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Do Redakcji „PALESTRY”

W opublikow anych w n-rze 3 „Palestry” „Sylwetkach w ybitnych obrońców 
w arszaw skich w  okresie międzywojennym” Mieczysław Jarosz  w spom ina m.i. 
Leona Berensona.

Z m ecenasem  Berensonem  stykałem się do ostatnich dni Jego życia; byłem 
jednym  z tych, k tórzy ponieśli Jego ciało na miejsce spoczynku.

Sądzę, że pam ięć o tym  niezwykłym człowieku wymaga sprostow ania pewnych 
nieścisłości, jakie- w kradły  się do wspomnień mec. Jarosza. Dlatego zwłaszcza, że 
w ersja o bierności Leona Berensona w ostatnim okresie Jego życia, jak  również
0 bezpośredniej przyczynie Jego zgonu nie tylko nie odpowiada rzeczywistości, ale 
w prost nie godzi się  z Jego charakterem  i postawą życiową.

M ecenas Jarosz  (zapewne przez nieświadomość) pisze: „Później B erenson już 
nie opuszczał swego pokoju i z końcem kwietnia '1943 r. odszedł na zawsze z w łas
nego postanow ienia”.

Leon B erenson i w  getcie nie zamykał się „w wieży z kości słoniowej”. W m iarę 
swych skrom nych możliwości nie odmawiał nigdy swej rady  i pomocy — ani po
szczególnym ludziom, ani organizacjom społecznym, usiłującym  ulżyć doli skazanej 
już grupy ludności Warszawy.

Odszedł nie w kw ietniu  194i3 roku, lecz już w 1941 roku, i to bynajm niej nie 
„z w łasnego postanow ienia”. Zmarł tak, jak przewidywał: na serce.

A ntoni L andau w  swym wspomnieniu „O człowieku bez skazy” („Państwo
1 P raw o”, zeszyt IV z 12)46 r„ str. 67) pisze: „Los zesłał m u śm ierć łatw ą. W nocy 
na 22 kw ietn ia 1941 ir. um arł' we śnie. Było to jedyne szczęście Berensona”.

I do tego w spom nienia wkradła się drobna zresztą nieścisłość: Berenson zm arł 
wskazanego dnia po  południu, gdy po powrocie z m iasta położył się, by nieco od
począć.

To sm utne „sprostow anie” uważam za swój obowiązek. Na św ietlanej postaci 
Leona Berensona nie może być żadnej skazy.
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