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Sztafaże / Ślady poboczne

Józef Jaskulski

Szczegół, który mnie interesuje, nie jest, a przynajmniej nie musi 
i może nie powinien być zamierzony. 

Roland Barthes1

Był listopad, Dzień Pamięci, nazywany też Dniem Maków. Ulica 
Whitehall czekała na przyjazd królowej, która miała złożyć 
wieniec pod The Cenotaph. Nad tłumem unosił się biały szum 
rozmów, zakłócany od czasu do czasu popiskiwaniem nie-

mieckich turystek, które tak jak nas zdradzały selfie sticki i kupione 
w Primarku parasolki z Union Jackiem. Londyńczycy stali bez parasoli, 
nie mieli ich nawet obwieszeni medalami weterani, którzy siedzieli 
na wózkach pod obeliskiem okutani w tartanowe pledy ze spinkami 
w kształcie maków z napisem „Lest we forget”. Chcieliśmy z K. zobaczyć 
królową, co jednak oznaczało, że na długie godziny utkniemy w tłumie, 
który z każdą chwilą gęstniał, dopychany przez kordon policji informu-
jącej przechodniów, że ulica wkrótce osiągnie full capacity i zostanie 
odcięta (sealed off ) na czas uroczystości. Królowa mignęła nam więc 
tylko na telebimie przy Trafalgar Square, kiedy składała wieniec w towa-
rzystwie księcia Harry’ego, którego młode Niemki zapewne skrzętnie 
obfotografowały, czego jednak już nie widzieliśmy pochłonięci przez 
dźwiękoszczelne czeluści National Gallery.

Baruch Ben-David podszedł do nas w sali numer 40, wytapeto-
wanej w kolorze poppy red. Staliśmy przed Twierdzą Königstein, jedną 
z pięciu wedut, które Bernardo Bellotto namalował w latach 1756–1758 
na zlecenie Augusta III, dopiero co pobitego przez Prusaków pod Pirną, 
także wielokrotnie malowaną przez Bellotta, w każdej wersji równie 
starannie, z matematyczną drobiazgowością właściwą kronikarzom 
Europy wchodzącej w wiek oświecenia2. I nawet jeśli ta precyzja była 
imitacją stylu Canaletta Starszego, to właśnie jemu, a nie dużo słynniej-
szemu wujowi, który nie wyściubił nosa poza Londyn i Wenecję, udało 
się najpełniej oddać napięcia absolutyzmu – może dlatego, że malował 
w Dreźnie i Warszawie, na styku feudalnego z nowoczesnym, podwórza 

1 R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przekł. J. Trznadel, Warszawa 2008,  
s. 90.

2 A. Fregolent, Canaletto i wedutyści, przekł. J. Skoczylas, Warszawa 2006, s. 68–93.
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z ogrodem3. Zamek Königstein namalował tuż po wybuchu wojny siedmioletniej. W kolo-
niach amerykańskich markiz de Montcalm szykował się do oblężenia fortu William Henry, 
o którym 70 lat później pisał w Ostatnim Mohikaninie J.F. Cooper, na którym z kolei 70 lat 
później wzorował się Karol May, kiedy w Radebeul pod Dreznem pisał tasiemcowe powie-
ści o szlachetnych dzikusach i parsifalowskich kowbojach, w których 70 lat później podczas 
pobytów w willi Berghof zaczytywał się wiadomo kto. 

Pod zamkiem, w prawej części obrazu, grupa murarzy wznosiła rampę, nadzorowana 
przez wojskowego, który stał na krawędzi konstrukcji z czerwoną kurtką przerzuconą 
przez ramię i wydawał im polecenia. Grupę pracujących obserwowali wieśniacy, z których 
jeden rysował coś na kamieniu, podczas gdy drugi wskazywał ręką w kierunku rampy, jakby 
chcieli się nawzajem przekonać co do przyszłych zastosowań budowli. Nas bardziej inte-
resowało, kogo transportowała czarna kareta, która pod nadzorem szwoleżera zmierzała 
w stronę fortecy. I pasące się pod rampą krowy, które postępy pruskiej armii miały w głębo-
kim poważaniu, za to zadki nieskazitelnie czyste, jakby dopiero co odkażone, i ta pastoralna 
sterylność krowich tyłków rażąco odstawała od ciemnych, przybrudzonych pyłem murów 
twierdzy.

