke Li
6. Complex Heaven - Brian Eno
7. Reaping day - Hunger games
8. Deathbed - Anna von Hausswolff
9. An Ending (Ascent) - Brian Eno
Du behöver hitta funktionen i ditt musikprogram för att spela upp en enskild låt på repeat eftersom
låtarna kommer spelas om och om igen under sina respektive scener. Två klick på repeat-symbol ger
repeat av endast en låt i många musikspelare inklusive Spotify.

Scenerna
För varje scen följer en återkommande procedur. Denna är bra att följa noga och konsekvent då det blir
lite av en ritual efter några scener och det blir lättare att inte missa något moment. Varje scen (alltså
inte inledning och avslutning) innehåller följande moment:
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1. Be spelarna vända blad inför scenen och läsa texten
2. Förbered scenens musikspår medan spelarna läser sina rolltexter
3. När spelarna vänder sina spelhäften för att markera att de är redo ber du dem ställa sig upp och
då flyttar du runt stolarna
4. Be dem sätta sig på stolarna igen
5. Spela scenens musikspår under 60s
6. Sänk musiken till bakgrundsljud och sätt låten på repeat
7. Läs eller parafrasera scenens inledning
8. Ställ första frågan till Marian Karolak
9. Fortsätt utfrågning av alla roller tills scenen är klar
Notera att text som är kursiv är tänkt att läsas eller parafraseras av spelledaren.

Spelledaren som utfrågare/intervjuare
Som spelledare i Vittnesmål har du främst tre funktioner, berättare, funktionär och utfrågare. Den tredje
rollen kan vara krävande och några råd på vägen kan göra ditt jobb lite lättare.
För att progressionen i scenariot ska fungera är det bra om utfrågaren inledningsvis behandlar rollerna
som respekterade medborgare och goda polacker som ska få berätta sin historia. Under denna fas bör
frågorna från spelledaren vara öppna frågor utan givna svarsalternativ av typen “vad gjorde du den 10
juli 1941” eller “hur såg det ut på platsen”. Med öppna frågor får man ofta mer målande svar och
uppfattas som mindre konfrontatorisk. Längre fram i scen 5 – 7 blir stämningen mer uppskruvad och
slutna frågor med givna svarsalternativ som “tände du eld på ladan” eller “hur många judar reste sig inte
efter att du slog dem med påken” driver spelet framåt.
I speltest har vi sett att spelarna ofta med egna ord återberättar den text de fått utan att behöva drivas
av ytterligare frågor. Det är inte ett problem. Vill de berätta utan att spelledaren frågar ut så är det bara
bra, utfrågningen är inte det viktiga i spelet. Men om mer utfrågning krävs så kan metoderna ovan
användas för att hålla det inom spelets progression.
Innan en scen avslutas kan det vara bra att fråga rollerna något öppet i stil med “har någon något att
tillägga” för att ge dem en chans att ta upp något som de glömt eller som av annan anledning inte
kommit med.
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Information som finns med i spelarhäftena
Allmän information
Ni fyra deltagare spelar överlevare från andra världskriget. Ni kommer alla från den polska byn
Jedwabne och känner eller känner till varandra. Året är 1995 och det har gått några år sedan järnridån
föll och mycket har börjat talas mer öppet om. Ni har kallats till en sammankomst på Institutet för
Nationellt Minne i Warsawa där ni ska få vittna om hemska skeenden ni varit med om under kriget som
nu ligger drygt 50 år tillbaka i tiden. Ni är alltså ganska gamla när det här scenariot äger rum, men det är
en oviktig del av rollerna som vi lite kan bortse ifrån. Det är inte heller någon mening med att spela på
impulser att vilja lämna sammankomsten.
I detta scenario kommer ni att få återberätta minnen utifrån korta texter. Det är helt ok att lägga till och
dra ifrån och texterna är tänkta att vara mest som en utgångspunkt. Spelledaren kommer troligtvis att
ställa en del frågor som ni antingen kan improvisera fram svar på eller så svarar ni bara att ni inte minns.
Kanske kommer ni på detaljer senare? Det är också helt ok att flika in kommentarer till andras
berättelser, ställa frågor eller till och med anklaga varandra för att ha gjort eller inte gjort saker.
Stämningen kommer att mörkna ju längre in i scenariot ni kommer.

Rollerna
Marian Karolak – Borgmästare i Jedwabne. Bestämd, landsfaderlig och starkt troende katolik. Hade
starkt stöd av prästerskapet och eldade upp massorna med budskap som att det var dags att göra upp
med judarna. Spred historier om att det var judarna som korsfäst Jesus, att de tog kristet blod till matze
(judiskt heligt bröd) och allmänt var orsaken till allt ont i världen. Instämde i den katolska kyrkans
slagord “Håll Polen rent från Juden, Herre.”
Jerzy Laudanski - Diversearbetare. Högljudd och grov. Yngste brodern av tre i en urpolsk och mycket
patriotisk familj. Pappan var lokal pamp i nationella partiet och som sattes i fängelse av ryssarna 1939.
Laudanski var en kappvändare som hjälpte ryssarna under Sovjetockupationen och sedan tyskarna när
de tog makten. Brukade tillsammans med bröderna trakassera judar och ropa glåpord åt dem. Stod ofta
utanför den judiska butiken och sa åt folk att inte handla där. Gick under kriget med i Hemarmén, den
polska motståndsrörelsen, och blev 1942 infångad av tyskarna och deporterad till Auschwitz och senare
Sachsenhausen. Han överlevde mirakulöst och kom hem efter kriget. 1949 (under kommunistdiktaturen)
hölls en ganska oseriös rättegång där 22 personer åtalades för delaktighet i tyskarnas mord på judarna i
Jedwabne. Jerzy Laudanski dömdes mot sitt nekande till 15 års fängelse, men släpptes fri efter 8 år.
Laudanski försökte innan kriget bedriva olika affärsverksamheter men det var svårt. “Jag investerade i
äpplen och en gårdfarihandel med tyg. Polackerna köpte dock alltid av juden eftersom han sålde
billigare. Och varför, jo för judarna hade ju kapital! De ägde gruvor, varuhus och styrde och ställde
överallt. Och jag var redan fly förbannad för att jag saknade jobb”
Karol Bardon – mekaniker, mycket duglig och bra på att prata sig in i olika sammanhang. Inflyttad från
Schlesien och kom till Jedwabne under 30-talet. Under Sovjettiden (1939-1941) var han medlem i
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Gorsovjet (stadsledningen), och chef för Jedwabnes livsmedelsförsörjning. När ryssarna försvann hjälpte
han tyskarna istället. Flyttade in i ett övergivet judiskt hus efter att judarna försvunnit. 1949 (under
kommunistdiktaturen) hölls en ganska oseriös rättegång där 22 personer åtalades för delaktighet i
tyskarnas mord på judarna i Jedwabne. Bardon dömdes mot sitt nekande först till döden, men fick
straffet ändrat till 15 års fängelse efter att han lovat att avslöja mer detaljer.
Bronislaw Slezynski – vresig bonde som äger en stor gård i Jedwabne. Familjen har bott i byn och brukat
marken så länge man kan minnas. Slezynskis farbror blev dock deporterad till Sovjet 1940 och kom aldrig
tillbaka. Medlem i Nationella partiet (Nationalen) och god vän med familjen Laudanski. Anser att Polen
ska förbli polskt och att den judiska rasen är oemottaglig för assimilation. Under sovjetockupationen
hörde han mer än en gång malliga judar säga hur polackernas tid vid makten nu var över. Polackerna var
bedrövade över det förlorade kriget, men judarna visade minsann ingen sorg. Om judarna bara vetat sin
plats under sovjetockupationen, precis som de gjorde före kriget, skulle inget av det här ha hänt.

Förberedelse innan spel
Spelargruppens förberedelser innan spelet börjar sker i följande steg:
1. Presentation och icebreaker
2. Utdelning och läsande av rollerna
3. Bakgrunden till scenariot

1. Presentation och icebreaker
Börja med gruppen samlad i en ring. Be alla i lugn och ro på en lapp, postitlapp eller liknande skriva sina
förhoppningar och farhågor inför det kommande spelet. Låt sedan alla presentera sig med namn, något
om sin tidigare erfarenhet av liknande spel som detta samt sina förhoppningar och farhågor.
Efter rundan är det bra att utföra en enkel icebreaker där man får ta lite på varandra och kanske skratta
lite ihop. Ett exempel som vi tror skulle passa är Vänner och Fiender.

