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Hanna Krall to Polka pochodzenia żydowskiego, która straciła większość 

członków swojej rodziny (w tym ojca) podczas drugiej wojny światowej. Sama cudem 

ocalała, ukrywana przez rodzinę Polaków.  

,,Zdążyć przed Panem Bogiem ‘’  

 to jeden z najbardziej znanych polskich reportaży - to zapis dialogu Hanny Krall z Markiem 

Edelmanem, naocznym świadkiem wydarzeń. Opowiada historię opartą o wywiad z Markiem 
Edelmanem - kardiochirurgiem, który był jednym z przywódców Powstania Warszawskiego, a 
po zakończeniu wojny pracował w zawodzie, ratując życie swoim pacjentom. Tylko on ocalał 
ze sztabu powstańczego Żydowskiej Organizacji Bojowej. Reportaż przedstawia autentyczne 
relacje z czasów powstania w getcie warszawskim – eksterminację Żydów, odczucia jakie 
towarzyszyły Edelmanowi, a także opis prowadzonych przez niego oraz kolegów działań. 
Poznajemy wstrząsające realia wojny i stale towarzyszące jej uczucie strachu, głodu oraz 
nędzy, które wzbudzają w nas refleksję. Z reportażu  dowiadujemy się o samym Marku  
Edelmanie, lekarzu, prowadził nieustanną walkę z Bogiem o życie pacjentów. 

 

https://www.eska.pl/news/hanna-krall-zdazyc-przed-panem-bogiem-streszczenie-opracowanie-bohaterowie-podcast-aa-ZcuR-6LAM-9xgL.html 

Ale każde życie stanowi dla każdego całe 
sto procent, więc może ma to jakiś sens. 

Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem  

 

https://pl.pinterest.com/pin/282952789059256717/
https://lubimyczytac.pl/autor/18463/hanna-krall
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/57980/zdazyc-przed-panem-bogiem
https://lubimyczytac.pl/cytat/48357


Tytuł reportażu - co oznacza:  

Tytuł utworu ma charakter metaforyczny. Kojarzy się nam z wyścigiem, w którym 
biorą udział Bóg i człowiek. Czego dotyczy ten wyścig? – to wyścig o ludzkie życie, o 
przedłużenie go choćby na krótki czas. Marek Edelman bohater książki i 
relacjonujący wydarzenia tamtych dni  zawsze  chciał zdążyć przed Panem Bogiem  
 
– ,,dar życia dla jednego człowieka ma wielkie znaczenie, choćby umierały setki’’. 
 

 
https://www.centrumdialogu.com/zdjecia-edelmana 

 

,,Wyścig z Panem Bogiem? Cóż to za pycha! ‘’ 

1.  Zdążyć połknąć cyjanek – zanim hitlerowcy znajdą cię, by zabijać i torturować.  

2. Zdążyć przed Panem Bogiem, bo Bóg zsyła chorobę. 

3. Zdążyć operować, zanim choroba zabierze pacjenta. 

Tematyka utworu:  

 Holokaust ( całopalenie) – zagłada, całkowite zniszczenie zwłaszcza  Żydów 
europejskich przez hitlerowców w czasie II wojny światowej. 

 hitleryzm, 

 godność, 

 walka, 

 wartość ludzkiego życia, 

 człowiek – to, co w nim najgorsze i najlepsze, 

 heroizm i deheroizacja. 
 

Relacja Edelmana jest relacją przejmującą, pokazuje straszliwe cierpienie Żydów, ich 

walkę o godność, heroizm.  

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

osłonić płomień, wykorzystując Jego chwilową 

nieuwagę. Niech się pali choć trochę dłużej, niż On by 

sobie życzył. To jest ważne: On nie jest za bardzo 

sprawiedliwy. To jest również przyjemne, bo jeżeli się 

coś uda – to bądź co bądź Jego wywiodło się w pole…’’ 

Marek Edelman 



Treść utworu:  

   

 

https://www.eska.pl/news/hanna-krall-zdazyc-przed-panem-bogiem-streszczenie-opracowanie- 

     W listopadzie 1940 roku Niemcy postanowili utworzyć getto i przenieść do niego wszystkich 
Żydów z Warszawy i okolicznych miasteczek. Akcja likwidacyjną przeprowadzono w 1942 r., a 
powstanie w getcie warszawskim wybuchło 19 kwietnia 1943 r. 