Nie wiem, ile czasu stał za nami, zanim się odezwał. Jeśli długo, to prawdopodobnie 
poznał nas po języku. Jeśli krótko, to po parasolce, która nadal sterczała z tylnej kieszeni 
moich spodni, albo po łatwej do wychwycenia kartoflaności, jaka na kilometr bije z twarzy 
polskich mężczyzn, których w północnym Londynie widywał z pewnością w nadmiarze, 
choćby dlatego, że co czwartek zachodził na pierogi i czystą do polskiej knajpy w Duckett’s 
Green, gdzie flirtował z kelnerkami, pewnie z marnym skutkiem, bo wyglądał jak Jean-Luc 
Picard skrzyżowany z Yodą. W Polsce do niedawna bywał często, because that was where 
my parents met, oboje z Salonik, podobnie jak reszta rodziny, którą deportowano do 
Auschwitz, ostatnio jednak ze względu na zdrowie jeździł dużo mniej, za to sporo włóczył 
się po mieście, zagadując polskich turystów, których wyławiał z tłumu przechodniów 
przetaczającego się przez okolice stacji Charing Cross i oprowadzał po centralnym Londy-
nie, zaszczepiając się w ich pamięci, tak że wracając do kraju, przywozili ze sobą drobiny 
Ben-Davidowej obecności. Nie pamiętam dokładnie, jak długo rozmawialiśmy, ale zanim 
zniknął, zostawiając nas pod Koniem trojańskim Tiepola, którego Trojanie wprowadzali 
właśnie do miasta, wyciągnął ode mnie adres i obiecał, że odezwie się w sprawie znajomej, 
której rodzina pochodziła z zachodniej Wielkopolski.

Papiery przyszły pocztą, lista imion i nazwisk z datami i miejscami urodzenia oraz 
znakami zapytania przy datach i miejscach śmierci. Starsi ze Zbąszynia i okolic, młodsi 
z Düsseldorfu, Darmstadtu i Poczdamu, bo jak większość Żydów z regionu emigrowali 
do Rzeszy, co z dzisiejszej perspektywy nie dziwi, w końcu w wyborach parlamentarnych 
z 1922 roku narodowcy zdobyli w Poznaniu 76 procent głosów, do czego wydatnie przyczy-
nił się wydawany w mieście endecki „Kurier Poznański”. Przy każdym z imion i nazwisk jest 
zdjęcie, ziarniste i niewyraźne, ale można je powiększyć po wejściu na stronę Yad Vashem, 
gdzie do wglądu są wersje elektroniczne, zdeponowane przez Isabellę Webber, z domu  
Schneider, urodzoną w Düsseldorfie w 1930 roku, córkę Cecylii, z domu Mannheim, uro-
dzonej w 1891 roku w Chrośnicy pod Zbąszyniem, do którego obie trafiły w październiku 
1938 roku w ramach Polenaktion, biurokratycznego ping-ponga między nazistami, którzy 
po igrzyskach olimpijskich w Berlinie odwiesili ustawy norymberskie, i sanacją, która 
w obawie przed masową reemigracją polskich Żydów mieszkających w Niemczech prze-
głosowała ustawę o pozbawianiu obywatelstwa, z dniem 1 listopada 1938 roku wygaszającą 
paszporty osób przebywających trwale poza granicami kraju, co z kolei sprowokowało 

3 Z. Bauman, Nowoczesność i zagłada, przekł. T. Kunz, Kraków 2009, s. 200.
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Niemców do deportacji kilkunastu tysięcy Żydów, których Polska musiała przyjąć, bo był 
koniec października i ustawa nie weszła jeszcze w życie4. 