Vänner och Fiender
Instruktioner: Placera deltagarna i en cirkel, vända inåt. Ge deltagarna följande instruktioner steg för
steg:
1. Varje deltagare ska i hemlighet välja ut en annan person i cirkeln som är ens ”fiende”.
2. När alla gjort de så får de uppgiften att försöka röra sig i rummet på ett sådant sätt att man hela
tiden är så långt bort ifrån sin ”fiende” som möjligt.
3. Avbryt efter en kort stund.
4. Återsamla alla i en cirkel igen.
5. Nu börjar det svåra. Be deltagarna att denna gång välja ut en person i cirkeln som är ens
”fiende” och en annan person som är ens ”vän”. Dessa personer ska inte vara samma som man
valde gången innan.
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6. Be deltagarna nu att försöka placera sig i rummet mitt emellan sin ”vän” och ”fiende”, och att
hela tiden se till att befinna sig emellan.
7. Avbryt efter en kort stund.
8. Att tänka på: Det är viktigt att tala om för deltagarna att de inte ska springa för mycket och inte
använda våld, knuffas och så vidare, eftersom det lätt kan bli intensivt. Om du vill och känner dig
bekväm med att både delta och leda kan du vara med i övningen själv.

2. Dela ut och läs rollerna
Dela sedan ut rollerna på vilket sätt du önskar. Slumpvis eller med någon typ av casting. Om spelet
spelas med enbart 3 spelare bör Karol Bardon tas bort. Alla roller är män och att om de spelas av kvinnor
så förblir rollerna män.
Observera: Spelarna ska i detta skede bara läsa sidan 2 i rollhäftet.

3. Bakgrunden till scenariot
Som spelledare berättar du lite om förhållandet mellan judar och polacker i Jedwabne innan kriget samt
hur Östra Polen och Jedwabne drabbats av kriget. Läs upp eller parafrasera nedanstående.
Polacker och Judar skilde sig inte mycket åt i klädseln, barnen gick i samma skola och man bodde vägg i
vägg. Ändå levde de båda grupperna separata liv med egna språk och kulturer. De yngre judarna kunde
polska, men pratade bara jiddisch hemma. Judarnas koshermathållning gjorde att man inte kunde äta
med varandra och man firade olika högtider. Efter skolan studerade de judiska barnen hebreiska och
judisk historia och hjälpte föräldrarna i sina verkstäder eller butiker. De polska barnen gick ut på fälten
efter skolan och hjälpte till med djurhållning och jordbruk. Nationaldagen den 11 november firades av
både judar och polacker med mässa i kyrkan och gudstjänst i synagogan. Under 30-talet kom mer och
mer av polackernas liv att kretsa runt kyrkan samt kring nationella partiet där judar inte fick vara med.
Relationerna mellan judar och polacker försämrades för varje år under 30-talet och alla blev dessutom
allt fattigare. Judarna var dock de minst fattiga och många polska barn fick mat av judiska familjer och
dessutom hjälp med läxläsning. Judar jobbade ofta i verkstäder och butiker, medan polackerna var
bönder eller kroppsarbetare.
Kyrkan gav ut en veckotidning som hette “Katolska Frågan” och som exempelvis hade rubriker som
“Judarna tar sig friheter”, “Konfiskera judarnas mark” och “Så blev Polen judifierat”. Tidningen hetsade
till separation mellan grupperna och uppmanade polackerna att bara handla i polska affärer exempelvis.
“Den som handlar hos juden, anlitar judiska läkare, advokater, hantverkare, han får svara inför Gud och
den växande nationen för den växande fattigdomen och brottsligheten i Polen, för den ökande
kommunismen, gudlösheten och socialismen.” “Det är inte för inte som man tror att judarna är
parasiter. Vårt känslomässiga förhållande till dem påminner faktiskt om vår inställning till loppan eller
vägglusen”.
Flera pogromer likt kristallnatten inträffade under det sena 30-talet när ungdomar från Nationella
partiet gick runt och krossade förnsterrutor i de judiska butikerna. Judar misshandlades ofta, våldtogs
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eller slogs helt enkelt ihjäl. Judarna levde dock länge ett förhållandevis gott liv och hade byggt ett starkt
samhälle med egna institutioner som banker, skolor och föreningar. Många judar hyste också förakt för
polackerna eftersom många av dem (ca en tredjedel) var analfabeter och för att de söp och slog sina
fruar.
När ryssarna tog makten i början av kriget skedde en ganska stor mängd deportationer till Sovjet av
både polacker och judar. Alla fick sina butiker och verkstäder konfiskerade, alla svalt och for illa.

Historisk överblick
Presentera gärna denna tidslinje för spelarna för att ge dem en överblick över händelseförloppet och var
vi befinner oss i historien:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1918 Polen vinner sin självständighet efter WWI
1919 – 21 Polen vinner ett krig mot Sovjetunionen
1930-tal Nationalismen och den antijudiska politiken växer sig stark i Polen
1939 Tyskland invaderar och ockuperar västra Polen, Sovjetunionen invaderar och ockuperar
östra Polen (där Jedwabne ligger)
1939 – 1941 Jedwabne under Sovjetisk ockupation
Juni 1941 Tyskland anfaller Sovjetunionen och ockuperar hela Polen
Juli 1941 Jedwabnes judar dödas
1945 Tyskland kapitulerar och Polen blir kommunistiskt under sovjetiskt inflytande
1949 Rättegång om dödandet av judarna i Jedwabne
1989 Kommunistpartiet faller och Polen demokratiseras
1990-tal Vittnesmål utspelar sig

Spelet börjar
Scen 1: (Musik: Tell the world - Eric Hutchinson)
Stolarna står i en ring vända mot varandra, som ni förmodligen satt under förberedelserna. Spelledaren
inleder med att hälsa alla välkomna och berätta varför de är där:
Välkomna till Institutet för Nationellt Minne och vår programserie om Andra världskriget. Idag ska vi
prata om hur det var på den polska landsbygden under kriget och ni har alla blivit inbjudna för att med
egna ord berätta om era upplevelser. Som vi alla vet drabbades ju Polen extra hårt av kriget i och med
att vi blev anfallna av både Tyskland och Sovjet enligt deras överenskommelse i icke-angreppspakten
från 1939 även kallad Molotov-Ribbentrop-pakten. Lomza-området var särskilt illa drabbat eftersom det
ligger i östra delen av landet och först ockuperades av Sovjet och sedan av Nazityskland. Ja, vi som är
unga idag kan ju bara försöka gissa vilka umbäranden ni måste ha genomlevt.
Spelledaren intervjuar sedan alla rollerna i tur och ordning (ordningen som de listas nedan) och frågar
snällt om vad de heter, var de bor nu och vad de gör. Var de bodde under kriget mm.
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Informationen spelarna har fått inför scenen
Marian Karolak:
Ja, jag heter ju alltså Marian Karolak och bor i Bialystok där jag har jobbat länge i stadens förvaltning.
Under kriget bodde jag dock i Jedwabne och var borgmästare där och försökte ju hålla ställningarna så
gott det gick. Jag satt kvar som borgmästare i några år efter kriget, men 1949 valde jag att avgå och
flyttade då för att få bättre möjligheter i en större stad.
Jerzy Laudanski:
Jag heter Jerzy Laudanski och jag bor i Pisz där jag jobbar med biodling tillsammans med mina bröder.
Jag växte upp i Jedwabne och bodde där under kriget, eller under första halvan i alla fall. Jag var ju med i
motståndsrörelsen och blev ju haffad av tyskarna och deporterad till Auschwitz och flera andra läger
efter det. Jag fick verkligen utstå mycket för Polens skull. Jag kom så småningom tillbaka till Jedwabne
och bodde där länge, men så bestämde vi oss för att flytta norrut för kanske 20 år sedan eller så, ja 1974
var det nog.
Karol Bardon:
Jag heter Karol Bardon och är mekaniker. Ja, eller nu jobbar jag ju inte så mycket själv längre, men min
verkstad har tagits över av min son och sonson och det är den mest eftersökta i hela Jedwabne. Ja, jag
bor kvar där i samma hus som alltid. Tyvärr är det inte så många andra som gör det, utan alla unga
flyttar ju från Jedwabne eftersom det inte finns några jobb där. Politikerna bryr sig inte alls om
landsbygden nuförtiden.
Bronislaw Slezynski:
Jag heter Bronislaw Slezynski och jag är född i Jedwabne och jag har bott där i hela mitt liv och jag
kommer garanterat att dö i Jedwabne också! Min släkt har ägt gården så länge vi kan minnas. Nu är det
barnen och barnbarnen som har tagit över såklart, men jag har en liten stuga där jag bor och har det bra.
Annars är det ju ganska dött i byn numera, förutom att det dyker upp journalister då och då som vill
snoka i gamla saker. Då vill jag berätta om hur det egentligen ligger till.
SL: Ja, det är ju bra, för idag är det ju tänkt att vi ska prata lite om gamla minnen och vi ska strax börja.
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Scen 2: (Musik: Memories of the past - Piano, Gonella)
Stolarna står kvar i ring mot varandra.
Innan vi börjar tänkte jag att ni ska få sätta er ned en liten stund och blunda och tänka på något ljust
barndomsminne från er lilla by. Kanske leker ni något eller springer i solskenet över gröna ängar?
Känslan av bara fötter i leran vid floden, doften av violer i skogen, eller hur ni drog den där flickan i
flätorna?
Så får ni syn på några judiska barn från er skolklass som leker och badar vid floden. Ni går dit och blöter
ned deras tjocka kläder och kör bort dem.
Be varje roll att berätta ett minne från barndomen i Jedwabne i samma ordning som förut:
1. Marian Karolak
2. Jerzy Laudanski
3. Karol Bardon
4. Bronislaw Slezynski