     Żydzi nie wierzyli w to, że jest zamiar  wymordowania całego narodu. Niemcy mówili o 
przesiedleniu ludności na wschód. Tym, którzy dobrowolnie zgłoszą się do wyjazdu, 
obiecywano nawet po trzy kilogramy chleba i marmoladę. Ginący z głodu ludzie zgłaszali się, 
wierząc, że Niemcy nie marnowaliby takich ilości chleba. Zgłaszali się i jechali prosto do 
Treblinki. 

       Marek Edelman opowiada o wojnie i o medycynie. O tym, czym jest godna śmierć i godne 

życie. Jest to także opowieść o ludziach, którzy mu towarzyszyli – o powstańcach, zakonnicach, 

dawnych akowcach, kobietach, które kochał, o pacjentach i o lekarzach. 

       W czasie wojny pracował jako goniec w szpitalu i miał przepustkę pozwalającą na 
wychodzenie z getta.  Każdego dnia, gdy wywożono ludzi do komór gazowych, jego zadaniem 
było wyprowadzić z tłumu chorych.” Miał przed sobą tragiczny wybór – numerki, czyli ocalenie, 
były dla niewielu. Musiał więc ratować życie nielicznym, ignorując zbiorową śmierć.  

 

Wiesz, kiedy człowiek odprowadza innych ludzi do wagonów, to 

może mieć z Nim później parę spraw do załatwienia. A wszyscy 

przechodzili koło mnie, bo stałem przy bramie od pierwszego do 

ostatniego dnia. Wszyscy, czterysta tysięcy ludzi przeszło koło 

mnie”. (fragment książki) 

„pierwszy raz od wyjścia z getta jechał 

tramwajem”. Edelman doświadczył 

wówczas dziwnego uczucia strachu. 

Ciągle bał się, że ktoś zwróci na niego 

uwagę i wyda go, „poczuł, że ma 

odrażającą, czarną twarz. Twarz z plakatu 

ŻYDZI - WSZY – TYFUS PLAMISTY.” 

 



Warunki życia w getcie:  

 na małej przestrzeni mieszkało prawie pół miliona ludzi, których pozbawiono w  

majątku oraz pracy, większość Żydów nie miała pieniędzy, panował głód -  

podstawowym pożywieniem bywała zupa z nieoczyszczonego owsa. Głodne dzieci 

wyrywają na ulicy przechodniom paczki w nadziei, że jest tam jedzenie, dzieciom 

rozdaje się zupę przy ochronie policji, bo tłum wyrywa im jedzenie  – zdarzały się 

przypadki kanibalizmu;  

 lekarze w getcie prowadzili badania nad głodem, Edelman cytuje fragmenty pracy pt. 

Choroba głodowa – serce, wątroba, nerki zmniejszały się, pojawiała się opuchlizna -  

najniższa waga wynosiła 24 kg u kobiety trzydziestoletniej,  zmiany w psychice –  

senność, apatia, agresja;  

 zwłoki zmarłych porzucano są na ulicy, by gmina pochowała je na własny koszt; 

 getto posiadało własny zarząd – na jego czele stał Adam Czerniaków, który popełnił 

samobójstwo, gdy Niemcy rozpoczęli akcję likwidacyjną; 

 getto miało własną policję, szpitale, szkoły, zakłady pracy; 

 kiedy rozdawano numerki – żółte karteczki z pieczęcią chroniące ich  posiadaczy przed 

przesiedleniem robiono wszystko, by je otrzymać. Jedni okazywali niezwykłą siłę 

ducha, inni za wszelką cenę pragnęli ocalić siebie lub rodzinę. Dziewczynka – Frania 

odpychała od siebie matkę, która nie dostała numerka na życie. 

Pragnienie ratowania życia, za wszelką cenę i ocalająca siła miłości: 

„ludzie garnęli się wtedy do siebie jak nigdy przedtem, jak nigdy w normalnym życiu”. 

