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Arthur Feinsod
Pisząc sztukę w dwóch aktach, opartą na biografii kuriera polskiego podziemia, Jana Karskiego, Arthur Feinsod czerpał
z wielu źródeł, m.in. z książki Karskiego „Tajne państwo”, książki "Karski: How One Man Tried to Stop the
Holocaust" E. Thomasa Wooda i Stanisława M. Jankowskiego oraz wywiadów udzielanych przez Karskiego. Korzystał też z filmu „Shoah” Claude'a
Lanzmanna i relacji ludzi, którzy znali Jana Karskiego.
Ambicją Arthura Feinsoda było nie tylko odtworzenie epizodów misji Karskiego, ale ukazanie jej
tragicznego kontekstu historycznego, towarzyszących jej dylematów moralnych i osobistego dramatu kuriera – człowieka, który próbował
powstrzymać Zagładę.
Dla osiągnięcia jak największej przejrzystości i klarowności narracji twórcy sztuki zrezygnowali z większości drugoplanowych bohaterów i bohaterek,
ograniczając się do dwóch uniwersalnych postaci –
męskiej i kobiecej – w różnych scenach odpowiadających różnym osobom ważnym dla opowieści o Karskim.
Spektakl grany po angielsku z polskimi napisami.

Łódź 13 maja 2014
(Centrum Dialogu im. Marka Edelmana)

Kielce 15 maja 2014
(Stowarzyszenie im. Jana Karskiego)

Przyjechałem do ciotki Zofii
(Coming to See Aunt Sophie)
Reżyseria: Dale McFadden
Występują:

Josh Krause (Młody Karski),
Brad Venable (Stary Karski )
Alexander O. Miller (pozostałe role męskie)
Julie Dixon (role żeńskie )
Producent: Mary Skinner
Czas akcji: Jeden dzień w 1978 roku oraz

szereg różnych momentów w latach 1926-1943
Miejsce akcji: Sceny współczesne – pokój

w mieszkaniu Jana Karskiego i Poli Nireńskiej
niedaleko Georgetown w USA.
Sceny z przeszłości – różne miejsca
w Europie i Stanach Zjednoczonych

Warszawa 18 maja 2014
(Muzeum Historii Żydów Polskich)

Crossroads Theatre z Uniwersytetu Stanu
Indiana w Terre Haute gości w Polsce na
zaproszenie Muzeum Historii Polski.
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AKT PIERWSZY
Do domu Jana Karskiego i Poli Nireńskiej
przychodzi filmowiec, by przeprowadzić wywiad.
Karski ma 64 lata, obietnica dana żonie i trauma
lat wojennych nie pozwalają mu opowiadać
o tym, czego doświadczył. Namowy filmowca
w końcu przynoszą rezultat i Stary Karski
zaczyna opowieść.
1926, Łódź. Młody Karski prowadzi rozmowę z matką na temat żydowskich sąsiadów;
matka prosi, by Jan pomógł ochraniać modlących się Żydów przed antysemickim napaściami.
Karski niechętnie, ale się zgadza. Rozmawia potem ze swoim przyjacielem, młodym Żydem,
który wyraża mu wdzięczność za pomoc.
1935, Niemcy. Karski trafia na przyjęcie, gdzie młody Francuz zachwala przed nim niemiecką umiejętność wygłaszania pięknych przemów i nie ukrywa swojej fascynacji Niemcami.
1 września 1939. Karski – objęty powszechną mobilizacją – rozmawia ze swoją szwagierką
o niemieckiej napaści na Polskę.
28 września 1939. Karski – dzięki pozbyciu się oficerskich butów – cudem unika zesłania
do obozu pracy na Syberii.
W drodze do niemieckiego obozu niedaleko Kielc, Karski postanawia uciec wraz ze współtowarzyszami z pociągu; po ucieczce chowa się w chłopskim domu.
Październik - grudzień 1939, Warszawa. Karski kontaktuje się z siostrą i bratem. Następnie odwiedza starego przyjaciela; spotkanie staje się początkiem działalności Karskiego
w podziemiu.
Czerwiec 1940. Pierwsza ważna misja Karskiego (pseud.
Witold) – ma skontaktować się z gen. Sikorskim, przebywającym
w Angers we Francji Zostaje schwytany na Słowacji przez Gestapo,
które przechwytuje mikrofilmy i przesłuchuje go. Karski próbuje
popełnić samobójstwo, trafia do szpitala. Dzięki pomocy znajomych udaje mu się uciec, ukrywa się.
1942, Karski poznaje Zofię Kossak-Szczucką, polską pisarkę
i działaczkę antyhitlerowskiego podziemia, nazywaną przez
znajomych ciotką Zofią. Następnie spotyka się z przewodniczącym podziemnego Sejmu i współorganizatorem Polskiego
Państwa Podziemnego, Kazimierzem Pużakiem.

Wrzesień 1942 – Karski spotyka się z działaczami żydowskimi, Menachemem Kirszenbaumem i Leonem Feinerem, którzy wprowadzają go na teren warszawskiego getta.

AKT DRUGI
Karski w przebraniu Żyda przygląda się tragedii getta warszawskiego. Widzi nazistowskie polowanie na Żydów, strzelanie na oślep do okien. Feiner postanawia, że zanim Karski uda się
do Anglii, by opowiedzieć, co widział w gettcie, musi też zobaczyć niemiecki obóz przejściowy
w Izbicy, z którego transportowano Żydów do Bełżca i Sobiboru.
Październik - listopad 1942 – misja Karskiego przez Europę do Londynu. Tajnym hasłem jest zdanie „Przyjechałem do ciotki Zofii”. Karski nalega na spotkanie z Churchillem.
W grudniu radio BBC nadaje audycję o sytuacji Żydów w Polsce. Karski spotyka się ze Szmulem
Zygielbojmem (pseud. Artur), członkiem Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie. Po upadku powstania w gettcie Zygielbojm popełnia samobójstwo w swym mieszkaniu
w Londynie.
Maj 1943. Karski podróżuje do Nowego Jorku, spotyka się tam z polskim ambasadorem,
następnie z Felixem Frankfurterem, sędzią Sądu Najwyższego, który nawet po złożonej przez
Karskiego relacji nie może uwierzyć w to, co słyszał.
28 lipca 1943. Karski spotyka się w Białym Domu z prezydentem Rooseveltem.