Informationen spelarna har fått inför scenen
Ingen information utom landskapsbilden. De får improvisera ett minne. Uppmuntra dem gärna till att
berätta något positivt och fint.

Scen 3: (Musik: Show me the truth  Sweet Tooth)
Deltagarna sätts på stolar som står vända med ryggarna mot varandra och spelledaren inleder
sammankomsten:
Tanken är ju alltså att vi ska prata om gamla minnen här idag för att dokumentera vad som egentligen
hände under kriget, eller närmare bestämt vad som hände under sommaren 1941. I juni det året inledde
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ju tyskarna sin offensiv mot Sovjet och det första de gjorde var att ta över ockupationen av östra Polen
och bland annat då Jedwabne. Det som blivit känt för eftervärlden är bland annat att tyskarna dödade
alla judarna i er by den 10:e juli 1941. Vad minns ni egentligen av den dagen?

Informationen spelarna har fått inför scenen
Marian Karolak:
På morgonen den 10 juli anlände en stor grupp tyska gendarmer, militärpoliser, i lastbilar. De var minst
60 stycken och deras befälhavare tvingade mig till ett möte i stadshuset. De informerade mig om att de
samma dag skulle döda alla judar i staden och att vi polacker inte fick hindra eller störa. Jag kallade
sedan alla polacker till ett möte för att informera dem och så att de inte skulle råka illa ut de också.
Jerzy Laudanski:
Precis som borgmästare Karolak nyss beskrev så anlände en stor grupp tyska gendarmer, militärpoliser,
på morgonen den 10 juli. Vi blev sedan kallade till ett möte där vi informerades om att tyskarna tänkte
döda alla judar den dagen och att vi skulle hålla oss undan. Jag gick ut på fältet och bärgade hö. Jag
kunde ju höra att tyskarna gick hårt fram inne i byn och jag gick inte hem förrän sent på kvällen.
Karol Bardon:
Precis som borgmästaren och Laudanski nyss beskrev kom ju en massa tyskar till Jedwabne den 10 juli
för att döda alla judar. Jag höll på och mekade med en bil hela dagen och vi skulle ju hålla oss borta, men
byn är ju så liten så självklart såg vi en del av vad som hände. Tyskarna ville ju visa att ryssarna inte
bestämde här längre så den Leninstaty som de låtit resa på torget tvingade nu tyskarna judarna att riva.
Det var ju nästan omöjligt med dåliga verktyg, men det gick. Sedan fick de gå i en procession med statyn
och sjunga ryska sånger och till sist gräva en grop för att begrava statyn i. Sedan sköt tyskarna nästan
alla judarna och hävde ner dem i gropen också. Nazityskarna var verkligen grymma.
SL: Du ägnade alltså dagen åt att laga en bil, men gick ändå ned till torget för att se på?
Bronislaw Slezynski:
Det var en riktigt stekhet dag och de andra har ju redan berättat hur det gick till, men efter att tyskarna
dödat de judar som bar på statyn så samlade de ihop de som var kvar och krävde att någon av oss
polacker skulle upplåta sin lada för att stänga in judarna i. Det var kvinnor och barn, några gravida,
många gamlingar som inte kunde försvara sig. De pekade på mig och frågade om jag hade en lada och
tvingade mig sedan att ge dem den. Tyskarna stängde sedan in alla judarna där och hällde på fotogen
och tuttade på. Jag kunde inte stå ut med att se när det hände så jag gick hem, men jag hörde ju skriken
från ladan på andra sidan vägen. Och röken låg ju kvar länge. Någon ersättning för ladan fick jag aldrig.
SL: Fanns det ingen som försökte hjälpa judarna och släppa ut dem?
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Scen 4: (Musik: Something’s not right here  OneRepublic)
Deltagarnas stolar ställs i en halvcirkel vända utåt så att det inte ser varandra särskilt bra. Spelledaren
ställer sig lämpligen bakom stolarna och inleder med att berätta:
Enligt tyska dokument som bevarats så finns det inga källor som bekräftar att det var särskilt många
tyskar i Jedwabne den 10:e juli 1941. Faktum är att ingen har kunnat bevisa att de var fler än en
handfull. Vad har ni att säga om det?
Spelledaren intervjuar personerna i samma ordning igen.

Informationen spelarna har fått inför scenen
Marian Karolak:
Jo alltså, Polen var ju helt fullt av tyskar den sommaren. De ockuperade ju hela landet och det åkte ju
lastbilar med soldater kors och tvärs hela tiden. Men jag mindes nog lite fel, det var kanske inte 60
tyskar som kom just den dagen, men de var många och de tvingade mig till ett möte där de sa att alla
judar i Jedwabne skulle dödas. Vi polacker var tvungna att hjälpa till, annars skulle vi möta samma öde.
Jag fick kalla alla polacker till ett möte och beordra dem att samla ihop alla judar på torget.
SL: Du blev alltså hotad av tyskarna?
Judarna i Jedwabne, innebrända eller inte, deras öde var ändå beseglat. Tyskarna skulle förr eller senare
ändå ha haft ihjäl dem. Det var Guds straff! Tyskarna iscensatte det hela och använde polackerna som
skådespelare.
Jerzy Laudanski:
Borgmästaren har rätt i att det inte var så många som 60 tyskar. Men jag såg flera och när jag var på väg
till fältet med min hötjuga så blev jag beordrad att följa med dem istället. De tvingade mig att gå med
dem till hus där det bodde judar och tvinga iväg dem till torget. Det hade ju blivit helt övervuxet av ogräs
under Sovjetstyret. Tyskarna gillar ju ordning och reda så nu skulle judarna rensa bort allt ogräset. Jag
minns särskilt en ung mamma som satt med ett spädbarn vid bröstet. Tyskarna slog ihjäl barnet och
tvingade sedan iväg den gråtande modern. De var hemska.
Karol Bardon:
Borgmästaren sa vid det där mötet att vi var tvungna att hjälpa tyskarna att ta hand om judarna och vi
vågade ju inte annat för då skulle de ju ha dödat oss med. De hade ju massor av vapen. Jag blev tvingad
att gå med till torget och fösa ihop judarna runt den där statyn. Sedan kom vi på att de skulle sjunga att
kriget var deras fel, för det var det ju. De hade ju bjudit in ryssen och stått med öppna armar när Röda
armén tågade in. Nu när tyskarna äntligen kommit och befriat oss passade det ju bra. När tyskarna
sedan skjutit judarna tvingade de oss att hjälpa till att begrava dem i gropen de grävt åt statyn.
SL: Det var alltså borgmästaren som gav ordern om att hjälpa till att fösa ihop judarna på torget?
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Bronislaw Slezynski:
Vi blev ju tvingade av tyskarna att hjälpa till och eftersom min lada låg så nära torget så blev jag utpekad
som den som skulle offra min lada. Jag vågade ju inte annat för vi visste ju vad tyskarna var kapabla till
att göra. Vi var ju civila och de hade stora vapen. Jag fick ju följa med och visa vägen och judarna gjorde
inget motstånd alls. Jag ska aldrig glömma hur de skrek när de dog, men jag vågade inte öppna dörrarna
och släppa ut dem.
SL: Du gick alltså inte hem utan stannade kvar och såg på?