Oprócz Isabelli do Zbąszynia przyjechał z Cecylią jej najmłodszy syn, Hans Dieter, 
urodzony w 1931 roku, również w Düsseldorfie. Męża Cecylii, Abrahama Schneidera,  
III Rzesza nie wydaliła, bo miał niemiecki paszport. Z Düsseldorfu uciekał przez Francję 
i Hiszpanię, jak Walter Benjamin, tyle że miał więcej szczęścia, bo nie utknął na zielonej 
granicy. Wysiedlono również bratową Cecylii, Selmę Mannheim, z domu Haase, urodzoną 
we Wrześni w 1897 roku, i jej córkę, Inge Jenny Mannheim, urodzoną w 1925 roku w Pocz-
damie, w tym samym roku, kiedy „Kurier Poznański” na fali rosnącego poparcia dla endecji 
zaczął ukazywać się dwa razy dziennie. 

Kobiety zamieszkały u krewnych przy ulicy Senatorskiej, w odróżnieniu od większości 
uchodźców, których do pięciotysięcznego Zbąszynia, odciętego od reszty kraju kordonem 
policji, przyjechało łącznie ponad siedem tysięcy, przez co populacja miasteczka powięk-
szyła się z dnia na dzień o 150 procent, co stwarzało szansę do zarobku (częściej) oraz 
wykazania się miłością bliźniego (rzadziej), bo szła zima, a przyjezdni gdzieś musieli spać 
i coś jeść. Skandowane przez lata „Swój do swego po swoje”5 poszło chwilowo w odstawkę, 
a endecy, którzy jeszcze rok wcześniej prowadzili bojkot handlowy, zeszli do podziemia. Na 
upadek morale wśród narodowców narzekał „Kurier Poznański”, który przy okazji dwume-
czu założonego przez uchodźców klubu „Maccabi” z miejscową „Obrą”, przegranego przez 
gospodarzy odpowiednio 1 : 2 i 2 : 3, odnotował, że frekwencja wśród kibiców przyjezdnych 
była pięciokrotnie wyższa niż wśród gospodarzy oraz że zwycięstwo gości zaowocowało 
„nieopisanym harmiderem wśród żydostwa”6. Doping najprawdopodobniej słychać było 
przy Senatorskiej 29, gdzie po deportacji zatrzymała się Cecylia z dziećmi, pomieszku-
jąc kątem u siostry, Herty Hanny Grünberg, z domu Mannheim, urodzonej w 1897 roku 
w Zbąszyniu, oraz szwagra, Ksyla Grünberga, urodzonego w 1895 roku w Warszawie, któ-
rzy zajmowali narożnikową kamienicę przy rynku, obecnie pustostan. Grünbergowie mieli 
troje dzieci, Feschen (ur. 1923), Bubiego (ur. 1926) i Salomona (ur. 1929). Uncle Ksyl was 
a serious and upstanding man, mówiła Isabella, co potwierdza zaświadczenie wystawione 
Grünbergowi przez miejscową gminę, w której „pełnił urząd swój [sekretarza] ku zadowo-
leniu żydostwa tamtejszego”7. W podobnym duchu pisały władze, w tym przypadku polskie, 
o zamieszkałym dwa domy dalej Szmulu Wajmanie, urodzonym w 1898 roku w Łosicach 
(mężu Very Luisy, z domu Mannheim, urodzonej w 1907 r. w Zbąszyniu), którego w 1933 
roku zlustrował Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Zbąszyniu, kon-
kludując, że „prowadzi się tak względem moralnym jak i politycznym beznagannie”8, nie 
inaczej niż jego kontrkandydat w wyborach do zarządu gminy żydowskiej, Leopold Cohn, 
który ponadto, zaprotokołowali tajniacy, „włada[ł] biegle językiem polskim i niemieckim, 
jednakże w piśmie biegle tylko w języku niemieckim”9, i zapewne to za braki w ortografii 
narodowcy wybili szyby w jego domu przy ulicy Piłsudskiego 26. 

