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Leon wraz z synami pracuje nad Wisłą, dostarczając warszawiakom żwir i piasek.
Pewnego dnia ratuje tonącą i jej córkę – żydowskie uciekinierki z Warszawy, które
nie mogły się już dłużej ukrywać. Leon postanawia pomóc. Daje im schronienie w

swoim domu, ryzykując życie swoje i swojej rodziny.
Michał Rogalski
„Dotknięcie blizny” – perspektywa reżysera
„Holokaust jest często postrzegany jako rana. Blizna. Świadomie i podświadomie
dotykamy go, aby zobaczyć, czy nadal tam jest. I choć lata mijają, blizna nie znika.
Powinniśmy porozmawiać o naszych bliznach. Nie powinniśmy mieć nadziei, że
znikną. Definiują nas blizny. Opowiadają naszą historię, pokazują skąd
pochodzimy. Holokaust to nasza blizna. Blizna ludzi, Europejczyków, Polaków i
Żydów.
Zadajemy pytania. Jak to mogło się stać? Czemu? Czy można było zrobić coś
inaczej, może lepiej? Co byśmy zrobili w obliczu tamtych czasów? Z biegiem czasu
nasze odpowiedzi zmieniają się, podobnie jak my. Zyskujemy nową perspektywę.
Żadne odpowiedzi nie są takie same. Perspektywa szesnastolatka różni się od
perspektywy osoby dojrzałej, która ma własną rodzinę, kogoś, kto nie zna realiów
lat 40., czyta tylko książki i pamiętniki o tamtych czasach. Bez względu na
odpowiedź, rzeczywistość tego, co się naprawdę wydarzyło, nie ulegnie zmianie.
Niemniej jednak powinniśmy zadawać pytania i uzyskiwać odpowiedzi w kółko,
aby nie zapomnieć blizny, która uświadomiła nam, kim jesteśmy i do czego
jesteśmy zdolni.
„Ciotka Hitlera” to mój kolejny film o Holokauście. Sonduję bliznę. Zadaję pytania.
To znowu opowieść o zwykłych ludziach w niezwykłych czasach i próba
odpowiedzi na pytanie: „Jak to jest, że kiedy większość odwraca wzrok, inni
ryzykują wszystko, aby pozostać przyzwoitym?” W opowieści Leona nie chodzi o
bohaterstwo. To opowieść o zwykłej przyzwoitości, o ludziach, którzy mają różne
perspektywy i szanse życiowe, ze względu na różne pochodzenie. „Nie zginiemy
na ulicy za ciemne oczy” – mówi Leon do znajomego Polaka. Ten cytat
podsumowuje różnicę między losem Polaków i Żydów w czasie wojny – pokazuje w
charakterystyczny sposób różnicę między życiem a śmiercią.
Scenografia „Ciotki Hitlera” nie jest przesadnie skomplikowana. To był świadomy
wybór, którego dokonaliśmy. Nie chcieliśmy, aby scenografia przesłoniła
najważniejsze rzeczy i odebrała możliwość zadawania ważnych pytań.
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