Scen 5: (Musik: Silent my song  Lykke Li)
Deltagarnas stolar ställs på en rad vända åt samma håll. Spelledaren ställer sig lämpligen bakom
stolarna.
Spelledaren berättar att alla fyra ju blev åtalade i det som senare kallats augustirättegångarna 1949
under den kommunistiska diktaturen och att två av dem, Laudanski och Bardon, blev fällda för medhjälp
till tyskarnas mord på judarna i Jedwabne. 22 personer åtalades och elva av dem dömdes till fängelse,
från 8 till 15 år.
Minns du något mer från dagen då Judarna dödades?
Intervjua alla personerna igen:

Informationen spelarna har fått inför scenen
Marian Karolak:
Jag minns nu att tyskarna inte var fler än att de rymdes i en bil, men jag var ju tvungen att ta emot dem i
stadshuset när de kom på morgonen. Vi visste ju att tyskarna inte gillade judar och det gjorde inte vi
heller eftersom de tidigare samarbetat med ryssarna. Det var ju kommunistjudarnas fel att så många
polacker blivit deporterade till Sovjet, ja till exempel Slezynskis farbror. Jag frågade tyskarna om de
skulle ingripa om vi gav oss på judarna och det skulle de inte. Jag samlade alla polacker till ett möte och
sa att de skulle samla ihop judarna på torget.
SL: Du medger alltså att det var du som gav ordern?
Jerzy Laudanski:
Jag var på väg till arbetet med min hötjuga när jag blev haffad av några andra bybor. Det stod en tysk
gendarm på vakt vid torget när vi gick förbi och jag förstod att de förväntade sig att vi äntligen skulle
göra upp med judarna. Vi visste ju var de bodde så vi gick runt och hämtade dem för att föra dem till
torget så att de kunde rensa det. Vi tyckte att det passade bra att ogräset skulle rensa ogräs, höhö. Det
var ett hårt jobb och den där ammande mamman vägrade att gå trots att jag försökte tvinga henne och
till slut fick jag slita hennes unge ifrån henne. När hon förstått att det var allvar kom hon äntligen.
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SL: Hur många tyskar såg du faktiskt med egna ögon? Och var det alltså ni som kom på att judarna skulle
rensa ogräs?
Karol Bardon:
Borgmästaren gav order om att vi skulle ta hand om judarna på torget och tyskarna tittade på, men vi
visste ju att vi var tvungna att lösa judeproblemet. De låg ju bakom alla umbäranden som drabbat oss
polacker när ryssarna styrt och nu skulle de minsann få igen. Deras rabbin försökte såklart stoppa oss,
men då tvingade vi honom att gå först i ledet med sin fåniga svarta hatt på en pinne. När de inte sjöng
tillräckligt högt slog vi dem med påkar och annat som vi tagit med. Då jäklar sjöng de ordentligt.
SL: Du säger alltså att tyskarna bara tittade på?
Bronislaw Slezynski:
Borgmästaren visste ju att min lada låg närmast torget i byn så han sa att vi skulle bli tvungna att
använda den för att bränna judarna i. Det var ju så besvärligt att slå ihjäl dem en och en som gjorts
hittills och nu behövde vi hitta en lösning för att bli av med alla på en gång. Jag ville ju gärna hjälpa till
att få det löst så enkelt som möjligt och tyskarna var ju med och tog bilder på allt som hände. Vi förstod
att de verkligen gillade vad de såg även om de inte var glada över att det tog så lång tid för oss att
begrava kropparna sedan. Det var ju högsommar och allt och där fick vi jobba hårt.

Scen 6: (Musik: Complex Heaven - Brian Eno)
Deltagarnas stolar ställs i en halvcirkel vända mot varandra. Spelledaren kan välja att ställa sig framför
spelarna med en tydligt förhörande ton och kroppsspråk.
Så nu har vi kommit fram till att det bara fanns fyra tyskar i Jedwabne den 10:e juli och att de bara stod
och tittade på. Var det så det gick till?
Intervjua alla personerna igen:

Informationen spelarna har fått inför scenen
Marian Karolak:
Alla visste ju att judarna samarbetat med ryssarna och hade angivit en massa polacker som då blivit
deporterade till Ryssland för att utstå Gud vet vilka umbäranden. När tyskarna kom den 10:e juli tog vi
det som ett tecken på att vi hade fria händer att äntligen ge judepacket vad de förtjänade. Judarna hade
alltid haft det lite bättre och skott sig på alla andra genom att ta för mycket betalt för sina hantverk
medan alla polacker jobbat hårt med att bruka jorden med sina bara händer. Efter ett kort möte med
tyskarna där jag snabbt fått deras godkännande kallade jag alla polacker till möte och gav order om att
judarna skulle dödas, allihop. De som inte kom för att de var ute på fälten fick jag själv gå runt och samla
ihop.
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Jerzy Laudanski:
Det var faktiskt borgmästaren själv som kom och gav order om att jag skulle gå och hämta judar och ta
dem till torget. Äntligen skulle vi få ge igen för allt de gjort mot oss hederliga polacker och det var ju
äntligen dags nu när ryssarna var borta. De där judarna var ju alltid så himla malliga och självgoda trots
att den enda anledningen till att de hade det så bra var att de skott sig på oss. Särskilt den där Gitele
hade alltid sett ned på mig och nu när hon vägrade gå med fick jag äntligen visa var skåpet skulle stå. Jag
slet bort hennes lilla yngel från bröstet och slog ihjäl det mot en vägg, Tyvärr blev jag alldeles nedsölad
med hjärnsubstans, men det fick slynan torka bort minsann. Sedan följde hon allt med för att rensa
ogräs med sked på torget.
Karol Bardon:
Efter att borgmästaren givit order om att vi skulle döda judarna gick jag och några till upp till verkstan
och hämtade en massa verktyg som vi kunde använda som vapen. Sedan tvingade vi judarna att riva
statyn med bara händerna och några mindre verktyg. När de inte jobbade tillräckligt hårt så slog vi dem
tills de kom på bättre tankar. De fick gå runt stan flera varv med statyn och sjunga så fint. Det var en
seger för Polen! Och efteråt fick vi äntligen tillbaka lite av det som judarna stulit ifrån oss.
SL: Du menar att ni plundrade judarnas hem när de inte längre fanns kvar?
Bronislaw Slezynski:
Situationen i vår fridsamma by hade ju börjat bli helt ohållbar den där sommaren när tyskarna äntligen
kom och befriade oss från kommunisterna. Nu var vi tvungna att göra upp helt enkelt för att rädda oss
och vårt fosterland. Jag föreslog att vi kunde använda min lada för att göra oss av med de sista
judesvinen på ett enkelt sätt. Så när vi samlat ihop alla judar som fanns kvar så fick de helt enkelt tåga
dit och så stängde vi in dem som råttor i en bur. Sedan tände vi på och det gick rätt snabbt i det varma
och torra vädret. Judarna protesterande inte ens när vi ledde in dem utan de gick bara som fromma
lamm till slakt. De kunde ju åtminstone gjort motstånd! Det var deras fel att de gjorde det så enkelt att
döda dem. Jag tror att de rabblade böner medan de väntade. Sedan skrek de något på jiddisch tills taket
rasade in.