Co było później, nie wiadomo, to znaczy wiadomo jedynie ogólnie, bo zostały tylko 
zdjęcia i list z Czerwonego Krzyża. Z namacalnych śladów jest jeszcze sygnowany wie-
szak ze sklepu odzieżowego Aarona Mannheima, wystawiony jakiś czas temu na Allegro, 

4 J. Tomaszewski, Preludium Zagłady. Wygnanie Żydów polskich z Niemiec w 1938 r., Warszawa 1998, s. 75–113.
5 „Tygodnik Parafji Zbąszyńskiej” 11/1934, cyt. za: W. Czuchwicki, Żydzi w Zbąszyniu i nie tylko, Rajewo 2010,  

s. 26.
6 „Tygodnik Parafji Zbąszyńskiej” 50/1938, cyt. za: W. Czuchwicki, Żydzi w Zbąszyniu…, s. 38.
7 Archiwum Państwowe Poznań, Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl, Żydowskie gminy wyznaniowe 1926–1939, 

sygn. 127, cyt. za: W. Czuchwicki, Żydzi w Zbąszyniu…, s. 18.
8 Archiwum Państwowe Poznań, Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl, Żydowskie gminy wyznaniowe 1926–1939, 

sygn. 126, cyt. za: W. Czuchwicki, Żydzi w Zbąszyniu…, s. 17.
9 Ibidem. 
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jedna z nieprzeliczonych rzeczy, które jak pył wirują po kraju, łatwo rozpoznawalne dzięki 
powtarzającej się przy tego typu licytacjach formule: „przedmiotem aukcji jest oryginalny, 
pożydowski/poniemiecki...” (niepotrzebne skreślić), i które najpewniej będą krążyć dalej, 
bo to dochodowy recykling z siedemdziesięcioletnią tradycją10. W jaki sposób wieszak 
Mannheima przetrwał do dziś w okolicach Zbąszynia? Czy został sprzedany, zanim Grün-
bergowie wyjechali na wschód, czy też zostawili go w domu jako mało wartościowy? Jeśli 
tak, to czy przekazano go z resztą majątku miejscowemu treuhänderowi jako przedmiot 
herrenlos i dopiero później zlicytowano? Nie wiem i dopóki wieszak nie wypłynie w kolej-
nej aukcji, prawdopodobnie się nie dowiem, ponieważ dane poprzedniego sprzedawcy, 
który tymczasem zlikwidował swoje konto, podlegają ochronie. So it goes11.

All she wants now is some sense of closure, mówił jej syn, kiedy siedzieliśmy w pubie 
pod Plymouth, jedynym we wsi, tuż przy moście kolejowym zaprojektowanym u schyłku 
rewolucji przemysłowej przez I.K. Brunela, który w głosowaniu telewidzów BBC na 
najwybitniejszych Brytyjczyków wszech czasów zajął drugie miejsce, zaraz za Churchil-
lem, minimalnie wyprzedzając księżną Dianę12. Mostu mogło nie być, mówił Chris, bo 
na kilka lat przed jego postawieniem Brunel niemal się udusił, kiedy wykonywał sztuczkę 
z półsuwerenem, który utknął mu w tchawicy i stopniowo odcinał dopływ powietrza, 
wypadając dopiero po tym, gdy poddanego tracheotomii i przywiązanego do deski archi-
tekta obrócono głową w dół, energicznie uderzając go przy tym w klatkę piersiową, 
póki nie wykrztusił monety, mówił Chris, jakby chciał zagłuszyć ciszę, która zapadła po 
jego wcześniejszych słowach. Bo co można powiedzieć, kiedy znaki zapytania pozostają 
nierozwikłane, a podjęte tropy dostarczają co najwyżej poszlakowych dowodów? Z tanato-
turystyki pożytku jest niewiele, zostaje jedynie rosnąca pewność co do odmienności losów 
i niemiłe odkrycia, które wybijają z równowagi, jaką daje wishful thinking, myślałem, kiedy 
wyszliśmy z pubu, mijając się w drzwiach z grupą weselników, chyba miejscowych, bo 
mężczyźni byli przysadziści i wygoleni na łyso, a kobiety piegowate i nabite w ramionach, 
o bladoróżowej skórze, której wieczorny chłód nadał barwę i fakturę wysuszonych kora-
lowców. Wyglądali na szczęśliwych, choć spojrzenia mieli nieco przytępione i ruszali się 
jak w zwolnionym tempie. It might have something to do with the level of lead in the water, 
powiedział Chris, which makes us all in the West Country a bit numb. 