 Pośpiesznie zawierane małżeństwa, bycie z drugim człowiekiem było namiastką 
bezpieczeństwa. 

 Niemcy stwarzali początkowo pozory, że potrzebują ludzi do pracy, więc choroba lub 
kalectwo chroniły przed transportem. W tej sytuacji pielęgniarki łamały nogi tym, 
których należało ocalić. 

 Synek Hennocha Rusa zmarł na początku wojny wskutek transfuzji, a ojciec odczuwał 
potem wdzięczność, że dziecko zmarło w domu, jak człowiek. 

 Przełożona pielęgniarek Tenenbaumowa oddała swój numerek córce, a sama popełniła 
samobójstwo. Mimo że dziewczyna przeżyła jeszcze tylko kilka miesięcy, zdążyła 
zaznać miłości. 

 Podczas likwidacji szpitala lekarka oddała dzieciom swoją porcję cyjanku, ratując je tym 
samym przed komorą gazową. Podanie trucizny jest tu więc czynem niemal 
bohaterskim. 

 Pracownicy szpitala starali się wstrzyknąć truciznę swoim bliskim, by im zapewnić 
lepszą śmierć. 



Godność człowieka: Powstanie wybuchło aby ocalić godność, aby nie 

umierać w komorze gazowej lub z głodu.  

 Powstanie w getcie wybuchło 19 kwietnia 1943 roku. Kiedy oddziały niemieckie 

wkroczyły do getta, by pozostałych Żydów deportować do obozów zagłady, 

napotkały zbrojny opór. Walkę podjęła Żydowska Organizacja Bojowa (ŻOB), której 

dowódcą był Mordechaj Anielewicz. Mimo ogromnej dysproporcji sił walki trwały 

około trzech miesięcy. 

 Kluczowym fragmentem jest opowieść o Żydzie, którego dwóch niemieckich 

oficerów postawiło na beczce i wśród śmiechu obcinało mu po kawałeczku brodę. 

Pozornie nic strasznego się nie stało, lecz Edelman stwierdził: „Wtedy zrozumiałem, 

że najważniejsze ze wszystkiego jest nie dać się wepchnąć na beczkę”. 

 Upokarzała świadomość, że powodem skazania na śmierć jest samo bycie Żydem - 

hasło z plakatu „Żydzi – wszy – tyfus plamisty” i karuzela pod murem getta. 
 

Okres powojenny – praca Marka Edelmana w klinice 
kardiochirurgicznej – walka o życie ludzi chorych na serce, wprowadzanie nowych 

metod operowania. 

Po wojnie jako znany lekarz- kardiochirurg też  ratuje ludzkie życie, choć wie, że nie ocali 
wszystkich. Oddany swojej misji przeprowadził wiele skomplikowanych operacji ratujących 
życie ludzkie. Każde uratowane życie traktował jako wygraną z Panem Bogiem, ze śmiercią. 
Traktował to jako  odpokutowania za niemożność ocalenia tysięcy tych, których udusił 
cyklon B. Nigdy nie zaakceptował komunizmu i z tego powodu był wyrzucany z pracy i 
szykanowany, m.in. w 1968 roku odmówiono mu zatwierdzenia habilitacji. W stanie 
wojennym został internowany, bo w latach 1980 – 1981 był członkiem Zarządu Regionu 
Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”. W 1989 roku uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. 
Marek Edelman nie zdecydował się na emigrację, mimo że jego rodzina przeniosła się do 
Francji. Nigdy nie zrezygnował z działalności opozycyjnej i mówienia trudnej prawdy.  

Współpracownicy doktora Edelmana, o których wspomina się w książce.  

 Profesor Jan Moll – kierownik kliniki w Łodzi, który w czasie wojny był chirurgiem w 
szpitalu św. Kazimierza w Radomiu i operował partyzantów i żołnierzy. Jako pierwszy 
dokonał operacji na otwartym, asystentem profesora był Marek Edelman.  