Scen 7: (Musik: Reaping day - Hunger games)
Deltagarnas stolar ställs vända helt mot varandra, det är bra med lite utrymme emellan.
Det står ju helt klart vad det var som hände den där högsommardagen för över 50 år sedan, men jag
undrar fortfarande varför? Varför gjorde ni det här?
Intervjua alla personerna igen:

Informationen spelarna har fått inför scenen
Marian Karolak:
Judarna hade ju inte bara samarbetat med kommunisterna, de var ju även kända för att döda kristna
barn och använda blodet i sitt heliga bröd. Det vet ju alla. Judarna dödade Jesus Kristus! Dessutom var
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det orättvist att de var så rika och alltid hade mat på bordet trots att det var krig. Ytterligare ett bevis på
att de hjälpt ryssarna och skott sig på alla stackars polacker. Sådana avskum skulle bort från Jedwabne
och Polen. Nu när tyskarna äntligen tagit över kunde vi se till att lösa det här en gång för alla. Så fort jag
fått klartecken från dem kallade jag alla polacker till ett möte och gav order om att judarna skulle dödas
och att polackerna sedan fick ta hand om alla deras tillgångar. Det var ju krig och alla behövde allting.
Jerzy Laudanski:
Ni hörde väl vad borgmästaren sa om de där judarna. Det var bara rätt och riktigt att vi äntligen gav dem
vad de förtjänade. Det var ju deras fel att så många av oss blev deporterade till Ryssland och vi som blev
kvar svalt ju medan judarna levde i överflöd. När ska judarna be om förlåtelse för alla polacker som de
angav till ryssen? De var ogräs som behövde rensas bort! Det var ju bara rättvist att vi fick ta tillbaka allt
som var vårt och allt jag gjorde gjorde jag för mitt fosterland, för Polen!
Karol Bardon:
Vi hade ju väntat länge på den här dagen då vi äntligen skulle få göra upp med judarna. Nu när tyskarna
tagit över kunde vi äntligen skipa rättvisa i Jedwabne och se till att de där parasiterna försvann. De
förstörde ju Polen med sin konstiga religion och dessutom var de ju rika bara för att de tagit från
polacker och nu var det dags att ta tillbaka. Vi tog ett hus som blivit tomt. Det stod ju bara där och
någon borde ju använda det. Två hundra hus kunde ju inte bara stå tomma.
SL: Så du och din familj flyttade in i ett hus där det tidigare bott en judisk familj?
Bronislaw Slezynski:
Eftersom judarna inte gjorde motstånd när vi föste in dem i ladan var det ju som att de ville det här
själva. De försökte ju inte ens hindra oss och det visar ju att de själva tyckte att de förtjänade det här.
Det var ju krig och judarna hade orsakat så mycket ont i Jedwabne. De var ju spioner och kommunister!
Allt som skedde var deras eget fel!
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Scen 8: (Musik: Deathbed - Anna von Hausswolff)
Ställ alla stolarna på rad igen. Ställ frågorna nedan en och en och låt rollerna svara högt och tydligt
tillsammans.
Jag kommer att ställa några frågor. Om du instämmer säg “Så var det”.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Judarna i Jedwabne dödades den 10:e juli 1941
Tyskarna godkände dödandet
Den polska befolkningen i Jedwabne samlade ihop judarna på torget
Den polska befolkningen utförde dödandet
Du var delaktig i dödandet
(Spelledaren vänder sig till var och en av spelarna med ett påstående om vad just den har erkänt
att den gjorde och får bekräftelse på att det stämmer.)

Som ni förstår är detta en sanningskommission som instiftats av Institutet för Nationellt Minne. Ni
kallades hit idag för att om möjligt få er att bekänna era handlingar. Hade vi från början berättat vad
som skulle hända här tror vi inte att ni hade kommit.
Ingen av er har tidigare öppet erkänt er delaktighet i dessa tragiska händelser, men idag, många
decennier senare, har ni berättat vad som egentligen hände.
De av er som idag kan stå för de vittnesmål ni givit här idag kan när ni känner er redo resa er upp och ta
ett steg framåt.
Höj musiken lite och ge spelarna en minut att fatta sitt beslut. Låt sedan de som tagit ett steg framåt
säga efter dig:
Jag bekänner min delaktighet
I utplåningen av den judiska befolkningen
I Jedwabne, juli 1941
Så var det
Om det känns rätt och passande kan du be dem att läsa en gång till och med högre röster och kanske
ännu en gång.
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Avslutning: (Musik: An Ending (Ascent) - Brian Eno)
Tack för att ni har deltagit i scenariot Vittnesmål. Ni kan sätta er ned och lyssna på musiken och tänka
igenom det vi just upplevt tillsammans och säga adjö till de roller ni har spelat.
(Några minuters tystnad)
Läs upp eller parafrasera följande för spelarna:
Det här scenariot och rollerna är baserat på verkliga personer och händelser så långt det varit möjligt.
Massakern i Jedwabne var ett massmord på judarna i den polska byn Jedwabne under andra
världskriget, i juli 1941. Länge ansågs det att pogromen hade utförts av tyska Einsatzgruppen, men det
är numera belagt att den största delen av de ansvariga för massakern utgjordes av ett 40-tal polacker
som bodde i intilliggande områden. Mellan 340 och 400 judar mördades (562 judar bodde i Jedwabne
innan kriget). Det som hände i Jedwabne är inte heller unikt, utan massmord på judar inträffade i en
handfull småstäder i den delen av Polen vid ungefär samma tid.
1949 (under kommunistdiktaturen) hölls en rättegång där 22 personer åtalades för delaktighet i mordet
på judarna i Jedwabne. 11 av de åtalade dömdes till fängelsestraff mot sina nekanden. Ingen erkände sin
delaktighet. Ända fram till sin död för några år sedan vidhöll till exempel Jerzy Laudanski att han inte
hade någon del i detta trots mängder med vittnesmål emot honom. Om de andra personerna vet vi
något mindre, men de har alla funnits i verkligheten och haft en del i massakern.
Polen har officiellt erkänt massmordet och presidenten har själv bett om offentlig ursäkt vid en
minnesceremoni i Jedwabne för ett antal år sedan. Många vägrar dock fortfarande att erkänna att det
var polacker från Jedwabne och intilliggande orter som mördade judarna. De sista överlevande från
massakern i Jedwabne är borta nu och det är allas vårt ansvar att föra deras berättelse vidare till
kommande generationer.
Före andra världskriget levde 3 miljoner judar i Polen, sammanlagt en tiondel av befolkningen och de
flesta av dem bodde i städer där de kunde utgöra uppemot halva befolkningen. 90% av dem miste livet i
förintelsen och idag finns bara en liten spillra kvar, gissningsvis mellan 5000 och 10 000, av det som i
flera hundra år var en blomstrande judisk kultur. 2003 gjordes en folkräkning där 1100 polacker uppgav
sig vara judar. För att kunna svara ja på frågan om man var jude var man dock först tvungen att sätta
kryss i nej-rutan på frågan om man var polack.
Jacek Kuron, historiker och en av de drivande politikerna som genomförde demokratiseringen av Polen:
“Hatet kommer sig av att människan har skuldkänslor som hon är omedveten om. Någonstans inom sig
vet hon om att ett helt folk har utplånats och att hon har skott sig på det, att hon har ett judiskt hus eller
åtminstone en kudde. Hon vill slippa stå till svars för det och hatet inombords växer.”
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Eftersnacket
Förklara att det följande samtalet kommer hållas i två delar. Den första delen kretsar kring rollen och
upplevelsen. Efter att vi tagit adjö av våra roller och vad vi upplevt går samtalet över i att vi höjer blicken
kring de frågor scenariot behandlat. Försök hålla denna åtskillnad för att inte missa chansen att se rollen
och spelet.

Runda om rollerna
Eftersnack hålls lämpligen genom rundor där alla ges möjlighet att uttala sig i en fråga. Även om ni är få
kan “tala i munnen på varandra” eller “handuppräckning” leda till vissa deltagare tar plats på andras
bekostnad.
Ställ frågor som:
1. Hur känns det nu?
2. Hur känner du inför den rollen du spelade och att spela en sådan person?

Rundor om samhället
När ni tagit adjö av roller och spelet kan ni övergå till att höja blicken. Ställ gärna frågor som:
1. Skulle detta kunna hända idag tror ni?
2. Händer detta idag? Var händer det idag? Vilka mekanismer, förutsättningar ligger till grund för
denna typ av händelser?
3. Tänk på rollen ni spelade. Var skulle ni kunna placera denna roll i vårt samhälle idag?
4. Hur kan världen, och vi som världsmedborgare, förhindra att folkmord fortsätter begås även 70
år efter andra världskrigets slut?
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“Much that once was is lost; for none now live
who remember”. This year we celebrated the
70th anniversary of the liberation of
Auschwitz. The truth about what humans had
done to other humans during the war shocked
an entire world. For each day fewer and fewer
people remain who can bear witness of what
happened during the Holocaust.