Ten sam rodzaj powolności, związanej być może z melancholią wynikającą z mieszka-
nia na pograniczu, widać było u dudziarzy i skrzypków na spotkaniach muzyków ludowych 
w Zbąszyniu (przez długi czas mieście granicznym), na które jako dziecko jeździłem 
z ojcem. Czerwone kurtki i czerwone twarze (ich – od nadmiaru piwa), czerwone oczy 
(moje – od alergii na zboże), bo o ile z daleka widok jest piękny, szczególnie w lipcu, kiedy 
zboże jest wysokie i kopuły wież kościoła połyskują w słońcu, o tyle wystarczy, że wysiądę 
z klimatyzowanego pociągu „Elf” i zaciągnę się mieszanką żyta, nawozu i szamba, by czar 
prysł i zaczęło się swędzenie, co od zawsze mnie dziwiło, ponieważ jestem w trzech czwar-
tych chłopem i na działanie pyłków zboża powinienem być odporny. Wychodzi więc, że 
to reakcja obronna na afekt i ciągoty w stronę pamięci zastępczej, żebym nie zapomniał, iż 
mój widok na przeszłość Webberów będzie zawsze widokiem przez szybę, która oddzielała 
moich przodków od przodków Chrisa13, o czym wielu dziś ponownie zapomina. Dyskurs 
uniwersalizacji powrócił i ma się dobrze, co dobitnie pokazała transmisja ubiegłorocznej 

10 M. Pollack, Topografia pamięci, przekł. K. Niedenthal, Wołowiec 2017, s. 128–137, 159–165; J. Grabowski,  
D. Libionka (red.), Klucze i kasa. O mieniu żydowskim w Polsce pod okupacją niemiecką i we wczesnych latach 
powojennych 1939–1950, Warszawa 2014.

11 K. Vonnegut, Slaughterhouse 5, London 2000, s. 1. 
12 A. Clennell, How Brunel lobby came off the rails, The Guardian, 25.11.2002, https://www.theguardian.com/

media/2002/nov/25/broadcasting.britishidentityandsociety (20.09.2017).
13 M. Sznajderman, Fałszerze pieprzu. Historia rodzinna, Wołowiec 2016, s. 236.
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wizyty papieża w Auschwitz, z retrospekcją dziedzictwa ojca Kolbego (z pominięciem anty-
semickich tradycji „Małego Dziennika”), wspominkami o rodzinie Ulmów z Markowej  
(o rodzinie Trynczerów z pobliskiej Gniewczyny oraz o organiczności przyczynowo-
-skutkowej tych dwóch historii nie wspomniano ani słowem), wreszcie rytualnym 
mumbo-jumbo o boskim miłosierdziu w Auschwitz, którego znaczącym w narodowej 
wyobraźni chyba już na zawsze pozostanie więzień Franciszek Gajowniczek. 