 Elżbieta Chętkowska, Zofia Wróblówna i Aga Żuchowska 

Wspominani pacjenci doktora Edelmana, których poddano nowatorskim 
operacjom: 

 pani Bubnerowa – zmieniono kierunek krwi w jej sercu, 
 Rudny – „majster z dziedziny urządzeń pasmanteryjnych”, jemu po raz pierwszy 

przeszczepiono żyłę z nogi do serca, 
 Rzewuski – prezes Automobilklubu, którego operowano już w trakcie zawału. 



Przypomina tych, którzy również odznaczyli się bohaterstwem, ale o których zapomniano i  
nie ma  na myśli jedynie heroizmu walki. 

 Pola Lipszyc – nie miała „żydowskiego wyglądu”, więc mogła ocalić życie, wolała jednak 
pójść na śmierć, bo nie chciała opuścić matki. 

 Tenenbaumowa – przełożona pielęgniarek, która oddała córce swój numerek na życie, 
a sama popełniła samobójstwo. 

 Michał Klepfisz – młody inżynier, który własnym ciałem zasłonił karabin maszynowy, 
by jego oddział mógł przejść. 

 Jurek Wilner – działacz zajmujący się zdobywaniem broni; aresztowany w marcu 1943 
roku przez gestapo wytrzymał długotrwałe tortury, potem udało mu się uciec. Popełnił 
samobójstwo w bunkrze przy Miłej 18. 

Czy ludzie , których przedstawia Marek Edelman to bohaterowie? 

Tak! – to ludzie niezwykli , chociaż Edelman przedstawia  siebie i 
innych Żydów, np. Mordechaja Anielewicza, jako ludzi zwykłych, często 
mających drobne wady i słabości. Edelman nie umniejsza wagi 
powstania,  raczej pomniejsza własną rolę. Powtarza, że nie ginie się 
dla symboli, ale raczej po to, by nie umierać w upodleniu.  

Heroizacja i deheroizacja – jednocześnie mowa o wartościach 
najważniejszych, takich jak życie, miłość, godność. 

 Marek Edelman „nie nadawał się na bohatera, bo nie było w nim patosu”,  broni się przed 
symboliką, podkreślaniem bohaterstwa. Samobójstwo osiemdziesięciu powstańców w 
bunkrze przy Miłej 18 komentuje słowami:  

„Tego nie należało robić. Mimo że to bardzo dobry symbol. Nie poświęca się życia dla 
symboli”. 

W bunkrze zabiła się młoda dziewczyna – Ruth, która strzelała do siebie aż siedem 
razy. Według Edelmana  

„zmarnowała (…) sześć naboi”. 

Irytuje go skłonność do powiększania liczby powstańców, wielokrotnie podkreśla, że 
było ich tylko 220. Opisując pomnik poświęcony poległym, zauważa: 

Żaden z nich nigdy tak nie wyglądał, nie mieli karabinów, ładownic ani map, poza tym byli 
brudni i czarni, ale na pomniku jest tak, jak pewnie być powinno. Na pomniku jest jasno i 
pięknie. 

Prawdomówność wielu drażniła. Edelman nie miał jednak zamiaru podważać bohaterstwa, 
chce pokazać ludzi, a nie pomnikowych bohaterów. Z życiorysu przywódcy powstania 



Mordechaja Anielewicza przypomina mało chwalebny szczegół, jak ten, sprzedając z matką 
ryby, malował im skrzela, by wydawały się świeże. Wspomina też, jak Anielewicz naraził 
kilkuset mieszkańców ulicy Zamenhoffa, bo pragnąc zdobyć rewolwer, zabił strażnika. Na 
pytanie, dlaczego w takim razie został przywódcą, pada odpowiedź: „Czy ja wiem? Bardzo 
chciał nim być, więc go wybraliśmy”. 

WEJDŹ NA STRONĘ I POSŁUCHAJ PODCASTU 

https://www.eska.pl/news/hanna-krall-zdazyc-przed-panem-bogiem-streszczenie-opracowanie-

bohaterowie-podcast-aa-ZcuR-6LAM-9xgL.html 

Autor: Adam Burakowski/REPORTER Hanna Krall - Zdążyć przed Panem Bogiem: streszczenie, 

opracowanie, bohaterowie. 
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