21

Vittnesmål

Marian Karolak
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Marian Karolak
Ni fyra deltagare spelar överlevare från andra världskriget. Ni kommer alla
från den polska byn Jedwabne och känner eller känner till varandra. Året är
1995 och det har gått några år sedan järnridån föll och mycket har börjat
talas mer öppet om. Ni har kallats till en sammankomst på Institutet för
Nationellt Minne i Warsawa där ni ska få vittna om hemska skeenden ni varit
med om under kriget som nu ligger drygt 50 år tillbaka i tiden. Ni är alltså
ganska gamla när det här scenariot äger rum, men det är en oviktig del av
rollerna som vi lite kan bortse ifrån. Det är inte heller någon mening med att
spela på impulser att vilja lämna sammankomsten.
I detta scenario kommer ni att få återberätta minnen utifrån korta texter.
Det är helt ok att lägga till och dra ifrån och texterna är tänkta att vara mest
som en utgångspunkt. Spelledaren kommer troligtvis att ställa en del frågor
som ni antingen kan improvisera fram svar på eller så svarar ni bara att ni
inte minns. Kanske kommer ni på detaljer senare? Det är också helt ok att
flika in kommentarer till andras berättelser, ställa frågor eller till och med
anklaga varandra för att ha gjort eller inte gjort saker. Stämningen kommer
att mörkna ju längre in i scenariot ni kommer.
Marian Karolak – Borgmästare i Jedwabne. Bestämd, landsfaderlig och
starkt troende katolik. Hade starkt stöd av prästerskapet och eldade upp
massorna med budskap som att det var dags att göra upp med judarna.
Spred historier om att det var judarna som korsfäst Jesus, att de tog kristet
blod till matze (judiskt heligt bröd) och allmänt var orsaken till allt ont i
världen. Instämde i den katolska kyrkans slagord “Håll Polen rent från Juden,
Herre.”

23

Scen 1
Marian Karolak:
Ja, jag heter ju alltså Marian Karolak och bor i Bialystok där jag har jobbat
länge i stadens förvaltning. Under kriget bodde jag dock i Jedwabne och var
borgmästare där och försökte ju hålla ställningarna så gott det gick. Jag satt
kvar som borgmästare i några år efter kriget, men 1949 valde jag att avgå
och flyttade då för att få bättre möjligheter i en större stad.
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Scen 2
Marian Karolak
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Scen 3
Marian Karolak
På morgonen den 10 juli anlände en stor grupp tyska gendarmer,
militärpoliser, i lastbilar. De var minst 60 stycken och deras befälhavare
tvingade mig till ett möte i stadshuset. De informerade mig om att de
samma dag skulle döda alla judar i staden och att vi polacker inte fick hindra
eller störa. Jag kallade sedan alla polacker till ett möte för att informera dem
och så att de inte skulle råka illa ut de också.
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Scen 4
Marian Karolak
Jo alltså, Polen var ju helt fullt av tyskar den sommaren. De ockuperade ju
hela landet och det åkte ju lastbilar med soldater kors och tvärs hela tiden.
Men jag mindes nog lite fel, det var kanske inte 60 tyskar som kom just den
dagen, men de var många och de tvingade mig till ett möte där de sa att alla
judar i Jedwabne skulle dödas. Vi polacker var tvungna att hjälpa till, annars
skulle vi möta samma öde. Jag fick kalla alla polacker till ett möte och
beordra dem att samla ihop alla judar på torget.
Judarna i Jedwabne, innebrända eller inte, deras öde var ändå beseglat.
Tyskarna skulle förr eller senare ändå ha haft ihjäl dem. Det var Guds straff!
Tyskarna iscensatte det hela och använde polackerna som skådespelare.

27

Scen 5
Marian Karolak
Jag minns nu att tyskarna inte var fler än att de rymdes i en bil, men jag var
ju tvungen att ta emot dem i stadshuset när de kom på morgonen. Vi visste
ju att tyskarna inte gillade judar och det gjorde inte vi heller eftersom de
tidigare samarbetat med ryssarna. Det var ju kommunistjudarnas fel att så
många polacker blivit deporterade till Sovjet, ja till exempel Slezynskis
farbror. Jag frågade tyskarna om de skulle ingripa om vi gav oss på judarna
och det skulle de inte. Jag samlade alla polacker till ett möte och sa att de
skulle samla ihop judarna på torget.
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Scen 6
Marian Karolak
Alla visste ju att judarna samarbetat med ryssarna och hade angivit en
massa polacker som då blivit deporterade till Ryssland för att utstå Gud vet
vilka umbäranden. När tyskarna kom den 10:e juli tog vi det som ett tecken
på att vi hade fria händer att äntligen ge judepacket vad de förtjänade.
Judarna hade alltid haft det lite bättre och skott sig på alla andra genom att
ta för mycket betalt för sina hantverk medan alla polacker jobbat hårt med
att bruka jorden med sina bara händer. Efter ett kort möte med tyskarna där
jag snabbt fått deras godkännande kallade jag alla polacker till möte och gav
order om att judarna skulle dödas, allihop. De som inte kom för att de var
ute på fälten fick jag själv gå runt och samla ihop.

29

Scen 7
Marian Karolak
Judarna hade ju inte bara samarbetat med kommunisterna, de var ju även
kända för att döda kristna barn och använda blodet i sitt heliga bröd. Det vet
ju alla. Judarna dödade Jesus Kristus! Dessutom var det orättvist att de var
så rika och alltid hade mat på bordet trots att det var krig. Ytterligare ett
bevis på att de hjälpt ryssarna och skott sig på alla stackars polacker. Sådana
avskum skulle bort från Jedwabne och Polen. Nu när tyskarna äntligen tagit
över kunde vi se till att lösa det här en gång för alla. Så fort jag fått
klartecken från dem kallade jag alla polacker till ett möte och gav order om
att judarna skulle dödas och att polackerna sedan fick ta hand om alla deras
tillgångar. Det var ju krig och alla behövde allting.
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Vittnesmål

