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ulmowie. rodzina, jakich wiele żyło przed wojną w podkarpac-
kich wioskach. zwykli ludzie w czasie pokoju, w czasie wojny zdoby-
li się na czyny, które historycy określają mianem heroicznych. o nie-
zwykłym bohaterstwie Józefa i wiktorii niełatwo jest jednak mówić 
bez wpadania w patos.

nie o sprawiedliwości, patosie i bohaterstwie jest to jednak opo-
wieść, a w każdym razie nie tylko. o takich sąsiadach jak ulmowie 
mawiało się: ludzki, prawdziwy człowiek! spektakl stanowi przypo-
mnienie wagi, jaką mają pojęcia: człowieczeństwo, życzliwość, przy-
jaźń, współczucie i odwaga. Jeżeli bowiem wolno nam zgadywać,  
co kierowało ulmami podczas ukrywania żydowskich sąsiadów,  
zakładamy, że były to właśnie te wartości. 

„sprawiedliwi…” to także historia o pamięci, jaką ocaleli winni  
są tym, którzy nie przeżyli oraz żyjącym do tej pory świadkom i ko-
lejnym pokoleniom, dla których ulmowie mogą stawać się punktem 
odniesienia w coraz bardziej skomplikowanej współczesności.

Jest to też opowieść o zapominaniu, bo mimo skrupulatnej pra-
cy wielu zaangażowanych osób, ślady straszliwej zbrodni zanikają  
w pamięci świadków z biegiem upływającego czasu. 
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