Zupełnie inaczej wyglądało to w Domu Konferencji w Wannsee, który odwiedziłem 
w styczniu tego roku. Siedziałem miesiąc w Berlinie, więc nie wypadało nie pojechać, 
zwłaszcza że mieszkałem stosunkowo blisko, na granicy dzielnic Dahlem i Zehlendorf, po 
zachodzie słońca kompletnie opustoszałych, bo zasiedlonych głównie przez emerytów, 
którzy oprócz wyjść do okolicznych knajp nie opuszczali domów, podobnie jak polski amba-
sador, specjalista od Heideggera, którego dom mijałem codziennie w drodze powrotnej 
z biblioteki i którego widziałem stojącego przy kuchennym blacie, in der Hütte14, jak kroił 
marchewkę albo zmywał naczynia, nie jestem pewien, bo jako poznaniak powiesił w kuchni 
firanki. Ale miało być o willi nad jeziorem. Dojazd ze stacji Lichterfelde West trwa kwa-
drans i nie sposób pomylić przystanków, ponieważ jedzie się linią S1 do końca trasy, dopóki 
pociągowa szczekaczka nie oznajmi ostatniego przystanku, Nächste Station: Wannsee. End-
station: bitte alle aussteigen. Chwilę wcześniej kolejka mija Nikolassee, które leży w leśnej 
niecce i wygląda jak z Myśliwych na śniegu Bruegla, tyle że dziś nikt na nikogo nie poluje, 
tylko wszyscy jeżdżą na łyżwach. Stosunkowo bezpiecznie, bo w kotlince panuje zimny 
mikroklimat i mróz trzyma aż do marca, więc jezioro długo pozostaje „żywe w rytmie stóp 
w niezgrabnych butach z łyżwami”15. Powietrze na stacji przesiąkło głębokim tłuszczem, bo 
przy wejściu postawili sieciową piekarnię z donutami z odpieku, niezależnie od filii sprze-
dawanymi w tej samej cenie przez tak samo ubranych ekspedientów, którzy z szablonowym 
uśmiechem witają kolejnych klientów sakramentalnym Wie kann ich Ihnen helfen? Do willi 
można iść piechotą, jak Henryk Grynberg w Monologu polsko-żydowskim16, ale było zimno, 
więc wybrałem autobus, dość zatłoczony ze względu na przypadającą dzień wcześniej 
okrągłą rocznicę konferencji. Zwiedzanie trwało około półtorej godziny – nie wiem, czy to 
zamierzony efekt, w każdym razie ciężko się do ekspozycji przyczepić, bo rozwiewa liczne 
mity, w tym ten, że to właśnie tam i wtedy, jak i ten o polskich obozach śmierci, którego 
geneza w dużej mierze wynika z gramatyki, niemniej w rodakach wyzwala odruch kolanowy, 
co nie sprzyja dobrosąsiedzkim stosunkom, szczególnie ostatnimi czasy. Żadnych Polish 
death camps, Polish ghettos, ani słowa o space Nazis, za to na każdej tabliczce wielkimi 
wołami Germans, Nazi Germans i German Army, we wszystkich możliwych wariantach, 
jestem pewien, bo sprawdzałem z uporem maniaka, żeby nie dać się zagiąć przez wstają-
cych z kolan. Na koniec poszedłem jeszcze zobaczyć jezioro, które tymczasem skuła świeża 
warstwa lodu. Pachniało igliwiem (z lasu) i parówkami (z restauracji „Seehase”). Na pomo-
ście dwóch Amerykanów piło bitburgera w puszkach z podobizną założyciela browaru, 
który szczerzył się w uśmiechu jak Ronald Reagan, i od razu przypomnieli mi się Ramones, 
a dokładnie refren z Bonzo Goes to Bitburg („My brain is hanging upside down, I need 
something to slow me down”). Poczęstowałem ich papierosem, ale nie chcieli – marskość 
wątroby tak, rak płuc nie, dziękujemy – więc poszedłem z powrotem na stację, gdzie złapa-
łem S7 i do centrum wracałem przez Grunewald. Gdzieś w tle mignął tor 17 i pomyślałem 
o Thei Blumenthal, też ze Zbąszynia, ale z niemieckim paszportem, dlatego do Auschwitz 
trafiła z Berlina w 1943 roku. Na Friedrichstrasse przesiadłem się na S1, która przez dzielnicę 
Mitte przejeżdża pod ziemią, zanim wynurzy się na powierzchnię za Anhalter Bahnhof. 

14 J. Tokarska-Bakir, Ex silentio. O wierszu „Todtnauberg” Paula Celana, „Studia Litteraria Historica” 9/2012, s. 9, 
https://doi.org/10.11649/slh.2012.017 (10.09.2017).

15 W. Benjamin, Berlińskie dzieciństwo na przełomie wieków, przekł. B. Baran, Warszawa 2010, s. 188.
16 H. Grynberg, Monolog polsko-żydowski, Wołowiec 2003, s. 155–167.
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Pociągi mijały się w tunelach jak krety, zostawiając po sobie woń smaru i zepsutych zębów. 
Kiedy dojechałem do Dahlem, było już ciemno, na Unter den Eichen hulał tylko wiatr 
i pojedyncze taksówki z emerytami w białych slazengerach i pastelowych swetrach, praw-
dopodobnie w drodze do swoich knajp, najczęściej greckich albo włoskich, gdzie nie tylko 
kelnerzy, ale i menu wyglądało, jakby nic się tu nie zmieniło od czasów wizyty Kennedy’ego, 
i gdzie jedni i drudzy od dziesięcioleci żyli w hermetycznej bańce. W nocy zaczął padać 
śnieg i ulicą przejechały trzy piaskarki, idealnie zsynchronizowane, każda na swoim pasie, 
jak kombajny. Zmłócone plewy opadały na ulicę i mieszały się z padającymi na nie kolej-
nymi płatkami i solą, która rozmiękczała je w wodnistą breję, tak że do rana śnieg utrzymał 
się tylko na samochodach, które stały wzdłuż ulicy jak stado owiec przygotowane do 
strzyżenia, ale była niedziela, więc nikt do nich nie wyszedł i w południe białe pukle same 
odpadały od karoserii. 