Jerzy Laudanski
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Jerzy Laudanski
Ni fyra deltagare spelar överlevare från andra världskriget. Ni kommer alla från den polska byn
Jedwabne och känner eller känner till varandra. Året är 1995 och det har gått några år sedan
järnridån föll och mycket har börjat talas mer öppet om. Ni har kallats till en sammankomst på
Institutet för Nationellt Minne i Warsawa där ni ska få vittna om hemska skeenden ni varit med
om under kriget som nu ligger drygt 50 år tillbaka i tiden. Ni är alltså ganska gamla när det här
scenariot äger rum, men det är en oviktig del av rollerna som vi lite kan bortse ifrån. Det är inte
heller någon mening med att spela på impulser att vilja lämna sammankomsten.
I detta scenario kommer ni att få återberätta minnen utifrån korta texter. Det är helt ok att
lägga till och dra ifrån och texterna är tänkta att vara mest som en utgångspunkt. Spelledaren
kommer troligtvis att ställa en del frågor som ni antingen kan improvisera fram svar på eller så
svarar ni bara att ni inte minns. Kanske kommer ni på detaljer senare? Det är också helt ok att
flika in kommentarer till andras berättelser, ställa frågor eller till och med anklaga varandra för
att ha gjort eller inte gjort saker. Stämningen kommer att mörkna ju längre in i scenariot ni
kommer.
Jerzy Laudanski - Diversearbetare. Högljudd och grov. Yngste brodern av tre i en urpolsk och
mycket patriotisk familj. Pappan var lokal pamp i nationella partiet och som sattes i fängelse av
ryssarna 1939. Laudanski var en kappvändare som hjälpte ryssarna under Sovjetockupationen
och sedan tyskarna när de tog makten. Brukade tillsammans med bröderna trakassera judar
och ropa glåpord åt dem. Stod ofta utanför den judiska butiken och sa åt folk att inte handla
där. Gick under kriget med i Hemarmén, den polska motståndsrörelsen, och blev 1942 infångad
av tyskarna och deporterad till Auschwitz och senare Sachsenhausen. Han överlevde mirakulöst
och kom hem efter kriget. 1949 (under kommunistdiktaturen) hölls en ganska oseriös rättegång
där 22 personer åtalades för delaktighet i tyskarnas mord på judarna i Jedwabne. Jerzy
Laudanski dömdes mot sitt nekande till 15 års fängelse, men släpptes fri efter 8 år.
Laudanski försökte innan kriget bedriva olika affärsverksamheter men det var svårt. “Jag
investerade i äpplen och en gårdfarihandel med tyg. Polackerna köpte dock alltid av juden
eftersom han sålde billigare. Och varför, jo för judarna hade ju kapital! De ägde gruvor, varuhus
och styrde och ställde överallt. Och jag var redan fly förbannad för att jag saknade jobb”
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Scen 1
Jerzy Laudanski
Jag heter Jerzy Laudanski och jag bor i Pisz där jag jobbar med biodling
tillsammans med mina bröder. Jag växte upp i Jedwabne och bodde där
under kriget, eller under första halvan i alla fall. Jag var ju med i
motståndsrörelsen och blev ju haffad av tyskarna och deporterad till
Auschwitz och flera andra läger efter det. Jag fick verkligen utstå mycket för
Polens skull. Jag kom så småningom tillbaka till Jedwabne och bodde där
länge, men så bestämde vi oss för att flytta norrut för kanske 20 år sedan
eller så, ja 1974 var det nog.
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Scen 2
Jerzy Laudanski
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Scen 3
Jerzy Laudanski
Precis som borgmästare Karolak nyss beskrev så anlände en stor grupp tyska
gendarmer, militärpoliser, på morgonen den 10 juli. Vi blev sedan kallade till
ett möte där vi informerades om att tyskarna tänkte döda alla judar den
dagen och att vi skulle hålla oss undan. Jag gick ut på fältet och bärgade hö.
Jag kunde ju höra att tyskarna gick hårt fram inne i byn och jag gick inte hem
förrän sent på kvällen.
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Scen 4
Jerzy Laudanski
Borgmästaren har rätt i att det inte var så många som 60 tyskar. Men jag såg
flera och när jag var på väg till fältet med min hötjuga så blev jag beordrad
att följa med dem istället. De tvingade mig att gå med dem till hus där det
bodde judar och tvinga iväg dem till torget. Det hade ju blivit helt övervuxet
av ogräs under Sovjetstyret. Tyskarna gillar ju ordning och reda så nu skulle
judarna rensa bort allt ogräset. Jag minns särskilt en ung mamma som satt
med ett spädbarn vid bröstet. Tyskarna slog ihjäl barnet och tvingade sedan
iväg den gråtande modern. De var hemska.
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Scen 5
Jerzy Laudanski
Jag var på väg till arbetet med min hötjuga när jag blev haffad av några
andra bybor. Det stod en tysk gendarm på vakt vid torget när vi gick förbi
och jag förstod att de förväntade sig att vi äntligen skulle göra upp med
judarna. Vi visste ju var de bodde så vi gick runt och hämtade dem för att
föra dem till torget så att de kunde rensa det. Vi tyckte att det passade bra
att ogräset skulle rensa ogräs, höhö. Det var ett hårt jobb och den där
ammande mamman vägrade att gå trots att jag försökte tvinga henne och
till slut fick jag slita hennes unge ifrån henne. När hon förstått att det var
allvar kom hon äntligen.
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Scen 6
Jerzy Laudanski
Det var faktiskt borgmästaren själv som kom och gav order om att jag skulle
gå och hämta judar och ta dem till torget. Äntligen skulle vi få ge igen för allt
de gjort mot oss hederliga polacker och det var ju äntligen dags nu när
ryssarna var borta. De där judarna var ju alltid så himla malliga och självgoda
trots att den enda anledningen till att de hade det så bra var att de skott sig
på oss. Särskilt den där Gitele hade alltid sett ned på mig och nu när hon
vägrade gå med fick jag äntligen visa var skåpet skulle stå. Jag slet bort
hennes lilla yngel från bröstet och slog ihjäl det mot en vägg, Tyvärr blev jag
alldeles nedsölad med hjärnsubstans, men det fick slynan torka bort
minsann. Sedan följde hon allt med för att rensa ogräs med sked på torget.
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Scen 7
Jerzy Laudanski
Ni hörde väl vad borgmästaren sa om de där judarna. Det var bara rätt och
riktigt att vi äntligen gav dem vad de förtjänade. Det var ju deras fel att så
många av oss blev deporterade till Ryssland och vi som blev kvar svalt ju
medan judarna levde i överflöd. När ska judarna be om förlåtelse för alla
polacker som de angav till ryssen? De var ogräs som behövde rensas bort!
Det var ju bara rättvist att vi fick ta tillbaka allt som var vårt och allt jag
gjorde gjorde jag för mitt fosterland, för Polen!
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Vittnesmål

Karol Bardon
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Karol Bardon
Ni fyra deltagare spelar överlevare från andra världskriget. Ni kommer alla från
den polska byn Jedwabne och känner eller känner till varandra. Året är 1995 och
det har gått några år sedan järnridån föll och mycket har börjat talas mer öppet
om. Ni har kallats till en sammankomst på Institutet för Nationellt Minne i
Warsawa där ni ska få vittna om hemska skeenden ni varit med om under kriget
som nu ligger drygt 50 år tillbaka i tiden. Ni är alltså ganska gamla när det här
scenariot äger rum, men det är en oviktig del av rollerna som vi lite kan bortse
ifrån. Det är inte heller någon mening med att spela på impulser att vilja lämna
sammankomsten.
I detta scenario kommer ni att få återberätta minnen utifrån korta texter. Det är
helt ok att lägga till och dra ifrån och texterna är tänkta att vara mest som en
utgångspunkt. Spelledaren kommer troligtvis att ställa en del frågor som ni
antingen kan improvisera fram svar på eller så svarar ni bara att ni inte minns.
Kanske kommer ni på detaljer senare? Det är också helt ok att flika in
kommentarer till andras berättelser, ställa frågor eller till och med anklaga
varandra för att ha gjort eller inte gjort saker. Stämningen kommer att mörkna ju
längre in i scenariot ni kommer.

Karol Bardon – mekaniker, mycket duglig och bra på att prata sig in i olika
sammanhang. Inflyttad från Schlesien och kom till Jedwabne under 30-talet.
Under Sovjettiden (1939-1941) var han medlem i Gorsovjet
(stadsledningen), och chef för Jedwabnes livsmedelsförsörjning. När
ryssarna försvann hjälpte han tyskarna istället. Flyttade in i ett övergivet
judiskt hus efter att judarna försvunnit. 1949 (under kommunistdiktaturen)
hölls en ganska oseriös rättegång där 22 personer åtalades för delaktighet i
tyskarnas mord på judarna i Jedwabne. Bardon dömdes mot sitt nekande
först till döden, men fick straffet ändrat till 15 års fängelse efter att han
lovat att avslöja mer detaljer.
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Scen 1
Karol Bardon
Jag heter Karol Bardon och är mekaniker. Ja, eller nu jobbar jag ju inte så
mycket själv längre, men min verkstad har tagits över av min son och sonson
och det är den mest eftersökta i hela Jedwabne. Ja, jag bor kvar där i samma
hus som alltid. Tyvärr är det inte så många andra som gör det, utan alla unga
flyttar ju från Jedwabne eftersom det inte finns några jobb där. Politikerna
bryr sig inte alls om landsbygden nuförtiden.
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Scen 2
Karol Bardon
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Scen 3
Karol Bardon
Precis som borgmästaren och Laudanski nyss beskrev kom ju en massa
tyskar till Jedwabne den 10 juli för att döda alla judar. Jag höll på och
mekade med en bil hela dagen och vi skulle ju hålla oss borta, men byn är ju
så liten så självklart såg vi en del av vad som hände. Tyskarna ville ju visa att
ryssarna inte bestämde här längre så den Leninstaty som de låtit resa på
torget tvingade nu tyskarna judarna att riva. Det var ju nästan omöjligt med
dåliga verktyg, men det gick. Sedan fick de gå i en procession med statyn och
sjunga ryska sånger och till sist gräva en grop för att begrava statyn i. Sedan
sköt tyskarna nästan alla judarna och hävde ner dem i gropen också.
Nazityskarna var verkligen grymma.

44

Scen 4
Karol Bardon
Borgmästaren sa vid det där mötet att vi var tvungna att hjälpa tyskarna att
ta hand om judarna och vi vågade ju inte annat för då skulle de ju ha dödat
oss med. De hade ju massor av vapen. Jag blev tvingad att gå med till torget
och fösa ihop judarna runt den där statyn. Sedan kom vi på att de skulle
sjunga att kriget var deras fel, för det var det ju. De hade ju bjudit in ryssen
och stått med öppna armar när Röda armén tågade in. Nu när tyskarna
äntligen kommit och befriat oss passade det ju bra. När tyskarna sedan
skjutit judarna tvingade de oss att hjälpa till att begrava dem i gropen de
grävt åt statyn.
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Scen 5
Karol Bardon
Borgmästaren gav order om att vi skulle ta hand om judarna på torget och
tyskarna tittade på, men vi visste ju att vi var tvungna att lösa
judeproblemet. De låg ju bakom alla umbäranden som drabbat oss polacker
när ryssarna styrt och nu skulle de minsann få igen. Deras rabbin försökte
såklart stoppa oss, men då tvingade vi honom att gå först i ledet med sin
fåniga svarta hatt på en pinne. När de inte sjöng tillräckligt högt slog vi dem
med påkar och annat som vi tagit med. Då jäklar sjöng de ordentligt!
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Scen 6
Karol Bardon
Efter att borgmästaren givit order om att vi skulle döda judarna gick jag och
några till upp till verkstan och hämtade en massa verktyg som vi kunde
använda som vapen. Sedan tvingade vi judarna att riva statyn med bara
händerna och några mindre verktyg. När de inte jobbade tillräckligt hårt så
slog vi dem tills de kom på bättre tankar. De fick gå runt stan flera varv med
statyn och sjunga så fint. Det var en seger för Polen! Och efteråt fick vi
äntligen tillbaka lite av det som judarna stulit ifrån oss.
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Scen 7
Karol Bardon
Vi hade ju väntat länge på den här dagen då vi äntligen skulle få göra upp
med judarna. Nu när tyskarna tagit över kunde vi äntligen skipa rättvisa i
Jedwabne och se till att de där parasiterna försvann. De förstörde ju Polen
med sin konstiga religion och dessutom var de ju rika bara för att de tagit
från polacker och nu var det dags att ta tillbaka. Vi tog ett hus som blivit
tomt. Det stod ju bara där och någon borde ju använda det. Två hundra hus
kunde ju inte bara stå tomma.
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Vittnesmål

Bronislaw Slezynski
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Bronislaw Slezynski
Ni fyra deltagare spelar överlevare från andra världskriget. Ni kommer alla från den
polska byn Jedwabne och känner eller känner till varandra. Året är 1995 och det har
gått några år sedan järnridån föll och mycket har börjat talas mer öppet om. Ni har
kallats till en sammankomst på Institutet för Nationellt Minne i Warsawa där ni ska få
vittna om hemska skeenden ni varit med om under kriget som nu ligger drygt 50 år
tillbaka i tiden. Ni är alltså ganska gamla när det här scenariot äger rum, men det är
en oviktig del av rollerna som vi lite kan bortse ifrån. Det är inte heller någon mening
med att spela på impulser att vilja lämna sammankomsten.
I detta scenario kommer ni att få återberätta minnen utifrån korta texter. Det är helt
ok att lägga till och dra ifrån och texterna är tänkta att vara mest som en
utgångspunkt. Spelledaren kommer troligtvis att ställa en del frågor som ni antingen
kan improvisera fram svar på eller så svarar ni bara att ni inte minns. Kanske kommer
ni på detaljer senare? Det är också helt ok att flika in kommentarer till andras
berättelser, ställa frågor eller till och med anklaga varandra för att ha gjort eller inte
gjort saker. Stämningen kommer att mörkna ju längre in i scenariot ni kommer.
Bronislaw Slezynski – vresig bonde som äger en stor gård i Jedwabne. Familjen har
bott i byn och brukat marken så länge man kan minnas. Slezynskis farbror blev dock
deporterad till Sovjet 1940 och kom aldrig tillbaka. Medlem i Nationella partiet
(Nationalen) och god vän med familjen Laudanski. Anser att Polen ska förbli polskt
och att den judiska rasen är oemottaglig för assimilation. Under sovjetockupationen
hörde han mer än en gång malliga judar säga hur polackernas tid vid makten nu var
över. Polackerna var bedrövade över det förlorade kriget, men judarna visade
minsann ingen sorg. Om judarna bara vetat sin plats under sovjetockupationen,
precis som de gjorde före kriget, skulle inget av det här ha hänt.
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Scen 1
Bronislaw Slezynski
Jag heter Bronislaw Slezynski och jag är född i Jedwabne och jag har bott där
i hela mitt liv och jag kommer garanterat att dö i Jedwabne också! Min släkt
har ägt gården så länge vi kan minnas. Nu är det barnen och barnbarnen
som har tagit över såklart, men jag har en liten stuga där jag bor och har det
bra. Annars är det ju ganska dött i byn numera, förutom att det dyker upp
journalister då och då som vill snoka i gamla saker. Då vill jag berätta om hur
det egentligen ligger till.
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Scen 2
Bronislaw Slezynski
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Scen 3
Bronislaw Slezynski
Det var en riktigt stekhet dag och de andra har ju redan berättat hur det gick
till, men efter att tyskarna dödat de judar som bar på statyn så samlade de
ihop de som var kvar och krävde att någon av oss polacker skulle upplåta sin
lada för att stänga in judarna i. Det var kvinnor och barn, några gravida,
många gamlingar som inte kunde försvara sig. De pekade på mig och frågade
om jag hade en lada och tvingade mig sedan att ge dem den. Tyskarna
stängde sedan in alla judarna där och hällde på fotogen och tuttade på. Jag
kunde inte stå ut med att se när det hände så jag gick hem, men jag hörde ju
skriken från ladan på andra sidan vägen. Och röken låg ju kvar länge. Någon
ersättning för ladan fick jag aldrig.
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Scen 4
Bronislaw Slezynski
Vi blev ju tvingade av tyskarna att hjälpa till och eftersom min lada låg så
nära torget så blev jag utpekad som den som skulle offra min lada. Jag
vågade ju inte annat för vi visste ju vad tyskarna var kapabla till att göra. Vi
var ju civila och de hade stora vapen. Jag fick ju följa med och visa vägen och
judarna gjorde inget motstånd alls. Jag ska aldrig glömma hur de skrek när
de dog, men jag vågade inte öppna dörrarna och släppa ut dem.
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Scen 5
Bronislaw Slezynski
Borgmästaren visste ju att min lada låg närmast torget i byn så han sa att vi
skulle bli tvungna att använda den för att bränna judarna i. Det var ju så
besvärligt att slå ihjäl dem en och en som gjorts hittills och nu behövde vi
hitta en lösning för att bli av med alla på en gång. Jag ville ju gärna hjälpa till
att få det löst så enkelt som möjligt och tyskarna var ju med och tog bilder
på allt som hände. Vi förstod att de verkligen gillade vad de såg även om de
inte var glada över att det tog så lång tid för oss att begrava kropparna
sedan. Det var ju högsommar och allt och där fick vi jobba hårt.
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Scen 6
Bronislaw Slezynski
Situationen i vår fridsamma by hade ju börjat bli helt ohållbar den där
sommaren när tyskarna äntligen kom och befriade oss från kommunisterna.
Nu var vi tvungna att göra upp helt enkelt för att rädda oss och vårt
fosterland. Jag föreslog att vi kunde använda min lada för att göra oss av
med de sista judesvinen på ett enkelt sätt. Så när vi samlat ihop alla judar
som fanns kvar så fick de helt enkelt tåga dit och så stängde vi in dem som
råttor i en bur. Sedan tände vi på och det gick rätt snabbt i det varma och
torra vädret. Judarna protesterande inte ens när vi ledde in dem utan de
gick bara som fromma lamm till slakt. De kunde ju åtminstone gjort
motstånd! Det var deras fel att de gjorde det så enkelt att döda dem. Jag
tror att de rabblade böner medan de väntade. Sedan skrek de något på
jiddisch tills taket rasade in.
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Scen 7
Bronislaw Slezynski
Eftersom judarna inte gjorde motstånd när vi föste in dem i ladan var det ju
som att de ville det här själva. De försökte ju inte ens hindra oss och det
visar ju att de själva tyckte att de förtjänade det här. Det var ju krig och
judarna hade orsakat så mycket ont i Jedwabne. De var ju spioner och
kommunister! Allt som skedde var deras eget fel!

57