Jeszcze w Berlinie dowiedziałem się, że Inge Mannheim zginęła w obozie Stutthof  
10 stycznia 1945 roku, dokąd trafiła z Rygi, co potwierdza wypis z bazy danych German 
Jews at Stutthof Concentration Camp, dostępnej na stronie United States Holocaust 
Memorial Museum. Cecylię Schneider znalazłem na liście mieszkańców getta łódz-
kiego, data urodzenia się zgadza, daty śmierci brak. Nie figuruje na liście transportów do 
Chełmna ani w rejestrach deportowanych z Łodzi do pracy przymusowej, więc prawdo-
podobnie zmarła w getcie. Nie wiadomo i być może tak zostanie, ponieważ pytań zawsze 
będzie więcej niż odpowiedzi. Pojawiają się przy każdej podróży, często niespodziewa-
nie, jak ukłucie. Co zrobić z punctum, tym szczegółem, o którym Barthes pisał, „że sama 
jego obecność zmienia moje odczytanie”17? Czy cokolwiek wynika z faktu, że kwiatostan 
sosny zwyczajnej wytwarza sześć milionów ziaren pyłku? Co się myśli, kiedy mieszka się 
w Małkini i zakłada na furtkę tabliczkę z owczarkiem niemieckim i napisem „Jeśli on cię 
nie zagryzie, to ja cię zastrzelę”? Jak się czuje berneńczyk pilnujący krasnali ogrodowych, 
które stoją w szeregu w ogrodzie domu przy bramie wjazdowej do Sachsenhausen? I skąd 
wśród tych krasnali ślepy kret w zielonym kardiganie? Dlaczego tak dobrze się śpi po 
wypiciu wody z torfowisk w Devon? Czemu służą pomniki, które w moim kraju leją wie-
czorem, leją w południe, o świcie, leją w nocy? Czy nie lepiej działają przeciw-monumenty, 
jak ten w Kole, gdzie nasyp po wąskotorówce do Dąbia obrasta coraz gęstszą trawą? Czy 
siedzący na nim pijaczkowie są strażnikami pamięci? Dlaczego w Boże Ciało Bóg zamie-
nia się w entomologa i brodzi wśród kwiatów, które sypią uciekające przed nim bielinki? 
I dlaczego właśnie wtedy zakwita łubin? Kto wymyśla hasła reklamowe Hugo Bossa, który 
w perfumerii przy Alexanderplatz woła do przechodniów: „It’s your turn”?18. Czy mak, jak 
twierdził Sebald, rzeczywiście wschodzi wszędzie, zasiewając w nas żałość, która spada 
na nas znienacka niczym śnieg19? Czy możliwe jest poczucie wspólnoty budowanej przez 
akcentowanie i akceptację różnic, czy też może jesteśmy skazani na wieczną wsobność?

Nie wiem. Ale często o tym wszystkim myślę. |

Autor pragnie wyrazić podziękowania Anicie Rucioch-Gołek za użyczenie opracowań, z których skorzystał, pisząc 
niniejszy tekst.

17 R. Barthes, Światło obrazu…, s. 78.
18 Zob. https://i.pinimg.com/736x/37/32/ec/3732ec09c8c89748d1178ee51e97ea1c-pinterest-profile-fashion-marke-

ting.jpg. 
19 W.G. Sebald, Pierścienie Saturna. Angielska pielgrzymka, przekł. M. Łukasiewicz, Warszawa 2009, s. 32.
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